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माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
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क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
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काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  
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बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून पि�का िब�� क�, सव��च अदालत 

 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 
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धनबहादरु खाती िव. 

पनुरावेदन अदालत पाटन, 

लिलतपरुसमेत 

२५.  परमादशे 

िदपे��कुमार यादव िव. 

सश� �हरी बल �धान 
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-DF-०००६, हक कायमसमेत, 
िव�णभु� मान�धरसमेत िव. ल�मण�साद  
अया�लसमेत

िववािदत िक.नं.३१, ३५, ३७ र ३९ का 
ज�गाह� जोरपाटी गा.िव. स.वडा नं.२(ख) मा रहेको 
देिख�छ  ।  सोलाई वादीले नै �माणमा उ�लेख गरकेो 
िफ�डबकु उतारसमेतका �े�ताबाट पिु� भएको र 
सो कुरालाई वादीले समेत अ�यथा भ�न सकेको 
अव�था छैन । जोरपाटी गा.िव. स.वडा नं.२(ख) को 
िववािदत ज�गा िमित २०२३।२।२८।६ मा नै र.ैप. 
भइसकेको हा.नं. २६५ सािबक काम� लगत ८११ 
नं. भैमाल गाउ ँ रोपनी १० भनी जिनएको लगतलाई 
नै िववािदत ज�गा आ�नो भएको भ�ने मूल �माणको 
�पमा वादी पनुरावेदकले ��ततु गरकेो देिख�छ । उ� 
लगतमा उ�लेख भैमाल गाउ ँकहा ँपछ�  भनी मालपोत 
काया�लयबाट जोरपाटी र गोठाटार गा.िव. स.मा लेखी 
पठाएकोमा गोठाटार भैमाल गाउ ँगोठाटार गा.िव. स.मा 
पन� भनी गोठाटार गा.िव. स.ले र भैमाल गाउ ँ खला 
यस गा.िव.स. अ�तग�त नपन� भनी जोरपाटी गा.िव. 
स. ले जवाफ लेखी पठाएको देिखन आयो । यसबाट 
वादीले मूल �माणको �पमा देखाएको लगतमा 
उ�लेख भएको ज�गा रहेको �थान नै �प��पमा फरक 
देिखन आएकाले जोरपाटी गा.िव. स.वडा नं.२(ख) को 
ज�गामा भैमाल गाउकँो सािबक लगत ८११ नं. बाट 
िम�न िभड्न आएको भनी मा�न निम�ने ।

वादीले र.ैप. भइसकेको आ�नो हा.नं.२६५ 
को ज�गा हो भनी दाबी िलए पिन धेर ैलामो समयस�म 
चपु लागी बसी आ�नो नाउमँा दता� गराउनेतफ�  कुनै 
कारबाही चलाएको पाइएन । िमित २०५१।१२।२१ 

मा र.ैप.को लािग �ितवादीह�ले मालपोत काया�लय 
चाबिहलमा िनवेदन िदई कारबाहीको िसलिसलामा 
िमित २०५२।४।९ मा राि��य दैिनक गोरखाप�मा 
सूचना �कािशत भइसकेपिछ िमित २०५२।६।५ मा 
का.म.न.पा.वडा नं.२३ ब�ने धनबहादरु मान�धरले 
भू.स.ुलागू ह�दँा भरकेो ७ नं. फाटँवारी भूिमसधुार 
काया�लयबाट माग गरकेोमा उि�लिखत �यि�को ३ 
प�ुते खलुी आएको नदेिखएको र धनबहादरु मान�धरको 
नामबाट खोजी हेदा� फेला नपरकेो भनी भूिमसधुार 
काया�लय काठमाड�को िमित २०५२।६।१२ को 
प�बाट लेखी आएको देिख�छ । यी वादीसगँ मालपोत 
काया�लय चाबिहलबाट भू.स.ु लागू ह�दँा भरकेो ७ नं. 
फाटँवारी माग ग�रदँा पिन सो ७ नं. फाटँवारी पेस 
गन�सकेको अव�था नदेिखने ।

२०२३ सालमै रकैरमा प�रणत भइसकेकोले 
िफ�डबकुमा धनबहादरुको नाम उ�लेख भएको 
िववािदत िक�ाबाहेक केही ज�गा सोही लगतबाट 
िभडी दता� भइसकेको भ�ने पिन वादी पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर दिेख�छ । सो लगतबाट अ�य ज�गा 
दता� गराइसकेको भए िववािदत ज�गा वादीका नाउमँा 
के कुन कारणबाट दता� ह�न नसकेको हो ? वादीले सो 
कुराको प�ुयाई ँ गन�सकेको पाइदँैन । अ�य ज�गा दता� 
गराए नगराएको भ�ने ��ततु म�ुाको िववािदत िवषय 
पिन होइन । हा.नं. २६५ को ज�गा िववािदत ज�गा हो 
होइन भ�ने स�मको िववादको िवषय रहेको र कुनै पिन 
�माणबाट सो ज�गाह� हा.नं. २६५बाट िभड्ने ज�गा 
भएको नदेिखएकोले अ�य ज�गा दता�को आधार देखाई 
गरकेो पनुरावेदन िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।

�ितवादीह�ले सो ज�गा िबता�  भई िबता� 
उ�मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(क) अनसुार “ख” 
�ेणीको िबता� ज�गा कमाउने �यि�ले यो दफा �ार�भ 
भएपिछ नेपाल सरकारले तोकेको �यादिभ� आफूसगँ 
भएको वा आफूले जाने बझेुस�मको सबदु �माण 
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र सो ज�गाको िक�ा न�बर खलुाई आ�नो नाउमँा 
दता� गन�का लािग स�बि�धत मालपोत काया�लयमा 
दखा��त िदनपुन�छ भ�ने भएको �यव�थानसुार ��यथ� 
�ितवादीह�ले मालपोत काया�लय चाबिहलमा र.ैप.को 
लािग िदएको दरखा�तअनसुार सोही दफाको उपदफा 
(२) अनसुार रकैर प�रणत ग�रिदएको अव�था देिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, �माण तथा कानूनी 
�यव�थासमेतको मू�याङ्कन र िव�ेषणबाट वादी 
पनुरावेदकले दाबी गरकेो हा.नं.२६५ सािबक नं.८११ 
भैमाल गाउकँो लगतसगँ िववािदत ज�गाह� िम�न 
िभड्न नआएको, मोहीबाट बाली बझुेको भरपाई र 
मालपोत ितरकेो रिसद पेस गन� नसकेको, िववािदत 
ज�गा सािबक पोता नं. २५ को लगतसगँ िम�ने 
िभड्ने स�ब�धमा मोठ �े�ता तथा सज�िमनसमेतलाई 
आधार बनाई मालपोत काया�लय काठमाड�बाट 
िमित २०५२।१०।१४ मा भएको िनण�य सदर गरी 
वादी दाबी नप�ुने भनी िमित २०५४।११।२२ मा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने गरी िमित २०५७।१।५ मा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखयो । दोहो�याई 
पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा िन�सा िदने गरी भएको 
आदेशमा उि�लिखत आधारसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । पनुरावेदक वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरकेो संय�ु इजलासका माननीय �यायाधीश �ी 
दीपकराज जोशीको राय मनािसब देिखदँा सोही राय 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २३ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०१५४, उ��ेषण /  

परमादेश, िटकाबहादरु कँुवरसमेत िव. मि��प�रषद,् 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले किपलव�त ु घटनास�ब�धमा 
गिठत छानिबन आयोगको �ितवेदन काया��वयन 
नभएको भ�ने दाबी िलए पिन �रट िनवेदन तथा िलिखत 
जवाफसमेतबाट �ितवेदनको पट�कै काया��वयन 
नभएको तथा उ� घटनाबाट पीिडतह�ले �ितपूित� 
तथा राहत पाउदँ ैनपाएको भ�न िम�ने अव�था छैन । 
सरकारले उ� घटनाबाट पीिडतह�लाई िदएको राहत 
र �ितपूित� अपया�� भएको भ�ने िनवेदकको कथन 
रहेकोमा उ� �ितपूित� अपया�� वा बेमनािसब भयो 
वा भएन भ�ने िवषयको त�यमा �वेश गरी असाधारण 
�े�ािधकारबाट हेन� निम�ने ।

व�ततुः किपलव�त ु घटना स�ब�धमा 
सरकारले गठन गरकेो आयोगले िदएको �ितवेदन 
सरकारका लािग मह�वपूण� द�तावेज ह�ने भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । �य�तो आयोगले िदएको �ितवेदनमा 
उ�लेख भएका िसफा�रसह�को काया��वयन पिन 
सरकारबाटै ह�नपुन� भ�ने कुरामा पिन िववाद ह�न 
स�ैन । तर �य�तो जाचँबझु आयोगले िदएको 
�ितवेदनको हैिसयत वा �थान (Status) िवधायीक� 
कानून वा अदालतको फैसलासरहको नह�ने ह�नाले 
सरकारको लािग िदएको �य�तो �ितवेदनको 
काया��वयनको गन� दािय�व अदालतको ह�ने भएन । 
�य�तै �य�तो �ितवेदनमा उ�लेख भएको कुनै कुराले 
कसैको हक दािय�वको सजृना नह�ने ह�नाले �यसको 
आधारमा कुनै हकदयैा सजृना भएको पिन मा�न 
निम�ने ।
मूलतः सरकारले जाचँबझु आयोग ऐन, २०२६ को 
दफा ३(२) बमोिजम गठन गरकेो आयोगबाट �ा� गरकेो 
�ितवेदन र �यसबाट ग�रएको िसफा�रसको हकमा 
आव�यक िवचार गरी सरकारले नै आव�यक �यव�था 
गन�स�ने भई िवश�ु काय�पािलक�य �े�अ�तग�त पन� 
िवषय भएकाले �य�तो िवषय अदालतबाट िन�पण 
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ह�न स�ैन । िनवेदकले दाबी िलएको िवषय सरकारको 
काय�पािलक�य �े�िभ� पन� भई �य�तो िवषय �याियक 
पनुरावलोकनको िवषयिभ� नपन� भएकाले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने नदिेखने ।

सरकारले कुनै घटनास�ब�धमा आयोग गठन 
गन�, �य�तो आयोगको �ितवेदन साव�जिनक नगन� एवम् 
�ितवेदनको िसफा�रस पिन काया��वयन नगन� हो भने 
�य�तो आयोग गठन गनु�को सा�दिभ�कता र औिच�य 
नै ग�ुने ह��छ । व�ततुः आयोगले िदएको �ितवेदनको 
िसफा�रस काया��वयन गन� रा�यको दािय�व भएको 
स�दभ�मा रा�यले आ�नो दािय�वबाट पि�छन पिन 
निम�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WO-०४८८, उ��ेषण / 
परमादशे, संजीता खड्का िव. नेपाल सरकार, �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयसमेत

व�ततुः स�वा कम�चारीको अिधकारको   
िवषय होइन । कम�चारीह�को स�वा एउटा 
काया�लयबाट अक� काया�लयमा �थाना�तरण 
ह�ने सामा�य �ि�या हो । आफूअनकूुल र पायक 
पन� काया�लयमा नै सदैब काय� गन� पाउनपुछ�  भनी 
कम�चारीले दाबी गन� निम�ने ।

िनवेिदका पूवा��चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयको िमित २०६५।९।२ को िनण�यानसुार 
इन�वा अ�पताल सनुसरीमा पद�थापन भई 
हालस�म काय�रत रहेको दिेख�छ । यसरी सध�भरी 
एउटै काय�लयमा काय�रत रहन पाउनपुछ�  भ�न ु सेवा 
सत�स�ब�धी ऐनिवपरीत ह�नजाने । 

िनवेिदकाबाट िमित २०७०।५।१९ मा 
जि�मएको ब�चाको उमेर २ वष� नप�ुदै िनजको 

म�जरुीबेगर स�वा भएको देिखएकोले उ� स�वा 
काया��वयन नगनु�  भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७१।९।२२ मा अ�त�रम आदेश जारी भइरहेको 
देिख�छ । यस अदालतबाट भएको अ�त�रम 
आदशेबाट िनवेिदकाको स�वा त�काल काया��वयन 
नभई  सािबककै काया�लयमा काय�रत रहेको र हाल 
ब�चाको उमेर २ वष� नाघीसकेको दिेखदँा पूवा��चल 
�े�ीय �वा��य िनद�शनालय धनकुटाबाट िमित 
२०७१।८।२९ मा भएको स�वा िनण�य काया��वयन 
गन�लाई अब कुनै कानूनी ब�देज रहेको नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
हाल िनवेिदकाको ब�चाको उमेर २ वष� नािघसकेको 
देिखएकोले अि�तयार�ा� अिधकारीले आव�यकता 
र औिच�यता हेरी गरकेो स�वा िनण�य बदर ग�ररहन 
परने । ��तुत िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २७ गते रोज १ शभुम्  ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-००६५, उ��ेषण, पूण�बहादरु 
प�रयारसमेत िव. पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत

अंश म�ुामा भएका अि�तम फैसलाबमोिजम 
िनवेदक वादीले िमित २०६२/०६/०४ का ब�डा 
मचु�ुकाबाट �ा� गरकेो अंश भागको स�पि� र 
िनवेदक वादीलाई पनु: चलन िदन ु भनी का�क� 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६७/०३/२५ को 
आदशेिभ� िसिमत रही िनवेदक वादीलाई पनु: चलन 
चलाई िदन ु भनी िमित २०६८/०२/१३ मा आदेश 
भएकोमा सो आदेशउपर पनुरावेदन अदालत पोखरामा 
अ.व.ं१७ नं. बमोिजमको िनवेदन पदा� का�क� िज�ला 
अदालतको िमित २०६८/०२/१३ को आदशे बेरीतको 
देिखन नआएकोले बदर गनु�  परने कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी िमित २०६८/०३/२३ मा आदेश भई 
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आएकाले चलन चलाई पाउ ँभ�ने दरखा�त पनु: िमित 
२०६८/०२/२९ मा िबगोमा दता� भई कारबाहीय�ु 
अव�थामा रहेको अव�था िमिसलबाट देिख�छ । 
यसरी अदालतबाट अि�तम फैसला भइसकेपिछ पिन 
पटकपटक फैसला काया��वयनको काय�मा यी �रट 
िनवेदकबाट अवरोध सजृना भएको भ�ने पिु� ह�न 
आउने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, 
कारण र �माणसमेतबाट फैसलाबमोिजम छुट्याइएको 
ब�डा मचु�ुकाले �ा� वादीको ज�गामा �ितवादीबाट 
चलनमा बाधा िवरोध गरकेो काय� गैरकानूनी भएको 
देिखएको अव�थामा का�क� िज�ला अदालतबाट 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा ग�रएको काय�ले 
�रट िनवेदकको कानूनी र संवैधािनक हक अिधकारमा 
आघात पगेुको भ�न निम�ने ह�दँा िनवेदकको �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-WO-०८७८, उ��ेषण / परमादशे, 
गोपालबहादरु �े� िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय अनामनगरसमेत

िनवेदकले बढुवाको लािग दखा��तसाथ 
वािण�यशा�मा �नातकको �माणप� पेस गरकेो भए 
तापिन सोसगँ आव�यक अिभ�न आई.िस.ए.ओ.बाट 
मा�यता �ा��तरको तािलम�ा� गरकेो �माण पेस 
नगरकेो, ि�भवुन िव�िव�ालयबाट हािसल गरकेो 
�िवणता �माणप� तह (रिेडयो ए�ड इले��ोिनक) को 
शैि�क उपािधको �माणप�लाई तािलम मा�न िम�ने 
�मािणक आधारसमेत नदेिखएको भ�ने आधारमा 
बढुवा सूचीबाट हटाउने गरकेो बढुवा सिमितको िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो लोकसेवा आयोगको 

िनण�य कानूनबमोिजमकै देिखन आएकोले िनवेदकको 
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७३साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०३९५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सकुलाल िव.क.समेत

वारदातको समयमा घरिभ� �वेश गरकेा 
प�ाउ परी आएका �ितवादीह� ह�न भ�ने कहीकँतैबाट 
पिु� ह�न नसकेको र �ितवादीह�ले आफूह� घरबािहर 
बसेको र िभ� गएका �ितवादीह� बािहर आई भागेकोमा 
एकैठाउमँा ज�मा भएपिछ िनजिभ� �वेश गरकेा 
�ितवादीह�ले िहमलाल ब�नेतलाई घाटँी रटेेर मारकेो 
भ�ने थाहा पाएको भनी गरकेो बयानलाई अ�यथा 
भ�न सिकने अव�था नदिेखएकाले यी �ितवादीह� 
नै घरिभ� �वेश गरी िहमलाल ब�नेतलाई कत��य गरी 
मारकेो भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पिु� ह�न आएको नदेिखने ।

 �ितवादीह� वारदात�थलमा उपि�थत भए 
पिन घरबािहर हितयार िलई बसेको र घरिभ� �वेश 
गरी �यान मान�मा ��य� सलं�न रहेको नदिेखए पिन 
वारदात�थलमा उपि�थत भई हितयार िलई घेराव�दी 
गरकेो दिेखदँा स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी िनजह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(१) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको फैसला अ�यथा भयो भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधार 
�माणबाट �ितवादीह� भीमबहादरु रोका, सकुलाल 
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िव.क. र चडुामिण घत�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
केही उ�टी गरी िनज �ितवादीह� भीमबहादरु रोका, 
सकुलाल िव.क. र चडुामिण घत�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(१) नं. बमोिजम जनही १० वष� कैद 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१/३/१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुरः िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा,  ०७२-CR-००२०, ०७२-CR-००२१, 
०७२-CR-०३९८, ०७२-CR-०४१८, ��ाचार 
(हािन नो�सानी), मेघराज सापकोटा िव. नेपाल 
सरकार, कृ�णह�र भ�राई िव. नेपाल सरकार, किव�� 
महज�नसमेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. 
िसताराम पोखरलेसमेत

िववािदत ज�गा रो�का राखेको भिनए पिन 
रतैान न�बरी कायम भएपिछ िववािदतम�येकै ज�गा 
हक ह�ता�तरणसमेत भएको भ�ने दिेख�छ । यी 
�ितवादीह�ले किव�� महज�नसमेतका �यि�ह�ले 
गठुी काया�लयमा उजरुी िनवेदन िदएपिछ भूल 
सधुारको बहानामा �ि�या िमलाउने �यास गरकेो 
देिख�छ । आफूले गरेको गलत काय�उपर उजरुी परी 
छानिबन स�ु भएपिछ भूल भएको भनी ढाकछोप गन� 
�यास गरकेो कुरालाई िनद�िषताको आधार मा�न 
िम�दैन । तसथ� �ितवादीह� मेघराज सापकोटा र 
कृ�णह�र भ�राईले आरोिपत कसरु गरकेो दिेखदँा 
िनजह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(१)(ज) बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर गरी जनही ३ 
मिहना कैद र �.१०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहराएको 

िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखन 
आउने ।

आफूले गरकेो कसरु ढाकछोप गन� र आ�नो 
प�मा �माणको सजृना गन� अिभ�ायले भए ग�रएका 
काम कारवाहीलाई �ितवादीको िनद�िषता �मािणत 
ह�ने आधार मा�न िम�दैन । भूल वा त�यको �मको 
कुनै स�भावना नै नदिेखएको यस�कारको काय�लाई 
गलत वा दोषी मनसाय राखेर ग�रएको काय� मा�नपुन� 
ह��छ । तसथ� ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरेको ठहर गरी 
�ितवादीह� किव�� महज�न र रिव�� महज�नलाई 
कसरुको मा�ाअनसुार ५ मिहना र �ितवादी सरु�े�राज 
जोशीलाई कसरुको मा�ाअनसुार ४ मिहना कैद ह�ने 
ठहराएको िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

गठुी ज�गाको स�ब�धमा गठुीबाट लेखी 
आएअनसुार अिभलेख अ�ाविधक गन� दािय�व 
मालपोत काया�लयको ह�ने ह�दँा गठुीबाट �ा� िववरणको 
आधारमा यी �ितवादीह� सीताराम पोखरले र 
गणेशबहादरु भ�राईबाट सोअनसुार अिभलेख 
अ�ाविधक गन�स�मको काय� गरकेो देिखयो । 
सोबमोिजम काम कारवाही गदा� मालपोत काया�लयका 
कम�चारीह�ले कुनै दोषी मनसाय राखी काय� गरकेा 
िथए भ�ने त�य �माणबाट समिथ�त ह�न आएको 
पाइएन । तसथ� �ितवादीह� सीताराम पोखरले र 
गणेशबहादरु भ�राईलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठहराएको िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

अतः �ितवादीह�म�ये �ितवादी मेघराज 
सापकोटा र कृ�णह�र भ�राईले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को को दफा ८(१) को ख�ड (ज) को कसरु 
गरकेो ठहराई िनजह�लाई सोही दफा ८(१) बमोिजम 
जनही ३ मिहना कैद र �. १०,०००।– ज�रवाना 
ह�ने, �ितवादीह� किव�� महज�न, रिव�� महज�न र 
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सरु�े�राज जोशीले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८(४) बमोिजमको कसरु गरकेो ठहराई सोही 
दफा ८(४) बमोिजम �ितवादीह� किव�� महज�न र 
रिव�� महज�नलाई जनही ५ मिहना कैद र �ितवादी 
सरु�े�राज जोशीलाई सोही दफा ८(४) बमोिजम 
४ मिहना कैद ह�ने, िबगो नो�सान भएको नदिेखदँा 
दाबीको �यूनतम् मू�यलाई िबगो कायम गन� निम�ने र 
अ�य �ितवादीह� सीताराम पोखरले र गणेशबहादरु 
भ�राईले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७१।११।४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-WO-०९२३, उ��ेषण 
/ परमादेश, कृ�ण म�लसमेत िव. मालपोत काया�लय, 
�प�देहीसमेत

िक.नं. १०० र १०३ बाहेकका ज�गा 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट िवतरण 
गरी बाकँ� ती ज�गामा �मशः खोला र बाटो कायम 
गन� गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
उजरुी तामेलीमा रािखिदएको देिख�छ । अब िक.नं. 
१०० र १०३ को ज�गामा �मशः खोला र बाटो 
परकेोले सो ज�गा �यि�को नाममा दता� ह�न नस�ने र 
सोदेिख बाहेकका ज�गा सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगबाट िवतरण ग�रएको भ�ने दिेखएको र िक.नं. 
१०० र १०३ मा �मशः खोला र बाटो परकेोले 
ती ज�गा िनजी �यि�का नाममा दता� ह�न नस�ने 
ह�दँा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०६६।८।३ को तामेली िनण�यबाट �रट 
िनवेदकह�को हकमा कुनै असर परकेो नदेिखएकोले 
�रट िनवेदन मागबमोिजम सो िनण�य उ��ेषणको आदेश 

जारी गरी बदर ग�ररहन ुपन� देिखएन । सो आदेश बदर 
नह�ने भए पिन सो िक.नं. १०० र १०३ स�ब�धी 
िनण�य उजरुी तामेलीमा रहेको र सोबाहेकका ती 
िक�ाह�सगँ जोिडएका ज�गाह� सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगबाट िवतरण ग�रएको ि�थितमा यी 
�रट िनवेदकह�को नाममा समेत िवतरण भएको वा 
सोबाहेकको कुनै ज�गा यी �रट िनवेदकह�को हक 
भोगमा भई �रट िनवेदकह�को नाममा दता�  गनु�पन� 
भए �े�ता �माण हेरी िनवेदकह�को कुनै ज�गा दता� 
गनु�पन� भए कानूनबमोिजम त�य र �माणका आधारमा 
िनण�य गनु�  भनी मालपोत काया�लय �प�दहेीका नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः रामशरण ितिम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०४९३, उ��ेषण 
/ परमादेश, िवनोद�साद ग�ुा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत

िनवेदकलाई स�झौता अविधिभ�ै िमित 
२०६४।६।९ तदनसुार २६ september २००७ 
मा िनल�बन ग�रए पिन पूरा स�झौता अविधको 
तलब िदइएको र िनल�बन ग�रए पिछ पिन िमित 
२०६५।२।२२ तदनसुार ४ Jun २००८ मा उ�च 
सेवा �दान गरकेो भनी कदरप� िदइएको िमिसल 
सलं�न कृिष िवकास म��ालयअ�तग�तको दीघ�कालीन 
कृिष योजना सहयोग काय��म (APPSP) को प�बाट 
देिख�छ । यसबाट यी िनवेदकलाई िनल�बन गन� काय� 
�यि�गत दरुाशयबाट �े�रत रहेको  देिखन आउने । 

स�झौताअनसुार गनु�पन� काम स�तोषजनक 
नभई िनल�बन गनु�पन� अव�थामा पिन �प�ीकरण 
सो�ने र �पि�करण िच� ब�ुदो नभएमा �ि�या 
प�ुयाई िनल�बन गनु�पन�मा यी �रट िनवेदकको हकमा 
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�यसो गरकेो िमिसलबाट दिेखदैँन । साथै िनल�बनको 
अविधको समेत पूर ै तलब पाएको भनी िनवेदकले 
उ�लेख गरकेो र यसको ख�डन िवप�ीतफ� बाट भएको 
नदेिखदँा य�तो िनल�बन अन�तकालस�म कायम 
रिहरहन ु र यसबाट िनवेदकको अ�य� रोजगारी गररे 
खान पाउने अवसर पिन ग�ुने अव�थालाई �याियक 
रोहबाट उिचत मा�न नसिकने । 

�चिलत कानूनको रीत प�ुयाई िनल�बन 
गरकेो भए स�झौता अविध स�प�न भएपिछ �य�तो 
िनल�बन फुकुवा ह�नपुन�मा �रट िनवेदकको हकमा 
�यसो भए गरेको देिखदैँन । के कित कारणले िनल�बन 
भएको हो भ�ने ख�ुनपुन�मा कहीकँतैबाट खलेुको, 
�यसको �प� सूचना यी �रट िनवेदकले पाएको र 
िवप�ीतफ� बाट आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख 
गरकेो िमिसलबाट देिखदँनै । कसैले यी िनवेदकलाई 
ग�रएको िनल�बन िनि�त अविध भ�ुान भएपिछ 
फुकुवा ह�नपुन�मा स�झौता अविध समा� भएपिछ पिन 
सो िनल�बन फुकुवा नभएकोले िनवेदक हालस�म पिन 
संिवधान�द� रोजगारी गन� पाउने र स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने अिधकारबाट वि�चत भएको देिखने ।

िनवेदकले आ�नो पदीय कत��य 
इमा�दारीपूव�क गदा�गद� िनल�बनमा परकेो कुरा �वय ं
िनवेदकलाई स�झौता गरी काम लगाउने APPSP 
Project ले िदएको उ� ४ Jan २००८ को उ�च 
सेवा �दान गरकेो प�बाट दिेखएकोले िनवेदकले गरकेो 
कामको उ�च स�मान रोजगारदाता आयोजनाले गरकेो 
�प� ह��छ । साथै कुनै पिन िनल�बन िनि�त अविधको 
लािग ह�नपुन�, सो अविध भ�ुान भएपिछ सो िनल�बन 
�वतः फुकुवा ह�नपुन�मा ��ततु स�दभ�मा िनल�बन 
फुकुवाको िनण�य गरी टुङ्गोमा प�ुयाएको देिखदँैन । 
साथै स�झौता अविधिभ�ै िनवेदकको कामको उ�च 
मू�याङ्कन गरी कदर ग�रएको कुरा उ� ४ Jun 
२००८ को प�बाट दिेख�छ । साथै उ� स�झौताको 
अविध २४ July २००४ देिख ३१ Dec २००७ 

स�म रहेको र हाल सो अविध �यितत भइसकेपिछ 
पिन िनवेदकले सोही िनल�बनकै कारणले अ�य� 
रोजगारी गन�लाई किठनाई भो�नपुन� अव�थालाई 
�यायको �ि�बाट उपय�ु मा�न सिकँदैन । यसबाट 
�रट िनवेदकको संिवधान �द� रोजगारी गन� पाउने 
र स�मानपूव�क बा�ँन र जीवनयापन गन� पाउने हकमा 
आघात परी वि�चत भएको दिेखयो । य�तो प�रि�थित 
िसज�ना ह�नलुाई �याियक रोहमा उिचत मा�न निसकने 
ह�दँा िनवेदकलाई िमित २०६४।६।९ तदनसुार २६ 
sept २००७ मा ग�रएको िनल�बन कायम नरहन 
स�ने ह�दँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । 
साथै �रट िनवेदकलाई उ� िनल�बनको फुकुवा गरी 
सो फुकुवाको जानकारी यथािश� �रट िनवेदकलाई 
िदन ु भनी िवप�ी कृिष िवकास म��ालयसमेतका 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०५८८ र ०७२-CR-०५७२, 
लाग ु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. 
कृ�णबहादरु खड्का र कृ�णबहादरु खड्का  िव. नेपाल 
सरकार

बरामद�थलबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
भ�ने त�यलाई �ितवादीले अदालतसमेतमा बयान 
गदा� �वीकार गरकेो ।  यी �ितवादीको साथबाट १२ 
�ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन बरामद गरी �ितवेदन 
िदने �ितवेदक सरुशे थापा र कृ�णकुमार यादवसमेतका 
�यि�ह� अदालतमा उपि�थत भई मौकाको बरामदी 
मचु�ुकालाई स�े साचँो हो भनी बकप� गरकेो 
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देिख�छ । कसरु ठहर भएका �ितवादी स�जय लामाले 
कृ�णबहादरुको साथबाट १२ �ाम लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएको हो भनी अदालतमा बयान गरकेो 
देिखएको छ । मौकाको बरामदी मचु�ुकाको �यहोरा 
अदालतबाट �माण परी�णको रोहमा संकिलत 
�माणबाट समिथ�त भएको ह�दँा मौकाको उ� बरामदी 
मचु�ुकालाई �माणमा िलन निम�ने भ�न िमलेन । 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ 
बमोिजम आफूबाट बरामद लाग ुऔषध कानूनस�मत 
�पमा �ा� गरकेो ह� ँभ�ने कुराको �माण �ितवादीले 
पेस गन� नसकेको ह�दँा १ �ाम मा� लाग ुऔषध सेवन 
गन� राखेको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसमेत 
मनािसब देिखन नआउने ।

लाग ु औषध म�ुामा �माणको भार प�ुयाउने 
दािय�व �ितवादीमा रहेको भए पिन त�यगत आधार 
�माणले पिु� नभएको प�रमाणअनसुार सजाय गनु�  
उिचत ह�दैँन । जहा ँ जोबाट जित प�रमाणको लाग ु
औषध बरामद भएको हो सो प�रमाणअनसुारको 
सजायको दािय�व मा� �ितवादीले बहन गनु�पन� ह��छ । 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(१) मा प�चीस �ामस�मको कारोबार गन�लाई 
पाचँ वष�देिख दश वष�स�म कैद र पाचँ हजार �पैया 
देिख प�चीस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने कानूनी 
�यव�था रहेको र �ितवादीबाट १२ �ाम मा� लाग ु
औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको देिखनाले उ� 
बरामद दशीको प�रमाणका आधारमा िनजलाई ५ वष� 
कैद र �.१०,०००।- ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको नै देिखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादी कृ�णबहादरु खड्कालाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) बमोिजम 
५ वष� कैद र �.१०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।२७ 

मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-WO-०६४७, उ��ेषण 
/ परमादेश, रामबहादुर आर.सी. िव. वन शाखा 
जाजरकोट हाल िज�ला वन काया�लय जाजरकोट 
खलङ्गासमेत

िफ�डबकुमा नै िनवेदकको नाम ज�गाधनीमा 
अंिकत भएकोमा िनजसमेतलाइ� बझुी मा� ज�गा 
दता� वा रो�कासमेतका िवषयमा िनण�य गनु�पन�मा सो 
गरकेो नदेिखदँा �ितवादको अवसर �दान गनु�पन� 
भ�ने �ाकृितक �याय िस�ा�तको उ�लङ्घन गरी 
भएका िनण�यह� �ाकृितक �याय िस�ा�तका 
आधारमा बदरभागी ह�ने ह�दँा िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौका निदई भएको वन शाखा जाजरकोटको िमित 
२०४६।४।२ तथा ८ नं. नापी गो�ाराको िमित 
२०४६।४।९ को प�ानसुार दता� रो�का गरकेो काम 
कारवाही र ज�गा फुकुवा गन� निम�ने भ�ने िज�ला 
वन काया�लय जाजरकोटका िज�ला वन अिधकृतबाट 
िमित २०६७।८।१७ मा भएको िनण�य बदरभागी रहेको 
देिखन आउने ।

तसथ� िवप�ी िज�ला वन काया�लय 
(त�कालीन वन शाखाको) िमित २०४६।४।२ दता� 
रो�का प�को भरमा तथा ८ नं. नापी गो�वाराले 
रो�का रा�ने गरकेो िमित २०४६।४।९को प� तथा 
ज�गा फुकुवा गन� निम�ने भ�ने िज�ला वन काया�लय 
जाजरकोटको िमित २०६७।८।१७ को िनण�यसमेत 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत देिखदँा उ� 
िनण�य तथा काम कारवाही उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी िदएको छ । अब उ� ज�गा दता� गन� 
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स�ब�धमा �रट िनवेदकलाई समेत बझुी आ�नो कुरा 
भ�ने मौका �दान गरी अथा�त् िनजलाई सनुवुाइको 
मौका �दान गरी िनजको िजिकर एवम् �माणको समेत 
�याियक मन �योग गररे सम� �माणको मू�याङ्कन 
गरी िववािदत ज�गामा त�कालीन गाउपँ�चायत र 
िनवेदकका बीच भएको कागजको स�ब�धमा के क�तो 
सत� पालना गनु�पन� हो ? सोसमेतका आधार �माण र 
िववािदत िक.नं. ८९९ को ज�गा िनवेदक रामबहादरु 
आर.सी.को �वािम�व हकमा समेत िवचार गरी ज�गा 
दता� गन� स�ब�धमा कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ी मालपोत काया�लय, जाजरकोटसमेतका नाउमँा 
परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-WO-०४५२, उ��ेषण / परमादशे, 
भागीराम चौधरी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत

मलुत: बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन, 
स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोगको ऐन, २०७१ 
को दफा २ (ङ), (ज), (ञ) र दफा २३ ले िनवेदकले 
उठाएको यौनज�य िहंसा पीिडत �यि� वा प�रवारलाइ� 
पीिडतको प�रभाषामा समेटेको र �ितपूित�  सिुवधा वा 
सह�िलयतसमेतको लािग सोही ऐनको दफा ३ बमोिजम  
गिठत आयोगले नेपाल सरकारसम� गन�स�ने नै 
देिखएकोले िनवेदकले उठाएका िवषयलाइ� समेटेको 
देिखदँा छु�ै िनद�िशका जारी गन� आदेश जारी गन� 
नपन� ।

बाबकुो पिहचान नभएका बालबािलकाको 
ज�मदता� गन� ज�मदता� सूचना फारमको बाबकुो 
िववरणको महलमा ठेगाना नभएको �यहोरा उ�लेख 
गरी आमाले सूचना िदइ� ज�मदता�  गन�स�ने गरी 

सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयबाट 
िमित २०६२।१०।१३ मा प�रप� भइ� सोिहबमोिजम 
�थानीय पि�जकािधकारीको काया�लयबाट ज�मदता� 
भइरहेको भ�ने संघीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयको िलिखत जवाफ दिेखएको र सोबमोिजम 
ज�मदता�को �ि�या नभएको भनी ज�मदता�  नह�ने 
स�बि�धत �यि�को त�यगत आधार ��ततु ह�नसमेत 
सकेको नदिेखदँा सोतफ� समेत �रट जारी ह�ने अव�था 
नदिेखने ।

यौनज�य िहंसा पीिडत �यि� वा 
प�रवारलाइ� पीिडतको प�रभाषामा समेत समेट्ने गरी 
कानूनी �यव�था भएको तथा �ितपूित� सिुवधा वा 
सह�िलयतसमेत उपल�ध गराउने गरी ऐनबमोिजम 
गिठत आयोगले नेपाल सरकारसम� िसफा�रस 
गन�स�ने गरी बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन, स�य 
िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई 
लागू भएको अव�थामा िनवेदकले उठाएको सोस�ब�धी 
िवषयलाइ� उ� ऐनले समेटेको र �यस िकिसमका मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनबाट पीिडतलाइ� राहत, 
�ितपूित� सिुवधा वा सह�िलयत र पीडकलाइ� सजाय 
गन�समेतको संय�� िनमा�ण गन�समेतको काय� नेपाल 
सरकारले गन� अपे�ा ग�रएको र सोअन�ुपको आव�यक 
कानूनी �यव�था गरी काया��वयनमा �ितव�ता रहेको 
एवम् िनवेदकको मागमा संवेदनशीलसमेत देिखएकोले 
िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ह�नपुन� अव�था 
नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भा� १५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-०२५१, नाग�रकता �माणप� 
िकत� तथा ठगी, ई�री�साद पोखरले िव. नेपाल सरकार

ने�िव�म च�दको नाममा अका�को नामको 
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नाग�रकता िकत� बनाइ� सोही िकत� नाग�रकताको 
कागजको आधारमा ने�िव�म च�दको खाता ब�क 
अफ काठमाड�मा खोली जाहेरवालाह� कमल�साद 
�वाली र सिुधरबाब ु ख�ीलाइ�  िविभ�न न�बरबाट 
ने�िव�म च�द र जनाद�न शमा� ज�ता अका�को नाम 
उ�लेख गरी फोन गरी झ�ुयाइ� झठुो कुरा उ�लेख 
गरी धोका गफलतमा पारी अका�को नगद ज�मा �. 
२१,५०,०००।- धनमाल ज�मा गन� लगाइ�  िलएको 
काय� �यवहार स�य साचँो देिखन नआइ� ठगीको 
महलको १ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो देिखन आउने ।

�ितवादी ई�री�साद पोखरलेउपर िकटानी 
जाहेरी परकेो िनजको साथबाट ने�िव�म च�द, 
िहमाल शमा�को नामको नाग�रकता बरामद भएको 
िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरुमा सािबती 
रही बयान गरकेोसमेत िमिसल संल�न कागजातबाट 
िनजबाट बरामद भएको न�कली नाग�रकताको 
आधारमा ब�क अफ काठमाड�मा खाता खोली 
जाहेरवालाह�बाट रकम ज�मा गराई ठगी गरकेो 
देिखएकोले िनज �ितवादी ई�री�साद पोखरलेलाई 
ठगीको १ र ४ नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरी 
ठगीको ४ नं. बमोिजम २ वष� कैद र िबगोबमोिजम 
ज�रवाना २१,५०,०००।- ह�ने र जाहेरवालाह�को 
िबगो �.२१,५०,०००।- जाहेरवालालाई भराई िदने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� पनुरावेदक / �ितवादी ई�री�साद 
पोखरलेलाई ठगी महलको ४ नं. बमोिजम िबगो कायम 
गरी िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�ने ठहराएकोमा िबगो 
जाहेरवालाह�लाई भराई िदनेस�म उ�लेख नगरकेो 
र नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) तफ� को 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको हदस�म स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६८।९।१३ 
को फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी गरी �ितवादी 
इ��री�साद पोखरलेलाई ठगीको महलको ४ नं. 

बमोिजम २ वष� कैद र िबगोबमोिजम �.२१,५०,०००।-
ज�रवाना ह�ने एवम् जाहेरवालाह�ले आ-आ�नो िबगो 
�.२१,५०,०००।- भराई पाउने तथा पनुरावेदक/
�ितवादी ई�री�साद पोखरलेलाई नाग�रकता 
ऐन, २०६३ को दफा २१(३) को कसरुमा सोही 
दफाबमोिजम बीस हजार �पैया ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।९।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-WH-००५९, ब�दी��य�ीकरण, 
िन�ल ब�ाचाय� िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत

िनवेदकसमेत �ितवादी भएको का�क� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।३।२९ मा 
फैसला भएको ०६९-CR-०२२२ को ठगी म�ुाको 
स�कलै िमिसलमा रहेको िनवेदक �ितवादी िन�चल 
ब�ाचाय�का नाममा िमित २०७०।२।२७ मा तामेल 
भएको �याद हेदा� िनवेदकको नामको �याद िनजको 
घर�ार प�ा ला�न नसिक काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३० को सूचना पाटीमा 
बेप�े तामेली भई आएको दिेख�छ । यी �ितवादीसरह 
अिभयोगको िव�� ख�डमा �ितवादी बनाइएका 
�ितवादीह� सिुनल ग�ुङ, ि�ितजकुमार अ�वाल 
र िनशान मान�धरसमेतको नाममा जारी भएको 
�यादसमेत िनजह�को घर�ार, डेरा प�ा नलागेको 
भनी �मशः िमित  २०७०।२।२९ र २०७०।३।३ मा 
बेप�े तामेल गरी आएको  पाइ�छ । सबै �ितवादीह�को 
नामको �याद बेप�े तामेल भएको कुरालाई िज�ला 
अदालतले �वीकार गरी वादी नेपाल सरकारलाई 
अक� वतन खलुाउन अवसर िदएकोमा अक� वतन 
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छैन भनी वादीले जवाफ पठाएको िमिसल संल�न 
जवाफबाट देिखन आउछँ । उपयु�� प�ाचारबाट 
िनवेदक �ितवादीको नाममा िमित २०७०।२।२७ मा 
बेप�े तामेल भएको �याद रीतपूव�कको नरहेको दिेखन 
आउने ।

एउटै म�ुामा समान �कृितका �ितवादीह�का 
नाममा एउटै �यहोरा र प�ितअनसुार तामेल 
भएकोमा िवप�ी का�क� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।३।२९ मा फैसला गदा� �ितवादीह� सिुनल 
ग�ुङ, ि�ितज कुमार अ�वाल र िनसान मान�धरका 
हकमा �याद बेप�े तामेल भई आएको र िनजह�को 
अक� वतन छैन भनी िज�ला �हरी काया�लयबाट लेखी 
आएकोले िनजह�को हकमा पिछबाट वतन खलुी 
आएका बखत कारबाही र िकनारा गन� गरी िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९(क)(४) 
बमोिजम म�ुा तामेलीमा रा�ने भनी िनण�य ग�रएको 
देिख�छ । िनवेदक �ितवादीका हकमा भने बेप�े �पमा 
तामेल भएको �यादलाई स�ु �यादै गजुारी अिभयोग 
�वीकार गरी बसेको भनी इ�साफ गरकेो पाइ�छ । 
एउटै म�ुामा एउटै �कृितका �ितवादीह�का नाममा 
जारी भएको एउटै �कृितको तामेलीमा िभ�न िभ�न 
त�रकाबाट हेरी केहीको हकमा तामेलीमा रा�ने र 
यी िनवेदकको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम ठगीको 
कसरु ठहर गरी का�क� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।३।२९ को फैसला भेदभावपूण� दिेखन आउने ।

कानून�ितकूल तामेल भएको बेरीतको 
�यादको आधारमा �ितवादीले जानकारी वा सनुवुाइको 
मौका पायो भ�ने अथ� िनका�न ु औिच�यपूण� ह�दँैन । 
�यसरी कानूनको रीत नप�ुयाई तामेल भएको �यादको 
आधारमा का�क� िज�ला अदालतले िनवेदकलाई 
कैद र ज�रवाना ह�ने गरी िमित २०७०।३।२९ मा 
भएको फैसला िनवेदकको हकमा �ाकृितक �यायको 
सव�मा�य िस�ा�त र आफूमािथ लागेको आरोपको 
�ितवाद गन� पाउने हक�ितकूल रहेको दिेखन 

आयो ।  िनयम कानूनको पालना नगरी बेरीतपूव�क भएको 
�याद तामेलीलाई िनवेदकका हकमा रीतपूव�कको मानी 
का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िनवेदकको 
हकमा कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, कारण र 
कानूनी �यव�थाबाट एउटै म�ुाका �ितवादीह�का 
नाममा जारी भएको एउटै �कृितको तामेलीमा असमान 
त�रकाले मू�याङ्कन गरी िनवेदक �ितवादीह�का 
नाममा बेरीतपूव�क िमित २०७०।२।२७ मा तामेल 
भएको �यादलाई रीतपूव�कको मानी का�क� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।३।२९ मा भएको फैसला 
िनवेदक �ितवादी िन�ल ब�ाचाय�का हकमा िमलेको 
नदिेखदँा उ� तामेली �याद र फैसला एवम् सोको 
आधारमा का�क� िज�ला अदालतमाफ� त काठमाड� 
िज�ला अदालतले कसेको लगत एवम् सो आधारमा 
िनवेदकलाई थनुामा रा�न पठाएको समेतका काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । 
अब िनवेदक �ितवादीलाई सरु�ासाथ िवप�ीम�येको 
का�क� िज�ला अदालतमा उपि�थत गराई वादी 
नेपाल सरकारलाई सूचना िदई कानूनबमोिजम 
बयानसमेत गराई अ.बं. ११८ नं. बमोिजम आदशे गरी 
कानूनबमोिजम म�ुाको कारबाही र फैसला गनु�  भनी 
िवप�ी का�क� िज�ला अदालतका नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी गरी िदएको छ । यी िनवेदकउपर ठगी 
म�ुामा का�क� िज�ला अदालतमा कानूनबमोिजम 
कारबाही ह�ने ह�दँा मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी थनुाम�ु गन� िमलेन । सोतफ� को 
िनवेदन दाबी खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-००९१,  ०७२-RC-०१६८, 
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कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. 
भपुाल �याङ्तान तामाङसमेत, नेपाल सरकार िव. 
िनम�ला �याङ्तान तामाङसमेत

शव परी�ण �ितवेदन हेदा�  म�ृयकुो कारणमा 
Sharp force cut throat injury associated 
with blunt force head injury भनी उ�लेख गरकेो 
पाइयो । िमिसल सामेल रहेको घटना�थल लासजाचँ 
मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनबाट �ितवादी िनम�ला 
�याङ्तान तामाङले गरकेो मौका तथा अदालतको 
सािबती बयान समिथ�त भएको पाइएकोले िनज 
�ितवादी िनम�ला �याङ्तान तामाङले मतृकलाई 
कत��य गरी मारी सनुका गहना चोरी गरकेो दिेखन 
आउने ।

�ितवादी िनम�ला �याङ्तान तामाङले मतृक 
ठूलीमायालाइ�  आ�लो तथा हे�मरले हानी ऐया िन बाबै 
म मरे ँभनी बढुी भइुमँा लडेपिछ यि�कै छोड्न ह�दँैन 
भनी खकुुरीले घाटँीमा सेरी मारकेो देिखदँा मान�का 
िनयतले नै सचेतताका साथ पटकपटक िहका�एको र 
जोिखमी हितयार �योग गरी संवेदनशील अंग घाटँी सेरी 
मारकेो दिेखन आएकोले �ितवादी िनम�ला �याङ्तान 
तामाङले �यानस�ब�धीको १३(१) नं. िवपरीतको 
कसरु गरकेो देिखने ।

�हरीमा बिुझएका मािनसले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� िनज �ितवादीलाई 
त�यय�ु आधार �माणसिहत कसरुमा िकटानी 
गन�सकेको देिखदैँन । आरोिपत कसरुमा सािबती ह�ने 
सहअिभय�ुले पोल नगरकेो, जाहेरवाला र बिुझएका 
मािनसले अदालतमा बकप� गदा� िनज �ितवादीलाई 
िकटानीसाथ पोल गन� नसकेको ि�थितमा वारदातमा 
िनज �ितवादीको संल�नताको पिु� नभएकोले 
मौकामा भएको सािबती बयानको आधारमा मा� दोषी 
ठहर गन� �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा �ितवादी भपुाल 
�याङ्तानलाई सफाइ िदने ठहर गरी भएको स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखने ।

जाहेरवालाले नगद चोरी भएको देिखने 
व�तिुन� �माण पेस गन�सकेको देिखदँनै । �ितवादीले 
चोरी गरकेो गहनातफ�  पिन िनजले यो यस प�रमाणको 
सनु भनी व�तिुन� �माण पेस गरी पिु� गन�सकेको 
देिखदँनै । साथै सनुको �योग भएको गहना देिखएको 
र गहना पसलका िवनोद लामाले अदालतमा गरकेो 
बयानमा सिुनल तामाङ आई गहना राखी �.१६०००।- 
िलएर गएको र एक मिहनापिछ �.१६,०००।-  िलएर 
आइ� उ� गहना िफता� िलएको भ�ने दिेख�छ । उ� 
गहनाको मू�य सो पसलले िलएको �.१६,०००।- 
भ�दा बढी अथा�त् गहनाको �.४२,५००।- मू�य पन� 
व�तिुन� आधार �माण िमिसलबाट खलेुको नदेिखने ।

�ितवादी भपुाल �याङ्तानले �यान मान� 
तथा चोरीको कसरुमा संल�न रहेको नदेिखइ� �ितवादी 
िनम�ला �याङ्तान तामाङ ए�लैले मतृकको घरबाट 
मतृकलाइ� मारी �.१६,०००।- बराबरको गहना चोरी 
गरी चोरीको ४ नं.िवपरीतको कसरु गरकेो दिेखयो । 
अत: �ितवादी िनम�ला �याङ्तान तमाङले चोरीको ४ 
नं. िवपरीत िबगो �.१६०००।- को गहना चोरी गरकेो 
ठहराइ� सोही ऐनको दफा १४(२) नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने ठहराएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादी िनम�ला तामाङले अदालतमा 
बयान गदा� सनुको गहना �ितवादी सिुनल तामाङलाइ� 
आमाको गहना भनेको भ�ने देिखदँा मतृक ठूलीमायाको 
चोरीको गहना हो भनी �ितवादी िनम�ला तामाङले 
यी �ितवादी सिुनल तामाङलाइ� खलुाएको भ�ने 
देिखएन । चोरी सामान हो भ�ने थाहा िथएन भनी 
आरोिपत कसरुमा अदालतसमेतमा इ�कारी रही 
बयान गरकेो देिखएको र िमिसल संल�न �माणह�बाट 
चोरीको सामान जानीजानी िलएको राखेको समेत 
नदिेखदँा िनज �ितवादीह� सिुनल तामाङ र िवनोद 
लामाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको 
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स�ुको फैसला सदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

अतः  मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी िनम�ला �याङ्तान तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. को कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम सजाय गनु�पन�मा १३(३) बमोिजम सजाय 
गरकेो हदस�म स�ुको लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।६।६ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
गरी �ितवादी िनम�ला �याङ्तान तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र अ�यमा स�ुको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६६।१२।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १३ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-११२१, सवारी �यान, नेपाल 
सरकार िव. धनी च�द

मौकाको सडक दघु�टना �ितवेदन र �केच 
एवम् रोिक राखेका �कको चालक �ेमबहादरु िसजाली 
(थापा) को कागजसमेतका व�तिुन� आधार �माणबाट 
यी �ितवादीले सामा�य रफतारमा होिसयारीपूव�क बस 
चलाउदँा चलाउदँै ह��स ु र कुइरो लागेको मौसमको 
प�रि�थितवश बस िपच सडकमै रोिकराखेको �कमा 
ठोि�कन पगुी बसको �यावीनमा बसी या�ा गरके� 
बािलका इस ुपौडेल घाइते भई उपचार गदा�गद� िनजको 
म�ृय ु ह�न पगेुको देिखन आयो । यसरी मतृकको 
म�ृय ु सवारी दघु�टनावश ह�न गएको दिेखएको ह�दँा 
�ितवादीलाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(३) को कसरुमा सोहीअनसुार 
सजाय गरेको पनुरावेदन अदालतसमेतको फैसलालाई 

अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा िमलेको नै देिखन आउने । 
सवारी ठोि�कँदा सवारीिभ� ब�ने मािनस 

क�तो पोिजसनमा िथयो, ए�कासी दघु�टना ह�दँा 
बसिभ� रहेका कुन कुन भौितक चीज समाउन प�ुय�, 
त�काल उसले उ� दघु�टनाबाट ब�ने उपायका लािग 
के गन� िनधो ग�य� ज�ता त�काल या�लेु गन� पगेुका 
ि�याकलापबाट घाइतेमा ला�ने चोटपटक र ह�ने 
अंगभंगको िकिसम िनधा�रण ह�ने ह��छ । दैवी िवपि�, 
�ाकृितक कारण र सामा�य�पमा आ�नै �टमा 
गइरहदँा सीधा रखेामा अवरोध खडा भएको र ह��सकुा 
कारण सो दे�न नसिक ठोि�कन गई दघु�टना भएको 
अव�थामा �ितवादीको लापरवाही रहेको भनी भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

�ितवादीको काय�मा लापरवाही नदेिखए पिन 
स��या पौडेल उ� सवारी दघु�टनाबाट असमा�य 
�पमा घाइते ह�न पिुगन् । साधन �ोत स�प�न 
अ�पतालमा भएको उपचारबाट पिन उनको क�मरको 
भाग पूव�वत सामा�य अव�थामा फक� ने ि�थित 
नरहेको, उ� दघु�टनाबाट छोरी गमुाउन गई उनमा प�ुन 
गएको अपूरणीय �ित, िनजलाई स�बि�धत सवारीको 
धनीबाट भएको उपचार खच�को सहयोग र सिुवधा, 
घटना घटेपिछ �ितवादी वा सवारीधनीले गरकेो 
�यवहार एवम् िवमा रकम भ�ुानी स�ब�धमा भएको 
कारबाहीसमेतका सवारी दघु�टनासगँ अ�तरस�बि�धत 
आधारभूत कुराह�को अ�ययन गरी �यायकता�ले 
�ितवादीलाई अगंभंगबापतमा सजाय गनु�  अनिुचत 
नह�ने । 

एउटै वारदातबाट दईु �कृितका अपराध ह�ने 
य�ता म�ुामा िवशेष ऐनको �पमा �चलनमा रहेको 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐनको �योग र पालना 
गदा� घटनाबाट पीिडतलाई पन� गएको घा खतको 
अव�थासमेतलाई िवचार गरी िनण�य ग�रएमा कानूनको 
मकसद पूरा भई �यायको माग�समेत �स�त ह�न 
जा�छ । एउटै वारदातबाट उ�प�न भएका सवारी �यान 
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र सवारी अगंभंगसमेतका दईु कसरुमा �यायको रोहमा 
अंगभंगतफ�  सजाय ह�ने ठहर भएको आधारलाई नै �हण 
गरी सवारी दघु�टनावश भएको �यान अपराधमा सजाय 
गदा� �याय व�तिुन� नभई �ािविधक ह�न जा�छ । य�तो 
ग�रएमा प�लाई मका� पन� जाने मा� नभई फौजदारी 
�यायको मम�िवपरीत ह�न जाने । 

तसथ�, उि�लिखत कानून र त�यको 
िववेचनाबाट �ितवादी धनी च�दलाई सवारी अंगभंग 
तफ�  सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६२(१) बमोिजम र सवारी दघु�टना भई �यान 
मन� गएतफ�  ऐ. ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम सजाय 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०६८।२।२५ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-०३००, बह�िववाह, नेपाल 
सरकार िव. कृ�णबहादरु खड्कासमेत

समाजका भ�भलादम्ीका रोहबरमा 
जाहेरवालीले अक�  �यि�सगँ दो�ो िववाह गरकेो 
�वीकार गरी कागज गरकेो काय� खि�डत ह�ने व�तिुन� 
�माण िनजबाट पेस ह�न नसकेको ह�दँा अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था छैन । �ितवादीबाट पेस भएको धनमाल 
बझुाएको कागजमा भएको सिहछापलाई आ�नो हो भनी 
जाहेरवालीले �वीकार गरकेो ह�दँा �ितवादीह�बीच 
िववाह ह�दँा जाहेरवाली र �ितवादीम�येको कृ�णबहादरु 
खड्काको पित प�नीको स�ब�ध यथावत् रिह रहेको 
भ�ने देिखन नआउने ।

�वयं जाहेरवाली प�नीले दो�ो िववाह गरकेो 
भनी धनमालबापतको रकम पूव� पितलाई कागज 
गरी बझुाएको देिखएको छ । उ� कागज अ�यथा 

हो भनी जाहेरवालीले बदर गन�सकेको ि�थित पिन 
छैन । प�नीले अक� �यि�सगँ िववाह गरमेा �य�तो 
लो�ने �वा�नीको स�ब�ध मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको 
महलको २ नं.अनसुार �वतः िव�छेद भएको मािनने 
ह�दँा �ीमतीको अि�त�वमा नै नरहेक� जाहेरवालीलाई 
�ितवादीको यथावत् जेठी �ीमती रहेको भनी मा�न 
सिकने अव�था र आधार नै नदेिखदँा �ितवादीह�लाई 
बह�िववाहको कसरुबाट सफाइ िदएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : किपलमणी गौतम
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभुम्  ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-१५२८, जबरज�ती करणी, 
सकुमान �याङ्तान िव. नेपाल सरकार

पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनबाट 
योिनको क�याजाली �याितएको र योिन वरपर घाउह� 
रहेको भ�नेसमेत देिखएको छ । �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतमा समेत बयान गदा� पीिडत 
बिहनी िट��ङ (ख) लाई करणी गन� मनलागी घरमा 
कोही नभएको मौकामा मािथ चोटामा लगी योिनमा 
िलङ्ग �वेश गराउन खोजेको हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । पीिडतक� आमाले गरकेो कागज तथा बकप�, 
जाहेरबालको बकप�, पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट �ितवादीको सािबती बयान पिु� 
भइरहेको अव�था दिेखएकोले �ितवादी काल ु भ�ने 
सकुमान �याङ्तानले नाबालक वष� ४ क� िट��ङ (ख) 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कसरु स�माण पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई कसरुदार कायम गन� 



15

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, चै� - २

गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहने ।

अतः उि�लिखत जाहेरी दरखा�त, पीिडतको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदन, �ितवादीको बयान, 
बिुझएका �यि�को कागज, बकप�समेतका यावत् 
त�य �माणको आधारमा �ितवादी काल ुभ�ने सकुमान 
�याङ्तानलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ 
(१) नं. बमोिजम १२ वष� कैद गरी पीिडतलाई �. 
४५,०००।– �ितपूित�समेत िदलाउने भराउने गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।९।१ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CI-०६६७, िनषेधा�ा, भीमबहादरु 
थापा िव. सडक िवभाग �यापा�रक माग� िव�तार 
आयोजना, बटुवल �प�देहीसमेत

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा 
४ को कानूनी �यव�था हेदा� “साव�जिनक सडकको 
िनमा�ण, िव�तार वा सधुार गन� वा सडक सीमाको 
िनिम� कुनै ज�गा �ा� गनु�  परमेा नेपाल सरकारले 
ज�गा �ाि�स�ब�धी �चिलत कानूनबमोिजम ज�गा 
�ा� गन� स�नेछ” भ�ने �यव�था भएको देिखएकोले 
दफा ३ अनसुार सडक सीमा िनधा�रण गन�स�मको 
काय� सरकारबाट ग�रन स�ने र �यसरी सीमा कायम 
ग�रएकोमा �यि�गत ज�गा सो सीमािभ� पन� गएमा 
सोही ऐनको दफा ४ अनसुार ज�गा �ा� गन�स�ने 
देिखएकोले तोिकएको सडक सीमािभ�को ज�गा 
�ा� गन� ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ समेतको �ि�या 
अवल�बन गनु�पछ�  भ�ने नै उ� कानूनी �यव�थाह�को 
मनसाय रहेको देिखने ।

�यि� िवशेषको ज�गा सडकमा पन� भयो 
भ�ने मा� आधारले साव�जिनक सडकको िव�तार र 
िवकासको काय�लाई रो�न ु पिन जायज ह�ने देिखदँनै 
 भने �यायोिचत पिन होइन । साव�जिनक िहतको 
लािग रा�यले �य�तो सडक सीमािभ� पन� ज�गा 
कानूनी �ि�या प�ुयाएर अिध�हण गन�स�ने नै 
ह��छ । तर स�बि�धत �यि�लाई रा�यले उिचत 
मआु�जा / �ितपूित�  िदन ुपन� यथाथ�तालाई पिन इ�कार 
गन� नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनषेधा�ाको आदेश जारी नह�ने तथा २०३४/३/२० 
भ�दा पिहले कानूनबमोिजम न�सा पास गरी घर 
बनाएका िनवेदकह�को स�ब�धमा िनजह�सगँसमेत 
सम�वय गरी आव�यक �यव�था िमलाई सडक 
िव�तारको काय�अिघ बढाउन ु भनी परमादेश जारी 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १  शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-MS-०००१, अदालतको 
अवहेलनामा सजाय ग�रपाउ,ँ महे��नाथ खनाल िव. 
सिचव अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत

िनवेदकले यस अदालतमा दता� भएका 
०७१-WO-०२११, ०७१-WO-०२२५, ०७१-
WO-०२२६ र ०७१-WO-०२३३ नं. का �रट 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७१।६।२, 
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०७१।६।८ र ०७१।६।२३ मा नभएको अ�त�रम 
आदेश काया��वयन नगरकेो भनी दाबी िलए पिन 
स�बि�धत �रट िनवेदनका िनवेदकह�लाई अदालतको 
उ� अ�त�रम आदशेअनसुार िव�विव�ालयको ऐन 
िनयमको अधीनमा रही िव�विव�ालयमा हािजर गराई 
िनजह�ले िनयमानसुार पाउने तलबभ�ा िदइएको 
अव�था छ । िनजह� हालस�म पिन िव�विव�ालयमा 
नै काय�रत रहीरहेको छन् । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित ०७१।५।११ को च.नं. 
६१ र ६४ का प�ह� काया��वयन नगरी यथाि�थितमा 
रािखएको ि�थित छ । अदालत �ित हामी उ�च 
स�मान गछ�, अदालतबाट भएका आदेश िनद�शनको 
पालनालाई हामीले आ�नो कत��य ठानी रहेका छ� 
भनी िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो 
देिखदँा िवप�ीह�बाट अपहेलनाज�य कसरु भयो भनी 
भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

�रट नं. ०७१-WO-०२११, ०७१-WO-
०२२५ र ०७१-WO-०२२६, ०७१-WO-०२३३ 
का �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट भएका अ�त�रम 
आदेश काया��वयन नभई िनवेदकह�लाई मका� परकेो 
भए उ� आदेश काया��वयन गराउन �वयं िनवेदकह� 
नै अदालत आउन पन�मा सोअनसुार आएको 
नदेिखनकुा साथै यी �रट िनवेदकले समेत अपहेलना 
म�ुा दता� गन� स�बि�धत प�ह�बाट कानूनबमोिजमको 
अि�तयारनामा �ा�त गरकेो नदेिखदँा िवप�ीह�बाट 
अपहेलनाज�य काय� भयो भनी मा�न मनािसब नह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य र कारणका 
आधारमा ��ततु म�ुामा िवप�ीह�बाट अपहेलनाज�य 
काय� भएको भ�ने देिखन नआएको ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजम िवप�ीह�लाई अदालतको अपहेलनामा 
सजाय गन� िमलेन ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०३९९, 
उ��ेषण / परमादशे, मध ुगौतम िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िश�क सेवा आयोगले िमित २०७१।२।२२ 
मा सफल उ�मेदवारह�को सूची िसफा�रस गरकेो र 
यी �रट िनवेदक सोही िसफा�रसमा वैकि�पक सूचीमा 
परकेो दिेख�छ । सोही सूचनामा म�ुय उ�मेदवारको 
�पमा िसफा�रस ग�रएको उ�मेदवार कृ�णहरी शमा�को 
म�ृय ुिमित २०७२।४।३० मा भएको भ�ने देिखएको ह�दँा 
िसफा�रस भएको िमित (२०७१।२।२२) ले १ वष�को 
अविध नािघसकेपिछ िनजको म�ृय ु भएको देिखयो । 
िसफा�रस भएको म�ुय उ�मेदवारको िसफा�रस भएको 
१ वष� नािघसकेपिछ िमित २०७२।४।३० मा म�ृय ुभई 
�य�तो पद �र� भएको अव�थामा वैकि�पक सूचीमा 
रहेका उ�मेदवारलाई सो पदमा िनयिु� गन� िश�क 
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम २५ को 
उपिनयम ३ को �यव�थाअनसुार िम�ने नदेिखने ।

कानूनले िनयिु� गन� निम�ने अव�थामा 
वैकि�पक सूचीमा परकेा उ�मेदवारलाई कानूनिवपरीत 
िनयिु� ग�रएकोले �य�तो िनयिु�को िनण�य कायम 
रिहरहन तथा �यसबाट कसैको हक अिधकार 
सजृना ह�नसमेत स�ने अव�था देिखदँनै । तसथ� �रट 
िनवेदकलाई िनयिु� िदने स�ब�धमा भएको गैरकानूनी 
िनण�य स�याउने स�ब�धमा िवप�ीह�बाट भए गरकेा 
काम कारबाही एवम् िनण�यह�ले �रट िनवेदकको हक 
हनन भएको भनी भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

अतः िश�क सेवा आयोग िनयमावली, 
२०५७ को िनयम २५(३) अनसुार मूल उ�मेदवार 
िसफा�रस भएको १(एक) वष�को हद�यादिभ� 
वैकि�पक उ�मेदवारको सूचीमा परकेा िनवेदकलाई 
िनयिु� गरकेो नभई सो हद�याद नघाई कानूनिवपरीत 
िनयिु� गरकेो देिखएकाले ��ततु म�ुामा िनवेदकको 
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मागबमोिजम आदशे जारी गन� िम�ने देिखएन, ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-RC-०००९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. धनबहादरु मोते दज�

�ितवादी आफूले गरकेो आपरािधक काय�का 
बारमेा मौकामा बयान गदा� सािबत रहेको, िनजउपरको 
िकटानी जाहेरी, जाहेरवालाको अदालतसम�को बयान, 
घटना�थलमा उपि�थत रहेक� केतकुमारी पौडेलले 
अदालतसम� गरकेो बकप�, ह�या गन� �योग भएको 
भिनएको फलामे रड बरामद भइआएको, मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतका आधार �माणह�बाट 
आ�नो �ीमती रणमाया मोते दज�लाई यी �ितवादी 
धनबहादरु मोते दज�ले टाउकोमा फलामको रडले 
िहका�ई सोही चोटका कारण िनज रणमाया मोते 
दज�को म�ृय ुभएको भ�ने कुरा �थािपत ह�न आएकोले 
िनजका हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
र १३(३) नं.को कसरु ठहर गरकेो हदस�मको फैसला 
स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन नपन� ।

िचिक�सा िव�ान (medical science) ले 
उसको शारी�रक र मानिसक परी�ण गररे सो कुराको 
िनधा�रण गद�छ । मािनसका के क�ता ल�ण, शारी�रक, 
मानिसक अव�थालाई मगज िब�ेको वा बौलाएको 
मा�ने भ�ने कुराको शारी�रक, मानिसक जाचँ एवम् 
�योगशाला परी�णबाट िचिक�सा िव�ानले तय 
गद�छ भने िवशेष�को सो राय िमिसलसलं�न कागज 
�माणबाट पिु�ट ह��छ वा ह�दँैन भ�ने तािक� क िन�कष� 
�यायाधीशह�बाट ह�ने । 

कुनै �यि� कुनै काम गदा� आफूले गरकेो 
कामको �कृित र प�रणाम ब�ुनस�ने हो वा होइन 

भनी परी�ण गन� घटना ह�नभु�दा अिघको अिभय�ुको 
मानिसक अव�था, पूव� आचरण र �यवहार, 
असामा�य ि�याकलाप आिदलाई म�येनजर गनु�पन� 
ह��छ । �यसैगरी सो काम वा घटना गदा�को अव�था, 
प�रि�थित, अिभय�ु र पीिडत वा मतृकबीचको 
घटनाअिघ वा त�कालको स�ब�ध, िनजह�बीच 
कुनै िवषयमा वादिववाद, मनमटुाव भए नभएको, 
घटना वारदातको �थान, समय र सो �थानमा अ�य 
�यि�ह�को उपि�थित रहे नरहेको आिद िविभ�न 
िवषयमा �याियक मनको �योग गरी िन�कष�मा प�ुन ुपन� 
ह��छ । रोगबार े िनदान र उपचार गराएको भए सोको 
त�यपूण� आधार र �माण तथा घटनाप�चात् िनजको 
�यवहार र आचरण, त�स�ब�धमा मानिसक रोग 
िवशेष�ले िनजको मानिसक अव�थाबार ेपया��त जाचँ 
र अनसु�धान गरी िदएका त�यपूण� एवम् वै�ािनक 
कारणसिहतको �ितवेदनसमेतलाई िवचार ग�रने भए 
पिन �य�तो �ितवेदनबाट िन�कष� िनका�न किठनाई 
उ�प�न ह�ने भएमा �याियक परी�णबाट सोको िन�य�ल 
गनु�पन� । 

�ितवादी धनबहादरु मोते दज�ले आ�नो 
�ीमती रणमाया मोते दज�लाई टाउकोमा फलामको 
रडले �हार गदा� कुनै पूव�योजना वा तयारी नरहेको, मान� 
मनसाय पिन देिखन नआएको तथा िनजह�बीच उ� 
घटनाभ�दा पूव� कुनै �रसइवी, झैझगडा, वैम�य�यता 
नदिेखएको, त�काल घटना�थलमा पिन कुनै 
वादिववाद भएको भ�ने दिेखन नआएको, फलामको 
रडले िहका�इसकेपिछ पिन �ितवादी घटना�थलमै 
बिसरहेको समेतका आधार कारणह�बाट आफूले 
गरकेो कामको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने गरी 
मानिसक स�तलुन गमुाएको अव�थामा रहेको भ�ने 
कुरा पिु�ट ह�न आउने ।

Schizophrenia with seizure disorder 
with hypertension बाट पीिडत रहेको �ितवादी 
धनबहादरु मोते दज�ले आ�नो �ीमती रणमाया मोते 
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दज�लाई टाउकोमा फलामको रडले िहका�ई सोही 
चोटका कारण िनज रणमाया मोते दज�को म�ृय ुभएको 
भ�ने कुरा �थािपत ह�न आएकोले िनजका हकमा 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं.को 
कसरु ठहर गरकेो हदस�मको पनुरावेदन अदालत 
इलामको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी धनबहादरु मोते दज�ले उ� वारदात 
घटाउदँा िनजको मानिसक स�तलुन उ� वारदातको 
�कृित र प�रणामको बारमेा थाहा नपाउने गरी िब�ेको 
भ�ने कुरा पिु�ट ह�न आएको ह�दँा मलुकु� ऐन,  द�ड 
सजायको १ नं. को अव�था देिखन आएकोले िनजले 
कानूनबमोिजम आपरािधक दािय�व वहन गनु�  नपन� ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई आपरािधक दािय�व वहन गराउने 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७१।९।२३ 
को फैसलासगँ सहमत ह�न सिकएन । आपरािधक 
दािय�व वहन गनु�  नपन� झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१०।३ को फैसला सदर ह�ने ह�दँा �ितवादी 
धनबहादरु मोते दज�लाई कैदबाट म�ु ग�रिदन ु पन� 
ठहन� । 
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१३२९ र ०७३-RC-००४४, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. आलम शेष र नेपाल 
सरकार िव. ह�रलाल  यादवसमेत

घटनाका ��य�दश� मतृकक� �ीमती 
जाहेरवालीले आफूले �ितवादीह�लाई िकटान गरी 
जाहेरी िदएको दिेख�छ । अनसु�धानको �ममा प�ाउ 
परकेा �ितवादी रामनाथ यादवले यी �ितवादीह�लाई 
पोल गरी बयान गरकेा, �ितवादी चलुबलु भ�ने 
ह�रलाल यादवको मतृक िव�वनाथ यादवसगँ मलको 
�यापारसमेतको पूव��रसइवीसमेत रहेको देिख�छ ।  

�ितवादीह� चलुबलु भ�ने ह�रलाल यादव र असलम 
मसुलमानले अ�य� िथए ँ भनी िजिकर िलएको र 
िनजको सा�ीले पिन सोही कुरा बकेको दिेखए पिन 
सो िजिकरलाई पिु� गन� कुनै िलिखत एवम् िव�वसनीय 
�माण िनजह�ले पेस गन�सकेको देिखदैँन । �ितवादी 
चलुबलु भ�ने ह�रलाल यादवले अदालतमा बयान 
गदा�समेत मतृक र िनजको बीचमा पूव��रसइवी रहेको 
�वीकार गरकेा छन् भने घटनाप�चात् यी �ितवादीले 
मतृकक� �ीमतीलाई उजरुी िदन गएमा मा�रिदने 
ध�क�समेत िदएको अव�था देिखएकोले िकटानी 
जाहेरी िढलो गरी िदएको कारणले मा� �ितवादी 
चलुबलु भ�ने ह�रलाल यादवलाई सफाइ िदन निम�ने ।

घटनाक� ��य�दश� मतृकक� �ीमतीले 
�ितवादी असलम मसुलमानले वारदात नघटाएको 
भए िनजलाई िकटान गरी जाहेरी िदनपुन� र सोही 
�यहोराको बकप� गनु�पन� कुनै कारण िमिसल सलं�न 
कुनै कागजबाट देिखएको छैन । यी �ितवादीले अ�य� 
िथए ँभनी िजिकर िलएको र सोलाई समथ�न गरी िनजका 
सा�ीले बकप� गरपेिन कुनै िलिखत एवम् िव�वसनीय 
सबदु �माणबाट सो कुरा �मािणत ह�न आएको 
देिखदँनै । यसका अित�र� िनजलाई सह-अिभय�ुले 
वारदात�थलमा उपि�थत भई गोली हानेको भनी 
आरोिपत कसरुमा पोलसमेत गरकेो र िनज आरोिपत 
कसरु नगरकेो भए िनजलाई पोल गनु�पन� कारण िमिसल 
सलं�न कागजबाट दिेखन आएन । यसरी िनजको अ�य� 
िथए भ�ने िजिकर िव�वसनीय सबदु �माणबाट पिु� ह�न 
नसकेको, सहअिभय�ुसमेतले िनजलाई पोल गरकेो र 
यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भनी ��य�दश� 
जाहेरवालीले िकटान ग�रिदएको र सो िकटान गनु�पन� 
अ�य कुनै कारण िमिसलबाट नदेिखएको अव�थामा यी 
�ितवादी िनद�ष रहेछन् भनी मा�न निम�ने ।

कुनै �यि�उपर आरोप लगाएपिछ सो 
आरोप शंकारिहत तवरले पिु� गनु�पन� दािय�व 
आरोप लगाउनेको नै ह�ने भएकोले वादी प�बाट 



19

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, चै� - २

�य�तो दािय�व पूरा भएको देिखएन । अक�तफ�  
प�ाउ परीआएका आलम शेषले आफू आलमिगर 
मसुलमान नभएको आलम शेष हो भनी नाग�रकताको 
�माणप�समेत पेस गरकेो र िनजलाई गाउमँा अक� 
नामले बोलाउने गरकेा छैनन् भनी िनजको सा�ीको 
बकप�बाट समेत देिखएकोमा वादी प�को भनाईको 
भरमा मा� आलमिगर मसुलमान र आलम शेष भ�ने 
�यि�लाई एउटै �यि� मानी अनमुानको भरमा सजाय 
गन� फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तले समेत 
िददँैन  ।  शंकाको भरमा आलम शेषलाई आलमिगर 
मसुलमान मानी सजाय गन� मनािसब नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण एवम् �माणबाट 
किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी आलम शेषले आरोिपत कसरुमा सफाइ 
पाउने र �ितवादीह� चलुबलु भ�ने ह�रलाल यादव र 
असलम मसुलमानको हकमा िनजह�लाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ नं.िवपरीत १३(१) नं. को 
कसरुमा ऐ. १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।१२।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

इजलास अिधकृतः राम ु शमा�
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-WO-०९९१, उ��ेषण, 
धनबहादरु खाती िव. पनुरावेदन अदालत पाटन, 
लिलतपरुसमेत

कुनै पिन म�ुामा भएको फैसलाको तपिसल 
ख�ड उ� फैसलाको अिभ�न अङ्गको �पमा नै 
रहने भएकोले फैसलाको ठहर ख�ड र तपिसल ख�ड 

बािझएको अव�थामा मा� फैसलाको तपिसल ख�ड 
सशंोधन ह�न स�ने ।

िनवेदनमा िजिकर िलइएको फैसलाको 
तपिसल ख�ड उ� फैसलाको ठहर ख�डसगँ 
बािझएको नभई यी िनवेदकको कुनै स�ब�ध र सरोकार 
नै नभएको िवप�ी िकरण थापाले िदएको म�ुामा भएको 
फैसलाको तपिसल ख�ड संशोधन ग�रपाउन िनवेदन 
गरकेो देिख�छ । िनज िकरण थापाले आ�नो िबगो 
सरं�णको लािग आ�नो म�ुा च�दा च�दकैो अव�थामा 
किहकँतैबाट रो�का नरहेको िवप�ी धनकुमारी 
िल�बकुा नाउमँा रहेको नगद मौ�दात रकम म�ुाकै 
रोहमा रो�का गराई रािखएको देिखयो  ।  उ� म�ुाबाटै 
रो�का रािखएको सो नगद मौ�दातबाट सोही म�ुाका 
वादी िनज िकरण थापाले आ�नो लेना रकम भराई 
पाउने ठहरकेो फैसलाको अ�तरव�त ु यी िनवेदकको 
िनवेदनबाट सशंोधन ग�रने िवषय ब�नस�नेसमेत 
देिखएन  ।  यी िनवेदनको ऋणी र उ� िकरण थापाको 
ऋणी यीनै िवप�ी धनकुमारी िल�ब ुएकै �यि� भएको 
भ�ने आधारमा मा� उ� म�ुामा भएको फैसलालाई 
िनवेदकले आ�नो अनकूुल संशोधन गराउन पाउने 
अिधकार यी िनवेदकलाई कायम नरहेको ह�दँा िनजको 
िनवेदनबाट उ� फैसलाको तपिसल ख�ड सशंोधन 
ह�न नस�ने भनी स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।७।१४ मा भएको आदेशलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१०।१५ 
मा भएको आदेशसमेत िमलेकै देिखन आउने ।

आफूले भरी पाउने ठहरकेो रकमका 
स�ब�धमा आ�नो लेना रकम पिहलाको िलखत 
भएको वा अदालतमा पिहला दता� भएको म�ुा हो भ�ने 
आधारमा मा� अ�य �यि�ले िदएको म�ुामा भएको 
फैसलाको तपिसल ख�ड संशोधन ह�नपुन� वा सशंोधन 
नग�रदंा आ�नो संवैधािनक वा कानूनी हकािधकारमा 
आघात प�ुन गएको भ�ने िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 
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तसथ� उपयु��मािथ िववेचना ग�रएका 
आधार एवम् कारणह� समेतबाट ��ततु �रट 
िनवेदन मागबमोिजम लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७१।३।३१को फैसलाको तपिसल 
ख�ड संशोधन गन� निम�ने भनी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७१।७।१४ को  आदेश र 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१०।१५ 
मा भएको आदेशसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ ४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-WO-०८४८, परमादशे, 
िदपे��कुमार यादव िव. सश� �हरी बल �धान 
काया�लय, हलचोकसमेत

�रट िनवेदकलाई िमित २०६५।८।२० मा 
सश� �हरी बलको सेवाबाट हटाउने गरी भएको 
िनण�यउपर िनवेदकले िमित २०६६।२।२ मा “उ� 
िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी आफूलाई 
पूव�वत् �पमा सेवामा हािजर गराउन र यसबीचको 
सेवा अविधसमेत जोडी सबै सिुवधासमेत उपल�ध 
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशसमेत जारी 
ग�रपाउ”ँ भनी िदएको उ� �रट नं. २०६५-WO-
०८३१ को उ��ेषणय�ु परमादेश म�ुामा “िनवेदकलाई 
िमित २०६५।८।२०  मा सश� �हरी बलको सेवाबाट 
हटाउने गरी भएको िनण�यलगायतका काम कारवाही 
कानूनस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ, िनवेदकलाई पूव�वत सािबक पदमा बहाल 
गरी कामकाजमा लगाउन”ु भनी परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहरी यस अदालतबाट िमित २०६८।३।३० 
मा आदेश भएबमोिजम िनज िनवेदक आ�नो सेवामा 

पूनः बहाल भई िमित २०६८।७।६ देिख हािजर भई 
काय�रत रहेको भ�ने नै देिखने ।

िनवेदकले आफूलाई पूव�वत् �पमा सेवामा 
हािजर गराउन र उ� अविधको सेवासमेत जोडी सबै 
सिुवधा उपल�ध गराई पाउनका िनिम� यसअिघ दायर 
गरकेो उि�लिखत �रट िनवेदनमा िनजले सबै सिुवधा 
उपल�ध गराई पाउ ँभ�ने मागका िवषयमा आदेश भएको 
देिखदँनै । यसरी अिघ�लो �रट िनवेदनमा माग गरकेो 
िवषयमा आदेश नभएको अव�थामा  पनुः ��ततु �रट 
िनवेदनबाट सोही िवषयमा पनुः िनवेदन मागबमोिजम 
आदशे जारी गन� िम�ने अव�था देिखन नआउने ।

िनवेदकलाई सश� �हरी िनयमावली, 
२०६० को िनयम १२९ को उ� �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा उ�लेख भएको उपयु��बमोिजमको कानूनी 
�यव�थाको आधारमा उ� अविधको सो सिुवधा �दान 
नगदा� िनजको संवैधािनक वा कानूनी हकको हनन् ह�न 
गएको छ भ�ने अथ� गरी हेन� िम�नेसमेत नदिेखने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार एवम् 
कारणह� समेतबाट उ� िमित २०६५।८।२० देिख 
िनज िनवेदकलाई पनु�था�िपतको आदेशबमोिजम 
हािजर भएको िमित २०६८।७।६ स�मको तलब, भ�ा, 
रासन, विृ� भएको तलबसमेत िहसाब गरी एकम�ु िदन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ह�नस�ने अव�था देिखन आएन ।  ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): सरुथ�साद 
ितम�सेना
क��यटुरः  मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-CI-१०७०, मोही दता� 
नामसारी �माण प� पाउ,ँ म�जकुुमारी िसंह िव. ल�मी 
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सरदार बातँर
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ र िनयमावली, 

२०२१ ले मोहीयानी हक �ा�त गन� आधार भनी 
उ�लेख गरकेो १ नं. लगत, २ नं. अनसूुची र ४ नं. 
जोताहको अ�थायी िन�सा �माणप�लाई नै मह�वपूण� 
मा�नपुन� ह��छ । मोिहयानी हकको दाबी गन� �यि�ले 
क�तीमा पिन उ� आधारह� पिु�ट ह�ने �माणह� पेस 
गनु�पन� दिेख�छ । भूिम सधुार काया�लयमा पेस ग�रने 
र सो काया�लयबाट �मािणत ह�ने उ� �माण नै मोही 
िनधा�रण ह�ने भरपद� आधार ह�ने ।

पनुरावेदक म�जकुुमारी िसंहको िपता 
गजे���साद िसंहको नामबाट सो िक.नं.२५ को ज�गा 
दता� ह�न आएको कुनै �माणबाट पिु�ट ह�नसकेको छैन । 
गजे���साद िसंहको नामको ज�गामा मोही रहेको भनी 
गजे���साद िसंहले छोरी म�जकुुमारी िसंहको नाममा 
ज�गा लकुाएको भनी हदब�दीस�ब�धी कारबाही ह�दँा 
िक.नं. २५ को ज�गा लकुाई िछपाई राखेको देिखएन 
भनी भूिम सधुार काया�लय स�तरीबाट फुकुवा गरी िदने 
भनी िनण�य गरकेो देिख�छ । भूिम सधुार काया�लय 
स�तरीले २०४१ सालमा नै िक.नं.२५ को ज�गा 
गजे���साद िसंहबाट आएको होइन भनी िनण�य 
ग�रसकेको छ । गजे���साद िसंहको ज�गा जोतेको 
भनी वादीले �माण पेस गर ेपिन सािबक अक�  �यि� 
िसरजादवेीको लगतबाट पनुरावेदक म�जकुुमारी 
िसंहको नाममा िक.नं.२५ को ज�गा दता� ह�न आएको 
�माणबाट देिखयो । िमिसल संल�न �माणह�बाट 
िक.नं. २५ को ज�गा िबगाहा १-१-९ ज�गाको मोही 
िवप�ी वादीको िपता रहे भएको �माणबाट पिु�ट ह�न 
नस�ने ।

अतः उपयु�� िववेिचत, आधार र 
�माणह�बाट वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी भई 
मोही �माणप�समेत पाउने ठह�याएको स�ु भूिम सधुार 
काया�लय स�तरीको िमित २०६२।०८।३० को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 

िमित २०६६।०३।११ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई स�तरी िज�ला, िप�ा पूव� गा.िव. स. वडा 
नं.४ को िक.नं.२५ को ज.िव. १-१-९ �े�फल भएको 
ज�गामा मोही नामसारी गरी मोही �माणप� पाउ ँभ�ने 
��यथ� वादीको दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल आि�वन ७ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CI-१०२०, िनण�य दता� 
बदर दता�, भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालय िव. 
धनबहादरु काक�

दाबीको िक.नं. ९७ को ज�गा िवप�ी 
वादीह�को िपता पखुा�को हक भोग �वािम�वको देिखन 
आएको र सभ� नापीमा सो ज�गा पत� जिनएको स�ु 
िमिसल संल�न िफ�डबकुको �ितिलिपबाट देिखन 
आएको र उ� ज�गा मालपोत काया�लयको िमित 
२०४४।८।२९ को िनण�यले त�कालीन �ी ५ को 
सरकारको नाममा दता� भएको भ�ने मालपोत काया�लय 
िड�लीबजार काठमाड�को िमित २०६४।४।३ को 
िनण�यबाट देिख�छ । मालपोत काया�लयको िनण�यमा 
िफ�डबकुमा पत� जिनएकोबाहेक उ� ज�गा �ी ५ को 
सरकारको नाममा दता� ह�नपुन� अ�य कुनै कारण खलेुको 
भ�ने दिेखदैँन र पनुरावेदक �ितवादीह�को �ितउ�र 
िजिकरबाट समेत �य�तो ख�ुन आएको देिखदँनै । 
�यि� िवशेषको ज�गा सभ� नापीमा पत� लेिखएको मा� 
आधारमा ज�गाको भोग �वािम�ववालाह�लाई नबझुी 
उ� िनण�य भएको भ�ने िवप�ी वादीह�को भनाई 
रहेकोमा सो कुरालाई �ितवादीले अ�यथा भनेको 
नपाइएबाट िवप�ी वादीह�को भनाईलाई स�य सही नै 
रहेको मा�नपुन� देिखन आउने ।

दाबीको िक.नं. ९७ को ज�गा िवप�ी 
वादीह�को हक भोगको ज�गा रहेको भ�ने पा�रत 
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राजीनामाह�, भोग, न�सा मचु�ुकासमेतले पिु� 
भइरहेको दिेखदँा सभ� नापीमा पत� लेिखएको भए 
पिन दाबीको ज�गा िवप�ी वादीह�को नाममा दता� गन� 
िम�ने नै दिेखन आएकोले �ितवादी भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालयको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

उपरो� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
�यि� िवशेषको हक भोगको ज�गा सभ� नापीमा पत� 
जिनएको आधारमा मा� सो ज�गा भोग गन� हक 
�वािम�ववालालाई ब�ुदै नबझुी मालपोत काया�लय 
काठमाड�ले एकतफ��पमा त�कालीन �ी ५ को 
सरकारको नाममा दता� गन� गरकेो िमित २०४४।८।२९ 
को िनण�य �चिलत कानून र �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भई बदरभागी देिखन आएकोले वादी 
दाबीको िक.नं. ९७ को ज�गा त�कालीन �ी ५ को 
सरकार हाल नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� गरकेो 
मालपोत काया�लय काठमाड�को िमित २०४४।८।२९ 
को एकतिफ�  िनण�य र सो िनण�यका आधारमा नेपाल 
सरकारको नाममा कायम भएको मोठ �े�तासमेत बदर 
गरी वादीह�को नाममा संय�ु दता�  ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।५।१२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-०८५३ र ०७१-
CR-१२६९, कत��य �यान, िस�राज थापा िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. िस�राज थापा

�ितवादीले अनसु�धान तथा 

अदालतसम�को बयानमा आफूले कुटेको होइन भनी 
कुटिपट गरकेो कुरामा इ�कार रही बयान गर े तापिन 
िनजले आफूले गरकेो सोही बयानमा गाउकँा �थानीय 
भ� भलादम्ीको रोहबरमा भएको सहमितअनसुार 
िनज वीरबहादरु थापालाई थप उपचाराथ� धनगढी 
पठाएको हो, उपचाराथ� लैजादँै गदा�  बाटोमा िनजको 
म�ृय ु भएको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो दिेख�छ । घाइते वीरबहादरु थापाको 
स�पूण� औषधी उपचार गन� छु, मेरो हातबाट ग�ती 
भएको कुरा म �वयम् �वीकार गद�छु, मेरो हातबाट 
अब आइ�दा य�ता िकिसमको ग�ती ह�ने गराउने छैन 
भनी �हरी चौक� छा�नामा मतृकको छोरा िनर�जन 
थापासगँ िमित २०७०।१२।७ मा िमलाप�समेत गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको अदालतसम�को उ� बयान र 
िमलाप�को �यहोराले नै �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो कुराको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी र मतृकबीच पूव��रसइबी रहेको वा 
मतृकलाई जोिखमी हितयारले �हार गरी जानीजानी 
मनसायपूव�क कत��य गरी मारकेो अव�था देिखदँनै । 
मतृकले िनजको छोरालाई िचट चोन� सघाउन नगएको 
भनी दवैु प�बीच झगडा ह�दँा यी �ितवादीलाई उसै 
मौकामा �रस उठी मतृकलाई �हार गदा� मतृकको 
टाउको, शरीरका िविभ�न भाग तथा अ�डकोषमा चोट 
लागी िनजको म�ृय ुभएको अव�था देिखन आएकाले 
��ततु वारदातमा �यानस�ब�धीको महलको १३ 
(३) नं. आकिष�त ह�ने नभई सोही महलको १४ नं. मा 
विण�त आवेश�े�रत ह�याअ�तग�तको दिेखन आएकाले 
सोहीअनसुार िनज �ितवादीलाई १० वष� कैद गन� गरी 
भएको बझाङ िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला 
अ�यथा ह�नस�ने नदेिखने । 

तसथ� ��ततु म�ुामा �ितवादी िस�राज 
थापाको मतृकसगँ पूव��रसइबी रहेको भ�ने कुरा 
नदिेखएको, वारदातको �प हेदा� मतृकलाई �हार 
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गदा� चोट लागी सोही कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको देिखदँा उ� काय� आवेश�े�रत मा� भएको 
देिखनाले �ितवादी िस�राज थापालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको बझाङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।७।२० मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
िमित २०७१।९।२८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०६३९, सवारी 
�यान, मोदक पराजलुी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले आ�नै साइडबाट �क चलाएर 
गइरहेको अव�थामा िवपरीत िदशाबाट मतृकह� 
साइकलमा चढी आइरहेको दखेी हन� पिन बजाएको 
देिखएको, घटना�थलमा उपि�थत कुनै पिन 
च�मिददले �कको ब�ी बलेको िथएन भ�ने दाबी निलई 
सिुनजा�नेले मा� �य�तो दाबी िलएकोबाट �यसलाई 
िव�वसनीय �माण मा�न नसिकने ह�दँा �कको बाया ँ
साईडको ब�ीसमेत दघु�टना ह�दँा फुटेको दिेखएको 
अव�थामा िनज �ितवादीले एउटा मा� ब�ी बाली 
लापरवाहीपूव�क �क चलाएको भनी मा�न निम�ने ।

�ितवादीले आ�नो साईडबाट �क चलाएको 
मतृकह� चढेको साइकल देखेपिछ हन� पिन बजाएको 
देिखएको मादक पदाथ� सेवन गरकेो �मािणत ह�न 
नसकेको अव�थामा समेत िनजले लापरवाहीपूव�क 
सवारी साधन चलाएको भनी �ितवादीउपर लगाइएको 
आरोप �मािणत ह�न आएको नदेिखने । 

�ितवादीले सवारी चलाउदँा अपनाउन ु पन� 
सतक� ता अपनाएको देिख�छ । �ितवादीले सवारी 

चलाएको �कृित हेदा� �यसबाट कसैको �यान मन�स�छ 
भ�ने ज�तो अव�था नदेिखएको मतृकह�कै ग�तीले 
दघु�टना ह�न गएको ह�दँा �ितवादीले सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) 
बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखन आएकोले सोही नं. 
बमोिजम सजाय गनु�पन�मा ऐजन ऐनको दफा १६१(२) 
को कसरुमा सोही दफाबमोिजम सजाय गन� गरकेो 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कायम रहन स�ने नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादीले लापरवाहीपूव�क �क चलाई 
दघु�टना गराएको नदेिखई मतृकह� अमतृ दाहाल र 
धनबहादरु थापाको ग�तीले दघु�टना भई दवैु जनाको 
म�ृय ुभएको देिखन आएकोले �ितवादीको उ� काय� 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(३) मा विण�त कसरु भएको ह�दँा ऐजन ऐनको 
दफा १६१(२) को कसरुमा सोही दफाबमोिजम 
�ितवादीलाई ३ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको उदयपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६८।३।१३ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी मोदक पराजलुीलाई यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसरुमा 
सोही दफाबमोिजम ६ मिहना कैद ह�ने ।

इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७३ साल काित�क १ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०००२, ज�गा 
िखचोला मेटाई घर टहरा भ�काई चलन, िड�ली�साद 
िधमाल िव. राज ुठाडामगरसमेत

िमिसल सलं�न रहेको �ेस न�सा हेदा� 
�ितवादी िड�ली�साद िधतालको नाम दता�को िक.नं. 
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२८०२ को उ�रप�� वादीह�को िक.नं. १९६२ को 
तफ� को रखेा िसधा रहेको देिख�छ । तर अदालतबाट भई 
आएको न�सा मचु�ुकामा नं. ४ र ५ मा ज�ता पाताको 
क�ची घर रहे भएको दिेख�छ । उ� न.नं. ४ र ५ म�ये 
नं. ५ स�मको घर �ितवादी िड�ली�साद िधतालको 
नाम दता�को िक.नं. २८०२ मा रहेको दिेख�छ भने 
न.नं. ४ मा दिेखएको सोही घरको अंश वादीह�को 
संय�ु नाममा दता�मा रहेको िक.नं. १९६२ ज�गामा 
रहेको िमिसल संल�न अदालतबाट भई आएको न�सा 
मचु�ुकाको आकृित �कृितबाट देिख�छ । अदालतबाट 
भई आएको उ� न�सा मचु�ुकाको कैिफयतमा पिन 
सोही न.नं. ४ लाई मा� िववाद देखाइएकाले �यसलाई 
मा� िववािदत ज�गा मा�नपुन� देिखयो । न.नं. ५ िक.नं. 
२८०२ िभ�को ज�गा रहेको मा�न ुपन� देिखने ।

वादीह�को िक.नं. ११६२ को दता�  �े�तामा 
०-१-१० ज�गा देिखएकोमा अदालतबाट भई आएको 
न�सा मचु�ुकाबाट सो िक.नं. जिनएको न�सा नं. ३ 
मा िक.नं. ११६२ को �े�फल ०-१-७१/२ मा� रहेको 
देिख�छ । न�सा मचु�ुकाको कैिफयत �यहोरासमेतबाट 
िववाद जिनएको न.नं. ४ को उ�रतफ�  २६ िम., 
पूव�तफ�  ३.२० िम. दि�णतफ�  २६ भएको ज�गा र सोमा 
�ितवादीले बनाएको ज�ताको पाताले छाएको इ�ँाको 
गारो र काठले बनेको घर िमिसल संल�न �ेस न�सा र 
अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुकाबाट वादीको 
नाम दता�मा रहेको िक.नं.११६२ िभ�को ज�गामा 
रहेकोले देिखएकोले न.नं. ४ स�मलाई िखचोला ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने  । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट मकवानपरु िज�ला अदालतबाट न.नं. ५ को 
ज�गा घर �ितवादीको िक.नं. २८०२ िभ�को घरज�गा 
देिखदँा सोसमेत िखचोला ठह�याई गरकेो फैसला केही 
उ�टी गरी न.नं. ४ मा रहेको उ�रतफ�  २६ िमटर, 
पूव�तफ�  ३.२० िमटर, दि�णतफ�  २६ िमटर ज�गा 

वादीको िक.नं. ११६२ िभ�को देिखई सो ज�गामा 
�ितवादीले घर टहरा बनाई िखचोला गरकेोले वादी 
दाबीअनसुार िखचोला मेटाई न.नं. ४ मा मा रहेको घर 
भ�काई वादीले चलन चलाई पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७०।१०।१२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CI-०९१०, छुट ज�गा 
दता� नामसारी, जगदीशच�� �े�समेत िव. व�सलादेवी 
�े�

छुट ज�गा दता�  ग�रपाउ ँभनी परकेो िनवेदनमा 
दता� स�ब�धमा आपि� गरी िववाद उठाएको तेरो मेरोको 
िववाद परपेिछ दवैु प�लाई स�बि�धत अदालतमा गई 
हक कायम गराई �याउन ु भनी िनण�य सनुाउन ु पन� 
अव�था दिेख�छ । तर मालपोत काया�लयले दवुै प�को 
नाता�माणको �माणप� राखी हकदाबी गरकेो आधारमा 
आधाआधा गरी भाग छुट्याई दता�  ग�रिदएको देिखयो । 
िववािदत स�पि�मा वादी प�को एकलौटी दाबी रहेको 
देिखएको छ भने �ितवादीह�ले आधास�मको ज�गामा 
आ�नो हक रहेको भनी िजिकर िलएको देिख�छ । 
यसरी दवुैप�को दाबी रहेको अव�थामा कसको दाबी 
प�ुने कसको नप�ुने वा के ह�ने भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन� ह��छ । �य�तो �माण बझुी िनण�य गन� अिधकार 
कानूनले मालपोत काया�लयलाई निदएको अव�थामा 
मालपोत काया�लयले गरेको िमित २०६४।२।२७ को 
िनण�य �े�ािधकारिबिहन रहेको दिेखएकोले कायम 
रहन नस�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
मालपोत काया�लय, काठमाड�को िमित २०६४।२।२७ 
को िनण�य अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी भएको देिखदँा 
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बदर ह�ने ठह�याई उ� ज�गाको स�ब�धमा हक 
कायमको लािग स�बि�धत िज�ला अदालतमा िफराद 
गन� जानहुोला भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।५।३ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  राम ुशमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित सवंत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-WO-०१६१, उ��ेषण, 
वीर�े�कुमार हलवुाईसमेत िव. पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जसमेत

िमित २०५९।७।१२ मा भएको अशं 
म�ुाको फैसला अि�तम भई फैसलाबमोिजम िमित 
२०६२।१।७ मा ब�डा मचु�ुका गरी चलन पजु�समेत 
पाइसकेको ज�गालाई �रट िनवेदक �ितवादीह�ले 
चलन नछाडेकोले पनु: चलन चलाई पाउनको लािग 
अंश म�ुाका िफरादी धिनराम हलवुाईलाई पनु चलन 
चलाई िदन माग गरबेमोिजम चलन नछाड्ने �रट 
िनवेदक �ितवादीह�लाई जनही �.१००।- एक 
सय ज�रवाना गन� ठहर गरकेो िमित २०७०।६।११ 
को बाकेँ िज�ला अदालतको आदेशलाई पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जले िमित २०७१।५।५ मा सदर 
गन� ठहर गरेको आदेश कानूनस�मत देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी ह�न स�दैन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल पसु ७ गते रोज ५ शभुम ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१३९८ र ०७१-
CR-१६१३, अ�ाकृितक मैथनु, नर ेख�ी िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. नर ेख�ी

�ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे 
पिन िनज �वयंले वारदातको िदन र समयमा पीिडत 
िनजको घरमा रहेको एवम् िनजले पीिडतलाई बेलौती 
र िब�कुट खान िदएको भ�ने कुरा अदालतसम�को 
बयानमा उ�लेख गराएको देिख�छ । आरोिपत �यि�ले 
आफूउपर लागेको आरोपलाई इ�कार गरी बयान 
गनु�लाई अ�यथा मा�न नसिकने । 

�ितवादीले पीिडतसगँ गरकेो ि�याकलापको 
बारमेा पीिडतले िव�तारपूव�क अदालतमा लेखाई 
िदएको एवम् पीिडतको उ� �यहोरा जाहेरवालाको 
बकप�बाट समेत समथ�न भइरहेको अव�थामा यी 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेा होइनन् भनी मा�न 
िमलेन । पीिडतको प�रवारसगँ साधँ स�ब�धमा झगडा 
भएको कारणले आरोप लगाएको भनी �ितवादीको 
अदालतसम�को बयान एवम् िनजको सा�ीको बकप� 
अ�य कुनै िव�वसनीय सबदु �माणबाट पिु� ह�न 
आएको नदिेखएकोले �ितवादी नर ेख�ीले आरोिपत 
कसरु गरकेो त�य �मािणत ह�न आउने । 

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
िनजको शरीरमा कुनै घाउचोट िनलडाम नभएको, 
िनजको योिन िझ�ली (Hymen) न�याितएको र 
िनजको योिन व�रपरी कुनै घाउ चोट नभएको भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । उ� �ितवेदनले मखु मैथनु 
गरकेो वा गदु�ार मैथनु गरकेो ज�तो कुनै सकेंत वा 
घाउचोटसमेत दिेखएको छैन । य�तो अव�थामा 
�ितवादीले अ�ाकृितक मैथनु गरकेो भनी मा�न 
िम�ने दिेखदैँन । तर �ितवादीले पीिडतको क��  
खोली योिन खेलाएकोलगायतका काय� जबरज�ती 
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करणी गन� उ�े�यले गरकेो देिखएकोले िनजको 
सो काय� जबरज�ती करणीको उ�ोग स�म रहेको 
देिख�छ । आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउन ु पद�छ 
भनी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर एवम् अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम अ�ाकृितक मैथनुको वारदात 
कायम गरी सोहीअनसुार सजाय ह�नपुद�छ भनी वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी नर ेख�ीलाई जबरज�ती करणीको 
महलको ९क नं. बमोिजम तीन वष� कैद गन� गरी भएको 
�कुम िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं.को 
कसरुको उ�ोग गरकेोले ऐ. महलको ५ नं. बमोिजम 
िनज �ितवादी नर े ख�ीलाई ५ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।८।९ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  राम ुशमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-RC-०१८१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ब�ीनारायण साहसमेत

�ितवादी लिलत भ�ने छोटुकुमार यादवले 
आरोिपत कसरुमा अदालतमा इ�कार रहेपिन 
अनसु�धानको �ममा आरोिपत कसरु �वीकार गरी 
गरकेो बयान, घटना िववरण कागज गन� शैलकुमारी 
यादवसमेतको कागज �यहोरा एवम् अदालतसम� 
भएको बकप�बाट तथा जाहेरवालाको जाहेरी एवम् 
अदालतको बकप�बाट समिथ�त भएको देिख�छ । 
यसरी यी �ितवादीसमेत मतृक स�तोषकुमार यादवसगँ 
चौरीतफ�  वारदात िमितको िदन बेलकुा गएको र 
भोिलप�ट स�तोषकुमार यादवको मतृ अव�थामा 

लास फेला परकेो देिखएको छ । यी �ितवादीह� 
समेतलाई िकटान गरी सह-अिभय�ु �वण कुसैत 
यादवले अनसु�धानको �ममा बयान गरकेो देिख�छ । 
यी �ितवादी लिलत भ�ने छोटुकुमार यादवले �ितवादी 
ब�ीले स�तोषको भे� िनकाली घाटँीमा कसेको मैले 
ख�ुा समातेको भनी बयान गरकेो र िनजको सो बयान 
�यहोरा िमिसल संल�न अ�य �माणबाट समिथ�त 
भएकोले स�तोषकुमार यादवको म�ृय ु �ितवादीह� 
लिलत भ�ने छोटुकुमार मसैता यादव, ब�ी नारायण 
साहसमेतको कत��यबाट भएको पिु� ह�न आउने । 

�ितवादी ब�ीनारायण साहले स�तोष कुमार 
यादवको भे� िनकाली �यसबाट घाटँी कसेको कारण 
िनजको म�ृय ुभएको देिखएको छ । यी �ितवादीलाई 
सघाउनका लािग �ितवादी लिलत भ�ने छोटुकुमार 
मसैता यादवले मतृकको ख�ुा समातेको देिखएको 
अव�थामा �ितवादी ब�ीनारायण साहको सो काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३(३) नं. बमोिजमको र �ितवादी लिलत भ�ने 
छोटुकुमार मसैता यादवको काय� ऐजन १३(४) नं. 
बमोिजमको कसरु रहेकोले िनजह�लाई सोिहबमोिजम 
सजाय ह�ने देिख�छ । �ितवादी ब�ीनारायण साह 
अनसु�धानको �ममा फरार रही अदालतबाट जारी 
भएको �यादमा उपि�थत भई बयान गदा� अ�य� िथए 
भनी िजिकर िलएको देिखए पिन सो िजिकर �मािणत 
गन� कुनै िलिखत �माण पेस गन�सकेको दिेखदँैन । 
यी �ितवादीलाई समेत िकटान गरी सहअिभय�ुले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान घटना िववरण 
कागज गन� मािनसह�को �यहोरा एवम् िनजह�को 
बकप�, जाहेरवालाको बकप�बाट समिथ�त भएको 
छ । ��ततु घटनाको ��य�दश� �ितवादी लिलत 
भ�ने छोटु मसैता यादवको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान �यहोरासमेतबाट यी �ितवादीले स�तोष 
कुमार यादवको घाटँीमा िनज मतृकले लगाएको भे�ले 
कसी मारकेो �मािणत भएको अव�थामा िनजलाई 
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िनद�ष मा�न िमलेन । यी �ितवादीह� िमली एक जना 
मािनसलाई कुटिपट गरी कोहीले घाटँीमा भे�ले क�ने 
कोहीले च�न निदई ख�ुा समा�ने गरकेो देिख�छ । 
यसका साथै मतृकसगँ पिहला देिख नै �रसइवी राखी 
सोको बदला िलने उ�े�यका साथ ��ततु वारदात 
यी �ितवादीह� समेत िमली घटाएको देिखएकोले 
िनजह�लाई पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
सजायलाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �वण कुसैयत यादव, ब�ीनारायण साह 
र लिलत भ�ने छोटुकुमार यादवलाई सफाइ िदने 
गरी भएको स�तरी िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादी ब�ीनारायण यादवलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. 
को कसरुमा सोही नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
र �ितवादी लिलत भ�ने छोटुकुमार मसैता यादवलाई 
सोही १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७१।२।१६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहछ�  । अका� �ितवादी दगुा��साद 
ग�ुताको हकमा स�तरी िज�ला अदालतबाट मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा सोही १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी िमित २०७१।१२।८ मा 
भएको फैसलाअनसुार उ�च अदालत तहबाट सनुवुाइ 
भएको नदेिखएकोले ��ततु म�ुाको साधकको लगत 
क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार स�बि�धत अदालतमा 
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृतः  राम ुशमा�
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १० गते रोज ६ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-१६०२, दूिषत शेषपिछको 

बकसप� बदर, का�छा अवालेसमेत िव. बैकु�ठ 
अवालेसमेत

वादीह�को अंश भागमा पन� आउने 
िनजह�को अंश हकको स�पि� बाबआुमाले 
नाितह�लाई बकस गरी िदएको भ�ने देिखन 
आउदैँन । मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९(३) नं. ले 
आफूखसुी गन� पाउनेमा �वा�नी, छोरा, अिववािहत 
छोरी र िवधवा बहुारीको म�जरुी नभए पिन आफूखसुी 
गरकेो सदर ह��छ भ�ने साथै ऐ. १९(४) नं. ले आ�नो 
हकको अशं जित भने आफूखसुी गन� पाउछँ भ�नेसमेत 
कानूनी �यव�थाबाट पिन यी वादीह�का आमा बबुाले 
आ�नो जीवनकालमा आफूह�लाई �याहार ससुार, 
हेरिवचार गरी �रझाएबापत आ-आ�नो अंश हकको 
स�पि� नाितह�लाई अ�लोह शेषपिछको बकसप� 
गरी िदएको िवषयलाई दूिषत भ�न िम�ने नदिेखने ।

अंिशयारह� सगोलमा नै रहेको अव�था 
सगोलको स�पि�म�ये कुन अंिशयारको कित हक 
रहेको भ�ने यिकन भई नसकेको अव�थामा कित 
स�पि� हो भनी िकटान गन� सिकने अव�था नह�दँा 
आ�नो अशं भागमा पन� जाने हकलाई आ�नो 
शेषपिछ खान पाउने गरी इ�छाएको �यि�लाई 
बकसप�लगायतका िलखत गरी िदन पाउने नै ह��छ । 
त�काल �चिलत कानूनबमोिजम आ�नो अशं हकको 
स�पि� शेषपिछको बकसप�को िलखत गरी िदएको 
अव�थामा िलखतलाई अ�यथा �मािणत नगरसे�म 
िलखतको कानूनी अि�त�व यथावत् रहेको मा�न ु
पन� ह��छ । �य�तो कानूनी मा�यता �ा� शेषपिछको 
बकसप�को िलखत बकसप� दाताको म�ृयपुिछ �वतः 
ि�यािशल ह�ने ह�दँा बकसप� दाताको अंश हकको 
स�पि� बकस पाउनेमा �वत: जाने नै ह�ने । 

पनुरावेदक वादीह�का बाब ु आमाले 
िनजह� जीिवत छदै ँ आफूह�को �याहार ससुार, 
हेरिवचार गरी �रझाएबापत आ�नो अशं हकमा पन� 
�ीस�पि� नाितह� �ितवादी िवजय अवाले र नर�े� 
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अवालेलाई गरी िदएको िमित २०६७।११।२६ को 
अ�लोह शेषपिछको बकसप�को िलखत बदर ह�नपुन� 
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने अव�था 
नदेिखने ।

तसथ�, वादीह�का बाब ुबाबकुाजी र पनुमाया 
जीिवत ह�दै ँ िमित २०६७।११।२६ मा आ�नो जो 
भएको चल अचल �ीस�पि� अ�टलोह गै� सहोदर 
नाितह� नर�े� अवाले र िवजय अवालेलाई शेषपिछको 
बकसप� गरी िदएकोमा आ�नो हक जित आफूखशु 
गन� पाउने स�पि� िदन पाउने नै ह�दँा अ�लोह 
शेषपिछको बकसप�को िलखत बदर ह�ने ठह�याएको 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।५।१२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-१६०१, अशं 
चलन, का�छा अवाले समेत िव. बैकु�ठ 
अवालेसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CI-०७८४, अशंचलन, सनुमाया 
तामाङ िव. िसरता तामाङसमेत

नाबालकको ठूलो बबुा संर�क बनी दायर 
गरकेो िफरादबाट कानूनत: नाबालकह�ले पाएको 
अंशलाई िनजह�को संर�क�वको िवषयलाई 
िलएर अंश ज�तो नैसिग�क हकािधकार नै बदर गरी 
नाबालकह�को नाउमँा रहे भएको स�पि�लाई पनु: 
एकासगोलमा रा�न ु पन� भनी ग�रएको िजिकरलाई 
नाबालकह�को िहत अनकूुल नै रहेको छ भनी अथ� गन� 
िम�ने देिखएन । वादीह�को उमेर नपगेुस�म संर�कले 

कुनै पिन �यहोराले खच� गन� वा हक ह�ता�तरणसमेत 
गन� नपाउने गरी अदालतले नाबालकह�लाई 
अंश िदलाई िदएको अव�था ह�दँा नाबालकह�को 
अंशबापतको स�पि� सरुि�त राखी िनजह�को 
पालन पोषण रखेदेख हेरचाह गन� यी पनुरावेिदका 
�ितवादीलाई कुनै बाधा रहेको नदिेखदँा िववादरिहत 
अंिशयारह�ले कानूनबमोिजम अशं पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� नदिेखने ।

तसथ�, वादीह�ले आ�ना िपतातफ� को 
स�पि�बाट ४ भागम�ये ३ भाग अंश पाउने भई 
िनजह� साबालक नभएस�म संर�कले कुनै �यहोराले 
खच� वा हक ह�ता�तरण गन� नपाउने गरी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।३० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काित�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६९-CR-०१३७, कत��य 
�यान / जबरज�ती करणी, मदन नारायण �े� िव. 
नेपाल सरकारसमेत

�ितवादी मदननारायण �े�ले अनसु�धानको 
�ममा अि�तयार �ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई �वइ�छाबाट भएको नभई शारी�रक तथा 
मानिसक दबाबमा पारी चरम यातना िदई सािबती ह�न 
लगाएको देिखनकुा साथै उ� सािबतीलाई अ�य कुनै 
पिन �माणह�बाट समेत समथ�न गरी रहेको िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट नदेिखदँा उ� सािबतीलाई 
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�माणको मू�याङ्कनको रोहमा �माणको �पमा �हण 
गन� निम�ने ।

सिुनजा�ने �माणलाई अ�य �माणह�ले 
शंकारिहत तवरले समिथ�त नगरसे�म �यसलाई 
�माणको मू�याङ्गनको रोहमा गौण �माणको �पमा 
मा� िलनपुन� ह��छ । जाहेरी दरखा�तलाई पिन अ�य 
�माणह�ले समथ�न तथा पिु� नगर े स�म �माणको 
�पमा �हण गन� निम�ने अव�थामा मतृकको पित 
कृ�ण लामाको जाहेरी र बिुझएको बस�तबहादरु 
थापाले अक� �यि�ले ग�रिदएको सनाखत कागजलाई 
िव�ास गरी �य� गरी िदएको रायको आधारमा मा� 
िनज �ितवादी मदन नारायण �े�लाई आरोिपत कसरु 
गरकेो ठह�याएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलासगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
िनजको िनद�िषताको स�ब�धमा वारदात भएको 
भिनएको लेसपार गे� हाउसको ई��ी बकुमा कोठा 
नं∙ १०६ मा ब�नको लािग लेिखएको िववरणको 
ह�ता�रको परी�ण ह�दँा �ितवादीको नमूना 
ह�ता�रसगँ निमलेको भ�ने राि��य िविध िव�ान 
�योगशालाको िवशेष�ले �य� गरकेो राय तथा 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।१।२७ को 
२०६० फौ नं १९/२५९ को यातना �ितपिुत� म�ुाको 
फैसलाबाट िनज �ितवादीलाई िनय��णमा िलई चरम 
यातना िदई आरोिपत कसरुमा सािबत गराइएको 
पिु� भइरहेको अव�थासमेतबाट िनज �ितवादी 
मदन नारायण �े� िनद�ष नै रहेको देिखदँा, शंकाको 
आधारमा िदएको िकटानी जाहेरी र अक� �यि�ले 
ग�रिदएको सनाखतलाई मा� िव�ास गरी भनेको 
आधारमा आरोिपत कसरु ठह�याई ज�म कैद गरकेो 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।१।२७ 
को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९।२।२ को फैसला उ�टी ह�ने र �ितवादीले 

अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत:  गीता �े�ठ
क��यटुर:  उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०७३२, उ��ेषण, 
स�यनारायण महतो िव. �हरी नायब महािनरी�क, पूव� 
�े�ीय काया�लय रानी िवराटनगरसमेत

अदालती कारवाही र िवभागीय कारवाही 
अलगअलग ह�ने भने तापिन अदालतको फैसलाको 
आधारमा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाइएकोले पनुरावेदन 
तहमा अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा अि�तम िनण�य 
नभएस�म िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गन� िम�ने 
होइन । यस अव�थामा स�ु िज�ला अदालतबाट 
अिभयोग �मािणत भई सजाय तोिकएको �हरी 
कम�चारीले सो सजायउपर मािथ�लो अदालतमा 
गरकेो पनुरावेदनको टुङ्गो नलाग�ुजेल िनजलाई 
िवभागीय कारवाही ह�नहु�दैँन भ�ने �हरी िनयमावलीमा 
उ�लेख नभएकै आधारमा सफाइको मौकासमेत निदई 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरकेो िनण�य कानून 
र �यायसङ्गत दिेखन आएन । अदालतमा चलेको 
म�ुाको अि�तम िनण�य नै नभई कसरु �मािणत ह�न 
नस�ने । 

अतः िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।१२।१९ को फैसलालाई आधार बनाई 
नोकरीबाट हटाउने िनण�य भएकोमा सो नै पनुरावेदन 
अदालतबाट उ�टी भई �ितवादी यी िनवेदकले सफाइ 
पाइसकेको अव�थामा �हरी नायब महािनरी�कबाट 
भएको िमित २०७१।०३।१५ को र �हरी �धान 
काया�लयका �हरी अित�र� महािनरी�कबाट िमित 
२०७२।०९।३० मा िनवेदक स�यनारायण महतोलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य कानूनस�मत छ 
भ�नस�ने अव�था देिखदँनै । िज�ला अदालतको 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, चै� - २

िनण�य नै अि�तम ह�दँनै र सो िनण�यउपर िच� नब�ुने 
प�ले मािथ�लो अदालतमा पनुरावेदन गन�स�ने 
िनजको कानूनी अिधकार हो । िज�ला अदालतको 
िनण�यकै आधारमा काया��वयन ग�रिदने हो भने 
पनुरावेदक�य अिधकारको कुनै अथ� रा�दनै । िनण�य 
काया��वयन भनेकै फैसला अि�तम भए पिछ गन� हो । 
अदालतको िनण�यको आधारमा िवभागीय कारवाही गरी 
सेवाबाट हटाउने िनण�य गन� तर मािथ�लो अदालतको 
अि�तम िनण�यलाई नपख� िनण�य गनु�  �वे�छाचारी 
ह��छ । �य�तो िनण�यलाई मा�यता िदन िम�दैन । उ� 
िनण�यलाई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । 
अब, िनज �रट िनवेदक स�यनारायण महतोलाई पूव�वत् 
आ�नो पदमा पनु: बहाली गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): िवमला पौडेल
क��यटुरः  मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल भदौ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-WO-००५३, उ��ेषण, 
राजे�र�साद वर ैिव. बाबलुाल महरासमेत

िववादको कारवाहीको �ममा िनवेदकलाई 
िझकाई बझुी �ितवादको मौका िदइएको देिख�छ । 
िनजले �ितवाद गदा� फैसला काया��वयन ह�न ु नपन� 
भएको तफ�  खलुाउन ुपन� होइन भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । सो ज�गामा आ�नो िनर�तर भोग रहेको 
भनी िजिकर िलए तापिन भोगले �वािम�वलाई िन�तेज 
पाद�न । िवप�ीह�को हक कायम ह�ने ठहरकेो ज�गा 
िनवेदकको भोग छ भ�दैमा िनजको ह�न स�दैन । 
अक�तफ�  सो ज�गामा िवप�ीह�को भोग रहेको 
भ�ने गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लयले ग�रिदएको 
िसफा�रसबाट देिखएको छ । नरमकरम िमलाइएन 
भ�ने िनवेदकको िजिकर त�य र �माणमा आधा�रत 
देिखदँैन । यसरी अदालतबाट भएको अि�तम 

फैसलाबमोिजम काया��वयन भएको िवषयबाट 
िनवेदकको कुनै संवैधािनक र कानूनी हक हनन् भएको 
मा�न सिकने अव�था िव�मान नदेिखने ।

तसथ� अदालतबाट अि�तम भएको फैसला 
काया��वयनका �ममा भएका काम कारवाहीबाट 
िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा आघात पगेुको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
परने ।  ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुरः  दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते  रोज  ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-१०३५, उ��ेषाण / 
परमादेश / �ितषेध, टेकबहादरु िघिमर ेिव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

कुनै कम�चारीलाई अिभयोग लगाउने नै पया�� 
ह�दैँन । अिभयोग �मािणत ह�नस�नपुछ�  । अिभयोग 
�मािणत ह�नस�ने अव�थामा िनल�बनको �ि�या 
अपनाउन नसिकने ह�दैँन तर सो गन� िनि�चत आधार र 
कारण ह�नपुछ�  । कसैले चाहना रा�दैमा मा� िनल�बन 
गन� कानूनी �यव�थाले निम�ने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ मा 
उिचत र पया�� कारण भएमा िनजामती कम�चारीलाई 
देहायबमोिजमको िवभागीय सजाय गन� सिकनेछ भ�ने 
�यव�था भई (क) सामा�य सजायअ�तग�त (१) निसहत 
िदने (२) दईु वष�स�म बढुवा रो�का गन� वा बिढमा दईु 
तलब विृ� रो�का गन� (३) दईु वष�दिेख पाचँ वष�स�म 
बढुवा रो�का गन� वा दईुदेिख पाचँ तलब विृ�स�म 
रो�का गन� भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । ख�ड (ख) 
िवशेष सजायअ�तग�त (१) भिव�यमा सरकारी सेवाको 
िनिम� अयो�य ठह�रने गरी सेवाबाट बखा��त गन� भ�ने 
�यव�था भई िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी सेवाको 
िनिम� अयो�य नठह�रने गरी सजाय गन� ��ताव गरकेो 
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र सोही िसलिसलामा िनल�बन गरकेो अव�थामा 
िनल�बनको अव�था िवभागीय कारवाहीिभ� पद�न 
भ�न निम�ने । 

सजाय गन� �योजनका लािग नै िनल�बनको 
�ि�या अवल�बन ग�रने ह�दँा िनल�बन भ�ने िबि�कै 
िवभागीय कारवाहीको अव�था देिखयो । िनल�बनलाई 
िवभागीय कारवाहीको दायराभ�दा बािहर राखेर हेन� 
िम�ने अव�था ह�दैँन । कुनै ऐनको कुनै दफामा उ�लेख 
भएको �यव�थामा �यसमा मा� िसिमत रहेर हेन� होइन, 
�या�याको िस�ा�त पिन सो होइन । सो ऐनको उ�े�य र 
�यस ऐनले गरकेा सम� �यव�थाह�को गहन अ�ययन 
र िव�लेषण गररे िन�कष� िनका�न ुपन� भई सोअनसुार 
िनल�बनको �ि�यालाई िवभागीय कारवाहीबाट अलग 
गररे हेन� िवषय नभएकाले संवैधािनक �यव�थाबमोिजम 
�यसरी िनल�बन गदा� �याय सेवा आयोगको िसफा�रस 
अिनवाय� ह�ने  । 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा ३४क ले नेपाल सरकार वादी ह�ने म�ुामा कुनै 
सरकारी विकलले बद ्िनयतसाथ अिभयोजन गरी 
म�ुालाई कमजोर बनाएको िमिसलबाट देिखएमा 
महा�यायािधव�ाले �य�तो सरकारी विकललाई 
िवभागीय कारवाही गन�स�ने �यव�था छ तर बद ्िनयत 
रहेको भ�ने पिु� भने ह�नै पछ�  । कुनै म�ुामा आफूलाई 
�ा� अिधकारको �योग गरी कसैउपर म�ुा चलाइएको 
वा नचलाइएको, कुनै कुराको दाबी िलएको निलएको 
भ�ने मा� आधारमा बद् िनयतको पिु� नह�ने । 

सरकारी विकललाई �ा� अिधकार 
�वत�� तथा िववेकपूण��पमा �योग गन�मा 
�वत�� छोिडिदनपुछ� , अंकुस लगाउन ु ह�दँैन । 
ह�त�ेप वा अकुंस लगाउदँा वा�तिवक �याय मन� 
स�दछ तर �वत��ताको अथ� �व�छ�दता अव�यै 
होइन । कानूनको दायरािभ� रहेर �योग ह�ने �वत��ता 
हो । म�ुा चलाउन ुवा नचलाउनबुाट मा� बद् िनयतको 
मापद�ड िनधा�रण गन� निम�ने ।

�याय सेवाको राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीका 
अिधकृत िनज िनवेदकउपर िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को ख�ड 
(क) को अव�था िव�मान रहेको भनी सोही ऐनको 
दफा ६४(१) बमोिजम जाचँबझु गन� र िनवेदकलाई 
२ मिहनास�म िनल�बन गन� गरी नेपाल सरकार 
मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।११।२५ मा भएको 
िनण�यका आधारमा िनवेदकलाई २ मिहनाको लािग 
िनल�बनस�मको कारवाहीमा �याय  सेवा आयोगको 
परामश� िलइएको नदिेखएको, िनल�वन नै रा�न ु पन� 
कारण र अव�था िव�मान नदिेखएको तथा कुनै 
�यि�उपर म�ुा नचलाइएको वा कुनै कुराको दाबी 
निलएको भ�ने मा� आधारमा िनवेदकको बद ्िनयत 
रहेको भ�ने पिु� ह�न नस�ने ह�दँा िवप�ीह�बाट भएको 
िमित २०७३।११।११ को िट�पणी िनण�य एवम् नेपाल 
सरकार मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।११।२५ मा 
िनवेदकलाई िनल�बन गन� र तीन सद�यीय जाचँबझु 
सिमित गठन गन� िनण�यलगायत िवप�ीह�बाट भए 
गरकेा यावत् प�ाचार, सूचना, कामकारवाही, अिभलेख 
आिद स�पूण� काय� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।

िनवेदकलाई ग�रएको उ� िनल�बनको 
अविध सिकसकेको, िनज  आ�नो पदमा पनुः काय�रत 
रहेको भ�ने देिखन आएकोले अब िनवेदकलाई पूव�वत् 
�पमा कामकाज लगाउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ग�ररहन ु पन� अव�थाको 
िव�मानता नरहेबाट िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको 
आदशेस�म जारी नह�ने ।
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत):  सरुथ�साद 
ितम�सेना
क��यटुरः  मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०७३-MS-००२२, 
अवहेलना, टेकबहादरु िघिमर े िव. 
महा�यायािधव�ाको  काया�लय, 
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रामशाहपथसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-WO-००७१, उ��ेषण 
/ परमादशे, धीरकुमार �े� िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१(१) अनसुारको आव�यक भएको सेवा अविध पूरा 
भइनसकेका उ�मेदवारह�को िनिम� दफा २१(२) मा 
भएको िवशेष छुट (Special Grace) नै लागू ह�नपुन� 
भ�ने दिेख�छ । चारवष� सेवा अविध पूरा ग�रसकेका 
सीमा�तकृत समदुायका िनजामती अिधकृत कम�चारी 
ज�ता उ�मेदवारह�लाई सो सिुवधाको आव�यकता 
पन� ह�नाले �य�ता कम�चारीह�को लािग सो सिुवधा 
�ा� गन� कुरा औिच�यपूण� दिेख�छ । उि�लिखत दफा 
२१(२) को बनोटबाट समेत दफा २१(१) अनसुार 
सेवा अविध पूरा गन� नसकेका उि�लिखत िसमा�तकृत 
समदुायका कम�चारीह�को िनिम� सो �यव�था 
ग�रएको �प� रहेको भई उ� िसमा�तकृत समदुायह� 
जसलाई सो सिुवधाको आव�यकता पछ�  �यसलाई सो 
सिुवधा ह�नपुन� देिख�छ । ऐनले गरकेो सो �यव�थाका 
स�दभ�मा ि�िवधा ह�नपुन� कुनै अव�था नदेिखने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१(१) अनसुार स�भा�य उ�मेदवार भई नसकेका 
कम�चारीह�को हकमा उ� ऐनको दफा २१(२)
अनसुारको अविध गणना गनु�पन� अव�था दिेखदँा 
��ततु �रट िनवेदक धीरकुमार �े�ठको हकमा 
बढुवाको �योजनको िनिम� एकवष� कम सेवा अविध 
गणना गरी उ� ऐनको दफा २१(२) ले गरकेो िवशेष 
छूटको �यव�थाबमोिजम �यूनतम् सेवा अविध अथा�त् 
चार वष�को नै काय� स�पादन मू�याङ्कनबाट �ा� ह�ने 
अङ्कको औसत अङ्क गणना गरी बढुवास�ब�धी 
िनण�य गनु�पन� ।

िनवेदकको हकमा चार वष�मा स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न पाउछँ भने काय� स�पादन मू�याङ्कन 
पिन सोही ४ वष�को ह�ने कुरा �वभािवक ह��छ । ४ 
वष� बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न पाउने 
५ वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन आव�यक 
पन� भ�ने अ�वभािवक ह��छ । ५ वष� पगेुसरह ४ वष� 
पगेुका उ�मेदवारलाई पिन ५ वष�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कन आव�यक पन� हो भने �य�तो कम�चारी 
अंकको कारण बढुवा ह�न स�दैन र ऐनले िदएको 
सिुवधाको कुनै अथ� पिन नरहने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क 
(८) ले काय� स�पादन मू�याङ्कनको �योजनको 
िनिम� अकं गणना गदा� बढुवाको लािग स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न जित वष�को सेवा आव�यक पन� हो 
पिछ�लो �यित वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फारामको औषतबाट िहसाब ग�रने छ भ�ने �यव�था 
भएपिछ �यसमा थप �या�या ग�ररहन ु परने । कुनै 
ऐनमा �य�ु कुनै दफाको �या�या गदा� �यसैमा 
मा� सीिमत भएर गन� होइन । कानून �या�याको 
िस�ा�तको पिन �य�तो होइन । �यसमा सो स�ब�धमा 
ऐनमा भएका सम� �यव�थाको समि�गत मू�याङ्कन 
र िव�लेषणबाट ऐनको उ�े�य िन�य�ल ह�न ु पछ�  । 
यस अथ�मा ४ वष�मा बढुवाको स�भा�य उ�मेदवार 
ह�न पाउने, काय� स�पादन मू�याङ्कन भने ५ वष�को 
आव�यक भई सोको औषतबाट अङ्क िहसाब गणना 
ग�रने भ�ने तक�  मनािसब नदेिखने । 

िनवेदकको हकमा पाचँ वष�को सेवा अविधको 
अङ्क गणना गरी िव�� ख�डमा उि�लिखत 
लेखबहादरु काक�लाई बढुवा ग�रएको िवप�ी बढुवा 
सिमितको िमित २०७१।१।१० को िनण�य र सोही 
िमितको िसफा�रसको सूचना तथा सोही िनण�यलाई 
सदर गरकेो िवप�ी लोकसेवा आयोगको िमित 
२०७१।०४।०८ को िनण�य र सो सगँ स�बि�धत 
कामकारवाही �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदशे�ारा 
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बदर गरी िदइएको छ । अब िनवेदक धीरबहादरु �े�ठको 
हकमा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२)
अनसुारको सेवा अविध ४ (चार) वष�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको औषतको आधारमा मू�याङ्कन 
गरी ठहरबेमोिजम बढुवा िसफा�रस गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।           
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७४ साल पसु २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६७-WO-१२०५, उ��ेषण / 
परमादशे, ह�र�साद शमा� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

अिघ चलेको िनण�य दता� बदर म�ुामा 
ल�मी�साद लािमछानेको �ोत देखाई चलेको म�ुामा 
मोही भिनएका नारायण�साद लािमछानेको हकको 
�ोत नै वैधािनक�पमा अदालतले �वीकार नगरी 
��ततु ज�गा गठुी सं�थानकै कायम ह�ने भनी यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट २०६७।१।२ मा फैसला 
भई अि�तम भई बसेको देिख�छ । य�तो ि�थितमा गठुी 
सं�थानका �शासकले िमित २०५५।३।३ मा पशपुित 
सदावत� गठुीको नाममा तैनाथी कायम गन� गरी भएको 
िनण�यअनसुार मालपोत काया�लय काठमाड�ले दता� 
गन� अ�वीकार गरकेो काय�लाई कानूनसङ्गत मा�न 
निम�ने ।

तसथ� नेपाल सरकारको नाममा दता� 
कायम नगरी गठुी सं�थानको नाममा दता� ह�ने भनी 
२०५५।३।३ मा गठुी सं�थानबाट भएको िनण�य 
यथावत् रिहरहेकोले सो िनण�यअनसुार गठुी सं�थानको 
नाममा उि�लिखत काठमाड� िज�ला, काठमाड� 

महानगरपािलका वडा नं. ९ को िक�ा नं. ४५ र ३६५ 
नं. को ज�गा गठुी स�ंथानअ�तग�तको पशपुित सदावत� 
गठुी कायम गरी (तैनाथी) ज�गाधनी �माण पजुा� िदन ु
भनी िवप�ी मालपोत काया�लयको नाममा परमादेश 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः देवीमाया खितवडा / �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०२८४, थुनवुा भागे 
भगाएको, नेपाल सरकार िव. राजेश रौिनयार

जनु कसरुमा �ितवादी थुनामा िथए सो 
कसरुबाट नै सफाइ पाएको अव�थामा सो कसरुमा 
ह�ने सजायको आधारमा सजाय गनु�  कानून र �यायको 
मा�यतािवपरीत ह�न जाने । 

त�काल थनुामा रहेका �ितवादी राजेश 
रौिनयार कैदबाट भागेको काय�लाई कसरु गरकेो 
मा�न ु पन� ह�न आउछँ । य�तो अव�थामा िनजको 
काय� कसरुज�य भएकोले िनजलाई कसरुअनसुारको 
सजाय पाउन ुपन� �याय एवम् द�डको मा�य िस�ा�त 
हो । यसै प�ृभूिमसमेतलाई म�येनजर गद� मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको १२ नं. मा “यो ऐनको िविभ�न महल 
वा �चिलत कानूनमा लेिखएको कुनै काम कुरा कसरु 
ह�नेमा सो कसरुका िनिम� स�बि�धत महल वा �चिलत 
कानूनमा सजायको कुनै खास �यव�था ग�रएको 
रहेनछ भने �य�तो कसरुको �कृित र अव�थाका 
िवचारले पाचँ हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�नेछ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । िनज �ितवादी 
थनुाबाट भागेको त�य िनिव�वाद �थािपत भएको 
छ । य�तो अव�थामा �ितवादी राजेश रौिनयारलाई 
थनुवुा भागे भगाएको कसरुमा कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४(४) बमोिजम मूल म�ुामा ह�ने सजायको 
डेढो सजाय गनु�  कानून र �यायको मा�यतािवपरीत ह�न 
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जाने । 
तसथ� �ितवादी राजेश रौिनयारलाई कारागार 

ऐन, २०१९ को दफा २४(४) बमोिजम ३(तीन) वष� 
कैद सजाय ह�ने गरी स�ु मोरङ्ग िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६०।१०।२८ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादी राजेश 
रौिनयारलाई मलुक� ऐन, द�ड सजायको १२ नं. 
बमोिजम �. १,०००।– (एक हजार �पैया)ँ  ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०५९।१।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः  देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-११९०, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु ग�ुङ

पीिडतले �हरीमा कागज गदा� र अदालतमा 
बकप� गदा�समेत �ितवादीले िनजउपर गरकेा 
यौनज�य द�ुय�हारह� सिव�तार बयान गरके� 
छन् । यसबाट समेत �ितवादीको �हरीसम�को बयान 
िनजको इ�छाबमोिजम भएको �वे�छाको बयान हो 
भ�ने िस� ह�ने । 

पीिडत जाहेरवालाको बयान कागज तथा 
बकप�, �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान, घटना�थल �कृित िववरणसमेतका िमिसल 
संल�न कागज �माणह�को िववेचना गरी हेदा�, 
�ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ्ग �वेश गराएको 
भ�ने देिखदैँन । �ितवादीले बािलकाको योिनको व�रप�र 
िलङ्गको घष�ण गराएको भ�ने देिख�छ । यसबाट 
�ितवादीले पीिडत बािलकालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने �थािपत ह�दैँन । �ितवादीले पीिडतउपर 
उि�लिखत यौन द�ुय�हार गदा� आ�नो योनाङ्ग 

उ�ेिजत नभएकोले �ितवादीले जबरज�ती करणी गन� 
नपाएको र जबरज�ती करणीको अपराधको उ�ोगस�म 
गरकेो दिेखदँा उ�ोगमा सजाय नगरी आसय करणीको 
कसरु ठह�याएको स�ु लमजङु िज�ला अदालत को 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरु ह�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७०।५।२५ को फैसला अ�यथा 
नदिेखएकोले सो फैसला सदर ह�ने ।                                 
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल काित�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-CR-०८०९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, ताराबहादरु कामी िव. 
नेपाल सरकार

पीिडतले त�काल अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �याङ्जा िज�ला 
अदालतका िज�ला �यायाधीशबाट िमित २०६६।३।९ 
मा त�काल मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ६ बमोिजम �मािणत 
भएको देिख�छ । घटनाबाट पीिडत भएक� जाहेरवालीले 
आफूउपर भएको घटनाको बारमेा गरकेो बयान िज�ला 
�यायाधीशबाट �मािणत भएको छ । घटनाबाट पीिडत 
�यि� ��य� सा�ीको �पमा रह�छ । िनजले �य� 
गरकेो भनाई िमिसल संल�न �माणह�बाट समिथ�त 
ह�ने आधार दिेखएमा �माणको �पमा िलनपुन� 
ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख)
अनसुार घटनाबाट पीिडत भएको �यि�ले �य� गरकेो 
कुरा �माणको �पमा िलनपुन� ।

�ितवादी ताराबहादरु कामीले पीिडतलाई 
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बे�ने उ�े�यले लगेको होइन भ�ने कुरालाई त�यय�ु 
�माण देखाई आफूमािथ लगाइएको अिभयोगको 
ख�डन गन�सकेको देिखदँैन । पीिडतको अिभभावकको 
�वीकृित िलएको नदेिखएको, पीिडत रहे बसेको 
�थानबाट घर प�रवार वा अ�य आफ�तह�सगँ 
कुराकानी गरकेो वा सो अविधमा आफ�तह�सगँ भेट 
भएकोलगायतका कुनै स�दभ�ह� देखाउनस�म पिन 
सकेको पाइदँैन । य�तो अव�थामा आरोिपत कसरु 
गरकेो होइन भ�ने यी �ितवादी ताराबहादरु कामीको 
इ�कारी बयान प�यारलायक नदेिखने । 

अतः िकटानी जाहेरी, पीिडतको मौकाको 
कागज, अदालतबाट �मािणत भएको र पीिडतलाई 
पासपोट�  बनाउन खच�समेत िदएको र िचनजान नभएको 
�यि�को घरमा १६ िदनस�म पीिडतलाई लकुाई 
राखेको सो �थानबाट उ�ार ग�रएको भ�ने दिेखन 
आएको �माणह�को आधारमा मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम �ितवादी ताराबहादरु 
कामीलाई कैद वष� १० र ज�रवाना �.५०,०००।– ह�ने 
ठह�याएको स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।३।२३ को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित  २०६८।१०।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-WO-०८९६, उ��ेषण, 
अिनलकुमार मेरोिलया िव. उ�च अदालत, पाटन 
लिलतपरुसमेत

करारबमोिजमको रकम िदलाई पाउ ँ भ�ने 
म�ुामा यी िनवेदक �ितवादीको �याद िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२ क(१)(ख) बमोिजम 

राि��य दैिनक पि�का राजधानीमा सूचना �कािशत 
गरकेो अव�था छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
राि��य�तरको पि�कामा साव�जिनक सूचना जारी 
ग�रसकेपिछ पिन िनवेदकले थाहा जानकारी नपाएको 
भ�न िम�ने अव�था रहदैँन । साव�जिनक सूचना 
जारी गनु�को उ�े�य स�बि�धत सबैले सूचना थाहा 
पाएको ह��छ भ�ने अनमुान गनु�  हो । �याद बदर गदा� 
सनुवुाइको मौका नपाएको ह�दँा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भ�ने िजिकर िमिसल सलं�न �माण 
कागजबाट पिु� भएको नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११० नं. बमोिजमको 
�ि�याबाट �याद तामेल ह�न नसकेको अव�थामा 
साव�जिनक सूचना जारी गररे �ितवादीको नामको 
�याद तामेल गन� निम�ने भ�ने हो भने कितपय 
अव�थामा �ितवादीका नाममा सूचना �याद तामेल 
गन� नसिकने अव�था आई पद�छ । िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ अनसुारको �ि�या अनशुरण 
गरी िमित २०७३।२।३१ को राजधानी पि�कामा 
सूचना �काशन भएको देिखएको साव�जिनक पि�कामा 
�कािशत भएको सूचना जानकारी नभएको भनी वा 
थाहा नभएको भनी भ�न िमलेन । िनवेदकको नाउमँा 
तामेल भएको �याद कानूनअनसुार नै तामेल भएको 
देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िमना�ी �ोड�ट्स नेपाल �ा.िल.को काया�लय 
काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ नै रहेको 
भ�ने क�पनी रिज��ारको काया�लयको च.नं. १४१ 
िमित २०७३।५।१४ को प�बाट देिख�छ । क�पनीको 
�या��ी एक ठाउ ँ र क�पनी रिज�ड� अिफस अक� 
ठाउमँा रहने ह�दँा क�पनी रिज��ारको काया�लयबाट 
ठेगाना प�रवत�न भएकोसमेत नदेिखएको अव�थामा 
राि��य पि�का राजधानी दिैनकमा �कािशत सूचना 
�यादलाई बेरीतको भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।६।२ मा भएको आदेशलाई बदर गरी 
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िदएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७३।१०।२७ 
मा भएको आदशे कानूनस�मत नै देिखदँा िनवेदक 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
क��यटुरः उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-००४२, रकम 
िदलाई पाउ,ँ भरतलाल �े� िव. तेजकरण जैन

वादी �ितवादीबीच �यापा�रक कारोबार 
भएको भ�ने कुरालाई यी पनुरावेदक �ितवादीले 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । यसरी कारोबार भइरहेको 
�ममा िमित २०६६।१२।२२ मा �ितवादीले वादीलाई 
ितन� बझुाउन ु पन� रकमम�ये �.१,९०,०००।– 
बझुाइसकेपिछ पनुः यी वादी �ितवादीबीच कारोबार 
भएको दिेखदँैन । यसरी उ� �यवहारमा िमित 
२०६६।१२।२२ पिछ कुनै कारोबार नभएको ि�थितमा 
म�ुा गनु�पन� हद�याद सोही िमित २०६६।१२।२२देिख 
स�ु ह�ने भई पिछ�लो पटक कारोबार भएको िमितलाई 
अि�तम कारोबार भएको िमित कायम गरी िमित 
२०६८।११।२३ मा िफराद आएको देिख�छ । लेनदेन 
�यवहारको ४० नं. ले २ वष�िभ� नािलस निदए ला�न 
स�दैन भ�ने उ�लेख भइरहेकोमा ��ततु िववादमा 
िमित २०६६।१२।२२ मा अि�तम कारोबार भएको 
िमितबाट २ वष�िभ� कारोबार भएको िमित मानी िफराद 
दायर भएको देिखदँा िफराद हद�यादिविहन छ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

लेनदनेको िववादमा वादी दाबीबमोिजमको 
रकम �ितवादीबाट भराउन िम�ने हो वा होइन 
भ�नेस�मको कुरा हे�रने हो । वादी दाबी प�ुछ वा प�ुदैन 
भनी हे�रने कुरा नै �यवहारमा अ�यास ह�दँै आएको 

छ । �ितवादीले सोही िववादमा दाबी गरकेो �ितवादीका 
स�ब�धमा म�य�थ वा मेलिमलापबाट ह�ने िववादह� 
म�य�थताबाट ह�ने िववादह�मा मा� �चलनमा 
रहेको छ । सामा�य िववादमा �ितवादी (Counter 
Claim) लाई अिंगकार गरकेो अव�था नह�दँा ड्यामेज 
भएको िब�कुटको िहसाबको हकमा �चिलत दईु 
प�ीय स�झौताबमोिजम छु�ै कानूनी �ि�या चलाई 
ठहरबेमोिजम िलन पाउने हक सरुि�त नै रहने 
ह��छ । �ितवादीले वादीले दाबी िलएको ितन� बझुाउन 
बाक� रकम �.३,४९,५३७।६६ बझुाउन बाकँ� 
छैन । यो यस िहसाबबाट बझुाइसकेको छु भ�ने िजिकर 
पिन िलएको देिखदँैन । �यापा�रक कारोबारको �ममा 
उि�लिखत रकम �ितवादीले वादीलाई बझुाउनपुन� 
ब�यौता रहेको भ�ने नै देिखने । 

सावँा रकमको �याजसमेत वादीले 
�ितवादीबाट भराई िलन पाउनेस�ब�धी वादी 
�ितवादीबीच िलखत भएको नदेिखएको ि�थित र 
िज�सी व�तकुो लेनदेन �याजसिहत ितनु�  बझुाउने 
�चलन �यवहारमा रहे भएको समेत नदेिखदँा 
पनुरावेदन अदालत पाटनले दाबीको रकमको सावँा�. 
�.३,४९,५३७।६६ मा� भरी पाउने ठहराई गरकेो 
फैसला गरकेो र सोउपर वादीको पनुरावेदनसमेत 
नह�दँा उ� फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� अव�था 
देिखएन । तसथ�, स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
िफराद लेनदेन �यवहारको ४० नं. को हद�याद 
नघाई परकेो ठहर गरी िफराद खारजे गन� गरकेो िमित 
२०७०।२।२१ को फैसला उ�टी गरी वादी दाबीको 
सावँा �.३,४९,५३७।६६ स�म �ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।९।६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या. 
डा. आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-११०४, 
मानाचामल, बिबता िधताल अिधकारी िव. भगवती 
अिधकारीसमेत

अदालतबाट भएको सज�िमनले 
�ितवादीह�को मािसक आ�दानी ३/४ लाख ह��छ 
भ�ने �यहोरा लेखाए पिन �यि� नै ह��छ भनी अदालतले 
ठहर गनु�  ह�दँैन लेखाएको �यहोरालाई िव�लेषण गरी 
माग गन� पीिडत प�लाई उसको जीिवकोपाज�नलाई 
कित चािहने हो भ�ने कुरा �यायकता�ले �विववेक �योग 
गरी यिकन गनु�पन� ह��छ । साथै यसरी यिकन ग�रएको 
रकमले माना चामल माग गन� प�लाई िदलाई िदएको 
रकम पया��त भ�ने पिन देिखन ुपन� ।

एकासगोलमा जेठाज ु रामकृ�ण 
अिधकारीसमेत रहेको भ�ने दिेखदँा िनजको िनजी 
आय�ोतबाहेक सगोलको स�पि�बाट वादीले माना 
चामल भराई िलन नपाउने भ�ने ह�दँनै । वादीका पित 
३/४ वष�देिख अ��ेिलयामा रहेको र िनज Student 
Visa मा गए पिन अ�ययन सिकने अव�था पगेुको 
�ितवादीह�को िज�ला तनह� ँवरभ��याङलगायतका 
ठाउमँा घरलगायत २०/२५ रोपनी ज�गा भएको, 
िज�ला नवलपरासी ग�डाकोटमा ४/५ क�ा घडेरी ज�गा 
र ५/६ कोठाको प�क� घरसमेत रहेको, कोही अिंशयार 
छु�ी िभ�न भई नबसेको अव�था देिख�छ । माना चामल 
भराउदँा भरीपाउने �यि�को स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
हकमा आघात नप�ुने गरी  र माना चामल भराउनस�ने 
�ितवादीह�को ितन� बेहोन� स�ने �मताबीच उिचत र 
�यायपूण� स�तलुन ह�ने गरी भराई िदनपुन� ।

उि�लिखत स�पूण� कुराह�लाई िवचार गदा� 
स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतले वादीह�लाई मािसक 
�.६,०००।– माना चामल भराई िदने गरकेो फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०७२।३।६ को फैसला निमलेकोले केही उ�टी 

भई वादीह�ले मािसक�पमा �.१५,०००।– (प�� 
हजार) का दरले माना चामल भराई पाउने ।
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुरः िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०८१९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार उ�ोग, नेपाल सरकार 
िव. िटका�साद ितिमि�सना

कुनै पिन उ�े�यले मािनस बे�ने वा िक�ने, 
कुनै �कारको फाइदा िलई वा निलई वे�याविृ�मा 
लगाउने काय� गरमेा मानव ओसारपसार गरकेो अपराध 
मािन�छ । नाग�रकता, पासपोट� र िवदेश जाने रकम 
नभएका यी पीिडतह�लाई भारतको बाटो ह�दैँ अरब 
देश प�ुयाइिदने �लोभनमा पारी नेपालबाट भारततफ�  
लैजान ला�दा पीिडतलाई उ�ार गरकेो अव�था 
देिख�छ । यसरी आफूले समेत आिथ�क लाभ गन� 
उ�े�यले यी �ितवादीले पीिडतह�लाई कानूनी �ि�या 
नप�ुयाई झ�ुयाई िव�वास िदलाई िवदशे पठाउन 
लागेको पिु�ट भइरहेको अव�थामा यी �ितवादीले 
पीिडतलाई बे�ने उ�े�यले नेपालबािहर िलई िहडेँको 
अव�थामा प�ाउ परकेो देिखएबाट आरोिपत कसरु 
गरकेो कुरा व�तिुन�ठ आधार, �माण तथा िमिसल 
सलं�न त�य �माणबाट पिु�ट ह�न आउने ।

�ितवादीले के उ�े�यले पीिडतलाई िवदेश 
लैजान लागेको भ�ने स�ब�धमा हेदा� िवदेशमा रोजगार 
लगाई िदएबापत आफूले केही रकम पाउने आशमा सो 
काय� गरकेो भ�ने देिखएबाट वे�याविृ�मा नै लगाउने 
भ�ने उ�े�य �मािणत भएको देिखएन । िक�ने बे�ने 
उ�े�यले लान खोजेको भ�ने दाबी नै नभएबाट मानव 
बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(ङ) बमोिजम सजाय ह�नस�ने 
नदिेखने । 
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अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ िवपरीत दफा ४(२) (ख) को 
कसरु कायम गरकेोमा दफा १५(१)(ङ)(१) को आधा 
सजाय गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित  
२०६९।१२।१५ को फैसला सजायको हदस�म केही 
उ�टी भई दफा १५(१)(च) बमोिजम ह�ने सजायमा 
सोही उपदफाको ख�ड (ज) बमोिजम २१/२ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित  २०७१।२।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-००८८, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. महेश�साद पोखरले

िचनजान नरहेको �यि� जाहेरवालाह�लाई 
महेश�साद पोखरलेको कुन ब�कमा के कित न�बरको 
खाता छ भ�ने कुरा थाहा ह�ने र िवना�योजन िनजको 
खातामा रकम ज�मा गनु�पन� अव�थासमेत नरहेबाट 
यी जाहेरवालाह�ले वैदेिशक रोजगारमा जाने 
�योजनको लािग नै �ितवादीको ब�क खातामा रकम 
ज�मा ग�रिदएको देिखन आउछँ । वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� �ा� नगरकेो 
�ितवादी महेश�साद पोखरलेले जाहेरवालाह�लाई 
वैदेिशक रोजगारका लािग �यानडा पठाइिदने भनी 
झ�ुो आ�वासन तथा �लोभन देखाएको िमिसलसंल�न 
�माण कागजबाट पिु�ट ह�ने । 

जाहेरवालाह�म�ये टेकबहादरु िनरौलाको 
िबगोको हकमा हेदा� मलाई �ितवादी महेश�साद 
पोखरलेले �यानडा पठाइिद�छु भनेकाले मैले िमित 
२०६८।४।४ मा �.१,८७,०००।– िनज �ितवादी 

महेश�साद पोखरलेको ब�क एकाउ�टमा रािखिदएको र 
अ� िनजलाई नगद ैिदएको हो । िभसा देखाएकोले मैले 
रकम िदएको हो र पासपोट�  �यसभ�दा अगािड नै िदएको 
हो । मेरो ठिगएको रकम िछटो िदलाईपाउ ँभ�नेसमेत 
�यहोराको जाहेरवाला टेकबहादरु िनरौलाले वैदेिशक 
�यायािधकरणसम� आ�नो जाहेरी दरखा�तको 
�यहोरालाई पिु�ट ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । यी �ितवादी महेश�साद पोखरलेको निबल 
ब�क िलिमटेड धापासी शाखामा रहेको बचत खाता 
न�बर ४७१००१७५००१८८ मा टेकबहादरु 
िनरौलाले �.१,८७,०००।– ज�मा गरकेो ब�क 
�टेटमे�टबाट देिखयो । सोबाहेक अ�य रकम यी 
जाहेरवाला टेकबहादरु िनरौलाले �ितवादीलाई िदएका 
ह�न भनी अनमुान गन� �यायोिचत नदेिखने । 

जाहेरी दरखा�त हेदा�  मेन�साद व�तीले यी 
�ितवादी महेश�साद पोखरलेलाई �.१०,६०,०००।– 
र नारायणकाजी मगरले �.११,३६,०००।– िदएको 
भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन �ितवादीलाई 
िदएको कुनै कागज वा �ितवादीको ब�कको खातामा 
ज�मा गरकेो कुनै भौचर िमिसलसाथ दािखल गरकेो 
देिखदँनै । यी जाहेरवालाह�ले जाहेरीमा उ�लेख 
गरकेो �यहोरालाई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
उपि�थत भई समथ�न गरी बकप� गरकेो पाइदँैन । 
व�तिुन�ठ ठोस सबतु �माण नभएको अव�थामा 
जाहेरीमा उि�लिखत रकम यी जाहेरवालाह�ले 
�ितवादी महेश�साद पोखरलेलाई िदएका ह�न् भनी 
िन�कष� गन� िम�ने देिखदैँन । यी जाहेरवालाह�को 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेो रकम अ�य �वत�� �माणले 
पिु�ट गरकेो पिन पाइदँनै । केवल शंका र अनमुानको 
आधारमा यी जाहेरवालाह�ले जाहेरीमा उि�लिखत 
रकम यी �ितवादीलाई िदएका ह�न् भनी अनमुान गन� 
उपय�ु नह�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
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२०७१।१।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत:  िव�ाराज पौडेल
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६७-CR-१०२५, वन पैदावार चोरी 
िनकासी, नेपाल सरकार िव. राम िकशोर महतोसमेत

�ितवादीह�उपर िलइएको अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको सजाय नै �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९(१) (ग) मा उि�लिखत यस 
अदालतमा पनुरावेदन गन�का लािग आव�यक पन� 
सत�भ�दा कम रहेको देिखन आयो । अझ स�ु 
अदालतबाट �ितवादीह�म�येका रामिकशोर महतो र 
राम�साद चौधरीलाई जनही �.१२०६२।१६ (बा� 
हजार बैस�ी �पैया ँसो� पैसा) ज�रवाना र तीन मिहना 
कैद सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� धम��� राय, 
मनोजकुमार िसंह र िवनोद महतोले सफाइ पाउने गरी 
भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालतले केही उ�टी 
गरी �ितवादीम�येका रामिकशोर महतो र राम�साद 
चौधरीलाई वन ऐन,२०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) 
बमोिजम ज�रवाना मा� सजाय ह�ने ठह�याएकोमा 
उ� फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१) (ग) अनसुार यस अदालतमा पनुरावेदन 
नला�ने ि�थितमा ��ततु पनुरावेदन दता� भएको दिेखन 
आउने । 

अतः मािथ ग�रएको िव�ेषणअनसुार स�ु 
अदालतले �ितवादीम�येका राम िकशोर महतो र 
राम �साद चौधरीलाई जनही अिभयोग दाबीको िबगो 

�.१६०८३।- (सो� हजार ि�यासी �पैया)ँ म�ये  
बरामद १२ थान काठ मा� चोरी िनकासी ठह�याई 
सो १२ थान काठको ह�ने िबगो �.६,०३१।०८ (छ 
हजार एकतीस �पैया ँ आठ पैसा) को ह�ने दो�बर 
ज�रवाना �.१२,०६२।१६ (बा� हजार बैस�ी 
�पैया ँसो� पैसा) र तीन मिहना कैद सजाय ह�ने तथा 
अ�य �ितवादीह� धम��� राय, मनोज कुमार िसंह 
र िवनोद महतोले सफाइ पाउने र बरामदी �या�टर 
स�बि�धत धनीले िफता� पाउने ठह�याई फैसला गरकेो  
र पनुरावेदन अदालतले स�ु फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीम�येका रामिकशोर महतो र राम�साद 
चौधरीलाई वन ऐन,२०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) 
बमोिजम ज�रवाना मा� सजाय ह�ने र काठ ओसारपसार 
गन� �योग भएको ज १ त १०४२ नं.  �या�टरसमेत 
जफत गन� ठह�याएकोमा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
सो फैसलाउपर  �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१)(ग) को संशोिधत �यव�थाअनसुार वादी नेपाल 
सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन ला�नस�ने 
अव�था नदिेखएकोले म�ुाको औिच�य (Merit) िभ� 
�वेश गनु�  परने । तसथ� नेपाल सरकारले दायर गरकेो 
��ततु पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल �ावण २३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६८-CR-०७५८, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. भाइराजा राई दनवुार

�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम कत��य �यानस�ब�धी कसरु ठहर ह�नको 
लािग आपरािधक मनसाय राखी जानाजान ग�रएको 
काय�को प�रणाम�व�प मािनस मन� गएको त�य 
�मािणत ह�नपुद�छ । दोषी मनसाय त�वको अभावमा 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु 
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कायम ह�न नस�ने ।
�यान मान� हदस�मको कुरा मा� नभएर 

मतृक ठूली दनवुारको शरीरमा कुनै �कारको �ित 
प�ुयाउने उ�े�य वा मनसाय यी �ितवादी कुमार भ�ने 
भाइराजा राई दनवुारले राखेका िथए भ�ने दिेखन 
आउदँैन । �यान मान� मनसाय त�वको अभाव रहेको यस 
अव�थामा िववािदत वारदातलाई �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने कसरु ठहर गनु�  
�यायोिचत नदेिखने ।

�वभावतः भिवत�य ठहर ह�नको लािग 
फौजदारी अपराध ह�न आव�यक पन� मनसाय त�वको 
अभाव रहेको ह�नपुद�छ र आफूले गरकेो कामबाट 
मािनस मन�स�छ भ�ने प�रणामको �ान सो काय� 
गन�लाई रहे भएको ह�न ु ह�दँैन । मनसाय नह�दँा नह�दँ ै
अ��यािसत�पमा वा संयोगवश कुनै काय� भएको 
प�रणाम�व�प मािनस मन� गएमा भिवत�य मािनने 
िविधशा�ीय मा�यता रही आएको पाइने ।

वारदातको �प, �कृित, र घटना�मतफ�  
िवचार गदा� आ�नै �ीमती ठूली दनवुारलाई मान� 
वा िनजको शरीरमा कुनै �कारको घा चोट प�ुयाउने 
मनसाय राखेर �ितवादी कुमार भ�ने भाइराजा 
राई दनवुारले कुनै काय� गरकेा िथए भ�ने देिखदैँन । 
�ीमतीले नौ मिहनाको ब�चालाई बेवा�ता गरी र�सी 
खाई अचेत भई सतेुको िवषयमा स�झाउने �ममा 
भनाभन भई हातपात र लछार पछार ह�दँा �ीमती ठूली 
दनवुार लडी भइुमँा भएको िपका�मा ठोि�कएर चोट 
लागेको दिेख�छ । �ितवादी �वयंले ओछ् यानमा लगेर 
सतुाई औषधी िकनेर �याई टाउकाको घाउमा लगाएको 
र भोिलप�ट िबहानै �ितवादी �वयलें छरिछमेकलाई 
बोलाई ए�बलेु�समा हाली अ�पतालमा �याउदँै गदा� 
बाटामै िनजको म�ुय ुभएको घटना� रहेको छ । कुनै 
�कारको इि�छत आपरािधक प�रणामको अपे�ा राखेर 
काय� भएको देिखदैँन । �यसैले ��ततु वारदातलाई 
�यानस�ब�धीको ५ नं. बमोिजम भिवत�यको वारदात 

ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
मनािसब नै देिखन आउने ।

�ितवादीले गरकेो कुटिपटको 
काय�मा लापरवाही वा हेलचे�याईकंो मा�ा भने 
तलुना�मक�पमा ग�भीर �कृितको देिखएको छ । 
�ितवादी तथा मतृक दवैु मादक पदाथ� सेवन गरकेा 
अव�थाका दिेख�छन । मादक पदाथ� सेवन गरकेो भए 
पिन आफूले गरकेो काय�को स�ब�धमा कुनै चेतना नै 
नरा�ने अव�थामा पगेुका िथए भ�ने देिखदैँन । यस 
अव�थामा भनाभन भई हातपात र लछार पछार ह�दँा 
�ीमती ठूली दनवुार लिड भइुमँा भएको िपका�मा टाउको 
ठोिकएर चोट लागेको भ�ने दिेख�छ । लछारपछारको 
यो अव�था हेलचे�याईपूण� र गैरिज�मेवारपूण� �यवहार 
भ�ने देिख�छ । घाइतेलाई त�ु�त अ�पताल लैजान ु
पन�मा भोिलप�ट मा� अ�पतालमा �याउदैँ गदा� बाटामै 
िनजको म�ुय ु भएको ि�थित दखेापद�छ । उि�लिखत 
घटनाका स�दभ�मा हेदा� �ितवादीले आ�नै कुटिपटबाट 
चोटपटक लागी घाइते भएक� �ीमतीको उपचारका 
लािग आव�यक सवंेदनशीलता अपनाएको ि�थित 
देखा परने । वारदातको �प, �कृित र लापवा�हीको 
मा�ातफ�  िवचार गदा� िववािदत वारदात �यानस�ब�धी 
महलको ६(४) नं. बमोिजम अिधकतम सजाय ह�ने 
ि�थितको देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट ��ततु म�ुामा �ितवादी कुमार भ�ने 
भाइराजा राई दनवुारलाई भिवत�य �यानको कसरुदार 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८।३।२८ को फैसलामा मनािसब देिखएको तर 
ऐनको दफा उ�लेख गरकेोस�म निमलेको ह�दँा सो 
हदस�म केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६ नं. को दहेाय (२)
अनसुार गरकेो सजायको स�ा ऐ.ऐ. ६ नं. को देहाय 
(४) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद र �. ५००।- (पाचँ सय 
�पैयँा) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
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सजाय ह�नपुद�छ भ�ने बादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CI-०८०० र ०६८-CI-
०८०१, अंशचलन, �काश िघिमर ेिव. �िदप िघिमर ेर 
�योती�साद उपा�याय िघिमर ेिव. �िदप िघिमरे

वादी �िदप िघिमरलेे िनवा�चन आयोगबाट 
िमित २०५७।२।३१ मा मतदाता प�रचयप� �ा�त 
ग�रसकेको देिख�छ । २०६३ सालमा �कािशत 
मतदाता नामावलीको िववरणमा यीनै �ितवादीह�को 
पा�रवा�रक िववरणसगैँ यी वादी �िदप िघिमरकेो 
नामसमेत रही बाबकुो नाममा गोपाल�साद िघिमरकेो 
नाम उ�लेख भएको पाइ�छ । मतदाता प�रचयप� 
�ा�त गरकेो सात वष�पिछ यी वािदले अंश पाउ ँभनी 
�ितवादीह�उपर िमित २०६४/९/२० मा मोरङ 
िज�ला अदालतमा िफराद दायर गरकेो देिखयो । वादी 
�िदप िघिमरलेे मतदाता प�रचयप� �ा�त ग�रसकेपिछ 
�ितवादीह�ले सो मतदाता प�रचयप�का स�ब�धमा 
स�बि�धत िनकायमा गई उजरु गरी बदर गराउन 
सकेको नदेिखदँा अ�यथा भ�न निम�ने । 

नेपाली नाग�रताको �माणप� भनेको नेपाल 
सरकारबाट जारी ह�ने िलखत हो । �य�तो िलखतमा 
उि�लिखत �यहोरा अ�यथा �मािणत नभएस�म 
�माणमा �हण गनु�पन� । 

वादीले �ा�त गरकेो मतदाता प�रचय प� 
तथा मतदाता नामवलीमा भएको िववरण र नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� र �यसमा उि�लिखत �यहोरा 

झ�ुा हो भनी यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले चनुौती 
िदई कारबाहीस�म चलाएको भनी भ�न नसकेको 
अव�थामा अंश म�ुाको रोहमा नाग�रकता िसफा�रस 
गन� �यि�लाई निझकाई भएको फैसला �िुटपूण� छ 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
तसथ�, वादीले �ा�त गरेको नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�मा उि�लिखत बाब ु�व.गोपाल�साद िघिमर े
भ�ने �यहोरालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखएको ह�दँा 
वादी �िदप िघिमर े�व.गोपाल�साद िघिमरकेो छोरा हो 
भ�ने देिखन आउने ।

पित तथा िपता �व.गोपाल�साद िघिमरकेो 
�ीमती िमठु िघिमर ेशंकर िगरीसगँ दो�ो िववाह गरी 
गएपिछ िमित २०१५।११।१८ मा िनम�ला नाम गरकेो 
छोरी ज�म भइसकेपिछ २०१७ सालमा यी वादीको 
ज�म भएकोले यी वादी गोपाल�साद िघिमरकेो छोरा 
होइन भ�ने त�य यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
स�ु अदालतमा देखाउन नसकेको अव�थामा स�ु 
अदालतमा �ितउ�रप� िफराउदँा िजिकर निलएको 
कुरा पनुरावेदनमा िजिकर िलएको भरमा सोतफ�  िवचार 
गनु�पन� नै देिखदँैन । �यसमा पिन िनम�ला िगरी शंकर 
िगरीको छोरी भ�ने िनजकै नाग�रकताको �माणप�बाट 
देिखए तापिन िनम�ला िमठु िघिमरबेाट ज�मेको भ�ने 
कुरा कहीकँतैबाट दिेखदैँन । य�तो अव�थामा यी 
वािदलाई शंकर िगरीको छोरा ह�न भनी अनमुानको 
भरमा भ�न िम�दैन । तसथ�, यी ��यथ� वादी �िदप 
िघिमर े �व.गोपाल�साद िघिमरकेो �ीमती िमठु 
िघिमरतेफ� बाट ज�मेको छोरा हो भ�ने पिु� भएको 
देिखदँा अंश पाएको नदेिखएकोले नाता कायम गरी 
अंश पाउने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको फैसला िमलेको देिखदँा अ�यथा 
भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

स�ु अदालतमा �ितवादी �काश 
िघिमरलेे तायदाती फाटँवारी साथ पेस गरकेो िमित 
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२०५९।३।३१ मा र.नं. १३८०४ को हालैको 
बकसप�बाट आएको ज�गा मा� तायदाती फाटँवारी 
पेस गरकेो देिख�छ । उ� हालैको बकसप�को िलखत 
हेदा�, िलखत �यहोरामा “म मध ु िघिमर े र �काश 
िघिमरसेमेत दईु जनाको दता�को ज�गाम�ये मेरो भाग 
हो । �काश िघिमरलेाई ब�डाप� िदएको” भनी उ�लेख 
भएको देिखदँा सो ज�गा मध ु िघिमरबेाट अंशबापत 
आएको र वादीले मध ु िघिमरसेमेतबाट अशं पाउने 
ठहर भएको ह�दँा एकासगोलमा रहेको अंिशयारमा ज�गा 
ब�डा ह�दैँमा सो लाई िनजी मा�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माण र 
कारणह�समेतबाट ��यथ� वादी �िदप िघिमर े �व.
गोपाल�साद िघिमरसेगँ बाबछुोराको नाता कायम 
भई वादीले अंश नपाएको देिखएकोले तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पूण� स�पि�बाट ६ 
ख�डको १ ख�ड अशं भाग पाउने ठह�याई स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।२२ मा 
भएको फैसलामा पनुरावेदक �ितवादी अ�बर िघिमरकेो 
नाममा दता� �े�ता कायम रहेको िक.नं. २७३ को 
ज.िव. ०-१-१ ज�गा िनजले बकसप�बाट �ा�त गरकेो 
िनजी आज�नको स�पि� देिखएकोले सो स�पि� 
ब�डागन� ठहरी भएको स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।३।२२ मा भएको िमलेको नदिेखदँा 
सो हदस�म उ� फैसला केही उ�टी भई अ�मा 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवरटनगरबाट िमित २०६८।३।२१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । नाता कायम गरी अशं 
पाउने ठह�याएको स�ु फैसला केही उ�टी भई सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेक / �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७१-CI-१५२४, िनषेधा�ा, महेश पराजलुी 
िव. का�क� िज�ला, पोखरा उपमहानगरपािलका वडा 
नं.३ ि�थत िवर�े� �मिृत पाक�  संर�ण सिमित

िनषेधा�ाको आदेश एक िनरोधा�मक 
(Preventive) �कृितको ह�ने ह�दँा यो हकािधकारमा 
अित�मण ह�नस�ने �वल आशङ्का रहेको अव�थामा 
मा� जारी भई हकािधकार अित�मण ह�नस�ने 
अव�थालाई रोिक हकािधकारको अित�मण ह�नबाट 
जोगाउछँ । अित�िमत भइसकेको हकािधकारलाई 
यस आदेशको मा�यमबाट �चलन गराउन नसिकने ।

िनवेदकले िवप�ीले अित�मण गरकेो  का�क� 
िज�ला, पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ३ को 
िक.नं.१२९ को ज�गामा िवप�ीले पिहला नै िविभ�न 
सरंचनाह� िनमा�ण ग�रसकेको कुरा पनुरावेदनमा समेत 
�वीकारकेो र िज�ला िवकास सिमितको काया�लयको 
रकम िनकासा प�, काय� स�प�न �ितवेदनलगायतका 
कागज �माणबाट समेत पिु�ट ह�न आएको छ । य�तो 
पिहले नै सरंचना िनमा�ण भइसकेको अव�थामा  काम 
स�प�न भइसकेको िवषयमा िनरोधा�मक �कृितको 
उपचार �दान गन�का लािग जारी ग�रने िनषेधा�ाको 
िनवेदनबाट उपचार �दान गन�स�ने नदेिखने ।

िनवेदकले पनुरावेदनमा यसरी ज�गाका 
स�ब�धमा चलेको िववाद अि�तम नभएको अव�थामा 
पिन िवप�ीलाई ज�गामा अित�मण गन� नरो�ने 
हो भने सो ज�गाको संरचना नै प�रवत�न ह�ने ह�दँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गरी अित�मण गन� काय� 
रो�नपुन� ह��छ भनी िजिकर िलए पिन मािथ िववेचना 
ग�रएअनसुार अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई असर 
पन� गरी सरंचनाको िनमा�ण काय� भइसकेको अव�थामा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी नह�ने । 

अत: उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� 
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निम�ने ह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०७१।१२।१८ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान,०७३-WO-१०१२, उ��ेषण, �मोदकुमार 
यादव िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गालसमेत

संिवधानले खारजे ग�रसकेको अिधकारको 
�योग गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
आदेशलाई आधार मानी िज�ला िश�ा काया�लय, 
बाराले गरकेो िनण�यलाई कानूनस�मतको िनण�यको 
सं�ा िदन निम�ने ।

कानूनी रा�य (Rule of Law) मा 
कानूनको सबैले पालना गनु�पछ�  । शि�पथृक�करणको 
िस�ा�तअनसुार रा�यका हरके िनकायले संिवधान र 
कानूनले िनि�चत गरकेा काम, कत��य र अिधकारको 
�योग संिवधान र कानूनको सीमािभ� रहेर गनु�  
पद�छ । यिद आफूलाई संिवधान र कानूनले िदएको 
अिधकार�े� नाघी कसैले काम गद�छ भने �यस बेला 
कानूनी रा�यको मू�य, मा�यतामा आघात प�ुन जा�छ, 
य�तो अव�था आउन निदन नै शि� स�तलुन र 
िनय��णको िस�ा�तको िवकास भएको पाइने । 

अिधकार�े� नभएको, �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत काय� भएमा, पालना गनु�पन� 
काय�िविधको �योग नगरकेो अव�थामा �शासक�य 
काय�उपर �याियक िनय��ण गनु�पन� । 

अिधकारको द�ुपयोग गन� �विृ�ले 
�वे�छाचारी�व�प धारण गर े कानूनी रा�य कै 
अवधारणामा आघात पन� ह��छ । कानूनी रा�य भनेको 
नै कानून�ारा को�रएको िनिद��ट घेराको मया�दा कायम 

रा�न ु हो । रा�यका िनकाय वा अिधकारीले कानून 
उ�लंघन गरकेो कारण कुनै पिन �यि� �तािडत 
ह�न परकेो अव�थामा यस अदालतले असाधारण 
अिधकार�े�को �योग गरी उपचार �दान गन� 
सिंवधानमा �यव�था गरकेो पाइने । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आफूलाई सिंवधानतः नभएको अिधकारको �योग 
गरी यी िनवेदकलाई कारबाहीको लािग लेखी पठाएको 
र िवप�ी िश�ा िवभाग र िज�ला िश�ा काया�लय, 
बाराले िनवेदकसगँको करार र� गदा� िनजलाई 
कारवाहीको जानकारी गराई �ितवाद वा सनुवुाइको 
मौका िदई कानूनी रीत प�ुयाई �वत���पमा आफूलाई 
�ा�त अिधकारको �योग नगरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको प�का आधारमा मा� करार 
स�झौता र� गरकेो देिखदँा िवप�ीह�को उ� काय� 
िनण�य गन� िनकायले �वत�� िववेक �योग गरी िनण�य 
गरकेो नदेिखनकुा साथै संिवधान, िश�ा ऐन, िनयम र 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको समेत िवपरीत भएकाले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
िव�मान रहेको दिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणका 
आधारमा नेपालको संिवधानको धारा २३९ 
मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
काम, कत��य र अिधकारअ�तग�त “अनिुचत 
काय�” स�ब�धमा िनद�शन िदने वा लेखी पठाउने 
�यव�था नरहेको र �ोत�यि� �यव�थापन (दो�ो 
सशंोधन) िनद�िशका, २०७१ को दफा ८.क.१.आ. 
बमोिजम �ोत�यि�सगँको करार स�झौता र� 
गन� आधारह�म�ये िनवेदकसगँ के कुन आधारमा 
करार र� ग�रएको हो भ�ने स�ब�धमा िज�ला िश�ा 
काया�लय बाराले उ�लेख नगरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७२।८।२५ को 
प�बमोिजम िश�ा िवभागले िमित २०७३।४।१७ 
मा िज�ला िश�ा काया�लय, बारालाई प� पठाएको 
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र िज�ला िश�ा काया�लय, बाराले उ� दवैु प�का 
आधारमा िमित २०७३।१२।७ मा यी िनवेदकको 
करार स�झौता र� गरी पदािधकार रहेको िव�ालयमा 
िफता� ग�रएको भनी िदएको प� नेपालको सिंवधानको 
धारा २३९, िश�ा िनयमावली, २०५९ र �ोत�यि� 
�यव�थापन (दो�ो संशोधन) िनद�िशका, २०७१ को 
दफा ८.क.१.आ.िवपरीत रहेको दिेखएकाले नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(२) अनसुार अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०७२।८।२५ 
च.नं. ६ अन ु १४७ को िनद�शनको प�अनसुार 
िवप�ी िश�ा िवभाग, िव�ालय कम�चारी तथा �ोत 
के�� �यव�थापन शाखा, सानोिठमी भ�परुको िमित 
२०७३।४।१७ च.नं. २ को प�अनसुार िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय, बाराबाट िमित २०७३।१२।७ 
च.नं. २१८१ को प�को कारबाहीस�ब�धी �यहोरा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने र िनवेदकलाई 
यथावत् पदमा काय� गन� िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
उपरिज��ारः िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-WO-०६३५, उ��ेषण 
/ परमादेश, नरशे �े� िव. लिलतपरु िज�ला अदालत, 
लगनखेलसमेत

िव�छाप गा.िव.स. अ�तग�त रहेको ज�गा 
�. २६,००,०००।– मू�य ितरी ख�रद गन� तर 
िवप�ी रहे�� �धानको िबगो भराइिदन ु पन� ज�मा 
२५,००,०००।– �पैया ँ बझुाइ फैसला काया��वयन 
गरी िदन िनवेदकले इ�छा नै दखेाएको पाइएन । 

२०५३ सालमा तमसकु गरी िलएको कजा�को रकम 
२० वष�स�म पिन बझुाउनेतफ�  कुनै िच�ता र चासो 
िनवेदकको देिखन आएन । �य�तै िववादको िक.नं. 
५२१ को ज�गा पिहला राि��य वािण�य ब�कमा िधतो 
राखेकोमा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िक.नं. 
१७० को ज�गालाई पिहलो �ाथिमकतामा राखी िबगो 
भराउने काय� गन� आदेश भएप�चात् फुकुवा गराएकोमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िक.नं. ५२१ को 
घरज�गाबाट िबगो भराउने आदेश भएप�चात् पनुः अक� 
िव�ीय सं�था िसंचािहती बचत तथा ऋण सहकारी 
स�ंथामा िधतो रा�ने काम भएको देिखएबाट फैसला 
काया��वयको काय�लाई अवरोध प�ुयाउने िनयत रहेको 
देिखने ।

फैसला काया��वयनको काय� �ार�भ 
भइसकेपिछ गा.िव. स.मा ज�गा ख�रद गरकेो र सोको 
िलिखत मू�याङ्कन २६,००,०००।– उ�लेख भए 
पिन �यवहारमा सो ज�गा २४,००,०००।– स�ममा 
पिन कसैले सकान� आएको पाइएन । के उ�े�य र 
प�रप�चले िक.नं. १७० को ज�गाबाट िबगो भरी 
पाउने भनी िनवेदक भ�न आएका छन्, अदालतको 
फैसला काया��वयनलाई कसरी कुन बहानाबाट टान� 
खोिजरहेका छन् भ�ने अब छल�ङ्ग भइसकेको छ । 
�याय गररे मा� ह�दँनै �याय गरकेो दिेखन ुपिन पद�छ 
(Justice should not only be done but should 
manifestly be seen to be done.) भ�ने �याियक 
यिु� छ । फैसला भएको २० वष�स�म पिन काया��वयन 
गन� काय�मा िविभ�न बहानाबाजी गरी उ� �याियक 
यिु�को उपहास िनवेदकले गरी रहेको पाइ�छ । यो 
िनवेदन हेदा� सानाितना �ािविधक कानूनी हतक�डा 
�योग गद� फैसला काया��वयनलाई असहयोग गन� 
उ�े�यिनिहत रहेको भ�ने देिखन आएकोले िनवेदक 
अदालतमा सफा हात िलई �वेश गरकेो नपाइने ।

अदालतको फैसलाको जीव�तता काया��वयन 
प�मा नै ह��छ ।  फैसलाले िदएको हक अिधकार प�ले 
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�ा� नगरसे�म सो फैसला केबल कागजी�पमा मा� 
रहेको ह��छ ।  व�ततुः वा�तिवक �यवहारमा �याय 
पाउने भनेको फैसलाले िदएको हक अिधकार प�ले 
�ा� गरकेो ह�नपुद�छ । फैसला काया��वयनबाट नै 
प�ह�ले वा�तिवक �याय �ा� गरकेो अनभूुित पाउने ।

अदालतबाट अि�तम भइसकेको लेनदेन 
म�ुामा वादीले �ितवादीबाट भ�रपाउने ठहरकेो सावा ँ
�याजबापतको रकम भराई िदन वादीको िनवेदन परी 
फैसला काया��वयनको चरणमा नै लामो अविधस�म 
अलमिलरहेको र यस अदालतको असाधारण 
�े�ािधकारमाफ� त ह�त�ेप गन� उिचत एवम् मनािसब 
कारणह� िव�मान रहेको पाइएन । अदालतको 
फैसलाअनसुार भएको काया��वयन काय�बाट 
िनवेदकको सिंवधान �द� कुनै हक हनन् भएको मा�न 
निम�ने ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�न ु
पद�छ भनी िनवेदन दाबी एवम् िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िक.नं. ५२१ को घरज�गाबाट फैसलाअनसुार कायम 
भएको िबगो भरी भराउन काय� गनु�  होला भनी िमित 
२०७३।७।१८ मा उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
आदेशमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान रहेको दिेखन 
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन 
परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई,०६९-CR-०६४७, मानव 
बेचिबखन, भीमबहादरु तामाङ िव. नेपाल सरकार

भारतमा पीिडतालाई काम लगाइिदने 

उ�े�यले लगेको भए िनज पीिडताको अिभभावक, 
पीिडतासमेतलाई सोही �यहोराको जानकारी िदन ु
पन� ह��छ । घरबाट काठमाड�मा काम लगाइिदन भनी 
लगेको भ�ने दिेख�छ । तर पीिडतालाई काठमाड�मा 
ल�दै नलगी भारतको िसमानामा प�ुयाउने काय� गरकेो 
पाइ�छ । अदालतमा �ितवादीले पीिडतालाई २ 
वष�पूव�देिख माया�ेम बसी िववाह गन� उ�े�यले लगेको 
ह� ँभनी उ�लेख गरकेा छन् । सो स�ब�धमा पीिडताले 
�ितवादीको घरमा �ीमती, ब�चा छँदैछन्  । िनजसगँ 
िववाह गछु�  भनेको होइन भनी बकप�मा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीले पीिडतालाई िववाह गन� उ�े�यले 
लगेको ह� ँभनी अदालतमा गरकेो बयान स�य देिखन 
नआउने । 

पीिडतालाई काममा लगाउन लान लागेको 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादीले बयान 
गरकेोमा अदालतमा माया �ेम बसी िववाह गन� लान 
लागेको भनी बयान गरकेो, फरकफरक त�यह� 
सजृना गरी �ितवादीले िनद�िषता देखाउने �यास 
गरकेो देिख�छ । पीिडतालाई नवुाकोट ि�थत घरबाट 
महे��नगर क�चनपरुस�म प�ुयाई भारत िसमानातफ�  
ल�ने काय� गदा� जनु तौरत�रका अपनाई झ�ुा कुरा भ�न 
पीिडतालाई िसकाउने ज�ता काय�ह� �ितवादीले 
गरकेोबाट नाबालक पीिडतालाई बे�ने उ�े�यले नै 
लगेको त�य पिु� ह�न आउने ।

यसरी उपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 
िनज �ितवादी भीमबहादरु तामाङलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१५(१) (ङ) (२) बमोिजम १० वष� कैद र एकलाख 
�पैया ज�रवाना तथा ऐ.को दफा १७ बमोिजम 
�.५०,०००।- पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराइिदन ु
पन� ठहर गरकेो स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।३।२२ को फैसलालाई सदर ह�ने 
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ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०६९।३।२६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल चै� २२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CI-०६९५, बहाल भराई 
पसलबाट उठाई पाउ,ँ स�जय जो�छे िव. इ���साद 
जो�छे

सालको बहाल �.१५,०००।- बझुाउने गरी 
िमित २०५०।०२।३२ मा पनुरावेदक �ितवादीसगँ 
बहाल कबिुलयतको कागज भई िनजले २०५७ साल 
जेठ मसा�तस�मको वािष�क बहाल बझुाएको भ�ने 
��यथ� वादीले िफरादमा उ�लेख गरकेोलाई पिन यी 
पनुरावेदकले अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । यसरी 
एक पटक बहाल कबिुलयत कागज गरी सोअनसुार 
वािष�क बहालसमेत बझुाउदँै आएको अव�थामा पिछ 
आएर उ� घरको सो िछँडी तला ��यथ� वादीको नै 
देिखई फैसलासमेत भइसकेको अव�थामा सोको 
बहाल मैले ितनु�  बझुाउन ुपन� होइन भनी भ�न निम�ने ।

बहाल कबिुलयत बसेकोमा बहाल 
कबिुलयतको अविध समा� भए पिन िनर�तर�पमा सो 
�थानमा पनुरावेदक बसेको दिेख�छ । यस अव�थामा 
आचरण �यवहारबाट पिन वादी र �ितवादीको बीचमा 
बहालमा ब�ने अिघ गरकेो कबिुलयतनामालाई 
िनर�तरता िदएको मा�न ु पन� दिेख�छ । �य�तै 
कबिुलयतको कागज िववाद भएको अव�थामा बहालमा 
बसेको छ छैन यिद छ भने के क�तो सत�मा बसेको छ 
भ�ने िन�य�ल गन� सहजता होस् भनेर बनाइने ह��छ । 
कबिुलयत कागज नै नबनाएको अव�थामा पिन यिद 
बहालमा बसेको र सोको सत� अ�य �माणबाट पिु� ह�न 
आउछँ भने बहालमा बसेको नै मािन�छ र पिु� भएको 
सत� तथा बहाल बझुाउन ुपन� रकम यित नै हो भनी पिु� 

ह�न नसकेको अव�थामा पिन �चिलत दररटेअनसुार 
बहाल बझुाउन ुपन� । 

पनुरावेदक बहालमा बसेको िनजकै िनषेधा�ा 
िनवेदन र २०५७ जेठ मसा�तस�मको बहाल 
बझुाएको भ�ने पनुरावेदक �वयंको 
�वीकारोि�लगायतका कागज �माणबाट पिु� 
भइरहेको अव�थामा कबिुलयतको �याद समा� 
भइसकेकोले बहालमा नबसेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः वादीले िफराद 
दाबीअनसुार �ितवादीबाट बहाल रकम भराई िदने 
ठह�याई स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६४।२।३० मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।७।२४ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  यदरुाज शमा� 
क��यटुरः  िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-००९८,०७१-
CR-०२०६ र ०७३-RC-००२२, कत��य �यान, 
विकल खड्का िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
बिु�बहादरु सनुार र नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु 
ग�ुङ

�ितवादी गोिव�द भ�ने विकल खड्काले 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो पाइ�छ । तर उ� बयानमा आफू र 
मीनबहादरु ग�ुङ एउटै िज�लाको भई एउटै सैिनक 
�यारके गलु�रयामा काम गन�, क�रब क�रब एउटै 
समयमा �यारकेबाट छु��मा आएको र २०६७।१२।१३ 
मा मीनबहादरु र िसतालाई आ�घाट बजारमा भेटेको 
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कुरा �वीकार गरेको पाइ�छ । िनज मीनबहादरु र िसता 
सनुार सगँसगैँ रासकुमारीको होटलमा आएको र राित 
सगैँ िन�केको भनी होटलवाली रासकुमारी, िनजक� 
छोरी आशमायाले बकप�समेत गरकेो देिख�छ । 
यसको अित�र� सहअिभय�ु मीनबहादरु ग�ुङ्गको 
अदालतको बयान हेदा� िनज विकल खड्का िसता 
र िनज मीनबहादरुसगँ बटुवलदेिख सगैँ आएको, 
आ�घाटको होटलमा सगैँ बसेको र िसतालाई मान� 
मीनबहादरुलाई उ�साउने, कसरी कहा ँ मान� भ�नेमा 
योजना बनाउने, वारदात�थलमा मतृकको ख�ुा प�� 
मीनबहादरुलाई मतृकको घाटँी काट्न सहयोगसमेत 
गरकेो भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यसबाट यी 
अिभय�ुले वारदातमा संल�नता दखेाई अनसु�धानमा 
भएको बयान सही रहेछ भ�ने देिखन आयो । यस 
ि�थितमा िनज िनद�ष रहेछ भ�न सिकने ि�थित 
नदेिखने । 

�ितवादी मीनबहादरु ग�ुङले नै बिद�याक� 
िसता सनुारलाई मायाको �ेममा पारी गोरखास�म 
�याएको र घरमा लैजान नस�ने भएपिछ र मतृकले 
आफूलाई नछाड्ने भएपिछ विकल खड्कासमेतको मत 
स�लाह र सहयोगमा �ूरतापूव�क ह�या गरकेो दिेखदँा 
िनजलाई कसरुदार ठह�याएको स�ु र पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न ुपन� नदेिखने ।

�ितवादी बिु�बहादरु सनुारउपर 
�यानस�ब�धीको १३(४) नं. अिभयोग रहेपिन िनज 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको पाइ�छ । िनज विकल 
खड्का र मीनबहादरु काय�रत सैिनक �यारके गलु�रयामा 
जमदार पदमा काय�रत रहेको र यी �ितवादीह�को 
िबदा �वीकृत गन� अनशुासन उ�लङ्घन ह�दँा कारवाही 
गन� अिधकृत रहेको भ�ने देिख�छ । मीनबहादरुको 
पोलबाहेक िनजलाई गडाउ गन� कुनै �माण िमिसलमा 
मौजदु रहेको पाइदँनै । िनज गोरखा आएको भ�नेस�म 
पिन नह�दँा िनजले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने कुरा 
�थािपत ह�नस�ने दिेखएन । तसथ� िनजलाई आरोिपत 

कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी गोिव�द भ�ने विकल खड्का तथा �ितवादी 
मीनबहादरु ग�ुङले िसता सनुारको कत��य गरी 
ह�या गरकेो देिखदँा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(१) बमोिजम सजाय गन� र 
बिु�बहादरु सनुारको कसरुमा संल�नता नदेिखदँा 
िनजले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई स�ु 
गोरखा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०७१।१।७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार र �ितवादी विकल 
खड्काको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । मीनबहादरु 
ग�ुङको हकमा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-२०७५, िदवाल घर 
भ�काई िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ,ँ रइस नाउ ँ
िव. अ�दलु वािजद साई

ज�गाको हक �वािम�वको िनधा�रण दता� 
�े�ता र नाप न�साकै आधारमा गनु�पन� ह��छ । न.नं. 
७, ८, ९ र १० को ज�गा वादीकै िक.नं. ७१७ िभ�को 
ज�गा देिखए पिन उ� ज�गालाई िववािदत देखाइएको 
छ । उ� न.नं. का िववािदत घरज�गाम�ये अ� ज�गा 
र न.नं. ८,९ मा घर र न.नं. ७, १० खाली ज�गा 
देिख�छ । न.नं. ११, १२ मा �ितवादीको िनिव�वाद घर 
र ज�गा देिख�छ भने न.नं. ६ वादीको िनिव�वाद ज�गा 
देिख�छ । वादीको िनिव�वाद न.नं. ६ र �ितवादीको 
न.नं. ११ र १२ िक�ाको घरज�गा बीचको न.नं. ६, 
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७, ८, ९ को घरज�गामा झगडा परकेो ह�दँा सािबक 
गाउ ँ �लकको वादीको िक.नं. ८४ र �ितवादीको 
िक.नं. ८५ को न�सा ि��ट हेदा� ज�गाह� समाना�तर 
सोझो लाइनमा रहेको देिख�छ । यिद िववािदत 
घरज�गाह�को �े� �ितवादीको मा�ने हो भने बाङ्गो 
भई न�सा ि��टसगँ मेल खादँनै । उ� िववािदत 
घरज�गाको �े�लाई वादीको मा�दा न�सा ि��टको 
�प र आकृितसगँ िम�न ुिभड्नकुो अित�र� वादीको 
िक.नं. ७१७ को �े.फ.समेत िम�ने र प�ुने दिेखन 
आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह�ले वादीको िक.नं. ७१७ को न.नं. ७, ८, 
९, १० को ज�गामा क�जा िखचोला गरी न.नं. ८ र 
९ को खपडा तथा प�क� घरसमेत बनाएको दिेखदँा 
�ितवादीह�ले बनाएको उ� घर िदवाल भ�काई 
ती न.नं. का ज�गाह�को क�जा मेटाई वादीलाई 
चलनसमेत चलाई िदने ठह�याई भएको स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित  
२०६८।२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा,  ०७१-WO-०४४४, परमादशे, 
अिधव�ा �योित बािनया ँिव. नेपाल सरकारसमेत

संिवधान�ारा ��याभूत पेसा, �यवसाय र 
रोजगारको हकअ�तग�त �व�थ �यापार �यवसायको 
हक पिन पछ�  । स�मानपूण� जीवनको हकिभ� �यवि�थत 
यातायातको हक पिन पन� ।

सिंवधान एवम् कानूनी �यव�था र ती 
�यव�थाअन�ुप अदालतबाट भएका फैसला िव��को 
आचरण र �यवहार लोकत�� तथा िविधको शासनको 
समेत िव�� ह�ने ।

यातायात सेवा पिन उपभो�ाले �ा�त गन� 
एउटा सेवा हो । तसथ�, यो सेवा पिन हरके �ि�टबाट 
गणु�तरीय ह�न ु आव�यक छ । सेवा गणु�तरीय 
नभएमा सोको िव�� उपचार खो�ने र �ितपूित�समेत 
पाउने हक हरके उपभो�ालाई रह�छ । यस �ि�बाट 
�रट िनवेदनमा उठाएको िववाद साव�जिनक हक र 
सरकारको िवषय रहे भएको दिेखने ।

िव�व �यापार सगँठनको सद�य भएको 
नाताले बजारमा ग�रने अ�व�थ �ित�पधा�का कुनै 
पिन �व�पको िव��मा उिभन ुअब नेपालको राि��य 
दािय�व बनेको छ । यो कुरा सरकारलगायत सबै 
सरोकारवालाले ब�ुन ुर मनन गनु�  ज�री देिखने ।

अदालतबाट भएको फैसला काया��वयन 
गन� जाचँबझु आयोग गठन गन� कुरा कुनै�पमा पिन 
�वीकारयो�य ह�न स�दनै । �य�तो माग संिवधान र 
कानूनअन�ुप पिन ह�दँैन । अदालतबाट भएको फैसला 
पूण��पमा काया��वयन ग�रन ु पछ�  । काया��वयन गन� 
दािय�वबाट सरकार वा कुनै संघ संगठन वा �ित�ठान 
पि�छन नस�ने । 

�रट िनवेदनमा भएका िनण�यह�को श�द र 
सार दवुै कुरा हेरी पूण��पमा काया��वयन ग�रनपुद�छ । 
यसमा कुनै “तर, तापिन, तथािप” भ�ने नै नह�ने । 

िववािदत त�य एवम् कानूनको िव�लेषण 
गरी अदालतले अि�तम�पमा आ�नो अिभ�यि� 
िदइसकेको ह�दँा यस अदालतबाट फैसलाह�को 
काया��वयनको िनि�त जाचँबझु आयोग गठन गन� कुरा 
कुनै �ि�टबाट पिन आव�यक छैन । सोबाहेकका अ�य 
कुराह� जसबारमेा कानून वा नीित मौन छ वा देिखएका 
सम�याह�को िव�मान कानूनले सही त�रकाबाट 
स�बोधन गरेको छैन भने सो िवषयको अ�ययन गन� 
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जाचँबझु आयोग गठन ह�नस�ने । 
बढ्दो सडक स�जाल र सडकको अव�था, 

साव�जिनक यातायात चलाउन �यूनतम् �पमा 
कायम रहनपुन� सडकको �तर र मापद�ड, सडकको 
दरुाव�थाका कारण बरोबर भइरहने यातायात दघु�टना 
र �दूषण िनय��ण आिद िवषयह� पिन अ�ययनका 
िवषयह� ह�न स�छन् । �य�तै गरी या�ूह�को चाप हेरी 
यातायातको साधनको सं�या िनधा�रण, �यूनतम् पालो 
अथा�त् खेप िनधा�रण, �यूनतम् �पमा पिन नाफामूलक 
कमाइको सिुनि�चतता तथा नेपाल ब�द, च�का जाम, 
हड्ताल र आ�दोलनका नाममा यातायात साधनह�मा 
प�ुयाइने नो�सानीको �ितपूित�, यातायातकम�ह�को 
सरु�ाको ��याभूित ज�ता कुराह�मा पिन अ�ययन 
गरी सम�याह�को समाधान पिह�याइनपुछ�  । 
िविधको शासनको काया��वयनको लािग यो �े�को 
सधुार र स�ुयव�था अप�रहाय� भएकोमा दईुमत ह�न 
स�दैन । सवारी तथा यातायात �यव�थापन ऐनले यी 
सबै कुरालाई कुन हदस�म समेट्छ र कुन िवषयमा नया ँ
ऐन ब�न ुज�री छ सो बारमेा समेत अ�ययन आव�यक 
छ । यी सबै िवषयमा िव�ततृ अ�ययन गरी �ितवेदन 
तयार भएपिछ मा� कानूनी र सं�थागत सधुारतफ�  
मापद�ड िनधा�रण गरी काय� गन� र �यि�गत तथा 
सामूिहक िहतको संव��न गन� सिकने ह��छ । �यसैले 
यस िवषयमा एउटा छानिबन आयोग गठन होस् भ�ने 
िनवेदकको मागलाई अ�वीकार गनु�पन� देिखएन । 
साव�जिनक हक र सरोकारको यो िवषयमा सरकारको 
�यान जान ुआव�यक नै दिेखने ।

अतः उपयु�� कारणह�बाट यातायात �े�मा 
िव�मान िसि�डकेट, भाडा, भाडादर, िबमा आिद 
िवषयह�मा यस अदालतबाट िमित २०६७/१०/१९ 
मा (०६५-WO-०४२१, ०६३-WO-०६७७, ०६५-
WO-००४७ का �रट िनवेदनमा भएको िनण�य र सोपूव� 
िमित २०६१ सालको �रट नं. ३४०२ को �रट िनवेदनमा 
िमित २०६३/०७/२१ मा भएका िनण�यह�को 

हकमा सोहीबमोिजम ह�ने र यस अदालतको फैसला 
आदशेह�ले समेटेका �े�ह�बाहेक पिन यातायात 
�े�मा अझै सवारी साधनको �ािविधक गणु�तर, 
साव�जिनक सवारी साधन चलाउन ह�नपुन� सडकको 
�यूनतम् मापद�ड, �दूषणको अव�था, �ट परिमट, 
यातायातका साधन र �यवसायीह�को यातायात 
स�चालन िविध, सवारी तथा यातायातको स�चालन 
र �यव�थापनसगँ स�ब� िनकायह�को पारदश�ता 
एवं जवाफदेिहता, सरु�ा, �ितपूित�, दघु�टनामा 
दािय�व िनधा�रणसमेतका िवषयह�मा मािथ उ�लेख 
भएबमोिजम सम�याह� रहेको पाइने ।

तसथ� यातायात �े�मा रहेका बेिथित र 
अ�यव�थाह�को पिहचान गरी कानूनी, नीितगत 
र �यव�थापक�य प�मा गनु�पन� सधुारका िवषयमा 
समेत अ�ययन गरी �ितवेदन पेस गन� जाचँबझु 
आयोग ऐन, २०२६अ�तग�त सरोकारवालाह�को 
�ितिनिध�वसमेत रहने गरी एक उ�च�तरीय आयोग 
गठन गन�तफ�  कानूनबमोिजम नीितगत िनण�य गरी 
आव�यक काय� गनु�  गराउन ुभनी १ देिख ७ नं. स�मका 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ३० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-००३५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ग�ृम�साद सापकोटासमेत

शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो 
कारण (Penetrating injury to the neck) 
भ�ने उ�लेख भएको र एकपटक मा� घाटँीमा 
कािटएको अव�था छ । शरीरमा �ितकारको कुनै 
िनसान �माण भएको भ�ने उ� �ितवेदनमा उ�लेख 
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छैन । िमिसल संल�न �माणह�मा र मूलतः घटना 
मचु�ुकामा मतृक फेला परकेो �थानको व�रपरी वा 
अ�य कुनै कोठा वा �े�मा कुनै �कारको दशी �माण 
देिखदँैन । घरको मािथ�लो तलामा घरप�ी आफँै बसेको 
र िनजले पिन त�लो तलामा कुनै आवाज सनेुको वा 
घटना �कृितअनसुारको ि�या भएको खलुाएको 
छैन । यी �ितवादीह�सगँ मतृकको कुनै �कारको 
झैझगडा वा िववाद भएको भ�ने कुनै �माण दिेखएको 
छैन । घटनाको िदन मतृकका िपताको जाहेरीमा कुनै 
नाम िकटान नभएकोमा पनुः२०६८।१।२४ मा िथर 
नारायण �यौपाने र राजेश कोइरालाको जाहेरी दखा��त 
पदा� यी �ितवादीह�ले मारकेो यिकन ख�ुन आएको 
भ�ने उ�लेख गर े पिन यी दईु जाहेरीबीच के क�तो 
त�यय�ु िव�ािसलो र अकाट्य �माण फेला परी 
यिकन ख�ुन आएको हो सो िमिसलबाट नदिेखएको 
अव�थामा जाहेरीकै भरमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  
�यायोिचत नह�ने ।

घटना�थल �कृित मचु�ुकामा घाटँीको 
��घ�टी मिुन २ ई�च चौडाई ३ ई�च ल�बाई काटेको 
एउटा मा� चोट रहेको देिख�छ । मतृकको पो�माट�म 
�रपोट�  हेदा�, एउटा मा� चोट भई Sharp margins 
and tailing भनी घाउको �कृितमा उ�लेख गरकेो 
छ । यस �कृितको घटनामा Dead body tells 
the tale अथा�त् मतृ शरीर आफँैले कथा भ�छ 
भ�नेसमेत अवधारणा रहेको छ । सबै �कृितको Cut 
injury ह�याको अकाट्य �माण होइन । आ�मह�या 
गदा�को मानिसक अव�था फरक फरक ह�ने ह�दँा 
�यसमा एक�पता खो�न ु �यायोिचत ह�दैँन । ह�यामा 
Forseightness of consequence तथा Desire 
of consequence ह�न ुपिन आव�यक ह�ने ।

घटनाको व�तिु�थित, लास तथा घाउको 
�कृित एवम् घटना�थलको अव�था हेदा� आ�मह�या 
होइन भनी िकटानी�पमा भ�नस�ने अव�था 
देिखदँैन । स�ु जाहेरीमा यी �ितवादीह�उपर िकटानी 

जाहेरी नपरकेो र पिछ परकेो जाहेरीमा मा� िकटानी 
गरी जाहेरी परकेो भए पिन कुनै अकाट्य �माण भए 
उ� जाहेरी मै पिन उ�लेख ह�नस�नेमा सो अव�था 
देिखदँनै । वारदात ��य� द�ेने अ� कोही नभएको 
एकै कोठामा सतेुकै भरमा जाहेरवालाले उ�लेख 
गरअेनसुारको अव�था नदेिखएको र मानु�पन� उ�े�य 
कारण र कसले िकन मारकेो भ�ने �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ अनसुार �मािणत गराउन सकेको 
नदिेखने ।

िव�वािसलो अकाट्य �माणको अभावमा 
अनमुान, आशंका र स�भावना ज�तो मनोगत 
�माणलाई एक मा� आधार बनाई कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी भ�न �यायोिचत नह�ने ह�दँा 
�ितवादीह� तारानाथ �यौपाने, एकदवे �यौपाने र शंकर 
भ�ने ग�ृम�साद सापकोटालाई सफाइ िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िमलेन अतः पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।१०।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर:  देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CI-०४२५, अशंसिहतको 
स�ब�ध िव�छेद, शा�ता शाही िगरी िव. �ह��छेमाया 
शाही

मलुकु� ऐन अशंब�डाको १८ नं. मा मानो 
नछु��ई सगँ बसेको अिंशयार छन् भने जनुसकैु 
अंिशयारले सगोलको स�पि�बाट वा सगोलको खेती, 
उ�ोग, �यापार �यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको 
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आज�न र लेनदेन �यवहारको महलको ८ नं. बमोिजम 
लगाएको ऋण सबै अिंशयारलाई भाग ला�छ भ�नेसमेत 
कानूनी �यव�था भएको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी 
वादी �ितवादीसगँ मानो नछु��ई सगँ बसेको अव�थामा 
लागेको ऋण ब�डा नला�ने भ�न िम�ने ह�दँैन । यस 
ि�थितमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत �ितवादीले �यि�बाट 
िलएको ऋणको हकमा साह�ले नािलस गरकेो बखत 
कानूनबमोिजम ह�ने भनी गरकेो फैसला कानूनस�मत 
नै देिखयो । �यि�गत ऋणको दािय�व वादीले �यहोन� 
नपन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजको कानून 
�यवसाियको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी तायदाती फाटवारँीमा 
उि�लिखत ऋणको हकमा साह�को नालेस परकेा बखत 
कानूनबमोिजम ठहरअेनसुार ह�ने र अ�मा स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने गरी  िमित २०७३।३।२ 
मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१८

१
मा.�या.�ी  तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी  
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०४३६, उ��ेषण, 
जमनराम लोहार िव. �हरी नायब महािनरी�क सदूुर 
पि�म �े�ीय काया�लय, िदपायलसमेत

�ीमती स�ुकेरी नह�दँ ै भएको भनी झ�ुा 
िववरण िदई िमित २०७२।१२।३१ गतेदेिख नै स�ुकेरी 
�याहार िबदा �वीकृत गराई िबदामा बसेको तर �ीमती 
िमित २०७३।१।२४ मा मा� स�ुकेरी भएको भ�ने 
देिख�छ । �यसैगरी िनजले िलएको स�ुकेरी िबदा समा� 

भएपिछ थप िबदा मा�दा पिन जि�मएक� ब�चीको म�ृय ु
भएको �ीमतीको मानिसक स�तलुन िब�ी बह�लाएको 
भनी झ�ुा िववरण उ�लेख गरी काया�लय �मखुलाई 
गमुराहमा राखी मौिखक�पमा थप िबदा माग गरकेोमा 
काया�लयबाट �हरी खटाई ब�ुदा सबै झ�ुा सािबत 
भएको भ�ने दिेखएको ि�थित छ । यसभ�दा अिघ 
पिन िमित २०७३।१०।१३ गते �े�ीय �हरी तािलम 
के�� िदपायलबाट तािलम समापन गरी िफता� रमाना 
ह�दँासमेत काया�लयमा गैरहािजर रहेकोले िनजलाई 
२ तलबविृ� घटुवा गन� िनण�य भएको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट दिेख�छ । उि�लिखत िनवेदकले गरकेा 
उपरो� ि�याकलापह� िकन पटकपटक गरकेो भनी 
सोिधएको �प�ीकरणको जवाफमा कुनै कारण उ�लेख 
गरकेो देिखदँनै । िनवेदकले पटकपटक अनशुासन 
उ�लंघन गरकेो भ�ने देिखने ।

�हरी संगठन ज�तो अनशुासनमा रही 
कत��य पालन गनु�पन� िनकायमा यसरी पटकपटक 
अनशासनहीन काम गन�लाई माफ� तथा छुट िददैँ जाने 
हो भने सगँठनले िलएको उ�े�य पूरा गन� किठन पन� 
जा�छ । �हरी सगँठनमा पटकपटक अनशुासनहीन 
ि�याकलाप गन� �हरी कम�चारीलाई  �मा र सधुारको 
मौका मा� िदइरहन उपय�ु ह�ने देिखदँैन । �यसकारण 
अनशुासनिवपरीत काम गन� �हरी कम�चारीलाई �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ११३ को देहाय (१) 
को (क) र (घ) को कसरुमा गरकेोमा कानूनबमोिजम 
�ि�या पूरा गरी भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट बखा��त गन� गरकेो 
िनण�यमा कुनै कानूनको �िुट गरी भएको भ�ने नदेिखने ।  

तसथ�, अिधकार�ा�त अिधकारीले कानूनको 
अि�तयारीिभ� रही कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ११३ को 
देहाय (१) को (क) र (घ) को कसरु ठहर गरी ऐ. 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १०९(ख) (१) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
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गरी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको सदूुर 
पि�म �े�ीय दङ्गा िनय��ण �हरी गण महे��नगर 
क�चनपरुको िमित २०७३।२।२५ को िनण�यउपर 
पनुरावेदन सनुी सदूुर पि�म �े�ीय �हरी काया�लय 
िदपायल, डोटीका �हरी नायब महािनरी�कबाट िमित 
२०७३।५।१ मा उ� िनण�य सदर गन� गरी भएको 
िनण�यमा कानूनी �िुट नदेिखएको ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवदेन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६६-CR-०६८४ र ०६७-
CR-०८३६, लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार 
िव. जग�नाथ महतो, अशोक ितवारी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी अशोक ितवारीको सगँसाथबाट 
मौकामा १८० �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद 
भई िनज मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयानमा उ� बरामदी र कसरु�ित सािबती रहेका र 
सोलाई �ितवेदकह� �.ना.िन.�मशः कृ�णगोपाल 
पने� र �रता बराल तथा �.स.िन. होमिब�म काक� 
�वयं अदालतमा उपि�थत भई उ� बरामदी र 
�ितवादीको मौकाको सािबतीलाई संपिु� ह�ने गरी 
बकप� गरी िदएको आधार �माणबाट समेत �ितवादी 
अशोक ितवारी लाग ु औषध खैरो हेरोइनको ख�रद 
िब�� ओसारपसारमा सलं�न रहेको पिु�ट ह�न आएकाले 
िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(घ)(च) को कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा 
१४(१) को देहाय दफा (छ)(३) बमोिजम सजाय गन� 
गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा मा�नपुन� नदिेखने ।

�ितवादी जग�नाथ महतोले अिधकार�ा� 

अिधकारीसम�को बयानमा कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेा भए तापिन िनजको सगँ साथबाट लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन बरामद नभएको, िनज स�ु अदालतमा 
बयान गदा� कसरुमा पूण�तः इ�कार रही बयान गरकेा, 
िनजको इ�कारीलाई पिु�ट ह�ने गरी सा�ीको बकप� 
भएको, अशोक ितवारीसगैँ प�ाउ परे पिन िनजलाई 
अशोक ितवारीले मािसक �.१०,०००।– िदउलँा 
भनेकाले सगैँ िहडेँको भनी िनजले स�ु अदालतमा 
बयान गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी ��ततु अिभयोग 
दाबीबमोिजमका कसरुदार नभइ िनज आिथ�क आज�न 
गन� उ�े�यले अवैध लाग ुऔषध हेरोइनको कारोबारमा 
मितयारस�म रहेको देिखएकोले िनज िव�� ऐ. दफा 
१७ बमोिजम सजाय गन� गरी भएको स�ु अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलालाई अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
�ितवादी अशोक ितवारीको साथबाट १८० �ाम लाग ु
औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको देिखएबाट िनज 
�ितवादीले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (च) मा उि�लिखत लाग ु औषध 
ओसारपसार ख�रद िब�� गन� कसरु गरकेो देिखदँा 
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम �ितवादी 
अशोक ितवारीलाई १५ वष� कैद र �.५,००,०००।- 
(पाचँ लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र �ितवादी जग�नाथ 
महतो आिथ�क आज�न गन� उ�े�यले अवैध लाग ुऔषध 
हेरोइनको कारोबारमा मितयारस�म रहेको देिखएकोले 
िनजलाई ऐ. दफा १७ बमोिजम ७ वष� ६ मिहना कैद 
र �.२,५०,०००।– (दईु लाख पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६६।५।९ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभुम् ।


