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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, काि�क – २, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०६८-CF-००१७, गैरकानूनी �पमा आज�न गरी 
��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. गणेश�साद 
�े�समेत 

मूल दता� िकताबमा दता� भएको पनुरावेदन प� 
अदालतको आ�त�रक वा िवषयगत शाखा महाशाखामा 
रहेको िवषयगत दता� िकताबमा स�बि�धत शाखाको 
काय��य�तता तथा अनकूुलताका आधारमा मूल दता� 
भएको केही िदनपिछ पिन ह�न स�ने �यावहा�रक 
त�यलाई अ�वाभािवकसमेत मा�न िम�दैन । �य�तै 
कुनै एउटा बािहरी काया�लयबाट अक� काया�लयमा 
दता� ह�न जाने प�ह� उ� काया�लयको मूल दता� 
िकताबमा दता� भएपिछ सो काया�लयमा �ा� भएको 
मािनने �चलन दता� चलानी स�ब�धमा �थािपत 
भएको पाइ�छ । यो �चलनमा िनि�तता रहेकोसमेत 
देिख�छ । �शासिनक काय� प�ितमा �थािपत 
य�तो �चलनलाई िबनाआधार र कारण िन�तेज 
बनाउनसमेत उपय�ु देिखदँैन । तसथ�ः य�तो 
�थािपत मा�यता र �चलनलाई गौण ह�ने गरी पिहला 
दता� भइसकेको प�को दता� िमितलाई मा�यता निदई 
िवषयगत दता� िकताबमा पिछ दता� भएको िमितलाई 
मा�यता �दान गनु�  औिच�यपूण�समेत नदिेखदँा ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदन प� िमित २०६४।७।१५ मा नै दता� 
भएको मा�नपुन� ह�न आउने ।

िवशेष अदालतको िमित २०६४।२।२९ 
को फैसलाको जनाउ �याद महा�यायािधव�ाको 
काया�लयले िमित २०६४।७।२७ मा बिुझिलएको र 
�यसपिछ ग�ेुको �याद थामी पनुरावेदन दता� ग�रपाउ ँ
भ�ने अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 

प�सिहतको सो फैसलाउपरको पनुरावेदन प� िमित 
२०६४।७।१५ मा यस अदालतमा दता� भएको 
देिखएबाट ��ततु म�ुामा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को दफा १७ र ११ ले �दान गरकेो �याद िदन ५० 
िभ� नै ��ततु पनुरावेदन दता�  भएको देिखयो । तसथ�ः 
��ततु पनुरावेदन हद�याद नाघी दता�  भएको भ�ने 
��यथ�तफ� को िजिकर तथा सोही आधारमा ��ततु 
पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहर गरी माननीय �यायाधीश 
�ी तक� राज भ�बाट �य� राय मनािसब नदेिखने ।

��यथ� / �ितवादी गणेश�साद �े�सगँ 
मौजदुा रहेको ज�मा स�पि� �.२,२६,८४,१२६।७० 
(दईु करोड छ�बीस लाख चौरासी हजार एकसय 
छ�बीस) दिेखएको र बाकँ� �.१,८६,०५,०१५।२७ 
(एक करोड छयासी लाख पाचँ हजार प��) 
अवैध आज�न देिखएको भनी गैरकानूनी �पमा 
�.१,८६,०५,०१५।२७ (एक करोड छयासी लाख 
पाचँ हजार प��) आज�न गरबेापत िनज �ितवादीउपर 
सजायको माग दाबी िलई िवशेष अदालतमा आरोपप� 
दायर भएकोमा िवशेष अदालतबाट फैसला ह�दँा िनज 
��यथ� / �ितवादी गणेश�साद �े�को जाचँ अविधको 
मौजदुा स�पि� ज�मा �.६५,६२,२५१ (प�स�ी लाख 
बैस�ी हजार दईु सय एकाउ�न) भएको र सोम�ये 
६४,७२,०२३ (चौस�ी लाख बह�र हजार तेइस) को 
�ोत पिु� भएको भनी फैसला गरकेो देिखने ।

आरोपप�मा जाचँ अविधमा ��यथ� /
�ितवादीले �.२,२६,८४,१४२।९७ (दईु करोड 
छ�बीस लाख चौरासी हजार एकसय बयािलस) 
को स�पि� आज�न गरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
तर िवशेष अदालतले सोही अविधमा �ितवादीले 
�.६५,६२,२५१ (प�स�ी लाख बैस�ी हजार दईु 
सय एकाउ�न) मा� आज�न गरकेो भनी ठहर गरकेाले 
आरोपप�मा उि�लिखत मू�याङ्कन र िवशेष 
अदालतको मू�याङ्कनमा �.१,६१,२१,८९१।- 
(एक करोड एकस�ी लाख ए�काइस हजार आठ सय 
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एकान�बे) फरक परकेो देिखने ।
िशष�कगत �पमा सव��थम आरोपप�मा 

उि�लिखत ज�गाका स�दभ�मा हेदा� ��यथ�ह� 
गणेश�साद �े�, िनजक� प�नी शाि�तदेवी �े� र 
एकाघर ब�ने आि�त सर�वती �े�लाई �ितवादी 
कायम ग�रएको र िनजह�को नाममा दता� �े�ता 
कायम रहेका िविभ�न िक�ा / ज�गाह�को 
अनसु�धानको �ममा भएको मू�याङ्कनअनसुार 
�.१,१३,४९,५००।- (एक करोड ते� लाख 
उन�चास हजार पाचँसय) मू�य कायम गरी आरोपप� 
दायर भएकोमा िवशेष अदालतबाट उ� ज�गाह�को 
मू�याङ्कन �.१,६६,१०१।- (एक लाख छैस�ी 
हजार एक सय एक) कायम ग�रएको दिेखने । 

आरोपप�मा उ�लेख भएअनसुार उि�लिखत 
तीनैजना �ितवादीह�का नाउमँा कैलाली िज�ला र 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.२३(ब) मा रहेको 
िक.नं.४०५ र ऐ.ऐ.वडा नं.४ मा रहेको िक.नं.६११ को 
ज�गाको दता� �े�ता सर�वती �े�को नाममा रहेको 
देिख�छ । उ� िक.नं.का ज�गाह�मा आ�नो लगानी 
नपरकेो भनी ��यथ� गणेश �े�ले बयान गरकेो तथा 
��यथ� सर�वती �े�ले बयान गदा� माइतीबाट �याएको 
रकमबाट आफूले उ� ज�गा ख�रद गरकेो भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । सोही बयान बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी 
सर�वती �े�का माइतीतफ� का दाज ु गोपाल �े�ले 
अदालतसम� आई बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ । 
यस�कार भएको बयान बकप�को बेहोरा तथा ज�गाको 
दता� �े�तासमेतबाट उ� िक�ा ज�गाह� सर�वती 
�े�को नै भएको देिखएकाले ित िक�ा ज�गाह� 
��यथ� / �ितवादी गणेश�साद �े�को स�पि�मा 
िमलाई मू�याङ्कन गन� िम�ने नदेिखने । साथै ती िक�ा 
ज�गाह� ��यथ� सर�वती �े�ले माइतीबाट �याएको 
रकमले ख�रद ग�रएका होइनन् भ�ने त�य िव�सनीय 
बनाउन पनुरावेदक प�ले कुनै आधार �माण ��ततु 
गन� सकेकोसमेत देिखएन । अतः ती िक�ा ज�गाह� 

�ितवादी गणेश �े�कै कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरलाई मनािसब मा�न िम�ने 
नदिेखने ।

गणेश�साद �े�को नाममा दता� रहेको कैलाली 
िज�ला ध.न.पा. ि�नगर २ (ख) को िक.नं.१०५२ को 
ज�गा २०३२ सालमा ऐ.िज�ला ऐ.को िक.नं.६९३ 
को ज�गा २०४४ सालमा ख�रद भएको दिेख�छ भने 
िनजकै नाममा रहेको काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. 
वडा नं.२३(ब) को िक.नं.३२२ को ज�गा २०४५ 
सालमा ख�रद भएको देिख�छ । �यसैगरी िनजक� 
�ीमती ��यथ� शाि�तदेवी �े�को नाममा दता� रहेको 
कैलाली िज�ला ध.न.पा. ि�नगर वडा नं.२ (ख) को 
िक.नं.४३९ को ज�गा २०३८ सालमा ऐ. िज�ला 
नारायणपरु गा.िव.स. वडा नं.६ को िक.नं.३०६ को 
ज�गा २०४२ सालमा र ऐ.िज�ला ध.न.पा. वडा नं.२ 
ऐ.को िक.नं.५४ को ज�गा २०३४ सालमा तथा िनजकै 
नाममा दता� रहेको काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 
नं.२३(ब) िक.नं.२५० को ज�गा २०४४ सालमा 
ख�रद गरकेो देिखने । 

ख�रद गदा�को अव�थाको     
मू�याङ्कनअनसुार िवशेष अदालतबाट उि�लिखत 
िक�ा ज�गाह�को ज�मा मू�य �.१,६६,१०१।- 
(एक लाख छैस�ी हजार एकसय एक) कायम गरकेो 
देिख�छ भने सोही मू�यलाई ��यथ�ह� गणेश�साद 
�े� र शाि�तदेवी �े�को अदालतसम� भएको 
बयानबाट समेत समिथ�त भएको देिख�छ । उि�लिखत 
सबै ज�गाह�म�ये १ िक�ा ज�गा २०४५ सालमा 
र अ�य िक�ा ज�गाह� सोभ�दा अगावै ख�रद भई 
��यथ�ह�का नाममा आएको दिेखयो । ती ज�गाह� 
धेर ै वष�अगािड ख�रद भएको र त�कालीन समयको 
मू�यको आधारमा ख�रद ग�रएको देिख�छ भने ियनै 
िक�ा ज�गाह�लाई धेर ैवष�पिछ अनसु�धानको �ममा 
मू�याङ्कन गदा� त�काल �चिलत मू�यअनसुार 
मू�याङ्कन ग�रएको र �यसरी मू�य कायम गदा� धेर ै
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मू�याङ्कन भएको आरोपप�को बेहोराबाट देिखने । 
आरोपप�मा उि�लिखत ज�गाह�म�ये 

िक.नं.१०५२, ४३९, २५० र ३०६ का ज�गाह�मा 
घर भएको भ�ने दिेख�छ । उि�लिखत घरह� �मशः 
२०३६, २०३८, २०४५ र २०४३ सालमा न�सा 
पास गरी बनाइएका भ�ने बेहोरा आरोपप�मा नै उ�लेख 
भएको पाइ�छ । उ� घरह� उि�लिखत सालमा 
वा समयमा बनेको भ�ने देिखए तापिन आरोपप�मा 
अनसु�धानको �ममा त�काल �चिलत मू�यको 
आधारमा मू�य कायम गरी दाबी िलएको देिख�छ । 
उ� घरह� धेर ैवष�अगािड िनमा�ण भएकाले त�कालको 
समयको िनमा�ण साम�ी, �िमकको �याला, ढुवानी 
दरज�ता घर िनमा�णमा ला�ने लागतलाई यिकन गरी 
िनमा�ण भएको घरको यिकन मू�य कायम गन� सहज 
देिखदँैन य�तो अव�थामा भवन िनमा�ण िवभागले 
िनधा�रण गरेको दररटेलाई नै मूल आधार मािनदँ ै
आएको देिखने । 

आरोपप� दायर ह�दँा ��यथ� / 
�ितवादीह�सगँ �.७,२१,८९२।- (सात लाख 
ए�काइस हजार आठ सय बयान�बे) बराबरको फिन�चर 
रहेको भनी दाबी िलएको देिख�छ । उ� फिन�चरह�को 
मू�याङ्कन गदा�  ती सामानह�को नाम, बनावट, �ा�ड 
आिदका आधारमा �थानीय बजारको कोटेसन माग 
गरी २०५९ साललाई आधार वष� मानी मू�याङ्कन 
ग�रएको भनी मू�याङ्कनकता�ले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप�समेत ग�रिदएको देिखदँा िविभ�न िमितमा 
ख�रद ग�रएका उ� फिन�चरह� २०५९ साललाई 
आधार वष� मानी �.७,२१,८९२।- (सात लाख 
ए�काइस हजार आठ सय बयान�बे) मू�य कायम गरी 
मू�याङ्कन ग�रएको देिखने । 

िव�तुीय सामानको बजार मू�यमा धेर ै
विृ� नभएको त�यलाई �ि� गरी य�ता िव�तुीय 
सामानको हकमा �ितवेदनमा उि�लिखत मोललाई नै 
वा�तिवक मोल मा�ने गरी यस अदालतबाट मा�यता 

�दान ग�रिदएको प�र�े�यमा िवशेष अदालतको उ� 
मू�याङ्कनसमेत िमलेकै देिखदँा ��यथ�ह�सगँ 
�.३,०७,१००।- (तीन लाख सात हजार एक सय) 
मू�य बराबरको िव�तुीय सामान रहेको देिखने ।

आरोपप�को तािलका नं.६ मा उ�लेख 
भएअनसुार ��यथ�ह�सगँ �.१४,५८,९५३।- (चौध 
लाख अ�ठाउ�न हजार नौसय ि�प�न) बराबरको सनु 
मौजदुा रहेको भ�ने दिेख�छ । मौजदुा रहेको उ� सनु 
र मू�यमा ��यथ�ह�को कुनै �िति�या नभएकोले 
िनजह�को समेत सहमित रहेको भ�ने देिखएबाट 
��यथ�ह�सगँ �.१४,५८,९५३।- (चौध लाख 
अ�ठाउ�न हजार नौसय ि�प�न) बराबरको सनु रहेको 
भनी िवशेष अदालतबाट कायम ग�रएको मू�याङ्कन 
िमलेकै देिखन आउने । 

आरोपप�को तािलका नं.३ मा उ�लेख 
भएको ��यथ�ह�म�ये शाि�तदवेी �े�को नाउमँा ओम 
डाइ�नोि�टक से�टर �ा.िल.को �.३,००,०००।-
(तीन लाख) को सेयर रहेको भनी सो सेयरलाई 
मौजदुा स�पि�मा गणना गरकेोमा समेत ��यथ�को 
कुनै असहमित नरहेबाट िवशेष अदालतले उ� 
सेयरलाई मा�यता �दान गरकेो मनािसब नै 
देिख�छ । यसका अित�र� ��यथ�ह�सगँ नगद 
मौ�दात �.३०,२३५।- (तीस हजार दईु सय प�तीस) 
रहेको भ�ने दाबी भएकोमा सो दाबीमा ��यथ�ह�को 
असहमित नभएको भनी सो मौ�दातलाई मा�यता 
िदएको एवम् आरोपप�मा ��यथ�ह�सगँ 
�.२१,०९,४०४।- (ए�काइस लाख नौ हजार चार 
सय चार) ब�क मौ�दात रहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भए पिन सो रकमम�ये �.१२,८१९।८० (बा� हजार 
आठ सय उ�नाइस) आ�नो रहेको भनी सर�वती 
�े�ले अदालतसम� बयान गरकेो ह�दँा सर�वती 
�े�ले दाबी गरकेो उ� �.१२,८१९।८० (बा� हजार 
आठसय उ�नाइस) कटाई बाकँ� �.२०,९६,५८४।- 
(बीस लाख छयान�बे हजार पाचँ सय चौरासी) लाई 
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��यथ�ह� गणेश�साद �े� र शाि�तदेवी �े�को 
मौजदुा ब�क मौ�दात भनी मा�यता �दान गरकेो िवशेष 
अदालतको िव�ेषणलाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था 
नरहने ।

आरोपप�मा �.२,२६,८४,१४२।- (दईु 
करोड छ�बीस लाख चौरासी हजार एकसय बयािलस) 
उ�लेख नभए पिन िवगतमा �ितपािदत िस�ा�त 
एवम् �या�या तथा मािथ िविभ�न �करणह�मा 
ग�रएको िव�ेषणबाट ��यथ� / �ितवादीह�सगँ 
देहायबमोिजमको स�पि� मौ�दात रहे भएको 
देिखएकाले यस स�दभ�मा िवशेष अदालतबाट ग�रएको 
िव�ेषण र मू�याङ्कन िमलेकै देिखन आउने ।

िवशेष अदालतले ��यथ�ह�सगँ उ�लेख 
भएअनसुार नै ज�मा �.६५,६२,२५१।- (प�स�ी 
लाख बैस�ी हजार दईु सय एकाउ�न) को स�पि� 
मौजदुा रहेभएको भनी ग�रएको मू�याङ्कन िमलेकै 
देिखदँा िवशेष अदालतले स�पि� आज�न गदा�को 
अव�थाको मू�यलाई आधार मानी ��यथ�ह�सगँ 
भएको स�पि�को कमी मू�याङ्कन गरकेो िमलेको 
नह�दँा आरोप प�अनसुार नै हालको मू�यलाई आधार 
मानी स�पि�को मू�य कायम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
/ वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरलाई 
मनािसब मा�न िम�ने देिखन नआउने ।

आरोपप�मा उ�लेख भएको भ�दा 
�.२३,९२,८९६।७० (तेइस लाख बयान�बे हजार 
आठ सय छयान�बे) बराबरको बढी स�पि�समेत 
��यथ�ह�को वैध आय ज�मा �.६४,७२,०२३।-
(चौस�ी लाख बह�र हजार तेइस) भएको िव�ेषण गरी 
िवशेष अदालतले फैसला गरकेो दिेख�छ । उ� बढी 
आयसिहत ��यथ�ह�ले जाचँ अविधमा के कुन शीष�क 
(स�पि�को �ोत) बाट के कित वैध आय �ा� गर े
भ�ने स�ब�धमा समेत �प� ह�ने गरी, �ोतगत िव�ेषण 
गरी िवशेष अदालतले आय उ�लेख गरी ज�मा आय 
िनधा�रण गरकेो र य�तो ज�मा आय तािलका नं.११ 

मा उ�लेख भएअनसुार �.६४,७२,०२३।- (चौस�ी 
लाख बह�र हजार तेइस) रहेको देिखने ।

आरोपप�मा ��यथ� / �ितवादी गणेश�साद 
�े�को तलब �.९,९६,०८३।८२ (नौ लाख छयान�बे 
हजार ितरासी) र िनजक� �ीमती शाि�तदेवी �े�को 
तलब �.१,२१,३७७।- (एक लाख ए�काइस 
हजार तीन सय सतह�र) गरी ज�मा तलब 
�.११,१७,४६०।- (एघार लाख स� हजार चारसय 
साठी) भएको भ�ने उ�लेख छ भने िवशेष अदालतले 
�.१२,९३,००९।- (बा� लाख ितरान�बे हजार नौ) 
लाई पा�र�िमक आय भनी मा�यता �दान गरकेो 
छ । आरोपप�मा उि�लिखत �.११,१७,४६०।- 
(एघार लाख स� हजार चार सय सा�ी) र िवशेष 
अदालतले मा�यता िदएको �.१२,९३,००९।- (बा� 
लाख ितरान�बे हजार नौ) को िबचमा �.१,७५,५४९।- 
(एक लाख पचह�र हजार पाचँ सय उन�चास) को 
फरक रहेको देिखने । 

��यथ�ह�म�ये गणेश�साद �े�ले २०२२ 
सालदेिख २०५९ �ावणस�म गरी ३५ वष�भ�दा बढी 
सेवा गरकेो तथा िनजक� �ीमती ��यथ� शाि�तदेवी 
�े�ले २०२७ देिख २०४३ स�म ना.स.ु�तरको 
�टाफ नस� पदमा सेवा गरकेो भ�ने बेहोरा आरोपप� 
��यथ�ह�को बयान तथा िमिसल सलं�न अ�य 
कागजातसमेतबाट देिख�छ । आ�नो सेवा अविधमा 
��यथ� गणेश�साद �े�को १६ पटकस�म िविभ�न 
िज�लामा स�वा भएको, ��यथ� शाि�तदेवी �े�को 
समेत िविभ�न िमितमा स�वा भएको िनजले िनिम�, 
का.म.ु भई काय� गरकेो भ�ने त�य िनजको कानून 
�यवसायीबाट बहसनोट ��ततु ह�दँा पेस भएका त�य 
एवम् कागजातबाट देिख�छ । यसरी स�वा ह�दँा तथा 
िनिम� र का.म.ु भई काय� गदा� थप भ�ा �ा� ह�ने 
गद�छ तर य�तो भ�ा रकम आरोपप�मा गणना गरकेो 
देिखदँनै । उ� भ�ाका अित�र� िनजह�ले िविभ�न 
समयमा िविभ�न दगु�म िज�लामा काय� गरकेो देिखएको 
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सो समयमा िनजह�ले िनयमानसुार दगु�म भ�ा �ा� 
गन� भए पिन �य�तो रकम सो आयमा गणना नभएको 
साथै लामो समयस�म दवैु जना सरकारी सेवामा रहेको 
अव�थामा िनजह�ले �ा� गरकेो दश� भ�ाको रकम 
र सेवा अविधमा िनजह�ले िविभ�न तािलम, गो�ी 
आिदमा संल�न भएबापत �ा� रकम, शाि�त �े�ले 
निस�ङ सेवामा अित�र� समयमा काम गरबेापत �ा� 
रकम ज�ता िविवध �व�पबाट �ा� ह�ने आय रकम 
आरोपप�मा समावेश भएको नदेिखने । 

��यथ� शाि�त �े�ले नोकरी छोड्दा �ा� 
गरकेो घर िबदा, िबरामी िबदाबापतको रकमसमेत 
आरोपप�मा गणना भएको देिखदँैन । िविवध �व�पबाट 
�ा� भएको य�तो आय रकमको वा�तिवक िहसाबको 
अिभलेख अ�याविधक गरी रािखने नगरकेोले 
�यसबापत �ा� ह�ने रकमलाई यिकन िहसाबमा 
देखाउन सिकँदैन । साथै यसरी �ा� गरकेो रकमम�ये 
के कित रकमलाई कुन आधारमा मा�यता �दान गन� 
भ�ने स�ब�धमा यिकन मा�यता �थािपत भइसकेको 
समेत नदेिखएको ह�दँा �य�तो अव�थामा ��यथ�ह�ले 
सेवा गरकेो अविध, सेवा गरकेो �थान, सेवाको 
�कृितसमेतलाई िवचार गरी िववेकशील िनण�य गनु�  
�यायोिचत र औिच�यपूण� ह�ने दिेख�छ भने उि�लिखत 
त�रकाबाट �ा� ह�ने कुनै पिन रकमलाई मा�यता निदने 
गरी लामो समयस�म सेवा गन� कम�चारीको तलब मा� 
गणना गनु�  �यायोिचत ह�नेसमेत देिखदँैन । यसका साथै 
उि�लिखत �कृितका भ�ा रकमबापत ��यथ�ह�ले 
�.२,३८,४२२।- (दईु लाख अठ्तीस हजार चार सय 
बाइस) �ा� गरकेो भनी भ�ाको रकम र �ा� गरकेो 
अव�थासमेत उ�लेख गरी िववरणसमेत पेस भएको 
देिखदँा यी िववरणसमेतलाई िवचार गरी �यायोिचत र 
िववेकशील िनण�य िदनपुन� देिखने ।

��यथ�तफ� बाट पेस भएको िववरण एवम् 
पित प�नी दवुै लामो समयस�म सेवामा रहेको अव�था 
��यथ� शाि�तदेवीले �ािविधक सेवामा रही सेवा गरकेो 

िविभ�न दगु�म िज�लामा स�वासमेत भएकोसमेतका 
अव�थालाई िवचार गदा� िनजह�ले उि�लिखत 
�कृितका भ�ाबापत आय �ा� भएको त�यलाई 
अ�वीकार गन� सिकने देिखएन । तसथ�ः य�तो त�य 
भएको अव�थामा आरोपप�मा तलब मा� गणना 
गन� गरी ��यथ�ह�को तलब �.११,१७,४६०।-
(एघार लाख स� हजार चारसय साठी) गणना गरकेो 
तथा पनुरावेदनमा समेत सोही िजिकर िलएको 
िमलेको देिखन आएन । अतः यस स�ब�धमा िवशेष 
अदालतबाट आयका सम� प�ह�को िव�ेषण गरी  
िनजह�को पा�र�िमक आय �.१२,९३,००९।- 
(बा� लाख ितरान�बे हजार नौ) ह�ने ठहर गरी आय 
िनधा�रण गरकेो िमलेकै दिेखन आउने ।

��यथ�को धनगढी न.पा.वडा नं.१ ि�थत 
घरको ३ कोठा २०३८ सालदेिख नै भाडामा 
गएको र �ितमिहना �.१,०००।- भाडा िलने 
गरी िमित २०३८।१।१ मा भाडा स�झौतासमेत 
भएको दिेख�छ । �य�तै अक� घरको २ वटा कोठा 
�ितमिहना �.१५,०००।- मा गोदाम �योजनको 
लािग BRIDGE PROJECT / SATA ले िलने गरी 
LEASE AGREEMENT भएको दिेख�छ । �य�तै 
िविभ�न िमितमा िविभ�न �यि� तथा स�थासगँ भएको 
भाडा स�झौताको �ितिलिप ��यथ�तफ� का कानून 
�यवसायीले बहसनोटसगँ ��ततु गनु�भएको र �यो 
स�झौताको फेह�र�तमा उ�लेख भएको रकम िहसाब 
गदा� �.१५,४३,०८६।- (प�� लाख ि�चािलस हजार 
छयासी) ह�न आएको अव�था देिखने । ��यथ�ह� 
काठमाड�मा बसोबास गन� गरकेोले कैलालीमा रहेका 
िनजका घरह� भाडामा िदन ु �वाभािवक नै हो । 
कैलालीमा िनजको ३ वटा घर रहेको भनी आरोपप�मै 
उ�लेख भएको ती घरह�को िनमा�ण मू�य कायम 
गरी ��यथ�ह�को स�पि�को मू�याङ्कन ग�रएको 
त�य अगािडका �करणह�मा िववेचना भइसकेकोले 
कैलालीमा रहेका ती घरह� भाडामा िलने िदने गरी 
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भएका स�झौतालाई अ�यथा �मािणत नभएस�म 
अ�वीकार गनु�  औिच�यपूण� र िववेकपूण� ह�ने नदेिखने ।

��यथ�को नाममा कैलालीमा घरह� भएको 
त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत भएको ित घरह� 
भाडामा िदएको भनी भाडा स�झौतासमेत पेस भएको 
अव�थामा पेस भएका स�झौतालाई बेवा�ता गरी कुन 
भरपद� त�य एवम् आधारमा आधा�रत नभई मनोगत 
�पमा घर भाडाको रकम िनधा�रण भएको देिखदँा नेपाल 
सरकारबाट आरोपप�मा उ�लेख भएको उ� भाडा 
रकमलाई सही र यथाथ� मा�नसमेत िम�ने देिखदँनै । 
तसथ�ः  स�झौतामा उ�लेख भएबमोिजम बहाल रकम 
�.१५,४३,०८६।- (प�� लाख ि�चािलस हजार 
छयासी) लाई ��यथ�ह�को वैध आय मानी िवशेष 
अदालतबाट ग�रएको िव�ेषण मनािसब नै देिखने । 

कैलाली िज�लामा मा� ��यथ� / �ितवादी 
शाि�तदेवी �े�सगँ िक.नं.५४ मा १-१९-६, 
िक.नं.४३९ मा ६ १/

२
 धरु, िक.नं.३०६ मा ३ क�ा, 

िक.नं.६९३ मा २ क�ा र ��यथ� गणेश�साद �े�सगँ 
िक.नं.१०५२ मा ०-१-० ज�गा रहेको देिख�छ । उ� 
ज�गाह�मा भएका घरह� भाडामा िदएकोबार े मािथ 
िव�ेषण भइसकेकोले यहा ँचचा� गनु�  आव�यक परने, 
तर घरह�बाहेक बाकँ� रहेको ज�गाह� खेतीयो�य 
ज�गा भएकाले ती ज�गाह�मा खेतीबाट आय �ा� 
भएको भ�ने ��यथ�ह�ले िजिकर िलएको देिख�छ 
भने िवशेष अदालतले जाचँ अविधमा ��यथ�ह�को 
�य�तो वैधािनक कृिष आय �.५,५२,०००।- (पाचँ 
लाख बाउ�न हजार) भएको भनी कृिष आय िनधा�रण 
गरकेो देिखने । 

�े�ताबाट ��यथ�ह�का नाउमँा दिेखएका 
उि�लिखत ज�गाह� उ�जाउयो�य काय�मा �योग नभई 
वष�स�म खाली नै िथए भ�ने दिेखने कुनै आधार वा 
त�यसमेत पनुरावेदक प�बाट ��ततु ह�न आएको 
देिखदँैन भने ती ज�गाह� कृिषयो�य ज�गा होइन भ�ने 
तक� समेत िनजतफ� बाट ��ततु भएको देिखदैँन । अतः 

लामो समयस�म उि�लिखत ज�गाह� उ�जाउय�ु 
काय�मा �योग नभई खाली नै रही रहेका िथए भ�ने त�य 
देिखने कुनै आधार �माण पनुरावेदक / वादी प�बाट 
��ततु नभएको अव�थामा �े�तामा नाउ ँ जिनएका 
ज�गाको ज�गाधनी रोजगारमा संल�न भएकै आधारमा 
िनजको नाउकँा ज�गाह� उ�जाउय�ु काय�मा �योग 
भएन तथा �य�तो ज�गाबाट कुनै आय नै �ा� भएन वा 
ह�दैँन भनी जबरज�ती तक�  गनु�  �यायोिचत र त�यपरक 
नह�ने भएकाले यस स�ब�धमा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारले िलएको िजिकरलाई औिच�यपूण� मा�न 
सिकएन । यसथ� ��यथ� / �ितवादीका नाउमँा रहेका 
उि�लिखत खेतीयो�य ज�गाह�बाट आय �ा�भएको 
मा�नपुन� देिखने ।

��यथ�ह�को उ� ज�गाह� रहेको �थानमा 
�ितहे�टर ज�गामा यित यित प�रणाममा धान, मकै, 
गह� ँर तोरी उ�पादन भएको भनी िज�ला कृिष िवकास 
काया�लय कैलालीले गरेको आ.व.०३४/०३५ देिख 
आ.व.०५९/६० स�मको उ�पादनको प�रणामको 
िसफा�रस र सोही अविधमा धनगढी बजारमा �चिलत 
�िति�व�टल धान, मकै, गह�,ँ तोरी र मसुरुो दालको 
सरदर मू�य उ�लेख भएको कैलाली उ�ोग वािण�य 
सघंको िसफा�रस ��यथ�तफ� बाट ��ततु भएको 
देिखयो । ��ततु भएका उि�लिखत िसफा�रसको 
आधारमा आ.व.२०३५/०३६ देिख आ.व. 
२०५९/०६० स�मको �ितवष� उि�लिखत 
ज�गाह�बाट भएको वािष�क आय रकम र सोको 
आधारमा भएको एकम�ु रकमसमेत उ�लेख गरी 
िववरणसमेत ��ततु गरकेो देिख�छ । ��यथ�तफ� बाट 
��ततु भएको उि�लिखत आ.व. ०३४/०३५ देिख 
आ.व.०५९/६० स�म गरी २४ वष�को ज�मा रकम 
�.७,६९,०३२।०६ (सात लाख उन�स�री हजार 
ब�ीस) रहेको देिखने । 

कृिष उ�जनी र िब�� मू�य िविभ�न कुराबाट 
�भािवत ह�ने �वाभािवक यथाथ� भए पिन उि�लिखत 
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िसफा�रस र त�यगत अव�थालाई अ�वीकार गन� 
िम�ने आधार �माण ��ततु नभएको र कृिष आय 
िनधा�रण स�ब�धमा सरकारी �तरबाट कुनै छु�ै 
वै�ािनक र व�तगुत मापद�डसमेत बनेको नपाइएबाट 
उि�लिखत िववरणलाई नै मा�यता िदनपुन� दिेखन 
आएकोले उि�लिखत अविधमा ��यथ�ह�लाई 
कृिषबाट �.७,६९,०३२।०६ (सात लाख उन�स�री 
हजार ब�ीस) आयआज�न भएको देिखने । 

��ततु म�ुामा कृिष �योजनका लािग 
�योग भएका उि�लिखत िक.नं. का ज�गाह�म�ये 
िक.नं. ४३९ को ज�गा धनहर र अ�य ज�गाह� 
िभर पाखो दिेख�छ भने ती ज�गाह�मा मोही 
भएको देिखन आउदँैन । तसथ� उि�लिखत त�य, 
िस�ा�त र अव�थासमेतलाई �ि�गत गदा� कृिष 
आयबापत ��यथ�ह�ले आ.व. २०३४/०३५ देिख 
आ.व.२०५९/०६० स�म �.७,६९,०३२।- (सात 
लाख उ�स�री हजार ब�ीस), आय �ा� गरकेो 
िजिकर िलएको तथा २०२८ देिख २०३४ स�म अ� 
थप आयसमेत �ा� भएको देिखए पिन सो आयमा 
मापद�डह�अनसुार ह�ने रकम घटाएर मा� वा�तिवक 
कृिष आय िनधा�रण गनु�पन� दिेखएको अव�थामा 
कृिषबाट ��यथ�ह�लाई �.५,५२,०००।- (पाचँ 
लाख बाउ�न हजार) आय �ा� भएको भनी िवशेष 
अदालतबाट ग�रएको िव�ेषणलाई अनिुचत मा�न 
िम�ने नदिेखने ।

अ��ेिलया जाने िभसा �ा�को िसलिसलामा 
�ा� भएको अ��ेिलयन हाई काउि�सल िद�लीको २९-
मे-२००२ (२०५९।०२।१५) को प�मा ६ मिहनाको 
लािग खानेब�ने पढ्ने रकम ह�नपुन� र जानेको �ीमान्, 
आमा, बाब,ु कसैको नाममा ब�क �याले�स ह�नपुन� भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ । अतः �यस समयमा छोरीलाई 
अ��ेिलया पठाउन ब�कमा रकम ज�मा गनु�  ��यथ�का 
लािग अिनवाय� ज�तै भएको देिखयो । सो समयको 
एभर�े ब�कको �टेट्मे�ट हेदा� ��यथ� शाि�तदेवी �े�को 

नाममा िमित २०५९।०२।२८ मा �.१४,००,०००।-
(चौध लाख) ज�मा भएको देिखएको तथा िमित 
२०५९।२।२७ मा सजुाता कोइराला (पौडेल) बाट 
�.१४,००,०००।- (चौध लाख) ऋण िलएको भनी 
लेिखएको घरायसी तमसकुसमेत ��ततु म�ुामा पेस 
भएको  दिेखने । 

��यथ� शाि�तदेवी �े�ले आफूले 
अ�पतालमा रहदँासमेत फुस�तको समयमा अ�पताल 
बािहर जोशी मेिडकल हलको आसपासका �े�मा 
�यि�गत �पबाट निस�ङ सेवा �दान ग�ररहेको र 
अवकाशप�ात् पिन आ�नो सो काय�लाई िनर�तरता 
िदई �यसबाट केही रकम आय आज�न गरकेो हो भनी 
िलएको दाबीलाई अिव�सनीय र अवा�तिवक भ�न 
िम�ने नदेिखई �वाभािवक नै मा�नपुन� देिखयो । साथै 
िनज ��यथ�ले निस�ङ �ाि�टस गरकेो भनी दाबी 
ग�रएको समयमा  िनज उ� ठाउमँा नै िथइनन् वा 
िनजले �य�तो काम गरकेो िथइनन् भनी िव�ास गन� 
सिकने कुनै त�य पनुरावेदकले खलुाउन सकेकोसमेत 
नदिेखदँा िनज शाि�तदेवी �े�ले धनगढीमा रही निस�ङ 
�ाि�टस गरकेो भ�ने कुरा औिच�यपूण� र मनािसब नै 
देिखने ।

य�तो �ाि�टसबाट आफूले २०५८ 
सालस�ममा ज�मा �.१०,६३,६५०।- (दश लाख 
ि�स�ी हजार छ सय पचास) आय आज�न गरकेो 
भनी िनजले वािष�क आय िववरणसिहतको एकम�ु 
त�याङ्क ��ततु गरकेो देिख�छ । ��यथ�ले 
�.१०,६३,६५०।- (दश लाख ि�स�ी हजार छ सय 
पचास) आय गरकेो िजिकर िलए पिन अदालतले य�तो 
त�यलाई �यायोिचत र िववेकस�मत �पमा िव�ेषण 
गरी आयको रकम यिकन गनु�पद�छ । ��यथ�ले 
२०४३ सालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश िलएको 
देिख�छ भने अवकाशप�ात् २०५८ सालस�म निस�ङ 
�ाि�टस गरकेो भ�ने िजिकर रहेको दिेख�छ । िनजको 
अवकाशप�ात् को अविध मा� गणना गन� हो भने पिन 
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िनजले क�रब १४ वष�स�म �य�तो सेवा गरकेो देिखने ।
िवशेष अदालतबाट िनधा�रण भएको 

आयमा खासै प�रवत�न ह�ने ि�थित नदेिखएकोले ती 
िशष�कह�म�ये पा�र�िमक र घरभाडा स�ब�धमा कम 
आय िनधा�रण ग�रएको तथा ऋण सापटीलाई मा�यता 
निदने गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसला 
ह�दँा माननीय �यायाधीश सशुीला काक�बाट �य� राय 
�यायको रोहमा मनािसब दिेखन नआउने ।

यस �कार (िवशेष अदालतले वैध आय 
कायम गरकेो तर यस अदालतमा पनुरावेदन िजिकर 
निलएको) उि�लिखत आय �.१३,८३,९२८।- (ते� 
लाख ितरासी हजार नौ सय अ�ाइस) र (िवशेष 
अदालतले कायम गरकेो आयउपर पनुरावेदन 
िजिकर भई यस अदालतबाट कायम भएको आय) मा 
उि�लिखत आय �.५१,८८,०९५।- (एकाउ�न लाख 
अठासी हजार प�चान�बे) गरी ��यथ�ह�को ज�मा 
आय �.६४,७२,०२३।- (चौस�ी लाख बह�र हजार 
तेइस) कायम भएको देिखयो । य�िप ��यथ�ह�को 
कुल मौजदुा स�पि� �.६५,६२,२५१।- (प�स�ी 
लाख बैस�ी हजार दईु सय एकाउ�न) देिखएकाले 
िनजह�ले वैधािनक आयभ�दा �.९०,२२८।- (न�बे 
हजार दईु सय अ�ाइस) को �ोत पिु� ह�न सकेको 
देिखन आएन । �ोत पिु� ह�न नआएको उि�लिखत 
रकम �.९०,२२८।- (न�बे हजार दईु सय अ�ाइस)  
लाई �ितशतमा हेदा� १.३९४% �ितशत ह�ने देिखने ।

यसरी लामो समयस�म ��यथ�ह�ले आज�न 
गरकेो वैध आय तथा िनजह�को मौजदुा स�पि�को 
िहसाब िववरण जाचँ गदा� कितपय �माण कागजात 
नो�सान भइसकेको ह�ने, कितपय आय वा स�पि�को 
सही / श�ु िववरण �ा� ह�न नस�ने तथा कितपय 
आय िववरणलाई अनमुानमा आधा�रत बनाउनपुन� 
�यावहा�रक यथाथ�लाई िववेकशील �पबाट िवचार 
गनु�पन� तथा सो स�ब�धमा यस अदालतबाट यसै 
�कृितका म�ुामा िवगतमा अवल�बन ग�रदैँ आएको 

��ा�तसमेतलाई �ि�गत गदा� ��यथ�ह�को वैधािनक 
आयभ�दा १.३९४% मा� (अथा�त् २% भ�दा कम) 
बढी स�पि� देिखएको अव�थालाई अ�वाभािवक 
मा�न निम�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा ��यथ�ले ���ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अनसुार 
गैरकानूनी �पमा स�पि� आज�न गरकेो मा�न िम�ने 
अव�था देिखन नआउने । 

तसथ�ः उि�लिखत अव�था, त�य, निजर 
र कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा ��ततु म�ुामा 
��यथ�लाई सफाइ िदने ठहर गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०६४।२।२९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट िमित २०६८।१०।१७ मा फैसला 
ह�दँा माननीय �यायाधीशह� �ी सशुीला काक� र 
�ी तक� राज भ�बाट �य� राय तथा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखदँा उ� 
राय र पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न निसकने । 
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले 
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल असोज १८ गते रोज ५  शभुम् । 

२
मा.�या.डा. �ी आन�दमोहन भ�राई, मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान, 
०७४-NF-००१४, उ��ेषण / परमादेश, शंकर�साद 
कोइराला िव. धीरकुमार �े�

पनुरावलोकनको िनवेदनमा समान िवषयव�त ु
भएको दईु िनवेदनमा फरकफरक िस�ा�त कायम 
भएको भ�ने कुरा छ, सो स�ब�धमा हेदा�  रिव��नाथ 
कमा�चाय�को �रट िनवेदनमा िनवेदन दायर गनु�को 
�सङ्ग, कारण र माग दाबी र ��ततु �रट िनवेदन 
िदन ु पन� �सङ्ग, कारण र मागदाबी िबलकुल फरक 
रहेको देिख�छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१(१) र दफा २१(२) मा भएको �यव�थाको �योग, 
�योजन र उपादेयताका स�ब�धमा दवुै �रट िनवेदक 



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, काि�क - २

फरक प�ृभूिम र फरक मा�यताका साथ अदालत �वेश 
गरकेो देिख�छ । कानूनमा �यव�था भएको सिुवधा जनु 
वग�को लािग �दान ग�रएको हो सोही वग�को लािग ह�ने 
तर �य�तो सिुवधा �हण गन� वा नगन� भ�ने कुरा सो 
वग�को �यि�को इ�छामा िनभ�र रहने ह��छ । रिव��नाथ 
कमा�चाय� जनजाित वग�मा पन� कम�चारी भए पिन 
आफूलाई कानूनले �दान गरकेो सिुवधाको दाबी निलई 
अ�य सामा�य वग�को कम�चारीसरह काय��मताको 
मू�याङ्कन ह�न माग दाबी िलएको दिेख�छ तर ��ततु 
�रट िनवेदनका िनवेदक धीरकुमार �े� आफू जनजाित 
कम�चारी भएको हैिसयतले कानूनले �दान गरकेो 
सिुवधाको मागदाबी िलई �रट िनवेदन िदएको पाइ�छ । 
यस �ि�कोणबाट दवैु �रट िनवेदनमा पथृकपथृक माग 
रहेको देिखने ।

कानूनमा भएको �यव�थाले कसैलाई सिुवधा 
र िवशेष अवसर �दान गरकेो छ भने कुनै पिन �यि�ले 
�य�तो सिुवधा र अवसरको �योग गन� वा नगन� भ�ने 
कुरा उसको इ�छा, चाहना र त�कालीन प�रि�थितको 
आधारमा िनजले नै छनौट गन� िनजी कुरा हो । कानूनमा 
भएको �यव�थाको �योग कुन �पमा गन� भ�ने कुरा 
�यि�को िहतमा िनि�त ग�रने कुरा हो । जहा ँकानूनले 
स�बि�धत �यि�लाई छनौटको सिुवधा िदएको छ 
कानूनमा भएको �यव�थाको �योग यो यस िकिसमसगँ 
ह�नपुद�छ भनी भ�न जायज ह�दैँन । �रट िनवेदक 
रिव��नाथ कमा�चाय� िनज जनजाित समूहअ�तग�त 
पन� कम�चारी भए पिन िनजले दफा २१(२) को सिुवधा 
�योग गन� नचाही दफा २१(१) बमोिजम आ�नो पाचँ 
वष�को सेवा अविध कायम गरी पाचँ वष�को काय�स�पादन 
मू�याङ्कन गरी बढुवा नामावली �काशन गन� माग 
गरकेो अव�थामा उ� म�ुामा पाचँ वष�को सेवा अविध 
गणना गरी काय�स�पादन मू�याङ्कन गनु�  भनी आदेश 
भएको दिेख�छ । तर ��ततु म�ुामा �रट िनवेदक 
धीरकुमार �े� जनजाित वग�िभ� पन� कम�चारी भई 
दफा २१(२) को सिुवधाको �योग गन� माग गरकेो 

देिखएकोले रिव��नाथ कम�चाय�को �रट िनवेदनको 
प�ृभूिम र ��ततु म�ुाको प�ृभूिम नै फरकफरक रही 
यस अदालतबाट भएका उि�लिखत आदशेह� फरक 
प�ृभूिममा भएको अव�था दिेखने । 

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको सेवा 
अविध पाचँ वष� पगेुको भनी पाचँ वष�को सेवा अविधको 
काय�स�पादन मू�याङ्कन भएको देिखएको तर 
िनवेदक जनजाित वग�िभ� पन� भई ऐनमा नै एकवष� 
कम सेवा अविध भए पिन बढुवाको लािग स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न प�ुने भनी �प��पमा उ�लेख भइरहेको 
देिखएकोमा िनजको हकमा पाचँ वष�को सेवा अविध भए 
पिन िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क(८) 
को �यव�थाबाट पिछ�लो चार वष�को अविधको 
काय�स�पादन मू�याङ्कनबापतको अङ्कको 
आधारमा  औसत िनकािलन ुपन� कुरामा ि�िवधा ह�नपुन� 
अव�था दिेखएन । कानूनमा नै ��ट �पमा उ�लेख 
भएको कुरालाई सोही अथ�मा िलन ुपन� ह��छ । तसथ� 
यस अदालतबाट ��ततु िनवेदनमा भएको अि�तम 
आदशे रिव��नाथ कमा�चाय� �रट िनवेदक भएको 
सवंत् २०६५ सालको �रट नं.०९३० को िनवेदनमा 
�ितपािदत िस�ा�त �ितकूल भएको भ�ने आधारमा 
यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान ग�रएको आधार कारणसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ 
को उपदफा (१) अ�तग�तको �यि�को हकमा स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न �यूनतम पाचँ वष� र दफा २१ को 
उपदफा (२) अ�तग�तको �यि�को हकमा स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न चार वष� उ�लेख भएबाट काय� स�पादन 
मू�याङ्कनको औसत िनका�न पिन सोही अविधको 
आधारमा औसत िनकािलन ु पन� ह��छ । ऐनको दफा 
२४क को उपदफा (८) हेदा� दफा २१ को उपदफा 
(१) को उ�मेदवारको हकमा पिछ�लो पाचँ वष�को र 
दफा २१ को उपदफा (२) अ�तग�तको उ�मेदवारको 
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हकमा पिछ�लो चार वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फारामको औसत िनकाली अङ्क गणना गनु�पन� 
ह��छ । यसो गदा�  असमान ि�थितको िसज�ना ह�न 
जा�छ िक भ�नलाई काय� स�पादन मू�याङ्कन एउटै 
पूणा�ङ्कमा आधा�रत भई ग�रने ह�दँा पाचँ वष� सेवा 
आव�यक पन�को हकमा पाचँ वष�को काय� स�पादन 
जोडी कूल अङ्कलाई पाचँले भाग ग�रने र चार 
वष�को सेवा आव�यक पन�को हकमा चार वष�को काय� 
स�पादन जोडी कूल अङ्कलाई चारले भाग ग�रने हँदुा 
औसतको कारण असमान ि�थित ब�न जाने अव�था 
रहने देिखएन । काय� स�पादनमा नै कम वा बेसी अङ्क 
�ा� गन�को हकमा औसतमा सो �ितिवि�बत ह��छ र 
सो कुरा औसतसगँ स�बि�धत नभई काय� स�पादनसगँ 
स�बि�धत ह�दँा �यसलाई अ�वाभािवक मा�न िम�ने 
नदेिखने । 

कुनै उ�मेदवार वग�य िहसाबले ऐनको दफा 
२१(२) अ�तग�त पछ�  तर उसले दफा २१(१) को 
अविध पूरा गरकेो छ र सोही दफाअ�तग�त उ�मेदवार 
ह�न चाह�छ भने के गन� भ�ने एउटा अक� �� पिन 
उ�ज�छ । यथाथ�मा २०६५ सालको �रट नं.०९३० मा 
उ�प�न भएको �� पिन यही हो । यसै िवषयलाई िलएर 
उ� �रट िनवेदनमा संय�ु इजलासले दफा २१(२) 
अ�तग�त लाभ �ा� गन� स�ने अव�थाका �यि�ले 
पिन दफा २१(१) अ�तग�तको सामा�य सत�ह� पूरा 
गरकेो अव�थामा दफा २१(१) कै �ि�याबाट बढुवा 
पाउने कुरामा कुनै �ितब�ध लगाएको देिख�न । जसरी 
सेवा �वेशमा समावेशी समूहमा पन� �यि�ले खलुा 
समूहमा �ित�पधा� गन� पाउछँ �यसैगरी दफा २१(२) 
अ�तग�त उ�मेदवार ह�न स�ने �यि�ले दफा २१(१) 
अ�तग�त पिन उ�मेदवार ह�न स�ने अव�था छ र उसले 
दरखा�त िददँा नै सो वग�मा दरखा�त िदएको छ भने 
िनजको हकमा ऐनको दफा २४क को ८ अनसुार जित 
वष�को सेवा आव�यक पन� हो पिछ�लो �यित वष�को 

काय� स�पादन मू�याङ्कनको गणना गरी औसत 
िनका�न ुपन� ह��छ । २०६५ सालको �रट नं.०९३० 
मा यस अदालतबाट भिनएको पिन �यही हो । यसै 
कुरालाई �प� गद� उ� िनण�यमा सयं�ु इजलासबाट 
दफा २१(१) अ�तग�तको सामा�य �यव�थाअ�तग�तकै 
यो�यता पूरा गरकेोलाई पिन दफा २१(२) अ�तग�तको 
ि�थितमा ओरा�न पन� भ�ने होइन । दफा २१(२)
अ�तग�त लाभ �ा� गन�स�ने अव�थाको �यि�ले पिन 
दफा २१(१) अ�तग�तको सामा�य सत�ह� पूरा गरकेो 
अव�थामा दफा २१(१) कै �ि�याबाट बढुवा पाउने 
कुरामा कुनै �ितब�ध लगाएको देिख�न भ�ने धारणा 
�य� गरकेो पाइ�छ जनु िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २१ को उपदफा (१), (२) र दफा २४क को 
उपदफा (८) समेतको �यव�थाअनकूुल देिखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�त ुर पनुरावलोकनको 
अनमुित �दान गदा� उ�लेख ग�रएको रिव��नाथ 
कम�चाय�को २०६५ सालको �रट नं. ०९३० को 
िनवेदनको िवषयव�तमुा ताि�वक िभ�नता रहेको, 
यी िनवेदकले िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१(२) को सिुवधाको माग गरी ��तुत �रट िनवेदन 
िदएको, ऐनमा भएको �यव�थाअनसुार िनवेदक 
२१(२) को सूिचत वग�िभ� पन� भई सोही दफामा �य�ु 
भएअनसुारको सिुवधाको लाभ िलन स�ने अव�थाको 
कम�चारी भएको देिखएको, ऐनमा �य�ु श�दको अथ� 
गदा� �य�ु श�दअनसुार नै गनु�पन� देिखएको, कानूनले 
�दान गरकेो सिुवधाको माग गरकेो अव�थामा कानूनमा 
�य�ु श�दको मनोगत �पमा अथ� गरी सिुवधाबाट 
वि�चत गन� िम�ने अव�था नभएको ह�दँा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०७४।९।२५ 
मा िनवेदक धीरकुमार �े�को हकमा िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अनसुारको सेवा 
अविध ४(चार) वष�को काय�स�पादन मू�याङ्कनको 
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औसतको आधारमा मू�याङ्कन गरी ठहरबेमोिजम 
बढुवा िसफा�रस गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
जारी भएको आदेश कानूनस�मत नै देिखदँा प�रवत�न 
ग�ररहन नपन� । 
इजलास अिधकृतः �वुराज काक�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७५ साल फागनु २ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
मीरा खडका, ०६९-CR-०३८६, नकबजनी चोरी, 
नेपाल सरकार िव. ह�र�साद चौधरीसमेत 

पनुरावेदनको हक कानूनी हक भएकाले 
स�बि�धत कानूनले तोकेको सीमा र सत�अनसुार 
नै यसको �योग र पालना ग�रन ु पद�छ । ��ततु 
पनुरावेदनको आधारको �पमा उ�लेख ग�रएको �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को ख�ड (ग) ले 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने स�ब�धमा 
तोकेको सीमा र सत�िभ� ��ततु म�ुा पन� स�ने 
नदेिखने ।

अतः यी ��यथ� / �ितवादीह�म�ये 
च�बहादरु िसहं र ह�र�साद चौधरीको हकमा स�ुको 
फैसलालाई सदर गन� तथा भ�राज रानालाई एक 
मिहना कैद र िबगोबमोिजम �. ४५८००।- ज�रवाना 
ह�ने स�ुको फैसला उ�टी गरी ��यथ� भ�राज 
रानालाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसलाउपर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) 
बमोिजम पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न नस�नेमा ��ततु 
पनुरावेदन पन� आएको देिखएकाले पनुरावेदनको 
औिच�यतफ�  िवचार ग�ररहन परने । ��ततु पनुरावेदन 

अ.बं.१८० नं. ले खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७२-WO-०७१०, उ��ेषण 
/ परमादेश, च��दवे लाल कण� िव. िनजामती 
िकताबखाना, पु�चोक लिलतपुरसमेत

िनवेदक आफँैले पेस गरकेो शैि�क 
यो�यताको �माणप�मा भएको ज�मिमितको आधारमा 
िनवेदकको ज�मिमित २०११।१२।२३ कायम भई 
िमित २०६९।१२।२२ मा ५८ वष� पूरा भइसकेकोले 
िनजलाई िमित २०६९।१२।२३ दिेख अिनवाय� 
अवकाश िदने िनण�य ग�रएको हो भ�ने िवप�ीको िलिखत 
जवाफबाट दिेखइरहेको र सो कुरालाई िनवेदकले उ� 
शैि�क यो�यताको �माणप� मैले पेस गरकेो होइन 
भ�न सकेको पिन देिखदँैन । तसथ� िनजको शैि�क 
यो�यताको �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितका 
आधारमा िनजको अवकाश ह�ने उमेर २०६९।१२।२२ 
नै रहेको देिखदँा अवकाश ह�ने उमेरका हकमा अ�यथा 
ह�नपुन� नदिेखने ।

िनजामती सेवामा काय�रत कम�चारीको 
अिभलेख द�ु�त रा�ने िज�मेवारी िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाको भएकोमा िववाद छैन । कम�चारीको 
अिनवाय� अवकाश ह�ने िमित कुन हो ? सो कुराको 
अ�ीम जानकारी स�बि�धत कम�चारी एवम् िनज 
काय�रत काया�लयलाई िदनपुन� दािय�वबाट िवप�ी 
िनजामती िकताबखाना पि�छन िम�दनै । िवप�ी 
िनजामती िकताबखानाले आ�नो दािय�व समयमै पूरा 
गरकेो देिखदँनै भने आफूले पूरा गनु�पन� दािय�व पूरा 
नगरकेो अव�थामा िमित िज�ला ह�लाक काया�लयको 
िसराहाको िमित २०७२।११।२७ को प� �ा� 
ह�नभु�दा अगािडस�म काया�लयमा �ज ु हािजर गरी 
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सेवारत रही आएका यी �रट िनवेदकले काम गरकेो 
अविधको सेवा सिुवधा र पा�र�िमक पाउन ु पन� नै 
देिख�छ । आिधका�रक िनकायबाट अवकाश प� निदई 
सािबकबमोिजम नै िनयिमत �पमा काम गरकेो अविधको 
तलब, भ�ा नपाउने भ�न �यायको रोहमा िम�ने 
देिखदँैन । य�तो अव�थामा िमित २०६९।१२।२३ 
देिख हालस�म िनजले उपभोग गरकेो तलब, भ�ा, 
िबमा थप, चाडपव� खच�, पोसाक भ�ा, क.सं. कोष 
थप, महङ्गी भ�ा, �थानीय िवशेष भ�ालगायतका 
सिुवधाह� यिकन गरी ह�न आउने ज�मा रकम नगद ै
सरकारी कोषमा ब�क दािखला गराउने भनी ग�रएको 
िवप�ी िनजामती िकताबखानाको िनण�य �ाकृितक 
�याय तथा �मस�ब�धी िविधशा�ीय मा�यतािवपरीत 
रहेको देिखने । 

तसथ�, मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण 
र �माणह�बाट िनजामती िकताबखानाले िनवेदकको 
शैि�क यो�यतामा उ�लेख भएको ज�मिमितका 
आधारमा िमित २०६९।१२।२३ मा अिनवाय� अवकाश 
ह�ने गरकेो िनण�य प�रवत�न गनु�पन� देिखएन । सोबाहेक 
िमित २०६९।१२।२३ देिख िमित २०७२।११।२७ 
स�म काम गरकेो अविधको तलब भ�ा र सिुवधासमेत 
िनजले पाउने नै देिखदँा काम गरकेो अविधको तलब 
भ�ा र सिुवधाको रकम िफता� गराउने गरी भएको िमित 
२०७२।११।२१ को िनण�य सो हदस�म उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CR-०१३०, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. लेखनाथ 
भ�राईसमेत  

��यथ� / �ितवादीह� लेखनाथ भ�राई, 

शोभाखर खनाल र ल�मण �े�को कोठा डेराबाट 
न�कली माक� िसट / सिट� िफकेट बरामद भएको 
बरामदी मचु�ुकाबाट दिेखए पिन ती न�कली माक� िसट 
/ सिट� िफकेट बनाउने कुनै साम�ी बरामद भएको 
देिखदँनै भने �ितवादी हेमच�� दाहालको कोठाबाट 
न�कली माक� िसट / सिट� िफकेटका साथै उ� न�कली 
माक� िसट सिट� िफकेट बनाउने क��यटुर, िस.िप.य.ु, 
मेमोरी काड�, �यामरा, रबर �ट्या�प, पेन �ाइभसमेतका 
औजारह� बरामद भएको अव�था छ भने बरमदी 
मचु�ुकालाई �ितवादी हेमच�� दाहालले अ�यथा भ�न 
सकेको देिखदैँन साथै यी ��यथ�ह�ले िकत� कागजात 
तयार गरकेो वा ग�ररहेको भ�ने पनुरावेदक प�को 
मागदाबीलाई समथ�न ह�ने व�तगुत आधार �माण वादी 
/ पनुरावेदक नेपाल सरकारको तफ� बाट ��ततु ह�न 
सकेको देिखदैँन । आ�नो मागदाबी पिु� गन� व�तगुत 
आधार �माण ��ततु गन� सकेको नदेिखदँा यी ��यथ� 
/ �ितवादीह� लेखनाथ भ�राई, शोभाखर खनाल र 
ल�मण �े�उपर अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी / पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरलाई मनािसब मा�न निम�ने । 

ठोस र व�तगुत आधार �माणको अभावका 
बाबजदु पिन यी ��यथ� / �ितवादीह� लेखनाथ 
भ�राई, शोभाखर खनाल र ल�मण �े�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� बरामद भएका सामानह� 
�ितवादी हेमच�� दाहालले बनाइिदएका ह�न् । 
हेमच�� दाहालले सो साम�ी बनाएबापत �.१०००।- 
देिख �.१५००।– स�म आफूह�बाट िलने गरकेा 
िथए । आफूले स�बि�धत �यि�सगँ �.२५००।– देिख 
�.३०००।– स�म िलने गरकेो र �.१०००।- देिख 
�.१५००।– स�म हेमच�� दाहाललाई िदई केही रकम 
बचत गन� गरकेा मा� िथय�, हामीले िकत� गन� लगाएको 
होइन र िकत�मा हा�ो संल�नता पिन छैन भनी बयान 
गरकेो देिखदँा यी ��यथ�ह�ले िकत� गरकेो नदिेखए 
पिन �ितवादी हेमच�� दाहालको िकत�ज�य कसरुमा 
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ियनीह�को काय�ले सहयोग पगेुको ह�दँा ��ततु म�ुाको 
वारदातमा यी ��यथ� / �ितवादीह� लेखनाथ भ�राई, 
शोभाखर खनाल र ल�मण �े�ले मितयारको भूिमका 
िनवा�ह गरकेो देिखने ।

वारदातमा यी ��यथ� / �ितवादीह� 
लेखनाथ भ�राई, शोभाखर खनाल र ल�मण �े�ले 
िनवा�ह गरकेो भूिमका मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको ११ नं. को कानूनी �यव�थासगँ स�बि�धत 
देिखएकाले ��ततु म�ुामा यी ��यथ�ह�लाई िकत� 
कागजको महलको ९ र १२ नं. बमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न निसकने ।

अतः ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।३।५ मा  यी ��यथ� / 
�ितवादीह� शोभाखर खनाल, लेखनाथ भ�राई 
र ल�मण �े�लाई िकत� कागजको ११ नं. बमोिजम 
जनही �. २५।- ज�रवाना र ६ मिहना कैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-CR-११३८, जालसाज,  
सुग�बर यादव िव. मोह�मद तािहर ह�सेनसमेत

वादीको िक.नं. ९३२ को उ�रतफ� बाट 
वादीले ख�रद गनु�भ�दा पिहलेदेिख नै बाटो कायम 
रहेको कारण सज�िमन िसफा�रस ग�रपाउन गा.िव.स. 
काया�लय मलेठमा िनवेदन िदएकामा गा.िव.स. काया�लय 
मलेठबाट कम�चारी खटी �थलगत �पमा िमित 
२०६७।११।२५ मा सरजिमन बझुी हामीले सज�िमन 
िसफा�रस पाएकाले कलमिु�न िमया र सिगरा खातनुको 
मा�ै िनजी बाटो नभई सारा ब�तीवालाह�ले भोग गरी 
आएका छन् । गा.िव.स.को काया�लयबाट �ाविधक�ारा 

�थलगत गराई �ािविधकले िदएको �ितवेदनअनसुार 
िसफा�रस भएकोले जालसाज भ�न ु �यायोिचत 
होइन भ�ने �ितवादीह�को �ितउ�र िजिकर रहेको 
देिखयो । दाबीको ज�गा बाटो होइन भ�ने भ�ने कुरालाइ�  
िनि�त गन� सािबक �ोतसमेतका �माणका आधारमा 
िनि�त ह�ने हो । जनु म�ुामा सरजिमन र िसफा�रस 
पेस भएको हो । पेस भएको िमिसलबाटै �माणह�को 
स�यता र �यसको �ामािणक हैिसयत तथा को-कसको 
हक, भोग हो भ�नेबार ेिववेचना गरी िनणा�यक िन�कष�मा 
प�ुन बाकँ� देिखएको छ । अथा�त् वादीले िदएको 
२०६८-WO-००६५ को िनषेधा�ा म�ुामा कलमिु�न 
िमयालेँ िनवेदनसाथ �माण लगाई पाउ ँ भनी पेस 
गरकेो गा.िव.स. काया�लय मलेठको िसफा�रस प� र 
२०६७।११।२५ को सज�िमन मचु�ुकालाई जालसाजी 
घोिषत ग�रपाउ ँ भनी दाबी िलएकोमा उ� सज�िमन 
मचु�ुका र िसफा�रस प�लाई दाबीको िनषेधा�ा 
म�ुामा �माणको �पमा �हण ग�रएको वा वादीले 
िदएको २०६९-CP-१६८७ को ज�गा िखचोला चलन 
म�ुामा नै �हण ग�रएको भ�ने नदेिखने ।

सज�िमन मचु�ुकाको आधारमा गा.िव.स.ले 
िसफा�रस भएको दिेखएको छ । सज�िमन मचु�ुकामा ब�ने 
�यि�ह�ले सज�िमन गन� पाउने नै होइन वा सज�िमन 
गैरकानूनी छ भनी वादीले �� उठाएको देिखदँनै । 
अक�तफ�  साव�जिनक कामका लािग जसलाइ� अिधकार 
िदएको छ सोही िनकाय वा अिधकारीले गनु�पन�मा 
अिधकारिवहीन िनकायबाट िसफा�रस ग�रएको भ�ने 
देिखदँनै । बाटो छ, छैन भ�ने कुरा सभ� न�सा, म�ुामा 
अदालतका आदेशबमोिजम भएको नाप न�सा एवम् 
सज�िमन मचु�ुका, ज�गाको �थलगत सम� �कृितसमेत 
बझुी यिकन गन� सिकने िवषय हो । दाबीको सज�िमन 
मचु�ुका र िसफा�रसप� कुनै प�ले �माण �पमा 
पेस गरकैे आधारमा �माणमा �हणै गनु�पन� बा�यता 
नदिेखदँा �य�तो िसफा�रस एवम् मचु�ुकाज�ता 
िलखतलाई अकाट्य �माण मा�न नसिकने ह�दँा 
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�य�तो �माणको आधारमा वादीको हक मेट्ने वा कुनै 
तरहसगँ नो�सान पान� मतलबले कागज बनाएको मा�न 
िम�ने नदेिखदँा दाबीबमोिजम जालसाजी ठह�याउन 
कानून र �यायसङ्गत ह�ने दिेखएन । अत: िमित 
२०६७।११।२५ को सज�िमन मचु�ुका र गा.िव.स. 
काया�लय मलेठको िसफा�रसप�लाई जालसाजी 
घोिषत गरी �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादीको िफराद दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ� िफराद दाबी खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७१।८।१९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७४-WH-०१०६,  
ब�दी��य�ीकरण, िनम�साद धत� िव. रो�पा िज�ला 
अदालत िलवाङ रो�पासमेत

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ नं. 
को देहाय (१) मा कैद वा ज�रवाना दवुै सजाय भएकोमा 
ज�रवाना नितरबेापतको कैद ठे�न ु पदा� ४ वष�भ�दा 
बढी अविधको ठे�न निम�ने भ�ने �यव�था भइरहेको 
अव�थामा यी �रट िनवेदकलाई कैद १ मिहना १५ 
िदन र ज�रवाना १५०,०००।– बापत द�ड सजायको 
महलको उ� �यव�थाले कैद वष� ४ समेत गरी ज�मा 
४ वष� १ मिहना १५ िदन कैद ह�ने ह�दँा सोबमोिजम 
कैदी पजु� िदनपुन�मा फैसलाको तपिसल ख�डमा 
मलुकु� ऐन, चोरीको २७ नं. बमोिजम असलुउपर गनु�  
भनी उ�लेख भएकै आधारमा १ मिहना १५ िदनको 
अित�र� १० वष� कैद ठेक� िदइएको कैदी पजु� 
कानूनअन�ुप �दान गरकेो मा�न निम�ने ।

कानूनले अि�तयारी �दान गरमेा बाहेक 

कुनै पिन �यि�को वैयि�क �वत��ता अपहरण ह�न 
स�ने होइन । �यि�को �वत��ता िनजको मौिलक हक 
भएकोले कानूनको अ�रशः पालना नभई थुना वा कैदमा 
रा�न ुकानूनी रा�यको उपहास ह�न जाने । िनवेदन हेदा� 
िनवेदकलाई कैदमा रा�न भनी िमित २०७१।२।६ 
मा रो�पा िज�ला अदालतबाट द�ड सजायको 
महलको ३८ नं. को दहेाय १ �ितकूल भएकोले रो�पा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।६ मा जारी 
कैदी पजु� र िमित २०७४।१।११ को सोही िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेशसमेत कानूनअनकूुल 
नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । यी 
िनवेदक नकबजनी चोरी म�ुामा कैद भ�ुान भई बढी 
अविध कैद बसी सकेको देिखदँा अ�य म�ुाबाट थुना 
वा कैदमा रा�न ुनपन� भए आजैबाट थनुाम�ु ग�रिदन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमिण ओझा
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना  
इित संवत् २०७५ साल साउन २४ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०१२४, कत��य 
�यान, सुरशे �े� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी सरुशे �े�ले आफूले  
कोदालोसमेतले �हार गरकेो चोटको कारण मतृक 
हजरुबबुाको म�ृय ु भएको भनी कसरु अपराधलाई 
�वीकार गरी गरकेो मौका तथा अदालतमा गरकेो 
बयानलाइ�  जाहेरी दरखा�त, घटना�थल लास 
जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, सािब�ी �े�, 
जाहेरवाला िखनबहादरु �े�, भ�बहादरु �े�, रशेम 
�े�, कृ�णबहादरु �े�, होमबहादरु �े�, लोकबहादरु 
�े�, �.ना.िन. िवनोदमान राजभ�डारी, �.ज. िदनेश 
लामासमेतले ग�रिदएको घटना िववरण कागज र 
सािब�ी �े�समेतले गरकेो बकप�समेतका �माण 
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कागजातबाट समिथ�त भएको पाइने । 
मतृकले �ितवादी सरुशे �े�लाइ� गह� ँ खा 

भनी तथानाम गाली गलौज गरी कोदालोको िबडँले 
हातमा हानेको �रसमा मतृकलाइ� कोदालोले िहका�एको 
र पनु: मान� िनयतले बाजेलाइ�  उचाली लगी अक� 
ठाउमँा लगी हलोले हानी मारकेो देिखएकोबाट त�काल 
उठेको �रसको आवेगमा चोट छोडेको कारण मा� 
म�ृय ुभएको भ�ने देिखदँैन । पिहले कोदालोले हानेको 
वारदात�थलबाट हलोले �हार गरकेो वारदात�थल 
केही टाढाको दरुीमा रहेको देिखएको छ । पया�� �रस 
शा�त ह�ने अव�था (Cooling period) को िव�मानता 
देिखएको र मान� िनयतले �ितवादीले मतृकलाइ� अक� 
ठाउमँा लगी हलोले मतृकलाइ� हानी मारकेो देिखएकोले 
आवेश �े�रत ह�याको कसरु ठहर गन� िम�ने नदेिखने ।

अत: �रस आवेगमा हजरुबबुालाइ�  कोदालोले 
िहका�एपिछ पिन मान� िनयतले वारदात �थलभ�दा पर 
अक� ठाउमँा लगी हलोले �हार गरी वारदात गरकेो मािथ 
िववेिचत िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखन आएकोले 
�ितवादी सरुशे �े�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ 
नं. िवपरीत ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु 
अपराध गरेको देिखदँा सोहीबमोिजम कसरु र सजाय 
ठहर गरकेो स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालत 
तथा उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेको दिेखन  
आउने ।

मतृक हजरुबबुाको �यान मान� गरी कुनै  योजना 
�ितवादीले बनाएको भ�ने देिखदैँन । हजरुबबुाको 
�यान मान�स�मको पूव��रसइवी नरहेको र योजना बनाई 
मारकेो भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट नदिेखएको 
तथा िनज �ितवादीको उमेर १७/१८ वष�को किललो 
उमेर र अप�रप�व अव�थाको रहेको देिखएको कारण 
प�रणामबार ेनसोची हजरुबबुाले तथानाम गाली गरकेो 
र आफूलाइ� िहका�एपिछ मतृकउपर पिहलो �हार �रस 
आवेगमा गरकेो दिेखएको छ । �ितवादी र मतृक नातामा 
नाित र हजरुबबुा देिखएकोसमेतबाट िनज �ितवादीले 

हजरुबबुाले गाली गरकेोमा त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� हजरुबबुालाई �ितवादीले कोदालोले �हार 
गरमेा नसोचेको प�रणाम भएपिछ अ�तत: कत��य गरी 
मारकेो देिखदँा �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय िददँा चक� ह�न जाने देिखयो । िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतको राय 
�य� गदा� �ितवादी सरुशे �े�लाई अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १२ (बा�) वष� कैदको सजाय ह�न राय �य� 
गर ेपिन िनज �ितवादी सरुशे �े�लाइ� १० (दश) वष� 
कैद सजाय गदा�समेत ऐनको म�सद पूरा ह�ने देिखदँा 
कैदको हकमा िनज �ितवादी सरुशे �े�लाई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैदको सजाय ह�न 
�यायोिचत देिखने ।

तसथ�ः उपयु�� िववेिचत आधार 
कारणसमेतबाट �ितवादी सरुशे �े�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको िमित २०७३।२।३ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालतको 
िमित २०७३।१२।२२ को फैसला िमलेकै देिखन 
आएकोले सदर ह�ने ठहछ�  । कैदको हकमा मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादी सरुशे �े�लाई १० 
(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् । 

७
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०३९५, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. �िदप थापामगर 

िमित २०७१।२।२६ गते भ�परु कटु�जे 
स�ुदरबजार ि�थत ठाउमँा पाराङ भ�ने �िदप 
थापामगरको िवशाल भ�ने मािनससगँ िववाद भई झगडा 
भएको िवषयलाई िलएर भोिलप�ट २७ गते िबहान 
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सोही �थानमा िवशालसगँ झगडा गनु�पछ�  भनी साथमा 
च�कु िलएर आएको र सो च�कु सजंोक राउतले 
िलएकोमा िवशाल भ�ने मािनस नआएको तर रोशन 
म�त दवुाल आएका िथए । िनजले संजोक राउतलाई 
आखँा तरी हेरकेोले �रस उठी संजोक राउतले च�कुले 
�हार गरेको र आफूले रोशन म�तलाई भा�दै गदा� 
काठको ल�ीले िहका�एको भनी लाठीले हानेको भ�ने 
त�यस�म �ितवादी �दीप थापामगरको मौकाको बयान 
�वीकार गरकेो देिखए पिन िनज �िदप थापामगरले 
अदालतसम� गरकेो बयानमा रोशनलाई आफूले 
कुटिपट गरकेो होइन भनी कसरु गरकेोमा अ�वीकार 
गरकेो देिखएको छ । रोशन म�त दवुाल र सजंोक 
राउतिबच झगडा ह�दँा �ितवादी �िदप थापामगरले 
छुट्याई िदएको भ�ने संजोक राउतको अदालतको 
बयानसमेतको िमिसल कागजातबाट िनज �ितवादी 
�िदप थापामगर घटना�थलमा संजोक राउतसगँ 
उपि�थत भएकोस�म दिेख�छ । वारदात�थलमा �िदप 
थापामगर उपि�थत भए पिन धा�रलो हितयारले चोट 
�हार गन� काय� �ितवादी �िदप थापामगरबाट भएको 
भ�ने त�य पीिडतको मौकाको कागजसमेतको अ�य 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन नआउने । 

िववेिचत त�य एवम् �माणह�बाट पीिडतलाइ� 
चोट लागेको शरीरको भाग, चोटको �कृितसमेतको 
अव�था हेदा� च�कु �हार भएको पिु� ह�न आएकोमा 
यी �ितवादी �िदप थापाले च�कु �हार गरकेो पिु� ह�न 
नआएको र �ितवादी �िदप थापाले मौकामा ल�ी �हार 
गरकेो भनी बयान उ�लेख गरकेोमा पीिडतको शरीरमा 
सोअन�ुप ल�ीको घाउडाम नदिेखएको तथा पीिडतले 
अदालतमा गरकेो बकप�मा समेत ल�ीले �हार भएको 
भ�ने नै देिखदँैन । फौजदारी कसरुमा कसरु ठहर गदा� 
कसले के क�तो अपराध गरकेो हो ��येक अिभय�ुको 
आपरािधक काय� एवम् सोअन�ुप दािय�वको िन�य�ल 
गनु�पन� ह��छ । �हार गरकेो च�कुबाट पीिडतलाइ� ग�भीर 
घाउचोट देिखन आए पिन च�कु �हार गन� काय�मा 

यी �ितवादी �िदप थापाको संल�नताको प�्ुयाइ� 
नभएपिछ वारदात�थलमा सगैँ भएको भ�ने आधारमा 
मा� �यान मान� उ�ोग ज�तो फौजदारी कसरुमा 
कसरुदार ठहर गन� िमलेन । अतः �ितवादी पाराङ भ�ने 
�िदप थापामगर अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
देिखन नआएकोले िनजलाई �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. बमोिजमको कसरुदार ठह�याई सोही महलको 
१५ नं. अनसुार कैद वष� ५ (पाचँ) सजाय गन� गरकेो 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०७१।६।३० 
को फैसला निमलेको भनी केही उ�टी गरी �ितवादी 
पाराङ भ�ने �िदप थापामगरलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेको देिखन आउने ।

तसथ� भ�परु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।६।३० को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
�िदप थापामगरले अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।११।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��य ुटर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् । 

८
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-१५८१ र ०७४-
CR-०७२५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. स�ाम 
ह�सेन अ�सारी र स�ाम ह�सेन अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार

मतृक अिनल भ�डारीलाई मारकेो कुरामा 
�ितवादीह� स�ाम ह�सेन र मोहरम भ�ने सिहद 
अिल अ�सारीले मौका तथा अदालतमा गरकेो 
सािबती बयानलाई िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, घटना िववरण कागज गन� मनुा 
देवी भ�डारी, अ�दलु अ�सारी, सदुश�न रायमाझी, 
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खमुान�द भ�राई, िवपकुमार मगर, खाती राम�साद 
�यौपानेसमेतका �यि�ह�ले यी �ितवादीह�ले 
अिनल भ�डारीलाई मारकेा ह�न् भनी लेखाइिदएको 
बेहोरा र Blunt Force Injury to Head and 
Neck भ�ने बेहोराको अिनल भ�डारीको शव परी�ण 
�ितवेदनबाट यी �ितवादीह�को एकआपसको 
िमलेमतो र योजनाअनसुार अिनल भ�डारीलाई मारकेो 
त�य िमिसल संल�न सम� �माणबाट पिु� भएको 
देिखयो । �ितवादी स�ाम ह�सेन अ�सारी अिनल 
भ�डारीलाई �यान मान� िनयतले योजना बनाई तास 
खे�न बोलाई सकरले पटकपटक हािन मारकेो दिेखन 
आएको तथा वारदातमा �योग भएको हितयार सकर 
धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार देिखन नआइ� 
सामा�य हितयार देिखएकोले �यानस�ब�धीको १३(१) 
को कसरु पिु� ह�न नआएको र �यानस�ब�धीको १३(३) 
को कसरु देिखन आएकोले सोही �यानस�ब�धीको 
१३(३) बमोिजम सजाय ठह�याएको स�ु पा�पा 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखयो । �य�तै अका� �ितवादी मोहरम 
भ�ने सिहद अिल अ�सारीले मतृकलाई मान� काय�मा 
िजउमा हात हाली ��य� संल�न भएको नदेिखए 
तापिन मान� योजनामा संल�न भई मतृकलाई तास 
खे�न बोलाई मान� काय�मा संयोग पा�रिदएको दिेखदँा 
�यानस�ब�धीको १३(१) को कसरु पिु� ह�न नआइ� 
�यानस�ब�धीको १३(४) नं. बमोिजमको कसरु पिु� 
ह�न आएकोले सोही �यानस�ब�धीको १३(४) नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

अतः िववेचना ग�रएको आधार �माणबाट 
�ितवादी स�ाम ह�सेन अ�सारीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ तथा १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु अपराधमा ऐ. ऐनको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने, �ितवादीम�येका मोहरम 
भ�ने सिहद अिल अ�सारीलाई १३(४) नं. को कसरुमा 

ऐ. ऐनको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
अका� �ितवादी स�ार अ�सारीलाई �यानस�ब�धीको 
१७(३) नं. को कसरुमा सोही १७(३) नं. बमोिजम २ 
(दईु) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु पा�पा िज�ला 
अदालतको िमित २०७२।८।१० को फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट िमित २०७३।१२।१६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०६३२, परमादेश / 
िनषेधा�ा, गीता ख�ी िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
का�क� पोखरासमेत

िज�ला का�क� िछनेडाडँा वडा नं.४ िक.नं. 
५९४२ �े.फ. ०-१-०-२, ऐ. िक.नं.५९४६ �े.फ. 
०-३-०-१ को ज�गाह� िनवेदकको रहेको र पोखरामा 
िनमा�णाधीन अ�तरा�ि��य िवमाना�थलको लािग 
Airside र Landside Infrastructure िनमा�णको 
लािग उ� ज�गाह� अिध�हण गन� लािगएको त�यमा 
कुनै िववाद रहेको देिखदँैन । िवप�ीह�ले समेत आ�नो 
िलिखत जवाफमा िनवेदकलाई उ� ज�गा अिध�हण 
गरबेापत कानूनबमोिजमको मआु�जा िदने कुरालाई 
�वीकार गरकेो पाइ�छ तर िनवेदन दायर ह�दँास�मको 
अव�थामा मआु�जा निदई आलटाल गरकेो भ�ने 
िनवेदन िजिकर रहेको देिखने ।

रा�यले नाग�रकको ज�गा अिध�हण गन�को 
लािग �ि�याह� स�ु गन� तर �ितपूित� िदनको लािग कुनै 
बहानामा आलटाल गन� गछ�  भने सो काय�ले नाग�रकको 
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स�पि�को अिधकारको उ�लङ्घन ह�न प�ुछ । यी 
िनवेदकले यथाश�य कानूनबमोिजमको मआु�जा 
पाउन ु नै पन� दिेख�छ । िनवेदकले यस अदालतमा 
दायर गरकेो पनुरावेदन प�मा आ�नो ज�गाह�लाई 
(ख) वग�को ज�गामा वग�करण गरकेोमा िच� नबझुाई 
(क) वग�मा रािखनपुन� तथा अिध�हण गरी बाकँ� रहेको 
ज�गास�म प�ुने बाटो नभएकोले सो ज�गाह�समेत 
अिध�हण ह�नपुछ�  भनी िजिकर िलएको भए तापिन 
अिध�हण ग�रएको ज�गालाई कुन वग�मा रा�ने तथा 
कित ज�गा अिध�हण गन� भ�ने स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायले कानूनबमोिजम िनण�य गन� नै ह�दँा सो 
स�ब�धमा बोिलरहनपुन� देिखदँनै । �यसैगरी िनवेदकले 
िवप�ीह�को िव��मा िनषेधा�ाको आदशेसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िजिकर िलएको भए तापिन 
बह�स�ंयक जनताको िवकासको अिधकारको मम� र 
मह�ाको कोणबाट पिन अ�तरा�ि��य िवमान�थलको 
िवकास एवम् िनमा�णस�ब�धी आयोजनालाई �वतः 
िनि��य र िन��भािवत ह�ने गरी िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गन� िम�ने नदिेखने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारबाट िनवेदन 
मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा सोतफ�  िनवेदन दाबी 
खारजे ह�ने र िनवेदकको ज�गा अिध�हण गरी हालस�म 
मआु�जा �दान नगरकेो देिखदँा कानूनबमोिजम 
आव�यक �ि�या पूरा गरी यथाशी� िनवेदकले 
पाउने मआु�जा रकम िदन ुभनी ��यथ�ह�को नाममा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७३।२।१२ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-CI-०६३१, परमादेश / 

िनषेधा�ा, िव�णु ख�ी िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, का�क� पोखरासमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-१०३७ र ०७१-
CI-१०३८, अशं, सीताकुमारी के.सी.समेत िव. कमल 
के.सी.समेत र झिज��बहादुर के.सी. िव. कमला 
के.सी.समेत 

�ितवादी झिज��बहादरु के.सी. र 
वादी कमला के.सी. िबच िमित २०५५।२।२४ र 
िमित २०५५।६।७ मा म�यपि�चम �े�ीय �हरी 
काया�लय, नेपालग�जमा भएको िमलाप�मा �ितवादी 
झिज�� के.सी.ले वादी कमला के.सी. आ�नो 
�ीमती भएको त�यलाई �वीकार गरकेो देिखएको 
छ । तलुसीपरु नगरपािलकाले िमित २०६३।१।१८ 
मा लेखेको प�मा �ितवादी झिज��बहादरु के.सी. को 
छोरा िदपे�� के.सी. हो भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
िमिसलसाथ संल�न DNA  परी�ण �ितवेदनले वादी 
िदपे�� के.सी. �ितवादी झिज�� के.सी.को जैिवक 
बाब ु होइनन् भनी �प� �पमा शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� नभएको अव�थामा वादी कमला के.सी र िदपे�� 
के.सी. �ितवादी झिज�� के.सी. को �ीमती र छोरा 
नाताका मािनस होइनन् भ�न िम�ने भएन । वादीह� 
�ितवादीको �ीमती र छोरा नभएको भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�को िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
सकेन । वादी कमला के.सी.को �ितवादी झिज�� 
के.सी. सगँ �ीमान् �ीमतीको तथा वादी िदपे�� 
के.सीको �ितवादी झिज�� के.सी.सगँ बाब ु छोराको 
नाता कायम ह�ने देिखन आउने । 

पेस भएको तायदाती फाटँवारीबाट �ितवादी 
झिज�� के.सी.को नाममा �यठुान िज�ला पजुा 
गा.िव.स. वडा नं. ६ मा िक.नं.२२१ को ३-१५-०-
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१, ऐ.ऐ.वडा नं. ८ को िक.नं.७६२ को ८-११-२-२, 
ऐ.ऐ. वडा नं. ६को िक.नं.३१३ को ७-१५-२-१ ज�गा 
रहेको देिख�छ । �ितवादी सीताकुमारी के.सी.को 
नाममा ऐ.ऐ. वडा नं. ५क को िक.नं.११६ मा ०-८-६ 
ज�गा रहेको दिेखयो । उ� िक.नं.११६ को ज�गा िमित 
२०५७।१।२ मा पा�रत बकसप�को िलखत�ारा �ा� 
गरकेो ह�नाले ब�डा ला�ने होइन भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
रहेको छ । �ितवादी सीता के.सी.ले उ� िमितमा 
�ितवादी झिज�� के.सी.बाट बकसप� गरी िलनभु�दा 
अगािड नै िमित २०५३।१।१९ दिेख �ितवादी झिज�� 
के.सी.ले वादी कमला के.सी.लाई �ीमती बनाएको 
देिख�छ । यसरी �ितवादी झिज�� के.सी.ले �ितवादी 
सीता के.सी.लाई बकसप�को िलखत गरी िददँाको 
समयमा िनजको दईुवटा �ीमती रहेको दिेख�छ । उ� 
िलखत मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९ नं. को देहाय(२) 
बमोिजम रीतपूव�क भएको देिखदँैन । �ितवादीको 
दईुवटा �ीमती भएकोमा आ�नो खशुीले जेठी �ीमती 
�ितवादी सीता के.सी.लाई मा� िदने गरी गरकेो उ� 
हालैको बकसप� कानूनस�मत भ�न िम�ने अव�था 
नरहेको र अंिशयारम�येकै �यि�को नाममा ज�गाको 
दता� कायम रहेको देिखदँा िक.नं.११६ को उ� 
ज�गा ब�डा नला�ने भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । उ� िक.नं.११६ को 
ज�गासमेत ब�डा ला�ने नै देिखने ।

वादी कमला के.सी. र �ितवादी झिज��बहादरु 
के.सी. का िबच नाता स�ब�ध, पालन-पोषणसमेतका 
िवषयमा २०५६ सालदिेख नै िववाद खडा भएको र 
मेलिमलाप गरी कागज गरकेो भ�ने देिखएको छ । यसरी 
२०५६ सालमा नै िववाद खडा भएको कुरा �हरी 
काया�लयमा अिभलेख रहेको दिेखएको अव�थामा 
२०५७ सालमा जेठी प�नी सीताकुमारीलाई ज�गा 
बकसप�को मा�यमबाट ह�ता�तरण गरकेो कुरालाई 
िववेकपूण� �पमा हेनु�  पन� अव�था छ । वादी कमला र 

�ितवादी झिज��का िबच २०५६ सालमा समझदारी 
कायम ग�रएको िलखत खडा भएपिछ पिन िनजह�का 
िबच �यावहा�रक �पमा मेलिमलाप ह�न सकेको 
देिखदँनै । िववादको �ङ्ृखला कायमै रहेको 
प�रणाम�व�प िमित २०६२।४।२६ मा ��ततु 
अंश म�ुाको िफरादप� दायर ह�नभु�दा क�रब एक 
मिहनाअगािड भएको भिनएको िमित २०६२।३।२३ 
को अंशब�डा िलखत यी वादीको हकमा असर पान� 
अिभ�ायबाट भएको भनी �वाभािवक �पमा मा�न 
सिकने देिख�छ । वादी कमला तथा दीपे��लाई 
अंिशयारको �पमा नदेखाई तथा छोराछोरी बाबरुाम 
र संजीवनीको अशं स�ब�धमा ��टताका साथै बेहोरा 
उ�लेख नगरी भएको उि�लिखत ब�डाप�का आधारमा 
िनज सीताकुमारी के.सी. लाई बाहेक गरी अिहले 
अंिशयार सं�या कायम गनु�  �यायोिचत र िववेकपूण� 
ह�ने देिखएन । �यायलाई केवल �ािविधक िवषयको 
�पमा मा� हे�रन ु ह�दैँन । सामािजक स�दभ�ह�को 
िववेकपूण� मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण ग�रन ु
पद�छ । तसथ� वादी कमला के.सी. र दीपे�� के.सी., 
�ितवादी झिज��बहादरु के.सी., सीताकुमारी के.सी. 
तथा िनजह�का छोराछोरी बाबरुाम र संजीवनी गरी 
कुल ६ जना अंिशयार कायम गरी वादीले दाबीबमोिजम 
६ भागको २ भाग अंश पाउने देिखने । 

अत: अिंशयार सं�या ५ जना कायम गरी 
भएको हदस�म पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०६९।५।१७ को फैसला केही उ�टी भई पेस भएको 
तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएको स�पि�बाट 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १७ नं. बमोिजम 
अिववािहत अिंशयारको िववाह खच� पर सारी ६ भागको 
२ भाग अंश वादीले छुट्याई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल फागनु १५ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CR-१२३१, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, िवनोद भ� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको साथबाट बरामद भएको लाग ु
औषधमा हेरोइन पाइएको भ�ने के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशालाको िमित २०६९।८।१८ को परी�ण 
�ितवेदनबाट देिख�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� आफू सेवनकता� भएको र आ�नो साथबाट ३ �ाम 
मा� लाग ुऔषध हेरोइन बरामद भएको भनी आ�नो 
साथबाट लाग ुऔषध हेरोइन बरामद भएको त�यमा 
सािबत रहेको देिख�छ । �ितवादीको अनसु�धान 
अिधकृतसम� भएको बयान र बरामदी मचु�ुका 
समथ�न ह�ने गरी �ितवेदक �हरीले अदालतमा बकप� 
ग�रिदएसमेतका उि�लिखत �माणबाट �ितवादी 
िवनोद भ�को साथबाट लाग ु औषध िहरोइन बरामद 
भएको कुरा पिु�ट ह�न आउने ।

�ितवादीबाट ३० �ाम लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाको 
रोहवरमा सिहछाप गरकेो र उ� सिहछाप आ�नै 
भएको भनी अदालतमा समेत बयान गरकेो दिेखदँा 
आ�नो साथबाट ३ �ाम मा� लाग ु औषध बरामद 
भएको भ�ने िनजको िजिकर प�यारलायक देिखदैँन । 
िनजकै साथबाट लाग ुऔषध ३० �ाम बरामद भएको 
र रोहवरमा यी �ितवादी बसेको अव�थामा िनजको 
िजिकर �वाभािवक पिन देिखएन । �यसैगरी िनजबाट 
बरामद नभएको लाग ुऔषध यी �ितवादीबाट बरामद 
भएको देखाउन ुपन�स�मको कारण पिन िनजले देखाउन 
सकेकोसमेत नपाइने । 

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ (१) को (ङ) ले लाग ु औषधको िनकासी 

पैठारी र (च) ले लाग ु औषधको ख�रद गन� स�चय 
गन� रा�ने वा ओसारपसार गन� काय�लाई िनषेध गरी 
सोही ऐनको दफा १४ (१) देहाय (छ)(२) ले २५ 
�ामदेिख १०० �ामस�म लाग ु औषधको कारोबार 
गन� �यि�लाई १० वष� कैद र �.७५०००।- देिख 
२ लाखस�म ज�रवाना सजायको �यव�था गरकेो 
र �ितवादी िवनोद भ�को साथबाट ३० �ाम लाग ु
औषध िहरोइन र�सौलबाट ख�रद गरी काठमाड� 
लैजाने �ममा �हरी चेकजाचँको �ममा बरामद भएको 
पिु� ह�न आएको दिेखएकोले िनजबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषधको उ� प�रमाणसमेतलाई म�यनजर गरी 
कुन कसरु �ितवादीले गरकेो भनी िन�पण गनु�पछ�  । 
�यसमा लाग ु औषधको �कृितअनसुारको प�रमाणमा 
समेत �यान प�ुयाउन ुपछ�  । ३० �ाम लाग ुऔषधलाई 
लाग ु औषधको �कृितअनसुारको प�रमाणलाई �यून 
प�रमाण मा�न िम�दैन । य�तो अव�थामा िनज 
�ितवादीलाई १० वष� कैद र �.७५०००।- ज�रवाना 
गन� गरी स�ु अदालतले गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला अ�यथा 
नदिेखदँा िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
निसकने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी िवनोद भ�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ (१) को (ङ) र (च) बमोिजमको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ) को (२) 
बमोिजम १० वष� कैद र �.७५०००।- ज�रवाना ह�ने 
गरी पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१२।११ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।८।१६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल भदौ २ गते रोज ६ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-०३५६, िनण�य 
बदर दता�, मधुकुमारी िघिमर े(कोइराला) िव. मालपोत 
काया�लय, िस�धुलीसमेत 

पनुरावेिदका वादीले पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुमा पनुरावेदनको रोहमा दायर गरकेो बाटो 
कायम म�ुामा िववादको िवषयव�तकुा �पमा रहेको 
िमित २०५९।०७।१० को लगत क�ा सिमितको 
िनण�यलाई सदर कायम गरी यी वादीको सो पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई िमित २०६८।०२।२२ 
मा फैसला भएको देिखएकोमा सोही म�ुाको लगाउमा 
रहेको ��ततु िनण�य बदर दता� म�ुामा यी वादीको 
��ततु िफराद दाबी खारजे गन� गरी उ� अदालतबाट 
सोही िमितमा फैसला भएकोमा उ� बाटो कायम 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुामा पनुरावेदनको रोहमा पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट भएको उ� फैसलाउपर यी 
पनुरावेिदका वादीले म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभनी यस 
अदालतमा िदएको ०६८-RI-०५९० को िनवेदन 
यसैसाथ आज यसै इजलाससम� पेस ह�न आएकोमा 
उ� िनवेदनमा म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गन� 
िमलेन भनी आज यसै इजलासबाट िनण�य भएको 
देिखएको ह�दँा यी वादीले दाबी िलएको उ� लगत क�ा 
सिमितको िमित २०५९।०७।१० को िनण�य अि�तम 
ह�न पगेुको अव�था िव�मान दिेखएबाट अब ��ततु 
म�ुाबाट सोही िनण�यलाई अ�यथा हो भनी मा�न िम�ने 
अव�थासमेत रहन नस�ने भएकोले यी पनुरावेिदका 
वादीको पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
समेत सहमत ह�न निसकने । 

तसथ�, यसै िवषयमा ियनै वादीले लगत क�ा 
सिमितको िमित २०५९।७।१० को िनण�यसमेत उपर 
िमित २०६६।३।१४ मा पनुरावेदन िदई सो म�ुामा उ� 
िनण�य सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 

िमित २०६८।०२।२२ मा भएको फैसलामा म�ुा 
दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी ियनै पनुरावेिदका वादीले 
िदएको ०६८-RI-०५९० को िनवेदनमा आज यसै 
इजलासबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गन� 
िमलेन भनी िनण�य भइसकेको अव�थामा ��ततु 
म�ुाबाट सोही िमित २०५९।०७।१० को िनण�यलाई 
िवचारणीय रहेको भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखएको 
ह�दँा ��ततु म�ुाको िफराद दाबी खारजे ह�ने गरी स�ु 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०६८।२।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-११९७, िनण�य 
िलखत दता� बदर दता�, दवेे�� शु�ल भूिमहारसमेत िव. 
गजे�� शु�ल भूिमहार 

पनुरावेदक �ितवादी दवेे�� श�ुलले िववािदत 
ज�गा सरुशे िसंहलाई राजीनामाको िलखत पा�रत गदा� 
सो राजीनामाको िलखतमा ��यथ� वादीलाई सा�ीमा 
राखेको वा िनजको म�जरुी सहमित िलएर सो ज�गा 
िब�� गरकेो हो भनी यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
�ामािणक �पमा �थािपत गन� सकेको दिेखदैँन । 
एकासगोलमा िलए खाएको ऋण ितनु�  बझुाउनपुन� 
भई घरको �मखु �यि�को हैिसयतले घर �यवहार 
चलाउनका िनिम� िलए खाएको ऋण ितन�को लािग नै 
िववािदत ज�गा िब�� ग�रएको भनी पनुरावेदन िजिकरमा 
उ�लेख ग�रएको देिखए तापिन सो घर �यवहारमा के 
काम चलाउनका लािग हो ? कुन �यवहार ग�रएको छ 
भ�ने कुराको प�्ुयाई ं ह�ने गरी पनुरावेदकको िजिकर 
रहेको देिखन नआउने ।

वादी राजीनामा िलखतमा सा�ी नबसेको 
र िनजको म�जरुीको िलखतसमेत भएको नदेिखदँा 
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िववािदत िक.नं.१५८ को ०-८-१५ ज�गा सरुशे 
िसंहलाई र.नं.१३५९(ग) बाट िमित २०६३।३।२४ मा 
िलखत ग�रिदएको देिखएकोले सो ज�गाको हकमा उ� 
िववािदत िलखत बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको िफराद 
दाबी नप�ुने गरी स�ु सला�ही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।३।१७ मा भएको फैसला उ�टी ह�ने गरी 
वादी दाबीबमोिजम सो िववािदत ज�गाको २ भागको 
१ भाग ज�गाको िलखत र दता� लेनदेन �यवहारको 
१० नं. बमोिजम बदर भई वादीका नाममा सो ज�गा 
दता� ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६८।२।११ मा भएको फैसला मनािसब रहेको 
देिखन आएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजह�का तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
निसकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
��ततु म�ुामा िववािदत िक.नं. १५८ को   ०-८-१५ 
ज�गा र.नं.१३५९(ग) बाट िमित २०६३।३।२४ मा 
िलखत ग�रिदएको उ� िववािदत िलखत बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने भनी स�ु 
सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।३।१७ मा 
भएको फैसला उ�टी ह�ने गरी वादी दाबीबमोिजम सो 
िववािदत ज�गाको २ भागको १ भाग ज�गाको िलखत 
र दता� बदर भई वादीका नाममा सो ज�गा दता�समेत 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित  
२०६८।२।११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-००२१, उ��ेषण, 
पृ�वी साह रौिनयार िव. पुनरावेदन अदालत हेट�डा 

मकवानपुरसमेत 
िनवेदकले िवप�ीम�येका खोभारी साहउपर 

िमित २०६९।१२।१६ मा अंश म�ुा दायर गदा�का 
अव�थामा िनज िवप�ी खोभारी साहबाट िवप�ी 
महादेव साहले दायर गरकेो लेनदेन म�ुामा भरी 
पाउने ठहरी फैसला भई सो फैसलाबमोिजमको 
रकम भ�रपाउ ँ भनी िमित २०६९।१०।२२ मा नै 
सो फैसला काया��वयनतफ�  िनवेदन परी कारबाही 
�ार�भ भइसकेको अव�थामा यी िनवेदकले िदएको 
सो अंश म�ुाबाट िनजको आ�नो अंशहकको स�पि� 
ब�डा छुट्याई निलएस�म उ� पूव�वत् �पमा फैसला 
काया��वयनको लािग परकेो सो िबगो भरी भराउतफ� को 
फैसला काया��वयनको िनवेदनको कारबाही �थिगत 
गनु�पन� भनी कुनै बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
पाइदँैन । डाकँ िललाम �ि�यामा स�पूण� �पमा 
िनवेदक सामेल भई पिछ सोही भएको डाकँ िललाममा 
िववाद �याएको देिख�छ । आधा ज�गा खोभारी 
साहको भएकोमा िववाद छैन । नरम करम निमलेको 
भए कुनकुनतफ�  के कसरी िमलेन भ�नेबार े �रट 
िनवेदकले �प� िजिकर िलन स�न ु पन� िथयो । �रट 
िनवेदकको िजिकर नै अ�प� देिखयो । यसरी पूव�वत् 
�पमा अदालतबाट भएको फैसला काया��वयनको 
�ममा परकेो िनवेदनको कामकारबाहीलाई थाती 
रा�नको िनिम� िदएको िनवेदनमा तहतह अदालतको 
कानूनबमोिजमको आदशे अि�तम भइसकेको 
अव�थामा पिन फैसला काया��वयनको काय�मा 
अवरोध पैदा गन� गरी िनिहत उ�े�यका साथ पटकपटक 
िनवेदन िदई फैसला काया��वयनको काय�लाई िन�तेज 
त�ुयाउने हो भने अदालतबाट भएको अि�तम फैसलाले 
साथ�कता पाउनसमेत नस�ने । 

िनवेदकले िबगो भराउने काय� �थिगत 
ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६९।१२।२७ मा िदएको 
िनवेदनमा "�ितवादीको अंश भाग हक िह�साको 
जेथा िललाम गरी फैसला काया��वयन गन� कानूनले 
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बाधा नपन� भएकोले िनवेदन मागबमोिजम सो फैसला 
काया��वयनको कारबाही �थिगत गन� निम�ने" भनी 
िमित २०७०।१।१९ मा स�ु पसा� िज�ला अदालतका 
तहिसलदारबाट आदेश बदर ग�ररहन ुपरने भनी िमित 
२०७०।९।५ मा िवप�ी पसा� िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेशउपर पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
िनवेदन परकेोमा उ� आदेशमा �िुट नदेिखदँा कुनै 
प�रवत�न ग�ररहन परने । कानूनबमोिजम गनु�” भनी 
िमित २०७१।४।१४ मा भएको आदेश तथा िमित 
२०७१।८।१६ मा भएको डाकँ िललाम मचु�ुका 
बदर ग�रपाउ ँ भनी ियनै िनवेदकले द.ंस.६१ नं. 
बमोिजम िदएको उजरुीमा “यसमा दे.नं.१३७३ को 
अंश म�ुामा भएको फैसलाबमोिजम ब�डा छुट्याई 
सकेको भनी उ�लेख गन� नसकेको र िमिसल संल�न 
कागज �माणबाट सो कुरा देिखन नआएबाट िमित 
२०७१।८।१६ गतेको िललामी मचु�ुका बे�रतको 
देिखन नआएबाट बदर ग�ररहन ुपरने । कानूनबमोिजम 
गनु�” भनी िमित २०७२।२।१ मा िवप�ी पसा� िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेशलाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।३।३१ 
मा आदेशसमेत कानूनस�मत रहेको देिखएकोले उ� 
िमित २०७१।८।१६ मा भएको िललाम मचु�ुका 
तथा उ� मचु�ुका सदर ह�ने गरी िवप�ी पसा� िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७२।२।१ को आदेश र 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।३।३१ 
मा भएको आदशेसमेत बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको 
िजिकरअनसुारको आदेश जारी गन� पन� देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०४८८, उ��ेषण, 

रोहनी राना िव. कौना रानासमेत 
िनवेदनमा उ�लेख भएको यी �रट िनवेिदकाले 

दायर गरकेो यी �रट िनवेिदका पनुरावेदक तथा ��यथ� 
स�ध ु रानासमेत भएको म�ुा नं.०७२-DP-०००८ 
को अशं अपतुाली दा.खा. नामसारी म�ुा र ०७२-
DP-२००९ को फैसला बदर म�ुाह�मा स�ु िज�ला 
अदालतबाट वादी दाबी नप�ुने ठहरी फैसला भएकोमा 
��ततु �रट दता� गदा� सो म�ुाह� उ�च अदालतमा 
िवचाराधीन रहेकोमा उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट िमित २०७३।९।३ मा स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला 
भएको देिखन आएको ह�दँा यी �रट िनवेिदकाले िजिकर 
िलएको िवचाराधीन म�ुा नै फैसला भई िनजको दाबी 
नप�ुने ठहरी फैसला भएको ह�दँा �रट िनवेिदकाले 
माग गरबेमोिजमको उ� फैसला काया��वयनको 
काय� �थिगत नह�ने भनी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको आदशेलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट िमित २०७३।१।२३ मा भएको 
आदशेसमेत बदरको लािग दायर ह�न आएको ��ततु 
�रट िनवेदनमा यी �रट िनवेिदकाले माग गरबेमोिजम 
�रट िनवेदनको औिच�य नै समा�त भइसकेकोले 
सोबमोिजमको आदशे जारी ह�ने अव�था िव�मान 
रहेको नदेिखएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०४३७, उ��ेषण 
/ परमादेश, सुि�मता �ीवा�तव (भुज) समेत िव. उ�च 
अदालत तुलसीपुर, बुटवलसमेत

िनवेिदकाको पित पशपुित भजुका नाउमँा 
परकेो लेनदेन म�ुामा भएको फैसला अि�तम 
भइसकेको अव�थामा वादीले िबगो भरी भराउका लािग 
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िनज िनवेिदकाको पितको नाउमँा िनजको �प�देही 
िज�लाअ�तग�तकै वतन देखाई िनवेदन परी कारबाही 
चलेको देिखन आएबाट िनजका नाउमँा अ�यथा वतन 
उ�लेख गरी उ� िबगो भरी भराउको कारबाहीको 
सूचना िनज �ितवादीले नपाएको भ�ने अव�था 
नदेिखने ।

कानूनबमोिजम ग�रएको डाक िललामको 
लािग सूचना �कािशत भए ग�रएका उ� काय�समेतले 
यी िनवेिदकाको हकमा कुनै सवंैधािनक एवम् कानूनी 
तथा सा�पि�क हक अिधकारमा असर प�ुन गएको 
अव�था देिखएन । िललामी �ि�याका जायजात 
तायदात मचु�ुका, प�चिकत� मू�याङ्कनमा यो, यो 
�कारको कानूनी �िुट रहेको भ�नेसमेत िनवेिदकाले 
देखाउन नसकेकाले कानूनबमोिजम भएका �य�ता 
�ि�याह�को स�ब�धमा अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने । 

तसथ�, यी िनवेिदकाका पित पशपुित भजुउपर 
परकेो लेनदेन म�ुामा भएको अि�तम फैसलाबमोिजम 
िबगो भरी भराउको िनिम� परकेो सो फैसला 
काया��वयनतफ� को िनवेदनमा िनवेिदकाका पितको 
नाउ ँ दता�को ज�गाबाट लेनदेनको िबगो असलुउपर 
गन� �ममा सो िबगो म�ुामा ग�रएको जायजात 
तायदात मचु�ुका तथा प�चिकत� मू�याङ्कनसमेतका 
�ि�यामा कुनै कानूनी �िुट रहेको भ�नेसमेत दिेखन 
नआएको र उ� िबगो म�ुामा ग�रएको सो िललाम 
बढाबढको काय�समेतको स�पूण� �ि�या स�प�न 
भइसकेको अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनमा माग 
ग�रएबमोिजमका आदशे जारी गनु�पन� अव�थासमेत 
िव�मान नदिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CI-०१२०, ज�गा दता�, 

कृ�ण�साद ितिमि�सनासमेत िव. नेपाल सरकार 
यसै स�ब�धमा ियनै पनुरावेदक वादीह�ले 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमेतलाई 
िवप�ी बनाई यस अदालतमा दायर गरकेो ०६८-
WO-०५४६ नं. को उ��ेषणय�ु परमादशेको �रट 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७३।२।४ मा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०६५।७।२८ मा िदएको िनद�शन र सो आधारमा 
भएको मालपोत काया�लय, िड�लीबजारको िमित 
२०६५।८।१८ को िनण�य र सोबमोिजम नेपाल 
सरकारका नाममा तयार भएको दता� �े�ता तथा 
ज�गाधनी पजुा�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने र 
िनवेदकह�ले चलाएको छुट ज�गास�ब�धी िवषयमा 
सबदु �माण बझुी दता� ह�ने वा नह�ने िवषयमा िनण�य 
गनु�  भनी मालपोत काया�लयको नाममा परमादेशको 
आदशे जारी भएको देिख�छ । यस�कार ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादीह�ले चनुौती िदएको मालपोत 
काया�लयको िमित २०६५।८।१८ को िनण�य उ� �रट 
िनवेदनबाट बदर भएको दिेखदँा मालपोत काया�लयको 
उ� िनण�य सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला यथावत कायम रहन स�ने अव�था देिखन 
नआउने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
०६८-WO-०५४६ नं. को �रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट िमित २०७३।२।४ मा मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारबाट िमित २०६५।८।१८ मा 
भएको िनण�य बदर भएको ह�दँा मालपोत काया�लयको 
उ� िनण�य सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।१२।१३ को फैसला कायम रहन 
नस�ने भएकोले सो फैसला बदर ह�ने ठहछ�  । अब यी 
पनुरावेदक वादीह�ले दाबी गरकेा िक.नं. १०७ र 
१२१ को ज�गाका स�ब�धमा कारबाही चलाएको छुट 
ज�गा दता�स�ब�धी िवषयमा उ� �रट िनवेदनमा भएको 
आदशेबमोिजम सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी पनुः 
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िनण�य गनु�  भनी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारमा 
लेखी पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २१ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CI-०३५७, साव�जिनक ज�गा, 
�यामबहादुर लामा िव. काठमाड� महानगरपािलका २९ 
वडा सिमितको काया�लय, ठमेल

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १६१(१) मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
अधीनमा रही काठमाड� महानगरपािलकाबाट 
िमित २०६३।७।२ मा ग�रएको �थलगत �ािविधक 
�ितवेदनमा “�ितवादीले बनाएको उ� िववािदत 
घर िक.नं.४ को चौतारो भिनएको ज�गा �केचमा 
देखाएअनसुार क�रब २ व.मी. चौताराको ज�गा परकेो 
भनी उ�लेख भएको देिखन आएबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आ�नो िक.नं.३ मा िनमा�ण गरकेो भिनएको 
सो िववािदत घर िनमा�ण ह�दँाका अव�थामा आफूले 
न�सा पास गरी बनाएको भ�ने िजिकर िलएको देिखए 
तापिन उ� ज�गामा िनिम�त घरमा टप िनकािलएको 
भ�ने देिखन आएको र सोको न�सापास ह�दँाका 
अव�थामा उ� टपसिहतको घर िनमा�णको लािग 
न�सा पास भएको देिखन नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादीले न�सा पासबमोिजम 
आ�नो िक.नं. ३ को ज�गामा सीिमत रही िनमा�ण 
गनु�पन� उ� घरले उ� िक.नं.३ को ज�गाबाहेक 
साव�जिनक िक.नं.४ को ज�गामा २ वग� िमटर चच�को 
भ�ने �थलगत �पमा ग�रएको �ािविधक �ितवेदनबाट 
देिखन आएको ह�दँा सो हदस�मको उ� िववािदत घरको 
अंश �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
१६१(५) बमोिजम भ�काइिदने भनी स�ु काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट भएको िनण�यलाई सदर ह�ने भनी 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।४।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखन आयो । जहासँ�म 
हक बेहकमा सनुाउन ु पन� भ�ने हो, सो स�ब�धमा 
अनमुितभ�दा बढी िनमा�ण गरकेो भागजितको संरचना 
भ�काउने भ�ने महानगरपािलकाको िनण�यमा उ�लेख 
भएको र सो अिधकार महानगरपािलकालाई भएकै 
देिखदँा पनुरावेदकको िजिकरअनसुार हक बेहकमा 
सनुाउन ुपन� अव�था नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
��ततु म�ुामा �ितवादीको िक.नं.३ को ज�गामा 
न�सािवपरीत बनेको िववािदत घरको टपसिहतको 
हदस�मको २ वग� िमटरमा बनेको �ितवादीको 
घरको अशं �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा १६१(५) बमोिजम भ�काइिदने भनी स�ु 
काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लयबाट िमित 
२०६४।०३।२९ मा भएको िनण�य सदर ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।४।१७ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-०३५८, 

न�सािवपरीत टप बाद�ली बनायो 
भ�ने, �यामबहादुर लामा िव. काठमाड� 
महानगरपािलका २९ वडा सिमितको 
काया�लय, ठमेल भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०१६६, उ��ेषण /
परमादेश, िव��ावती ितवारी िव. मालपोत काया�लय 
�प�देहीसमेत

िनवेिदकाले ��ततु गरकेो नाग�रकताको 
�माणप�को आधारमा मा� िनज र मतृक 
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ज�गाधनीको िबचको नाता स�ब�ध �थािपत ह�न स�ने 
देिखदँैन । मालपोत काया�लयले यस अव�थामा 
िनवेिदका मतृकक� छोरी भए नभएको यिकन गन�स�ने 
प�रि�थित रहदँैन । �य�तै, िनवेिदकाले ज�गा दा.खा. 
गन� आव�यक अक� कागजात गा.िव.स. को दा.खा. 
स�ब�धमा िकटानी िसफा�रससमेत पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । ��तुत म�ुाका अका� िवप�ी �ताप नारायण 
पा�डेले पिन िनवेिदका�ारा दा.खा. ग�रपाउ ँ भनी 
िनवेदन दाबी रहेकै ज�गामा दाबी गरकेो पाइयो । 
यसरी िनवेिदका मतृककै छोरी भए नभएको यिकन 
ह�न नसकेको, िनजले गा.िव.स. को दा.खा. स�ब�धी 
िकटानी िसफा�रस पेस गन� नसकेको र दवुै प�ले एउटै 
ज�गा दा.खा. नामसारीका लािग िनवेदन माग गरकेोले 
कसको नाममा दा.खा. गन� भनी ि�िवधा उ�प�न 
भएकोले अ�य आव�यक �माणह� पेस भएका बखत 
आव�यक कारबाही गन� गरी हाल िमिसल तामेलीमा 
रा�ने गरी िमित २०७०।३।१९ मा मालपोत काया�लय 
�प�देहीबाट भएको आदेश कानूनस�मत दिेखदँा 
उ� आदेश सदर गरी िनवेिदकाको �रट िनवेदन 
खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलले िमित 
२०७०।११।५ मा गरकेो आदशे िमलेको दिेखन 
आउने । मालपोत काया�लय �प�दहेीबाट भएको तामेली 
आदेशमा िनवेिदकाको मागलाई पिु� गन� खालको थप 
�माण दािखल भएमा पनुः कारबाही गन� भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । यस अव�थामा थप �माण पेस भएको 
ख�डमा तामेलीबाट जगाई मालपोत काया�लयले 
कारबाही गनु�पन� नै ह��छ । �य�तो �माण पेस भएमा 
कारबाही गन� मालपोत काया�लयले तामेलीबाट 
जगाउन इ�कार गन� िम�दनै । आ�नो �माणह� पेस 
गरी िनवेिदकाले आ�नो हक सरुि�त गन� पाउने ि�थित 
रहे भएको ह�दँा िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम िनजको 
हक अिधकारमा आघात परकेो अव�थासमेत दिेखन 
आएन । तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।११।५ 

मा भएको आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-००२१, लेनदने, 
ई�री �े� िव. रामे�र खड्गी

करार बदर म�ुामा वादी �ितवादीबाट पेस 
भएको करार िलखतमा लेिखएको बेहोरा एकआपसमा 
फरक परकेो देिखई सो फरक परकेो बेहोरास�म बदर 
ह�ने ठहरी फैसला भएको दिेखयो । यसरी उ� करार 
बदर म�ुामा अक�  स�दभ�बाट फैसला भएको देिखदँा सो 
म�ुाको फैसलाले ��ततु म�ुाको कपाली तमसकुको 
अि�त�वलाई अ�यथा ह�ने गरी असर गन�स�ने 
देिखएन । �य�तै यी पनुरावेदकले आफूलाई झ�ुयाई 
कपाली तमसकुमा सही गराएको भनी िजिकर िलए 
पिन िनजले उ� िलखतमा लेखा�मक सहीसमेत 
गरकेो र िलखतको पेट बेहोरामा कािटएको िविभ�न 
ठाउमँा �या�चे छाप लगाएको दिेखदँासमेत िनजको 
िजिकरबमोिजम िनजलाई झ�ुयाई िलखतमा सिहछाप 
गराएको भनी मा�न िम�ने पिन नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीले दाबीको कपाली 
तमसकुमा लागेको �या�चे सिहछाप आ�नो भएको भनी 
�वीकार गरकेो देिखएको, िववािदत तमसकु िलखतका 
लेखक तथा अ�तरसा�ीह�ले पिन िलखतमा लागेको 
सिहछाप आ�नो भएको र िलखत स�े साचँो हो भनी 
उ�लेख गरी बयान गरकेो तथा अ�तरसा�ी रवेन 
खड्गीले िलखतअनसुारको रकम ऋणीले िलएको भनी 
बयान गरकेो दिेखएको र यी पनुरावेदक �ितवादीले 
दाबीको िलखत वादीले करकापबाट तयार गरकेोले 
बदर ग�रपाउ ँभनी दायर गरकेो करकाप म�ुामा िनजले 
नै तारखे गजुारी िडसिमस भएको दिेखदँासमेत करारमा 
उ�लेख भएको बेहोरा अक�  स�दभ�बाट बदर भएको 
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भ�ने आधारमा मा� दाबीको कपाली तमसकुलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । यस�कार उि�लिखत 
सबदु �माणबाट दाबीको कपाली तमसकुबमोिजमको 
रकम �ितवादीले िलएको होइन भनी भ�न ु�यायोिचत 
नह�ने र तमसकुबमोिजमको रकम �ितवादीले वादीलाई 
ितरी बझुाई सकेको कुनै सबदु �माण पेस गन� सकेको 
नदेिखदँासमेत वादीले दाबीबमोिजमको सावँा �याज 
रकम �ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला अ�यथा नदिेखदँा 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न 
निसकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।८।१८ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजमको सावँा �याज 
रकम वादीले �ितवादीबाट भराई पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।३।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०३१७, िनषेधा�ा / 
परमादशे, �भु�साद चौरिसया िव. �ीिकसुन राउत बर ै

पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेशले 
स�बि�धत उ�ोगको �थलगत िनरी�ण गराई �दूषण 
फैलाए नफैलाएको ब�ुन पसा� िज�ला अदालतको 
सम�वयमा पसा� िज�ला अदालत िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा� र घरले ुतथा साना उ�ोग काया�लय, 
पसा�का अिधकृत�तरका कम�चारीह�को संय�ु टोली 
खटी गई िनवेदक र िवप�ी उ�ोगका �ो. �भू�साद 
चौरिसयालाई रोहवरमा राखी िवप�ी उ�ोगले �दूषण 
फैलाए नफैलाएको के छ ? सो र �यसबाट पन� गएको 

�भावका बारमेा िनरी�ण गराई पेस भएको �ितवेदनको 
६ नं. मा ��ततु उ�ोगबार े म�ुा परपेिछ �थलगत 
िनरी�ण ह�दँाको िबहान उ�ोगबाट ५ ब�डल कुट 
उ�पादन भएको दिेखएको र उ�ोग चाल ु हालतमा 
रहे भएको देिखएको, उ�ोग चाल ु रहेको अव�थामा 
दगु��ध आउदँा घरमा खान, ब�न अ�ठ्यारो परकेो भ�ने 
उ�ोगको उ�र र दि�णतफ�  बसोबास गन� मािनसह�को 
भनाइ रहेको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । िनज 
पनुरावेदक तथा िवप�ीह�िबच उ�ोगले �दूषण 
िन�कासन गरी मानव �वा��यमा �भाव पारकेोले 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी चलेका िविभ�न िमितका म�ुा / 
िववादसमेतको आधारमा उ�ोग स�चालनको काय�बाट 
व�रप�रको वातावरणमा �ितकूल �भाव पारकेो रहेनछ 
भनी िनि��त भ�न सिकने अव�था देिखन नआउने ।

वातावरण संर�ण ज�तो साझा र सबैको 
सरोकारको म�ुामा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िनज िदप�योित कुट उ�ोग स�चालन गरकेो 
कारणले उ�ोगबाट उ�प�न दगु��ध िनय��ण गनु� , 
�दूषणय�ु फोहोर पानी िन�काशन गरी वातावरण 
�दूषण नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ी उ�ोगका नाममा 
िनषेधा�ाको आदेश र उ�ोगले सोबमोिजम गर ेनगरकेो 
स�ब�धमा आविधक अनगुमन गनु�  र सरोकारवाला / 
गाउवँासीह�को िनवेदन स�ब�धमा आव�यक कारबाही 
गनु�होला भनी िज�ला �शासन काया�लयसमेतका 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहरी 
भएको फैसलामा कुनै कानूनी �िुट नदेिखएको ि�थित 
र अदालतको उ� आदेशबाट िनज पनुरावेदकको कुनै 
�कारको कानूनी हक अिधकारमा आघात परकेो भ�ने 
अव�था नभई आ�नो �यवसाय गदा�  अ�य �यि�को 
�व�छ वातावरणस�ब�धी हकको हनन् तफ�  समेत 
सचेत रहन ुभ�ने बेहोराको आदेशलाई अ�यथा भ�न 
मा�न िमलेन । यस ि�थितमा पनुरावेदक िवप�ीको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट आ�ना नाममा जारी 
भएको िनषेधा�ासमेतको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
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बेहोराको पनुरावेदन िजिकर एवम् सोही बेहोराको 
िनजका तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् व�र� अिधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न निसकने ।

उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट �थानीयवासीले उ�ोगले वातावरणमा 
�ितकूल �भाव पारकेोले आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको िज�ला �शासन काया�लय, पसा�मा 
िदएको िनवेदन, उ�ोगको अनगुमन तथा िनयमन गन� 
िनकाय घरले ुतथा साना उ�ोग काया�लय, पसा�समेतको 
िलिखत जवाफ एवम् पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
आदेशबमोिजम भएको �थलगत िनरी�ण �ितवेदनको 
बेहोरा, उि�लिखत �ितपािदत निजर िस�ा�त एवम् 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको आदेशबाट उ�ोग 
स�चालन गन� पनुरावेदकको के कुन कानूनी एवम् 
संवैधािनक हक अिधकारमा असर पन� गएको हो 
भ�ने कुरालाई सबदु �माणसाथ पिु� गन� नसकेको 
अव�थासमेतका आधारमा िनजको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखएन । पनुरावेदन अदालतको हेट�डाबाट 
भएको िमित २०७१।१२।२५ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-०७०२ र 
०६७-CR-०७०८, आयकर (आ.व.०६०/६१), 
रोिहत उि�नथान िव. ठूला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवनसमेत र खुमराज पु�जाली िव. रोिहत 
उि�नथान

करदाताले िनया�त �योजनको लािग भ�सार 

काया�लयमा भरकेो Pass Book मा पैठारी भइआएको 
क�चा पदाथ�को ९९.६३ �ितशतलाई नै उ�पादन 
भएको भ�ने उ�लेख गरकेो र करको �योजनमा �वयम् 
कर िनधा�रण गदा� भ�सार �योजनमा दखेाएको भ�दा 
कम ९७.३१ �ितशत मा� उ�पादन भएको भनी 
पैठारी भइआएको क�चा पदाथ�भ�दा २.३२ �ितशत 
मा� उ�पािदत व�तकुो अ�तर हो भ�नेसमेत देखाई 
करदाता आरती ि���स �ा.िल.ले आ.व.२०६०/०६१ 
को क�पनीको आय �यायको लेखा परी�णसमेत गरी 
सोको िववरण ठूला करदाता काया�लयमा पेस गरकेो 
देिखने ।

पैठारी भइआएको क�चा पदाथ�को ९९.६३ 
�ितशत नै उ�पादन ह�न स�ने भ�ने मापद�ड कही ँ
कतैबाट देिखन आउदँनै । केवल करदाताले भ�सार 
काया�लयमा भरकेो Pass Book मा िनया�त �योजनमा 
९९.६३ �ितशत देखाएकोलाई मा� आधार िलई 
कर अिधकृतले फरक आय कायम गरकेो देिख�छ । 
पैठारी भइआएको क�चा पदाथ�को ९९.६३ �ितशत 
नै उ�पादन भएको हो भ�ने यिकन �माण देखाई कर 
अिधकृतले कर िनधा�रण गरकेो नदेिखने ।

क�चा पदाथ� र उ�पािदत व�तकुो िबचको 
जत�मा िभ�नता ह�न ु �वाभािवक ह�न आउछँ । पास 
बकुमा भ�सार �योजनको लािग करदाताले उ�पादन 
९९.६३ �ितशत देखाए तापिन �वयम् कर िनधा�रणमा 
करदाताले दखेाएको िववरणमा ९७.३१ �ितशत 
अथा�त् २.३२ �ितशत मा� क�चा पदाथ�भ�दा 
उ�पािदत व�तकुो अ�तर दखेाउने काय�लाई अ�यथा 
हो भनी भ�न स�ने आधार िमिसल संल�न रहेका 
�माणबाट देिखन आउदँनै । साथै भ�सार �योजनको 
लािग भरकेो पास बकुकै आधारमा जत� िनधा�रण 
गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�थासमेत रहे भएको  
नदिेखने ।  

िमित २०६२।६।२० को म��ी�तरीय 
िनण�यबाट “उ�पादकले कायम गरकेो जत�लाई नै 
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वा�तिवक जत� कायम गन�” भनी उ�लेख गरकेो 
देिखएको तथा जत� कित क�ा ह�ने भ�ने िनि�त 
मापद�डसमेत रहेको नदेिखएको प�र�े�यमा 
अनमुानको आधारमा बढी जत� माग गरकेो भ�द ै
करदाताले पेस गरकेो लेखालाई अमा�य गरकेो ठूला 
करदाता काया�लयको िनण�य िमलेको नदेिखने ।

आरती ि���स �ा.िल.ले व�त ु उ�पादन 
गरपेिछ �यसको िब�� कायम गनु�पन� ह��छ वा 
उ�ोगको स�पि�को �पमा �यसलाई पुजँीकरण गरी 
�ास खच�को �पमा क�ा गनु�पन� ह�न आउछँ । यसरी 
उ�पािदत व�तलुाई पुजँीकरण ग�रसकेपिछ आरती 
ि���स �ा.िल.ले �ास खच�को �पमा माग गनु�पन�मा 
पूर ै रकम खच� क�ीको �पमा माग गरकेो दिेखएको 
अव�थामा �य�तो रकम �.३२,०१,६६०।- लाई 
आयमा समावेश गरकेो र पनुरावेदक आरती ि���स 
�ा.िल.ले खच� �. ५६,९००।- लाई �मािणत गन� िबल 
भरपाई पेस गन� सकेकोसमेत नदिेखएको अव�थामा 
�य�तो खच�लाई समेत आयमा समावेश गरकेो ठूला 
करदाता काया�लयको िनण�यलाई अ�यथा भएको भ�न 
स�ने अव�था नदिेखने ।

िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
आ.व.२०६०।०६१ को आयकर �योजनको लािग 
करदाता आरती ि���स �ा.िल.ले पेस गरकेो लेखा 
र �वयम् कर िनधा�रणमा जत�को हकमास�म ठूला 
करदाता काया�लयको िमित २०६४।०४।२० को कर 
िनधा�रणको िनण�य तथा सोलाई सदर गरकेो आ�त�रक 
राज�व िवभागको िमित २०६५।१०।२१ को िनण�य 
केही उ�टी ह�ने र सो बाहेक अ�यको हकमा पनुरावेदक 
आरती ि���स �ा.िल.को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ठह�याएको राज�व �यायािधकरण काठमाड�को 
फैसला मनािसब नै देिखन आएको अव�थामा यस 
अदालतबाट पनुरावेदनको अनमुित �दान गन� िलएका 
आधार कारणह�सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः उपयु�� आधार र कारणह�समेतबाट 

राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०६६।६।२७ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CR-०७०५ र ०६७-CR-०७०७, 

आयकर (आ.ब.०५९।६०), रोिहत 
उि�नथान िव. ठूला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवनसमेत र खुमराज प�जाली िव. 
रोिहत उि�नथान
 § ०६७-CR-०७०३ र ०६७-CR-०७०६, 

आयकर (आ.ब.०५९।६०), रोिहत 
उि�नथान िव. ठूला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवनसमेत र खुमराज प�जाली िव. 
रोिहत उि�नथान
 § ०६७-CR-०७०४ र ०६७-CR-०७०९, 

आयकर (आ.ब.०६०।६१), रोिहत 
उि�नथान िव. ठूला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवनसमेत र खुमराज प�जाली िव. 
रोिहत उि�नथान

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-००३१, 
ब�दी��य�ीकरण, ठाने�र पोखरले िव. वैदेिशक 
रोजगार िवभाग, बु�नगरसमेत 

िनवेदकसमेतका उपर दायर भएको वैदेिशक 
रोजगार ठगी म�ुामा िनवेदक राजन शमा�  भ�ने ठाने�र 
पोखरलेको नाउकँो �याद �याङ्जा िज�ला ठूलािडही 
गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने भनी वतन उ�लेख गरी जारी 
भएको र सो �याद २०७२।१२।२४ मा घर दलैामा 
टासँ गरी तामेल भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
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देिख�छ । िनवेदकको उि�लिखत �याद तामेल भएको 
वतनमा बसोबास रहेको छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा 
हेदा� पतुली बजार नगरपािलका ७ नं. वडा काया�लय 
ठूलािडही, �याङ्जाको वडा�य� िव�े�र�साद र�ेमीको 
प.सं.०७५।०७६,च.नं.४१३ िमित २०७५।८।२४ 
को िमिसल संल�न प�मा िनज �रट िनवेदक �व. 
िटकाराम पोखरलेको नाित �व. शेषका�त पोखरलेको 
छोरा ठाने�र पोखरलेले िमित २०६६।३।१२ मा यस 
काया�लयमा उपि�थत भई िमित २०६६।२।१० मा 
बसाई सरकेो िमित कायम गरी �याङ्जा िज�ला सािबक 
ठूलािडही गा.िव.स.वडा नं.१ बाट का�क� िज�ला 
सािबकको पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१७ मा 
िनज ठाने�र पोखरले, िनजको �ीमती अिनताकुमारी 
पोखरले र छोरा अि�न पोखरले यस �थानबाट 
िमित २०६६।२।१० मा बसाई सरी �माणप� िलई 
गएको बेहोरा �मािणत ग�र�छ भ�ने उ�लेख भएको 
देिखने । 

िनवेदकले २०६६।३।२८ मा बसाई सराई 
दता�को �माणप� िलएको देिख�छ । िनवेदकको 
छोरी आि�न पोखरलेको २०६५।१।१० मा ज�म 
िमित उ�लेख गरी २०६६।५।२१ मा पोखरा 
उपमहानगरपािलका वडा नं.१७ को वतन उ�लेख 
गरी ज�मदता�को �माणप� िलएको देिख�छ । 
�यसैगरी उि�लिखत म�ुाका सह�ितवादी िगता�जाले 
िनवेदकलाई पोल गरी गरकेो बयानमा िनवेदकको वतन 
पोखरा उपमहानगरपािलकामा रहेको भ�ने उ�लेख 
गरकेो देिखएको छ । उि�लिखत �माणह�बाट यी 
िनवेदक २०६६ सालमा नै �याङ्जा िज�लाअ�तग�त 
ढुली िडही गा.िव.स.वडा नं.१ को वतनबाट का�क� 
िज�ला पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१७ मा 
बसाई सरी सोही वतनमा बसोबास ग�रआएको दिेखन 
आएकोले यी िनवेदकको नाउमँा जारी भई तामेल 
भएको �याद िनवेदकको बसोबास नै नभएको वतनमा 
जारी भई तामेल भएको देिखने ।

कुनै पिन �यि�का हक िहतमा असर पन� 
िनण�य गनु�अिघ �य�तो �यि�लाई िनजउपर परकेो 
उजरुी, सो उजरुीबाट ह�न स�ने प�रणामबार ेजानकारी 
िदई िनजउपर परकेो उजरुीको �ितवाद गन� मौका िदन ु
पन� ह��छ । सनुवुाइको उिचत मौका निदई ग�रएको 
िनण�यलाई �वे�छाचारी िनण�य मािन�छ । �य�तो 
िनण�य �ाकृितक �याय िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
ह��छ । उिचत सनुवुाइको मौका निदई गरकेो िनण�यले 
मा�यता पाउन स�ैन । आ�नो बारमेा परकेो उजरुीको 
जानकारी पाउने र सोको �ितवाद गन� पाउने �यि�को 
मौिलक हक हो । नेपालको संिवधानको धारा २०(८) 
ले ��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारबाहीको 
जानकारी पाउने हक सरुि�त गरकेो छ । �यसैगरी सोही 
धारा २०(९) मा ��येक �यि�लाई �वत��, िन�प� 
र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट �व�छ 
सनुवुाइको हक ह�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो देिखने । 

सनुवुाइको उिचत मौका निदई भएको िनण�यले 
मा�यता नपाउने ह�दँा िनवेदक ठाने�र पोखरलेको 
नाउमँा जारी भएको �याद िनजको बसोबास रहेको 
वतनमा रीतपूव�क तामेल नभई �रट िनवेदक �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तबमोिजम �ितवाद गन� मौकासमेतबाट 
वि�चत भएको देिखदँा िनजको हकमा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट अिनलकुमार ग�ुङको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी िनवेदक ठाने�र 
पोखरलेसमेत भएको ५१।३५५ को वैदिेशक रोजगार 
कसरु म�ुामा िनवेदकको नाउमँा जारी भई तामेल भएको 
�याद िनवेदकको हकमा भएको िमित २०७४।६।२० 
को फैसला सोको आधारमा प�ाउ गरी िनवेदकलाई 
िदएको कैदी पजु�समेत कायम रहन नस�ने ह�दँा 
बदर ह�ने ठहछ�  । सनुवुाइको मौका नपाई िनवेदकको 
िव��मा भएको फैसलासमेत बदर भएकोले िनवेदक 
राजन शमा� भ�ने ठाने�र पोखरलेलाई लिलतपरु 
िज�ला अदालतको च.नं.१२२२ िमित २०७५।५।१८ 
को कैद �याद ठेिकएको कैदी पजु�बमोिजम हाल कैदमा 
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रा�न ु नपन� ह�दँा िनजलाई ब�दी��य�ीकरणको 
आदेशले कैदबाट म�ु ग�रिदएको छ । अब िनजलाई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�मा हािजर 
गराई िनवेदकको हकमा कानूनबमोिजम जे जो कारबाही 
गनु�पन� हो गनु�  भनी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणका 
नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल पसु ६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा,  ०७१-CI-०२८८, संय�ु दता� 
फुटाई दता� , रामकुमार यादव िव. भाला देवीसमेत

मलु प�ुष �व. फतरुी यादवको २ भाइ 
छोराह�मा �व. मन�प यादव र �व.अ�छेलाल 
यादव रहेको देिखयो । मन�पा यादवको ३ भाइ 
छोराह� �मश: असफ� यादव, �व.दिप� यादव र �व.
वासदुवे यादव रहेको देिखयो । असफ� यादवको ३ 
भाइ छोराह� �मश: जगती, दो�रक लछुमन यादव 
रहेको दिेख�छ । दिप� यादवको छोरा मोहन यादव 
र वासदुवे यादवको छोरा गंगा �साद यादव रहेका 
�न् । अ�छेलालको भाइ छोराह� �मश: �व. सहदवे 
यादव र च�ुहो यादव रहेको देिख�छ । सहदवे यादवको 
एक मा� छोरा �व. वादी रामकुमार यादव रहेको 
देिखयो । प�ुतेवारीमा वादी तथा �ितवादीह�का 
िबचमा कुनै िववाद रहे भएको नदेिखने ।

असफ� यादव र सहदेव यादव समान 
हैिसयतका र बराबरीका हकवाला दिेख�छन् । 
सगोलमा दता�  भएको स�पि�मा कसको कित हक 
ह�ने भ�ने स�ब�धमा अ�यथा स�झौता तथा करारमा 

उ�लेख भएमा बाहेक सो सगोलको दता�को स�पि�मा 
सबैको बराबरी हक रहेको मा�नपुद�छ । असफ� यादव र 
सहदेव यादवह�को प�ुतेवारी हेदा� बराबरी हैिसयतका 
अंश हकवाला रहेको देिख�छ । पनुरावेदक वादीका 
बबुा सहदेव तथा ��यथ� �ितवादीका बबुा �व.
असफ�कै पालामा संय�ु नाम दता�मा रहेका िविभ�न 
िक.नं.का ज�गाह� फरक दईु हागँाका अंिशयारिबच 
रहेकोमा ती दईु समान अंिशयारह�िबच समान 
एवम् बराबर नै भाग कायम ह�ने ह��छ । कुनै हागँामा 
१ जना र कुनै हागँामा धेरजैना स�तानह�को जाय 
ज�म भएमा ती स�तानह�ले आआ�नो िपताको 
हक भागमा मा� दाबी गन�स�ने ह��छ । यसरी समान 
अंिशयार एवम् संय�ु दता�वालाह�िबच बराबर भाग 
लगाउन ुपन� ज�गा पनुरावेदक वादीले दाबी गर ेज�तो 
िनजको मा�ै एकल नाउमँा वा ��यथ� �ितवादीले 
िजिकर गरजे�तो �ितवादी ए�लैको नाउमँा �वत: दता� 
छुट्याई  कायम ह�ने अव�था देिखदँनै । वादी दाबीका 
ज�गाह� सािबकमा यी वादी �ितवादीह�का बाब ु
असफ� यादव र सहदेवको संय�ु नाममा दता� रहेको 
साथै िनजह� समान हैिसयतका हकदार देिखएको 
अव�थामा पनुरावेदक वादीले आ�नो बाबलेु पाउने 
िववािदत स�पूण� ज�गाबाट आधा भाग र �ितवादीह�ले 
पिन आफनो बाबकुो भागमा पाउने आधा ज�गाबाट 
कानूनबमोिजम हक पाउने अव�था देिखने ।

स�ु अदालतबाट वादी �ितवादीह�को    
सयं�ु नाउ ँ दता�मा रहेको ज�गाह� संय�ु 
दता�वालाह�को बराबर भाग ला�ने भनी दो�ो 
प�ुताका �ितवादीह� समेतलाई उि�लिखत िज�ला 
िसरहा गा.िव.स.राजपरु वाड� नं.१(ख) को िक.नं.९३ 
को ०–१–१० ऐ.िक.नं. १०२ को ०–२–५ ऐ.िक.
नं.१०३ को ०–१–१० ऐ.िक.नं.१०४ को ०–३–० 
ऐ.िक.नं.१६० को ०–२–१० ऐ.िक.नं.१६१ को 
०–०–१६ ऐ.िक.नं.१६२ को ०–१–० ऐ.िक.नं.१६३ 
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को ०–१–८ समेत ०–१३–१९ ज�गाह�बाट 
बराबरीका िहसाबले चार भागको एक भाग संय�ु दता� 
फुटाई वादीले दता� गन� पाउने ठह�याई भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखने ।

अतः  मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
मतृक सहदेव यादव र असफ� यादवको सयं�ु नाममा 
रहेको ज�गाह� सहदेव यादवको भागको हकमा छोरा 
रामकुमार यादवको १ भाग र असफ� यादवको हकमा 
िनजका छोराह� जगती, दो�रक र ल�मुन यादवको 
नामको नरमगरम िमलाई दता� फुटाई िदनेगरी फैसला 
ह�नपुन�मा संय�ु नामको स�पूण� स�पि�लाई ४ भाग 
लगाई िदनेगरी भएको स�ु फैसला सो हदस�म उ�टी 
ह�ने ठहछ�  भनी �ी पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
िमित २०७०।०८।१९ मा गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सो फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगिदश�साद भ�  
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०८१३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ठूलीमाया �जा र नेपाल 
सरकार िव. अिनता �जा 

�ितवादी ठूलीमायालाई के कित सजाय ह�ने 
भ�ने स�ब�धमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको २५ नं. 
मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�  २५ नं.।। ।।...“अ�मा 
भए घरमा थाहा पाउने म�ुय जो हो उसलाई बीस 
�पैया ँ ज�रवाना गनु�पछ� ” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी ठूलीमाया �जा 
जगंल गएको अव�थामा िनजक� छोरी अिनता �जाले 
ब�चा ज�माई सालनालसिहत सो ज�मेको ब�चालाई 
बोरामा हाली खाटमिुन राखेक�मा िनज �ितवादी 
ठूलीमाया �जा जंगलबाट घरमा आएपिछ छोरीले ब�चा 

ज�माई खाटमिुन बोरािभ� राखेको कुरा थाहा पाएपिछ 
के गन� के कसो गन� भ�ने स�दभ�मा िकमकत��यिवमढु 
भई बसेक� र ग�हाउन थालेपिछ २ िदनपिछ लोथर 
खोलामा �या�ँन सहयोग गरकेो र आ�नै छोरीले 
गरकेो कत��यलाई �हरीमा खबर नगरकेो अव�था 
�वाभािवक ह�दँा िनज ठूलीमाया �जालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको २५ नं.  बमोिजम �. 
२०।– (बीस) ज�रवाना गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७२।५।१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
नै सजाय ह�नपुन� भनी िलएको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

�ितवादी अिनता �जाको िववाह कृ�णबहादरु 
�जा भ�ने �यि�सगँ भई िनजतफ�  एक छोराको ज�म 
भएको र िनजको पित कृ�णबहादरु �जासगँ मनमटुाव 
भएको ह�दँा कामको िसलिसलामा काठमाड� गई 
मजदरुीको काम गन� िसलिसलामा श�भ ुम�डल भ�ने 
�यि�सगँ शारी�रक स�पक�  भई िनजको गभ� रहेकोमा 
िनजसगँ पिन मनमटुाव भएको ह�दँा आमाको घर लोथरमा 
आई बसेकोमा श�भ ु म�डलसगँ स�पक�  ह�न सकेको 
िथएन । िमित २०७१।७।१४ गते आमा ठूलीमाया �जा 
गाईव�त ुिलई जंगल गएको अव�थामा �शव बेथा लागी 
नवजात िशश ु ज�मदा मेरो यौनाङ्गबाट टाउकोमा� 
िनि�क परु ै शरीर निनि�कएकोले एकहातले टाउको 
समाई ता�दा केही समय ब�चा जि�मएको र उ� ब�चा 
�ने च�नेसमेत नगरकेो मैले आ�नो �तनपान गराउदँा 
समेत ब�चाले �तन नचसेुको कारण ब�चा मरकेो रहेछ 
भनी ब�चालाई बोरामा हाली खाटमिुन लकुाइराखेको 
र आमा जंगलबाट आएपिछ सो कुरा बताएक� ह�,ँ 
लास ग�हाउन थालेपिछ आमा ठूलीमाया �जा र 
आफूले िमित २०७१।७।१६ मा अ�दाजी २०:३० 
बजेको समयमा लोथर खोलामा लगी फालेको भनी 
बयान गरकेो दिेख�छ । िनजको सो बयान �ितवादी 
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ठूलीमाया �जाको बयानबाट समेत समिथ�त देिख�छ । 
िमिसल संल�न घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुकामा 
उमेर पगेुको सालनालमा ह�का िझगँा भ�केको मतृ 
िशश ु फेला परकेो भ�ने उ�लेख भई शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत नवजात िशश ुज�मेपिछ मरकेो भ�ने 
देिख�छ । यसबाट नवजात िशश ुज�मदा नै मरकेो भ�ने 
नभई ज�मेपिछ घाटँी िथची मारी २ िदनस�म बोरामा 
राखी आमा छोरी भई लोथर खोलामा लगी फालेको 
अव�था पिु� भएकोले ज�मदा नै मरकेो जि�मएको 
िथयो भ�ने �ितवादी अिनता �जाको अदालतमा 
भएको बयान �िततलायक नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट यी 
�ितवादी अिनता �जाले अवैध �पमा िशश ु ज�माई 
जि�मसकेपिछ लोक ल�जासमेतको कारणले आफँैले 
ज�माएको िशशलुाई कत��य गरी मारी खोलामा लगी 
फालेको पिु� ह�न आएकोले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
यी �ितवादी अिनता �जालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी १ नं. िवपरीत १३(३) नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७२।५।१ को फैसला मनािसब नै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।

सजायको हकमा िवचार गदा� �ितवादी 
अिनता �जाको पितसगँ मनमटुाव भई काठमाड� काम 
गन� गएको अव�थामा परप�ुषसगँ शारी�रक स�पक�  भई 
अवैध गभ�धारण गरके� र आमाको घरमा आई बसेको 
अव�थामा अविध पगुी ब�चा ज�मेपिछ सामािजक 
ला�छना ला�ने डरले लोक ल�जाबाट ब�ने उ�े�यले 
ब�चालाई घाटँी िथची कत��य गरी मारी बोरामा 
हाली २ िदनस�म घरिभ� खाटमिुन लकुाई ग�हाउन 
थालेपिछ खोलामा लगी फालेको देिखदँा अिभयोग 
मागदाबीअनसुार सजाय गदा� चक� पन� देिखएको र 
�ितवादी २३ वष�क� भ�ने देिखन आएकाले मलुकु� 

ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम २ वष� मा� कैद गदा� पिन 
ऐनको म�सद परुा ह�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम २ (दईु) वष� मा� कैदको सजाय ह�न �य� 
भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको राय मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोद कुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१३९०, कत��य 
�यान, िललु वे�ा िव. नेपाल सरकार

मतृकले धेर ै र�सी खाई, लडी चोट लागी 
मरकेो र आफूले मतृकलाई मारकेो होइन भनी 
�ितवादीले स�ु अदालत बयान गर ेपिन �ितवादीले 
आरोिपत कसरु �वीकार गरी मौकामा बयान गरकेा, 
उ� कुरालाई मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 
समथ�न गरी मौकामा लेखाइिदएका र अदालतमा सोही 
मौकाको बेहोरालाई समिथ�त गरी बकप� ग�रिदएको 
तथा मतृकको भइआएको Autopsy Report  मा 
म�ृयकुो कारणमा Severe head trauma भ�ने 
उ�लेख भई कत��यबाट मतृकको म�ृय ु भएको कुरा 
�थािपत भएको देिख�छ भने उ� कुरालाई िमिसल 
सलं�न भइआएको बरामदी मचु�ुका, घटना�थल 
मचु�ुका लास जाचँ मचु�ुकालगायतका िमिसल सलं�न 
पीिडतका फोटोह�लेसमेत समिथ�त भई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम यी �ितवादीले आफँै �ीमती 
िव�ी �े�ालाई कुटिपट गरी कत��य गरी मारकेो पिु� 
ह�न आएकोले िनज �ितवादी िलल ु वे�ालाई स�ु 
झापा िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत इलामले 
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सदर गरकेो फैसला अ�यथा देिखएन । तसथ� �ितवादी 
िलल ु वे�ालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीत कसरुमा ऐ १३(३) नं. बमोिजम ज�म 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
झापा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७३।४।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

सजायको हकमा िवचार गदा� िमिसल संल�न 
कागज �माण हेदा� मतृकलाई घरमा �याई पीिडतका 
�ीमान् ले राित �ीमती िसिक�त ह�दँा अ�पतालस�म 
प�ुयाएको अव�था देिख�छ । �ितवादीले मतृकलाई 
मान�मा धा�रलो हितयार समेत �योग गरकेो भ�ने 
कुरासमेत िमिसल कागज �माणबाट देिखन आउदँनै । 
मतृक �ितवादी दवुै �ीमान् �ीमती नाता रहे भएकोमा 
कुनै िववादसमेत रहे भएको देिखदँैन । पीिडत र 
�ितवादीले दवैु भई मिदरा सेवन गरी पीिडत िहड्ँन 
नस�ने भई �ितवादीले बइुमा बोक� �याउदँा बाटोमा 
लडी �ितवादीलाई त�काल उठेको �रसबाट कुटिपट 
गरी सोही चोट िपरको कारण पीिडतको म�ृय ुभएको 
देिखएको र �यानै मान�स�मको �रसइवी रहे भएको 
िमिसल कागज �माणबाट नदेिखदँा �ितवादीले 
अपराध गरकेो अव�था ि�थित र प�रवेशलाई िवचार 
गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद गन� �य� भएको त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत इलामको राय  केही उ�टी भई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८(आठ) वष� 
मा� कैदको सजाय गदा� पिन ऐनको मकसद पूरा ह�ने 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८(आठ) 
वष� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-१५६३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रिव प�रयार 

�ितवादीह�, िदिलप िमजार कृ�ण प�रयार 
र मतृक भई वारदातको राित िढलोस�म बंगरुको 
मास ु र मिदरा सेवन गरी बसेका, िदिलप िमजार र 
कृ�णप�रयार दइु�जना उ� वारदात�थलबाट आ�नो 
घरतफ�  लागेपिछ मतृक िबलबहादरुले �ितवादीह�लाई 
र�डीको छोरा ज�ता अपश�द �य� गरपे�ात् �ितवादी 
रवी प�रयार र मतृकिबच िववाद उ�प�न भई कुटिपट 
भएकोमा �ितवादी सरु�े�ले छुट्याउन ला�दा मतृकले 
िनजलाई हानेको कारण आवेशमा आई �ितवादीह� 
र मतृकिबच कुटाकुट भएको भ�ने देिखएको छ । यसै 
घटना�मका िबच �ितवादीह� सरु�े� र रवी दइु� जनाले 
काठको िल�टी, ढुङ्गा, �लकले िबलबहादरुलाइ�  �हार 
गरकेो चोट, पीडाको कारण मतृकको घटना�थलमा नै 
म�ृय ुभएको देिखने । 

साथै �ितवादीह�को �हरीसम� तथा 
अदालतसम�को बयानबाट समेत मिदराले मातेका 
मतृक िबलबहादरु प�रयारले रवी प�रयार र सरु�े� 
प�रयारलाइ� अपश�द बोलेका कारणबाट िववाद भई 
घटना घटेको अव�था दिेख�छ । �ितवादीह�ले 
िबल बहादरुलाइ� मान� मनसायले पूव�योजना बनाएको 
भ�ने देिखदैँन । �ितवादीम�येका रिव प�रयारको 
बबुालाई मतृक िबलबहादरु प�रयारले कुटिपट गरकेो 
पूव��रसइवी रहेको भनी वादीले पनुरावेदन िजिकर 
िलएको भए पिन मतृकको �यान िलनेस�मको पूव� 
�रसइवी रहेको भ�ने पिु� ह�न सकेको पाइदैँन । लकु� 
चोरी �हार गरकेो भ�ने त�य पिन ख�ुन आएको 
देिखएन । जोिखमी हितयारले हानेको नभई साधारण 
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�लकका टु�ा तथा काठको िल�ीसमेत �हार गरकेो 
देिख�छ । मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�थामा 
मतृकले �ितवादीलाइ� अपश�द बोली मतृकले नै 
पिहला हात हालेको कारणबाट �ितवादीह�लाई 
त�काल �रस उठी आवेशमा आई एक आपसमा 
कुटाकुट गदा� घटना�थलमा नै मतृकको म�ृय ुभएको 
अव�था देिखदँा �ितवादीह�लाइ� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैद ह�ने ठह�याइ� भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� रिव प�रयार र काले 
भ�ने सरु�े� प�रयारलाइ� �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. बमोिजम जनही १० (दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।१०।२३ को फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।०२।१२ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल पसु ३० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-CI-०८२३, छुट ज�गा दता�, 
राममाया थापा िव. कुलबहादुर वािनयासमेत 

पनुरावेिदकाका पितले उ� िक�ा नं. ७२३ 
को ज�गा आ�नो नाममा दता� ग�रपाउ ँ भनी पिहलो 
पटक िमित २०३९।८।१० मा िदएको िनवेदनउपर 
छानिबन गदा�  मालपोत काया�लय का�क�बाट िमित 
२०४६।३।१२ मा उ� िक�ा नं. ७२३ को ज�गा 
मालपोत िवभागको प�बमोिजम �करण क मा परी 
दता� गन� निम�ने ह�दँा िमिसल तामेलीमा रा�ने िनण�य 
भएपिछ यी पनुरावेिदकाका पित जीतबहादरु थापाले 
उ� िनण�यलाई चनुौती िदई बदर गराएको दिेखदँैन र 

उ� िनण�य अि�तम भइरहेको पाइने । 
िक�ा नं. ७२३ को ज�गा मेरो हकको हो 

भनी िनवेदकले दाबी िलए पिन उ� िक�ा नं. ७२३ 
को िफ�डबकुमा िनवेदक जीतबहादरु थापाको नाम 
जिनएको देिखदैँन । आ�नो हकको �ोत िनवेदकले 
१९९१ सालको िज�मवाल खड्कबहादरुको भ�ने कुरा 
उ�लेख गर ेतापिन नापीमा कायम भएको िक�ा नं. ७२३ 
कै हो भ�ने कुरा ७ नं. फाटँबारी तथा �े�तासमेतबाट 
उ� िक�ा ज�गा िनवेदकको हो भ�ने �मािणतसमेत ह�न 
सकेको देिखदैँन । यी पनुरावेिदकाको पितले ज�गा दता� 
ग�रपाउ ँ भनी मालपोत काया�लय का�क�मा िनवेदन 
िदएप�ात् मालपोत काया�लय का�क�ले िनवेदकको 
नाउमँा दता� गन� निम�ने भनी िमित २०४६।३।१२ 
र उ� िक�ा नं. ७२३ को ज�गा यसै काया�लयबाट 
दता� गन� निम�ने भनी िनण�य भइसेकोमा उ� िनण�य 
बदर नभएस�म सोही ज�गा पनु: िनवेदकह�का नाउमँा 
दता� गन� िमलेन भनी िमित २०६९।१२।२८ मा गरकेो 
िनण�य अि�तम भई बदर भएको नदेिखएको अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । यस अदालतबाट िनवेदकलाई 
िन�सा �दान गदा� िलएका आधारह�सगँ यो इजलास 
सहमत ह�न नस�ने ।

अतः िनवेदकको नाममा ज�गा दता� गन� 
िमलेन भनी मालपोत काया�लय, का�क�बाट िमित 
२०६९।१२।२८ मा भएको िनण�यलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७१।९।३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल पसु २८ गते रोज ६  शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-WO-०६०८, उ��ेषण / परमादेश, 
सुवण�कुमार कमा�चाय� िव. राि��य मानव अिधकार 
आयोग, पु�चोक लिलतपुर
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राि��य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८ 
को दफा २८(३) ले सिचवको यो�यता, पा�र�िमक, 
सिुवधाका अ�य सत� नेपाल सरकारको राजप�ािकंत 
िविश�ट �ेणीको कम�चारीसरह ह�नेछ भनी गरकेो ��ट 
कानूनी �यव�थाको िवपरीत यो�यताका सत� िनधा�रण 
गरी िव�ापनको सूचना �कािशत गन�को लािग िवधाियक� 
कानूनले समथ�न गरकैे ह�नपुद�छ । मानव अिधकार 
आयोगले स�प�न गनु�पन� काय�को �कृित र सिचवले 
िनवा�ह गनु�पन� भूिमकासमेतको मू�याङ्कन गरी सिचव 
पदको पूित�का लािग िवशेष यो�यता तोिकएको हो भने 
सो िवशेष यो�यता राि��य मानव अिधकार ऐनमा नै 
समावेश भएको ह�नपुद�छ । िवधाियक� कानूनको 
�या�या गदा� जिहले पिन िवधाियकाको मनसायलाई 
नै �ाथिमकता िदइनपुन� कानून �या�याको िस�ा�त 
हो । राि��य मानव अिधकार आयोगको सिचवमा 
िनयिु�को लािग उ�मेदवारको उमेर ५३ वष� ननाघेको 
ह�नपुन� भ�ने सोच िवधाियकाको ह�दो हो भने �यो कुरा 
��टसगँ राि��य मानव अिधकार ऐनमा नै उ�लेख 
भएको ह�नपुन� िथयो । यसैगरी राि��य मानव अिधकार 
आयोगको सिचवको लािग िवशेष यो�यता आव�यक 
पन� अव�थामा राि��य मानव अिधकार आयोगले 
सो स�ब�धमा िनण�य ग�रएकोस�म पिन दिेखन ु
पद��यो । तर राि��य मानव अिधकार आयोगको 
िलिखत जवाफबाट सो कुरा नदेिखने । 

��ततु �रट िनवेदनमा राि��य मानव 
अिधकार ऐन, २०६८ को  दफा २८(३) िवपरीत 
सिचव पदपूित�को लािग यो�यता िनधा�रण गराएको भ�ने 
�रट िनवेदकको दाबी रहेकोमा सिचव पदपूित�का लािग 
�कािशत िव�ापनको सूचनामा उ�लेख भएको शैि�क 
यो�यता र उमेरको हदलाई समथ�न गन� वैधािनक 
आधार नै िवप�ीतफ� बाट ��ततु गन� सकेको नदेिखने ।

िमित २०७२।१०।१४ को िव�ापन सूचना 
अनसुार िमित २०७३।२।१३ को नेपाल सरकार, 

मि��प�रषदक्ो िनण�यले राि��य मानव अिधकार 
आयोगको सिचव पदमा बेद�साद भ�राईको िनयिु� 
भइसकेको भनी िवप�ीतफ� बाट बहसका �ममा पेस 
गनु�  भएको �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय 
काठमाड�को च.नं.७६१८ िमित २०७३।२।१३ 
को प�को �ितिलिपबाट दिेखयो । तसथ� िनवेदकले 
जनु िव�ापन बदर ग�रपाउ ँभनी दाबी िलएको हो सो 
िव�ापनबमोिजम सिचव पदको पदपूित� नै भइसकेबाट 
�रट िनवेदनको औिच�य नै समा�त भइसकेकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

मानव अिधकारको स�मान, संर�ण र 
स�ब��न तथा �भावकारी काया��वयनको लािग मानव 
अिधकार आयोगको गठन भएको हो । कानूनी रा�यको 
मूल अवधारणाको मूत��प नै मानव अिधकार भएकोले 
मानव अिधकार संर�णका लािग �थािपत सं�थाको 
स�पूण� ि�याकलाप कानूनी रा�यको प�रक�पनालाई 
जीव�त रा�न स�ने ह�नपुद�छ । कानून�ारा िनधा��रत 
उिचत �ि�याको अवल�बन�ारा स�चािलत 
�शासिनक ि�याकलापबाट नै कानूनी रा�य र मानव 
अिधकारको संव��न ह�ने ह�दँा भिव�यमा सिचवलगायत 
�र� ह�ने अ�य कम�चारीको पदपूित�का स�ब�धमा 
िवशेष यो�यता आव�यक भए सो स�ब�धमा आव�यक 
कानूनी �यव�था गररे मा� िव�ापन तथा पदपूित� गनु�  
भनी िवप�ी राि��य मानव अिधकार आयोगको नाममा 
यो िनद�शन जारी ग�रएको देिखने । 
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-WO-०६२१, 

उय��ेषण / परमादेश, डा. िव�मोहन 
आचाय� िव. राि��य मानव अिधकार आयोग, 
पु�चोक लिलतपुरसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CR-१४७७ र ०७१-CR-१४७६, 
कत��य �यान, ह�र बोहोरासमेत िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िदिलप रानामगरसमेत 

�ितवादी िदिलप रानाको कोठािभ�बाट 
बरामद भएको िनलो िज�स पाइ�ट, गलुाफ� रङको सट�, 
सेतोमा रातो धका� भएको �माललगायतका सामान 
र अ�य कागजातह� मतृक बास ु शाहीको हो भनी 
जाहेरवाला पूण�बहादरु शाही ठकुरीले सनाखतसमेत 
ग�रिदएको देिख�छ । �ितवादीम�येका सनुीता रानाले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा�, मतृक बास ु
शाही ठकुरी र मिबच पिहलाबाट �ेम स�ब�ध रही 
आएको, िमित २०६९।५।३० गते राित बास ुशाही र 
म मेरो घरमा िट.िभ. हेरी बसेको अव�थामा मेर ैगाउकँो 
ह�र बोहोराले मेरो मोबाइलमा फोन गरकेोले मैले उ� 
फोन िनज बासलुाई उठाउन िदएक�ले िनजले केटाको 
�वर सनेुपिछ मसगँ िववाद गद� कोठाबाट बािहर िन�कने 
�ममा आगँनमा ज�मा भई बसेका ह�र बोहोरा, आिशष 
राना, भरत राना, अजु�न राना र प�ुप ब�यालसमेतले 
बास ुशाही ठकुरीलाई कुटिपट गद� तल खेततफ�  लगेका 
िथए । म केही नबोली बस� र सो रातदिेख स�प�कमा 
नआएकोले िनजह�ले कत��य गरी मारकेा छन् भ�ने 
कुरा थाहा िथयो भनी �ितवादीह�लाई पोल गरी 
बयान गरकेो पाइयो । सोही बेहोरालाई समथ�न ह�ने 
गरी अदालतसम� ह�र बोहोरा, आिशष राना, अजु�न 
राना, भरत राना र प�ुप ब�यालले मतृकलाई गाली गरी 
लखेटेको कुरास�म सािबत भई बयान गरकेो देिखयो । 
मतृकसगँ रहेको नोिकया मोबाइल मेरो हो भनी िनज 
सनुीता रानाले सनाखतसमेत गरकेो दिेखने ।

�ितवादी िदिलप रानामगरले मौकामा बयान 
गदा� मतृक बास ुशाही ठकुरी िमित २०६९।५।३० गते 
राित सनुीता रानाको घरमा गएको अव�थामा गाउकँा 

ह�र बोहोरासमेतले िनज बासलुाई सनुीताको घरमा 
फेला पारी चोर आयो भ�दै बास ु शाहीलाई कुटिपट 
गद� लखेटेका रहेछन् । सो रातपिछ स�प�कमा नआएका 
बास ुशाहीलाई �ितवादीह� ह�र बोहोरासमेतले कत��य 
गरी मारकेो भ�ने कुरा मलाई थाहा िथयो भनी बयान 
कागज गरकेो पाइयो । घटना िववरण कागज गन� पासाङ 
तामङ, सपना राना, रामशरण हमाल, कमला शाही 
ठकुरी, स�तोष म�ल ठकुरीले �ितवादीह� िदिलप 
रानासमेत भई मतृक बास ुशाहीलाई कत��य गरी मारकेा 
ह�न् भनी एकै िमलानको कागज गरकेो पाइयो । यसरी 
घटना�थल लासजाचँ �कृित मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, सनाखत कागजात, सह�ितवादी र बिुझएका 
मािनसह�ले गरकेो घटना िववरण कागजसमेतबाट 
�ितवादी दीिलप राना र सनुीता रानाले मौकामा गरकेो 
बयान ��ततु प�रि�थतज�य �माणको आधारमा 
समिथ�त ह�न आयो । ��ततु वारदातमा ��य�दश�को 
अभाव रहेको तर मािथ �ितवादीह�को बयानमा 
उि�लिखत प�रि�थतज�य �माणले वारदात घटेको र 
सोमा �ितवादीह� ह�र बोहरा, आिशष राना, अजु�न 
राना, भरत राना र प�ुप ब�यालको ��य� संल�नता 
रहेको कुरालाई पिु� गरकेो देिखने । 

�ितवादीह�को फरकफरक भूिमका रहेको 
देिखएन । साथै �ितवादीह�म�ये यसले नै कुटिपट 
गरकेो कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको पिु� ह�न 
नसकेकोले सबैको समान सहभािगतामा सो काय� भएको 
देिखदँा �ितवादीह� ह�र बोहोरा, आिशष राना, अजु�न 
राना, भरत राना र प�ुप ब�याललाई  ऐ. को १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसला िमलेकै देिखयो । यसमा 
�ितवादीह�ले मतृकलाई लखेटेको मा� हो, कत��य 
गरी मारेको होइन भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

��ततु वारदातमा �ितवादीह�ले घटनाको 
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जानकारी पाएको र िनजह�लाई मतृकको �यान मछ�  
भ�ने कुरा थाहा भए तापिन सोको जाहेर नगरी बसेको, 
गाउलेँह�सगँ कुनै �कारको सहयोग मागेको नदिेखदँा 
िनजह�को सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको २६ नं. बमोिजमको काय� देिखन आयो । 
अपराध गनु�ले मा� अपराधको दािय�व िसज�ना गद�न । 
अपराध ह��छ भ�ने थाहा पाएर सोको जाहेर नगनु�  पिन 
अपराध नै हो । यसको दािय�वसमेत स�बि�धत �यि�ले 
नै बेहोनु�  पन� ह��छ । यसमा पिन �ितवादीह� सनुीता 
राना, िवकास राना र िदलीप रानाको सो काय�अनसुार 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
२६ नं. बमोिजम तजिबजी ६ मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला 
िमलेकै दिेखयो । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादीह�को वारदातमा पूण�त: संल�नता रहेकोले 
िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँ
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा 
�माणह�बाट �ितवादीह� ह�र बोहोरा, आिशष 
राना, अजु�न राना, भरत राना एवम् प�ुप ब�याललाई 
अिभयोगदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) 
नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी लमजङु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखयो । ��ततु वारदातको प�रि�थितसमेत 
िवचार गदा� िनजह�लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम जनही ८(आठ) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� सनुीता राना, िवकास राना 
र िदलीप रानालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
२६ नं. बमोिजम तजिबजी जनही ६ मिहना कैद ह�ने 
ठह�याएको स�ु लमजङु िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१२।६ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७१।१०।५ 

मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभु�ा िज.सी.
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७५ साल माघ २१ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७३-CR-०७२५, ०७३-CR-१३१०, र  
०७४-RC-०११०, कत��य �यान, िवमल रानामगर 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. मदन लामासमेत 
र नेपाल सरकार िव. मदन लामा 

�ितवादी मदन लामाले पेस गरकेो ज�मदता� 
�माणप� वारदात ह�दँाको समयभ�दा अगािड अथा�त् 
िमित २०७०।२।२ मा कमलामाई नगरपािलका, 
िस�धलुीबाट जारी भएको देिख�छ । यसरी �ितवादी 
मदन लामाले पेस गरकेो ज�मदता� �माणप� 
नेपाल कानूनबमोिजम अिधकार�ा�त �थानीय 
पंिजकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको र सो 
�माणप�लाई वादीले अ�यथा �मािणत गन� सकेको 
नदिेखदँा उ� �माणप�लाई आिधका�रक तथा 
स�य साचँो हो भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� ह�न 
आयो । अत: �ितवादी मदन लामाले सजायबाट 
उ�मिु� पाउनको लािग उ� ज�मदता� �माणप� 
पेस गरकेो भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर पिन 
कानूनस�मत नदिेखने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को  
दफा ५० (२) ले �यायकता�लाई बालक कसरुदार 
ठह�रएको अव�थामा पिन िनजको शारी�रक अव�था, 
उमेर, कसरु गदा�को प�रि�थित, कसरु गरकेो पटक 
आिदको िवचार गररे िनज �ितवादीको सजाय 
�थिगत गन�स�ने �विववेक�य अिधकार �दान गरकेो 
देिखयो । ��ततु म�ुामा पिन पनुरावेदन अदालत 
पाटनले उपयु�� अव�थाह�लाई म�यनजर राखी 
िनजलाई ज�मकैदको सजाय गरी अ.बं. १८८ नं. 
अनसुार १० वष�को सजायको राय ��ताव गरी सो 



39

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, काि�क - २

सजायलाई बालबािलका स�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ५०(२) अनसुार �थिगत गरकेो कानूनस�मत 
नै देिखन आयो । अत: सजाय �थिगत गरकेो फैसला 
िमलेको छैन भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत नदेिखने ।

�ितवादी रामबहादरु लामाले मतृकको 
िजउको यो भागमा यसरी समाई मतृकलाई मान�को लािग 
संयोग पा�रिदएको भ�ने त�य पिन वादी प�ले �थािपत 
गन� सकेको देिखदैँन । घटना िववरण कागज ग�रिदने 
रोशनी लामा, सिु�मता �े�ठ, समुन पाि�न, सानभुाइ 
लामा, िदनेश थापामगर, यिुनसा राई लामा तथा सरुशे 
लामाम�ये कसैले पिन �ितवादी रामबहादरु लामाले 
मतृकको िजउ समाई मान�लाई संयोग पा�रिदएको 
भनी भ�न सकेको पाइदैँन । वारदातमा सािबत ह�ने 
�ितवादीह�ले पिन यी �ितवादी रामबहादरु लामाले 
मतृकको िजउ समाएको भनी पोल गरकेो देिखदैँन । 
�ितवादी रामबहादरु लामाले आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरेको दिेख�छ । �माण ऐन, २०३१  को 
दफा २५  ले अिभयोगदाबी �मािणत गन� अिभभारा 
वादीउपर रहेकोमा �ितवादी रामबह�दर लामाउपरको 
अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने कुनै पिन �माण वादी 
प�ले ��ततु गन� सकेको नदेिखने ।

ि�ए�स डा�सबारमा �ितवादी अजु�न �े�ठ 
भएकोमा िववाद दिेखदँैन । तर मतृक र �ितवादीिबच 
झैझगडा, कुटिपट ह�दँाका अव�थामा िनज 
वारदात�थलमा नरहेको र वारदातपिछ मा� आएको 
कुरा घटना िववरण कागज गन� रोशनी लामासमेतले 
लेखाई िदएको दिेख�छ । �ितवादी अजु�न �े�ठलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम सजायको 
मागदाबी गन� वादीले मतृकलाई मान� षड्य��मा यी 
�ितवादी सामेल रहेको त�य शङ्कारिहत �पबाट 
�मािणत गनु�पन�मा वादी प�बाट �ितवादीउपरको 
अिभयोग �मािणत गन� कुनै पिन �माण पेस गन� सकेको 
नदेिखने ।

अतः उपयु�� आधार र �माणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ितवादीह� िवमल 
रानामगर र मदन लामालाई �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने, �ितवादीह� राम 
लामा भ�ने रामबहादरु लामा (तामाङ) र अजु�न �े�ले 
सफाइ पाउने, तथा �ितवादीम�येका मदन लामाको 
हकमा िनज नाबालक �मािणत भई सजाय �थगन ह�ने 
ठह�याई िमित २०७१।३।३० मा फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीम�येका मदन लामा तथा िबमल राना 
मगरलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� मा� कैद सजाय ह�न �य� 
गरकेो राय, �ितवादीम�येका रामबहादरु लामा (तामाङ) 
तथा अजु�न �े�को हकमा आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने, �ितवादी मदन लामा नाबािलग भएको कारणले 
िनजको सजाय �थगन ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।४।९ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी.
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-CR-०१३८, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव.  प�िसंह घत�समेत 

वारदात�थलबाट गोलीका खोका बरामद 
भएको बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । पीिडतको ख�ुा 
एवं पाखरुामा गोली �हार भएको घाउ पिन घा जाचँ 
केस फारमबाट दिेखयो । ��ततु म�ुामा अनसु�धान 
अिधकारी तथा स�ु अदालतसम� उपि�थत भई 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
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गरकेो पाइ�छ । पीिडत घाइते ग�मर चन रोकालाई 
दामोदर घत�ले सानो आधिुनक हितयारले गोली 
हानी भागी गएको भनी जाहेरवाला शेरबहादरु रानाले 
जाहेरी िदएको पाइ�छ । जाहेरवालाले गोलीको आवाज 
सनेुपिछ म र टेकबहादरु प�रयार घटना�थलमा प�ुय� 
वारदात रातको समयमा भएकोले मािनस ��ट िच�न 
सिकएन । गाउलेँको भनाइअनसुार प�िसहं घत�ले 
गोली चलाएका ह�न् भ�ने कुरा सनुी थाहा पाएको ह� ँ
भनी बकप� गरकेो पाइने । 

�ितवादीह�का सा�ीह� ह�रलाल 
पनु, मकुु�द पनु, अ�मरबहादरु पनु र धनबहादरु 
घत�ले वारदातको समयमा �ितवादीह� आआ�नै 
घरमा िथए । िनज �ितवादीह� वारदातमा संल�न 
िथएनन् । �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ुपछ�  भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अनसु�धान तथा 
अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ । िनजह�ले 
�यान मान� मनसायसिहत गोली �हार गरकेो भ�ने 
त�य समिथ�त ह�न आएको अव�था दिेखदँैन । पीिडतले 
मौकामा अनसु�धानको �ममा िमित २०६६।०८।०९ 
मा गरकेो घटना िववरण कागजबाट ��ततु वारदातमा 
घेराउ गन� �ितवादीह� र गोली �हार गन� �ितवादीह� 
भिनएका �यि�ह�म�ये कसको के भूिमका 
िथयो भ�ने त�य अनसु�धानबाट ख�ुन सकेको 
देिखदँैन । पीिडत ग�मरचन रोका मगरले वारदातप�ात् 
िमित २०६६।०७।१७ मा गरकेो घटना िववरण 
कागजमा मलाई गोली �हार गन� �यि� ३४।३५ 
वष�जितको देिखने, टउकोमा �माल बाधेँको, 
सट�  पाइ�ट र िजनको �याकेट लगाएको, पागल 
ज�तो एि�टङ्ग गरकेो, �प�ट खस भाषा बोलेको र 
सखु�तितरको ज�तो देिखने, नाम सो�दा भनेन । मलाई 
िच�न ु भएन भनी भनेको िथयो भनी कागज गरकेो 
देिखएबाट कसले गोली चलाएको हो भ�ने त�य यिकन 

नभएको अव�थामा �ितवादीह� म�येका दामोदर घत� 
र प�िसंह घत�ले नै गोली चलायो भनी भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने । 

पीिडतले िमित २०६६।०७।१७ मा 
ग�रिदएको कागजमा कसैको नाम उ�लेख भएको 
नदिेखएकोले पीिडतको कागज नै िवरोधाभाषपूण� 
देिख�छ । �ितवादीह�को घर खानतलासी गदा� 
वारदातसगँ स�बि�धत कुनै व�त ु फेला नपरकेो 
खानतलासी मचु�ुकाबाट दिेखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ 
नं. अनसुार, �यान मान� मनसायले गोली चलाउने, 
बम हा�ने, घातक हितयारले काट्ने वा मान�को लािग 
अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मान�स�मको काम 
गरमेा कुनै कारणले �यान मन� नपाएकोलाई उ�ोगिभ� 
समावेश गरकेो पाइ�छ । तसथ� �यान मान� उ�ोगको 
अपराध कायम ह�नको लािग अिभय�ुले गरकेो काय� 
�यान मान� मनसायले गरकेो ह�नपुछ� , मान�स�मको 
काम गरकेो ह�नपुछ� , �य�तो काम गरी सकेर पिन 
मािनसको �यान भने मन� नपाएको ह�नपुछ�  । �यान 
मान� िनयत नभएकोमा उ�ोग ह�न स�दैन । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह�ले नै गोली �हार गरकेो भ�ने ठोस 
र शङ्कारिहत �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको नदेिखने ।  

अत: िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादीह�लाई �यान मान� 
उ�ोगको अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर 
गरकेो स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।०६।१७ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०६९।०२।०३ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०७३९, लाग ु
औषध, नेपाल सरकार िव. टेकबहादुर ख�ी 

��ततु म�ुामा �ितवादीम�येका टेकबहादरु 
ख�ीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४ को देहाय (घ)(ङ) र (च) को कसरु अपराधमा सोही 
ऐनको दफा १४(१) को देहाय (झ) बमोिजम सजाय 
ह�न अिभयोग माग दाबी िलएको देिख�छ । लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय 
(झ) मा अ�य िनषेिधत काय� गन� �यि�लाई दईु वष�देिख 
१० वष�स�म कैद र �.एकलाख �पैयादेँिख बीस लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना ह�न स�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिखने । 

�ितवादी टेकबहादरु ख�ीलाई उ� 
ऐन�ारा िनधा� �रत सजायभ�दा घटी सजाय भएको 
भ�ने दिेखदैँन । साथै ��ततु कसरुज�य अपराधमा  
�ितवादीको भूिमकाको आधारमा अ�य �ितवादीलाई 
भएको सजायको अनपुातमा िनजलाई केही बढी सजाय 
भएको दिेख�छ । कानून�ारा कुनै खास कसरुबापत यित 
सजाय ह�ने भनी िनि�त र िकटानी �यव�था ग�रएको 
छ भने कसरु �मािणत भइसकेप�ात् िनण�यकता�ले 
सोही िनि�त सजाय गनु�पन� ह��छ । यसमा कुनै ि�िवधा 
रहदैँन । तर जहा ँ कुनै कसरु ठहर भएउपर कानूनले 
िनि�त सजायको �यव�था नगरी अिधकतम र �यूनतम 
सजायको हद तोिकिदएको ह��छ �यहा ँ िनण�यकता�ले 
“अपराधको मा�ा” अनसुार  कसरुको �कृित सहुाउदँो 
द�ड िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । यसमा कानूनले 
िनण�यकता�लाई केही �विववेक�य अिधकारसमेत 
िदएको देिखयो । लाग ुऔषध ऐनअ�तग�तको कसरुमा 
द�ड सजाय िनधा�रण गदा� लाग ु औषधको �कृित, 
प�रणाम, स�चय, ख�रद िब��लगायतका धेर ै
त�वह�लाई �यान िदइनपुछ�  भ�ने कुरालाई दफा १४ 
को �प�ीकरण ख�डले समेत ��ट पारकेो दिेखने । 

कसरुदारले पाउने सजाय उसले गरकेो 
अपराधको मा�ाभ�दा बढी ह�न ु ह�दँैन भ�ने कुरालाई 
समेत अदालतले िवचार प�ुयाउन ु पन� ह��छ । यसरी 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ ले �ितवादीले 
गरकेो कसरुज�य काय�उपर िनण�यकता�  अथा�त् 
�यायाधीशलाई कसरुको मा�ा अनसुार �यूनतम र 
अिधकतम सजायको प�रिधिभ� रही सजाय चयन 
गन�स�ने िवक�पसिहतको �विववेक�य अिधकार 
िदएकोमा  ऐनको दायरािभ� रहेर ग�रएको �याियक 
�विववेकको �योगको िवषयलाई वादीले �� उठाई 
बढी सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत रहेको मा�न निम�ने । 

�ितवादीलाई पटके कसरुदार कायम गरी थप 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादीको अक� पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीलाई लाग ु  औषध 
म�ुामा कसरुदार ठहर गरी अदालतबाट सजाय भएको 
त�य पिु� ह�ने कुनै �माण वादीले पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । लाग ु औषध ऐनअ�तग�तको पटके कसरु 
कायम ह�न सो ऐनअ�तग�तको कसरुमा सजाय भएको 
भ�ने िनिव�वाद �पमा पिु� ह�नपुछ�  । �ितवादीउपर 
बाकेँ िज�ला अदालतमा लाग ुऔषध म�ुा िवचाराधीन 
रहेको भ�नेस�म िमिसलबाट देिखएको अव�थामा 
सजाय नै ठहर भइसकेको भ�ने अथ� गरी पटके 
कसरुदार कायम गरी सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�दँैन । 
तसथ� ऐनको दफा १६ बमोिजम थप सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत सहमत 
ह�न सिकएन । यसथ�  बरामद लाग ुऔषधको �कृित 
र प�रमाणसमेतलाई �ि�गत गरी �ितवादी टेकबहादरु 
ख�ीलाई ४ वष� कैद सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादी 
टेकबहादरु ख�ीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) 
(ङ) र (च) अनसुारको कसरु गरकेो ठह�याई कैद वष� 
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छ र ज�रवाना �. २,५०,०००।– गन� गरी भएको 
स�ु धािदङ िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीलाई ४ वष� कैद र �. २,५०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।२।१४ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखएको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-०००१, जबरज�ती 
करणी, रोशन पराजुली िव.  नेपाल सरकार 

�ितवादी रोशन पराजलुीले मेरो छोरी वष� ६ 
क� प�रवित�त नाम रीनालाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने िकटानी जाहेरी परकेो 
देिख�छ । �ितवादीले अिधकार �ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा� वारदात िमित र समयमा आफू जाहेरवालाको 
घर कोठामा गई पीिडत खाटमा खेिलरहेको देखी 
करणी गन� मन लागेको ह�दँा िनजलाई चकलेट र तीन 
�पैया ँिदई आ�नो िलंग योिनमा पसाउने कोिशस गरे,ँ 
िभ� पसेन, २/३ िमनेटस�म सो �ि�या गरी रहे,ँ सोही 
बखत छोरी भ�दै िनजक� आमा कराउदैँ आएकाले 
छोडी गएको ह� ँभनी कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो 
देिख�छ । अदालतसम�को बयानमा कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरेको भए तापिन वारदात िमित र समयमा 
आफू जाहेरवालाको कोठामा गएको र पीिडतलाई मा� 
देखेको भ�ने कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । िनजउपर 
जाहेरवालाले िवनाकारण उजरुी िदन ुपन� कुनै त�यय�ु 
कारण �ितवादीले िदनसकेको नपाइने । 

�ितवादीले वारदात िमित, समयमा 
घटना�थलमा उपि�थत रहेको त�य �वीकार गरकेो 
अव�था एकाितर देिख�छ भने अका�तफ�  मौकामा 
कागज गन� िवणा िस�पकारले म घर कोठामा आइप�ुदा 

कोठाबाट रोशन पराजलुी बािहर िन�के, िभ� कोठामा 
गई हेदा� छोरीलाई फकाई करणी गरेको थाहा पाई 
त�काल उपचारको लािग अ�पताल लगेक� ह� ँ भनी 
मौकाको कागजलाई समथ�न गद� बकप� गरकेो 
र जाहेरवालाले पिन जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी 
अदालतमा आई बकप� गरेको देिखने । 

�ितवादीको वारदात�थलमा उपि�थित, 
िनजको पिहचान एवम्  पीिडत र जाहेरवालाको 
बकप�बाट समेतका आधारबाट अिधकार �ा�त 
अिधकारीसम� भएको �ितवादीको सािबती बयान 
िनजको िव�� �माणमा िलन िम�ने नै देिखन 
आयो । पीिडतको योिन रातो भई सिु�नएको भ�ने 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिखदँा 
पीिडतको योिनमा िलङ्गको घष�ण भएको भ�ने पिु� 
भएको देिख�छ । यसका साथै �ितवादीको अ�डरवेयर 
परी�ण गदा� मानव वीय� फेला परकेो भनी �ितवेदन 
�ा�त भएको देिख�छ । पीिडतले मौकामा कागज 
गदा� �ितवादी रोशन पराजलुीले मलाई चकलेट र 
नगद �.३ िदई िनजको िलंग मेरो योिनमा घसुायो 
भनी लेखाएकोमा अदालतमा आई मौकाको कागज 
बेहोरा पिु� ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ । उ� 
आधारबाट हेदा� ��ततु स�दभ�मा अपराध पीिडतको 
भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(ख) अनसुार �ितवादी िव�� �माणको �पमा �हण 
गनु�पन� देिख�छ । यसरी पीिडतको अदालतसम�को 
बकप� एव �वा��य परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला 
प�ुयराम िस�पकार तथा मौकामा कागज गन� िवणा 
िस�पकारको अदालतसम�को बकप�समेतका 
�माणह�बाट �ितवादीको सािबती बयान समिथ�त 
भएको दिेखदँा �ितवादीले वष� ६ क� प�रवित�त नाम 
रीनालाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरा पिु� ह�न आएको 
देिखने ।

जाहेरवालाले आफूउपर झ�ुा पोल उजरु 
गनु�पन� िव�ासलायक कारण �ितवादीले भ�न लेखाउन 
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सकेको देिखदँैन । िनजलाई िवनाकसरु  जबरज�ती 
करणीको आरोप लगाउन ु पन� कुनै पिन आधार 
िमिसलबाट देिखदैँन । पीिडत बािलकाको �वा��य 
परी�णबाट क�याजाली न�याितएको भ�ने देिखए 
तापिन योिन रातो भएर सिु�नएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �ितवादीले आ�नो िलंग पीिडत वािलकाको 
योिनमा पसाउने कोिशस गरपेिन िभ� नपसेको र 
२/३ िमनेटस�म सो �ि�या जारी राखेको भनी गरकेो 
बयानसगँ उ� �ितवेदनमा उि�लिखत िववरण िम�न 
आएको देिख�छ । यसबाट पीिडतको योिनमा पूर ैिलङ्ग 
पसाएको नदेिखए तापिन िलङ्ग िछराउने �यास गरकेो 
पिु� ह�न आएको पाइयो । मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को �प�ीकरण ख�ड “ग” 
अनसुार योिनमा केही मा� िलङ्ग �वेश भएको रहेछ 
भने पनी जबरज�ती करणीको कसरु कायम ह�ने हा�ो 
कानूनी �यव�था रहेको देिखने । 

अतः जाहेरी दरखा�त, पीिडतको मौकाको 
कागज एवम्  बकप�, �ितवादीको अिधकार �ा�त 
अिधकारीसम�को बयान, मौकामा कागज गन� िवणा 
िश�पकारको बकप�, घटना�थल मचु�ुका र पीिडतको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदन तथा �ितवादीले लगाएको 
अ�डवेयर परी�ण भइआएको �ा�त �ितवेदनसमेतबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
वादी दाबी पिु� भएको देिखदँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा  ऐ. ३ 
नं. को देहाय (१) बमोिजम वष� १०(दश) कैद सजाय 
भई ऐ.महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडत 
लाई �.४०,०००।– चािलस हजार �ितपूित�समेत 
भराई िदने ठह�याई भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।९।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल 
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CR-०२२१, सामािजक सरु�ा भ�ामा 
अिनयिमतता गरी ��ाचार गरकेो, ि�भुवन िसंह था� 
िव. नेपाल सरकार 

��ततु िववादमा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारले ��यथ� �ितवादीले ६२ जनालाई सामािजक 
भ�ा िवतरण गरकेोम�ये ३ जनाको मा� �या�चे सही 
छाप िमली अ�को �या�चे सिहछाप निमलेको ह�दँासमेत 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भनी सजाय ह�न 
माग गरकेो देिख�छ । �ितवादी ि�भवुन िसहं था�ले 
भ�ा ब�ुन आउने �यि� �वयम्  उपि�थत ह�न नस�दा 
िनजको प�रचय प� िलई आउने �यि�लाई भ�ा िदने 
गरकेो र उ� भ�ा स�बि�धत �यि�ले पाएका छन्, ६२ 
जनाको भ�ा ३ जनालाई एकै िदनमा िदएको होइन । 
फरकफरक समयमा िदएको हो । भ�ा रकम म आफँैले 
िवतरण गरकेो ह� ँभ�ने िजिकर िलएको देिखएकोले उ� 
िववािदत भरपाईमा परकेो द�तखत सामािजक सरु�ा 
प�रचय प�बाहक �वयम् को नभई भ�ा िलन आउने 
अ�यको द�तखत ह�ने कुरा �वाभािवक �पमा देिखने । 

�ितवादीले िकत� भरपाई बनाई रकम खाए 
मासेको भ�न ुमा� पया�� ह�दँैन । �यसको लािग �माण 
पिन पेस गरकेो ह�न अिनवाय� ह��छ । यस ि�थितमा 
सामािजक सरु�ा भ�ा स�बि�धत �यि�को नामबाट 
�ितवादीले िकत� भरपाइ खडा गरी खाए मासेको 
वा स�बि�धत �यि�ले भ�ा नपाएको भ�नेतफ�  
अनसु�धान भएको देिखदँैन । सामािजक सरु�ा भ�ा 
रकम आफूले नपाएको र आ�नो नामबाट रकम 
िनकाली िकत� सिहछाप गरी अक�  �यि�ले बझेुको भ�ने 
स�ब�धमा स�बि�धत �यि�को उजरुी पन� आएको पिन 
देिखदँनै । भने अनसु�धानकता�ले रकम िलएको 
भिनएका स�बि�धत �यि�लाई बझुी िनजह�ले 
आफूले रकम नपाएको भ�ने भनाइ पिन िमिसल 
सलं�न देिखएको छैन । यसबाट उ� भ�ा रकम बझेुको 
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भरपाईमा ��यथ� �ितवादीले िकत� गरकेो मा�न िम�ने 
नदेिखने । 

वादीले ६२ जनालाई सामािजक भ�ा िवतरण 
गरकेो िववरणमा �यो रकम स�बि�धत मािनसले पाए, 
नपाएको र �ितवादी आफँैले िकत� भरपाइ बनाएको हो, 
होइन भ�ने स�ब�धमा कुनै अनसु�धान नगरी दायर 
गरकेो म�ुामा �ितवादीले ओहोदाको द�ुपयोग गरी 
दाबीको रकम �रसवत् िलएको भनी फौजदारी म�ुामा 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखने । 

अतः उ�लेख भएका आधार र कारणबाट 
िवशेष अदालत काठमाड�ले िमित २०७१।१०।१३ 
मा ��यथ� �ितवादी ि�भवुन िसंह था�लाई सफाइ 
िदएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या. �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-RC-०००२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िव�णुिसहं ठगु�ना (सोनाम) 

सफाइ पाएका �ितवादीउपर वादी नेपाल 
सरकारले र कसरुदार ठहर भएका �ितवादी िव�णिुसंह 
ठग�ुनाले पनुरावेदन अदालत महे��नगरमा पनुरावेदन 
गरकेो कारण पनुरावेदन अदालत महे��नगरले 
�ितवादी िव�णिुसंह ठग�ुनाको हकमा मा� साधकको 
रोहमा स�ु अदालतको फैसला सदर गरपे�चात् पिन 
कसरुदार ठहर भएका �ितवादी िव�णिुसंह ठग�ुनाले 
यस अदालतमा पनुरावेदन नगरकेो कारण िनजको 
हकमा स�म पनुरावेदन अदालतको फैसला साधकको 
रोहमा िवचार गनु�पन� देिखने ।

जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको बयान, 
घटना�थल लासजाचँ �कृित मचु�ुका, व�तिु�थित 
मचु�ुका र अ�य िमिसल संल�न �माणबाट �ितवादीको 
�ीमती झाप ु ठग�ुनाको म�ृय ु भएको दिेखयो । उ� 
म�ृयकुो स�ब�धमा आरोिपत �ितवादी िव�णिुसंह 

ठग�ुनाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� मतृकको 
म�ृयपूुव� पिन आफूले मतृकलाई कुटिपट गन� गरकेो, 
२०६९ सालको ितहारमा मतृक �ीमती माइत गएर 
आएपिछ पिन झगडा भएप�ात् पनुः �ीमती माइत 
गई िमित २०६९।८।१२ गते �थानीय मेलौली 
भगवती मि�दरमा लागेको जा�ा हेन� गएर घर नआई 
कालिुसंह िब�को घरमा आएर बसेको थाहा पाएर 
�यहा ँगई �यहीबँाट कपालमा समाती बािहर िनकाली 
कुट्द ैकुट्दै िलएर आई कत��य गन� योजनाले नै परुानो 
घरमा प�ुयाई पिहले काठको िचप�ट दाउराले टाउकोमा 
पटकपटक �हार गरे ँअिन च�कुले दईु (२) पटक �हार 
गदा� म�ृय ुभएपिछ कसैले निचनन्ु भनेर अनहुार र हात 
ख�ुामा कालो मोसो दली मतृ लास िभरमा �याली 
घटना�थलमा लागेको रगत िलपपोत गरे ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको बयान गरकेोमा अदालतमा पिन �ीमतीको 
आफूले कत��य गरी मारकेो �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिखने ।

कसैले धा�रलो हितयार च�कुसमेतले �हार 
गदा� अ� कसैको म�ृय ुभएमा धा�रलो हितयार �हार 
गन�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. 
को देहाय १ बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गनु�पन� ह��छ । तदन�ुप �ितवादीले गरकेो बयान र 
व�तिु�थित मचु�काका मािनसह�को बकप�बाट 
समेत �ितवादी दोषी देिखई रहेकोमा स�ु अदालतले 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई गरकेो फैसलाउपर �ितवादीले पनुरावेदन 
अदालत र यस अदालतमा समेत पनुरावेदन नगरबेाट 
िनजले कसरु गरकेो ��ट भइरहेको ह�दँा थप �माणको 
िववेचना ग�ररहन ुनपन� । 

तसथ� �ितवादीले आफूले मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो कुरा �वीकार गरी अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� गरकेो बयान घटना�थल लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकाबाट समिथ�त भएकोले �ितवादीले 
गरकेो उ� बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 
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बमोिजम �ितवादी िव�� �माण ला�ने नै दिेखदँा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको िमित २०७०।९।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधकको रोहमा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१४१४, लाग ु औषध 
(गाजँा), नेपाल सरकार, िव.  वजृिकशोर सहनीसमेत

�ितवादी नागे�र सहनीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� करण सहनीले फोन गरी 
भनेकोले गाजँा लोड गरी �याएको भनी उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । वादी नेपाल सरकारले अिभयोग 
दाबीमा सािबक िशवशि� �यू उ�ोगको १७८३ नं. 
को �क चलाउने �यि� करण सहनी भनी �ितवादी 
कायम गरकेो दिेख�छ । िनज �ितवादी प�ाउ परपेिछ 
आफू करण सहनी नभई वजृिकशोर सहनी हो भनी 
नाग�रकताको �माणप�समेत पेस गरकेो देिख�छ । 
िनजले िलएको नेपाली नाग�रकताको �माण प�मा 
बजृिकशोर सहनी भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । सो 
स�दभ�मा �ितवादी आशबहादरु ग�ुङसगँ कारागारमा 
लगी सनाखत गराइएको देिख�छ तर उ� सनाखत 
गदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. १७३ बमोिजमको �ि�या 
अपनाई सनाखत गरकेो नदेिखने । 

स�ु अिभयोग दायर ह�दँा करण सहनी 
भनी लेिखसकेपिछ पिछ आएर करण सहनी भ�ने 
वजृिकशोर सहनी भनी दाबी िलन करण सहनी भ�ने 
�यि� बजृिकशोर सहनी नै ह�न् भनी स�माण पिु� 
ह�नपुन� ह��छ । अ�यथा �ितवादीको नाम यिकन गरी 
म�ुा चलाउदँा अक�  �यि�लाई म�ुा च�न स�ने र 
सजाय ह�न स�ने ह��छ । यसरी अिभयोग प�मा करण 
सहनी भनी उ�लेख भएको अव�था र प�ाउ परकेा 
�यि�को नाम वजृिकशोर सहनी भएको अव�थामा 

दवैु नाम गरकेो �यि� एउटै �यि� हो भनी मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १७३ बमोिजमको �ि�यािवपरीत �ितवादी 
आशबहादरु ग�ुङसगँ कारागारमा लगी गरकेो सनाखत 
कागजबाहेक अ�य कुनै �माणबाट पिु� ह�न नआएकोले 
िनजलाई सफाइ िदने गरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

गाडी चालक आशबहादरु ग�ुङ र गाजँा 
ख�रद गन� नागे�र सहनीसमेतले अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतमा बयान गदा� �ितवादी गोिव�द�साद 
बत�लाको नाउमँा रहेको ना.२ ख ६१०२ नं. को 
�क गाडी धनीको सहमितबेगर िलएर गएको र गाजँा 
राखेको स�ब�धमा धनीलाई थाहा नभएको भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । िनज गाडी धनीले समेत अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतमा आफूलाई �कमा गाजँा राखेको 
स�ब�धमा थाहा नभएको भनी बयान गरकेो देिख�छ । 
वादी नेपाल सरकारले नै अिभयोग मागदाबीमा िनज 
�क धनीलाई आ�नो �कमा लाग ुऔषध ओसारपसार 
गन� गराउन चालकसमेतलाई आदेश िदएको तथा लाग ु
औषध ओसारपसार र कारोबारको वारदातमा िनजको 
सलं�नता रहे भएको कुरा कतैबाट ख�ुन नआएको भनी 
उ�लेख भएको देिखने । 

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१८ अनसुार नै सवारी धनीलाई लाग ुऔषध राखेको 
थाहा नभएको अव�थामा �य�तो सवारी साधन जफत 
नह�ने भ�ने उ�लेख भएको र अिभयोग दाबीमै सवारी 
धनीलाई थाहा भएको भ�ने उ�लेख गन� नसकेको तथा 
वादी नेपाल सरकारले अ�य कुनै �माण�ारा सवारी 
धनीलाई थाहा िथयो भनी पिु� गराउन नसकेको 
अव�थामा उ� ना.२ख ६१०२ नं. को �क धनी 
गोिव�द�साद बत�लालाई िफता� िदने गरी भएको स�ु 
र पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै 
देिखन आउने । 

�ितवादी आशबहादरु ग�ुङ र नागे�र सहनी 
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दवुै जनाले अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा बयान 
गदा� वारदातमा संल�न भएकोमा सािबत रही बयान 
गरकेो देिख�छ । खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका र 
�हरी �ितवेदनसमेतबाट उ� कुरा पिु� ह�न आएको र 
िनज �ितवादीह�ले समेत उ� �ितवेदनलाई अ�यथा 
हो भनी भ�न सकेको पाइदँैन । यसबाट �ितवादीह� 
आशबहादरु ग�ुङ र नागे�र सहनीले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेोमा कुनै िववाद नरहने । 

पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
�ितवादीह�लाई �याियक �विववेकको �योग गरी 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम ह�ने सजायको िसमािभ�ै 
रही सजाय गरकेो देिख�छ । िवधाियकाले कसरुको 
अनपुातमा सजाय होस् भ�ने उ�े�यले नै �यायाधीश 
/ िनण�यकता�लाई �विववेक�य अिधकार �दान गरकेो 
ह��छ । �याियक �विववेकको �योग गदा� �यायाधीशले 
कसरुदारह� पटके अपराधी भए नभएको, 
सङ्गिठत�पमा अपराध गर े नगरकेो, नाबालक व�ृ 
र अपाङ्ग भए नभएको र अपराधमा �योग भएको 
�ि�या, प�ित र कसरुको अनपुातसमेतलाई म�यनजर 
गरी कानून, िन�प�ता, सद् िववेक र �यवहा�रकता 
हेरी गनु�पन� ह��छ । हामीले अंगालेको फौजदारी 
मा�यताअनसुार कडा सजायले मा� फौजदारी �याय 
�शासनको म�सद पूरा गन� नस�ने । 

�ितवादीह� आशबहादरु ग�ुङ र नागे�र 
सहनी पटके कसरुदार भएको र बरामद भएको 
गाजँाको प�रमाण िनकै ठूलो रहेको भ�ने देिखदैँन । 
यी �ितवादीह� गाजँा ख�रद गरी िब�� गन� र नाफा 
कु��याउने �यि� नभई भ�रयाको �पमा काम गन� गाडी 
चालक र सहचालकस�म रहेको देिख�छ । िनजह�ले 
खाजाको �पमा केही रकम िलई उ� काय� गरकेो 
देिख�छ । गाजँाको ख�रद िब�� गन� �यि� अथा�त् 
गाजँाको धनी सभुाष चौधरी रहेको र िनजउपर वतन 
�प�ताको अभावमा अिभयोग नै दायर ह�न सकेको 
देिखदँैन । यसबाट यी �ितवादीह�उपर अिभयोग 

दाबीअन�ुपको उप�लो हदको सजाय गनु�  �याियक 
�विववेकको �ि�बाट उिचत र �यायपूण� ह�दँैन । य�तो 
अव�थामा यी �ितवादीह�लाई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम जनही ४ वष� कैद र 
�.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको सजायलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, उपयु��बमोिजमका आधार, कारण, 
�माण र कानूनबमोिजम पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
�ितवादी वजृिकशोर सहनी र गोिव�द�साद बत�लालाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� तथा �ितवादीह� आशबहादरु 
ग�ुङ र नागे�र सहनीउपर स�ु अदालतबाट जनही 
८ वष� कैद र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी 
भएको फैसला केही उ�टी गरी जनही ४ वष� कैद र 
�.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी िमित २०७१।९।१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल जेठ १० गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७३-CR-०६५९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव.  सानुका�छा िव.क.समेत 

जाहेरवालाले अदालतसम� बकप� गदा� 
वारदातको समयमा आफू घटना�थलमा नभएको, 
मतृकको अव�थालाई देखेर अ�ययन गररे, 
सा�ीह�माफ� त सनुी थाहा पाएअनसुार जाहेरी िदएको  
भनी लेखाएको पाइयो । िनज वारदात�थलबाट तीन 
चार घ�टाको पैदल दरुीको फरकमा रहेको भनेबाट 
िनज वारदातको च�मिदद गवाह रहे भएको नदिेखने ।

 अदालतमा आई बकप� गदा� मौकामा 
बिुझएका �यि�ह� िसतामाया िव.क.ले मौकाको 
बेहोरा आफूले नलेखाएको भनी बकप� गरकेो, अ�य 
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बिुझएका �यि�ह� गोपाल िव.क.ले यी �ितवादीह�ले 
मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो होइन भनी बकप� 
गरकेो, िम�र िव.क.ले पूण�बहादरु सनुारलाई 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो मैले देिखन भनी 
बकप� गरकेो, रामकुमार अछामीले �ितवादीह�ले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो कुरा मैले लेखाएको होइन । 
िनजले कामीगाउलेँले कुटिपट गरकेो कुरा मा� भनेको 
िथए ँ । कसले कुटिपट ग�यो मलाई थाहा भएन भनी 
बकप� गरकेा, बिु�बहादरु सनुारले मतृकले बजार गएर 
आउदा कामीगाउमँा मलाई कामी गाउलेँले िपटे भनेका 
िथए । िनजले उनीह�को नाम भने बताएका िथएनन् 
भनी गरकेा बकप�ह�समेतबाट यी �ितवादीह�को 
कुटिपटको कारणबाट नै पूण�बहादरु सनुारको म�ृय ु
भएको हो भनी वादी प�ले लगाएको कसरु शङ्कारिहत 
�माणबाट �थािपत गन�सकेको नपाइने ।

�ितवादीह� सानकुा�छा िव.क. र काले भ�ने 
�काश िव.क. ले मौकामा बयान गदा� कसरुमा सािबत 
रही बयान गरकेो भए तापिन मौकाको सािबतीअन�ुप 
नै मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�ने कुरा िनजह�को 
सािबती बयानबाहेक अ�य �वत�� �माणबाट पिु� ह�न 
नसकेको र िनजह� अदालतसम� बयान गदा� कसरुमा 
पूण�तया इ�कार रही बयान गरकेो अव�था िव�मान 
रहेको देिखदँा मौकाको उ� सािबती बयानलाई अ�य 
�वत�� �माणले समथ�न नगरकेो अव�थामा उ� 
बयानलाई �माणमा िलन िम�ने नदिेखने ।

मतृक पूण�बहादरु सनुार अ�यिधक र�सी 
सेवन गन� �यि� भएकोले लडेर चोटपटक लागेर 
िनजको म�ृय ुभएको हो । �ितवादीह� िनद�ष भएको 
ह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भनी 
�ितवादीह�का सा�ी भोला �े�ले �प��पमा बकप� 
गरकेा तथा प�रि�थितज�य �माणह�ले समेत िनजको 
भनाइलाई पिु� गन� थप म�त गरकेो देिखने ।

मतृकको लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, िभसेरा परी�ण �ितवेदन तथा शव परी�ण 

गन� डा�टरको बकप�समेतबाट मतृकको म�ृयकुो 
कारण ख�ुन सकेको अव�था नदेिखएको तथा 
कुटिपटबाट नै िनजको म�ृय ुभएको हो भनी यिकनसाथ 
भ�नस�ने अव�था देिखदैँन । वादी प�ले अिभयोग 
लगाइसकेपिछ �यसलाई शङ्कारिहत तवरले पिु� 
गनु�पद�छ । अिभयोग दाबीलाई  केवल अनमुान र 
अड्कलका आधारमा �थािपत गन� कदािप िम�दैन । 
सो गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�नजाने ।  

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा �माणबाट 
पूण�बहादरु सनुारको म�ृय ु�ितवादीह�को कत��यबाट 
भएको पिु� ह�ने शङ्कारिहत �माणको अभावमा 
गोरखा िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ठहर गरी भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७३।३।१४ फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७४-CR-०३८६, कत��य 
�यान, छिवलाल बुढामगर िव. नेपाल सरकार

�माणको �पमा पेस भएको िमिसल सलं�न 
मतृकको लासको फोटोमा लास जाचँ मचु�ुकाको 
बेहोराबमोिजमको य�त� चोट, िनलडाम तथा रगत 
लागेको देिख�छ । उि�लिखत लास जाचँ मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन तथा �माणको �पमा पेस 
भएको मतृकको लासको फोटोसमेतबाट मतृकको 
टाउको, अनहुार, मखु, घाटँीसमेतका अङ्गमा 
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पटकपटक धेर ै �हारह� भएको देिखन आएको छ । 
सोही पटकपटकको �हारबाट मतृकको िचउडँोको 
हाड (माि�डवल) भािँचएको, मािथ�लो दातँ मूलतः 
अगािडको दातँ (�यानाइन र इि�सजर) भािँचएको, 
ताल ु र िनधारको हाडमिुनतफ� को मि�त�कमा रगत 
जमेको (Haemorrhage) देिखन आएको छ । य�तो 
अव�थामा मतृकको म�ृय ुभएकोमा �ितवादी छिवलाल 
बढुामगरले आ�नो काय� भिवत�य हो भनी पनुरावेदन 
िजिकर िलएको पाइने । 

मतृकउपर कसैले गरकेो काय� भिवत�य ह�न 
िनजले गरकेो काय� इिवलागरिहत सामा�यतः मािनस 
नमला�ज�तो काय� देिखनपुन� ह��छ । िवना कुनै इिवलाग 
सामा�यतः मािनस नमला� ज�तो काय� गरकेोमा मािनस 
मन� गएको अव�थामा मा� भिवत�य ह�ने देिख�छ । 
तर ��ततु वारदातमा �ितवादी छिवलाल बढुामगरले 
िच�वा दाउराले मतृकको टाउकोलगायतको 
संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक �हार गरकेो काय�बाट 
नै मान� िनयत रहेको दिेखन आएको छ । मतृकको 
अनहुार, टाउको तथा घाटँीसमेतको अङ्गमा �श�त 
चोट र िनलडाम रहेको दिेखदँा �ितवादीको काय� 
भिवत�यअ�तग�तको रहेको भ�न िम�ने नदेिखने । 

�ितवादी छिवलाल बढुामगरले िच�वा 
दाउराले पटकपटक कुटी, �हार गरी टाउको तथा 
मि�त�कमा समेत द�खल प�ुयाई, अगािडको दातँसमेत 
भाचँी मतृकको ह�या गरकेो दिेखन आएको छ । 
मतृकको ह�यामा िनज �ितवादी छिवलाल बढुामगरको 
एकल सलं�नता रहेको देिखदँा िनजको काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
देिखन आएकाले पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको 
फैसला अ�यथा भ�न निम�ने ।  

अतः �ितवादी छिवलाल बढुामगरलाई स�ु 
�कुम िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा सोही १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको 

फैसला पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट सदर ह�ने 
ठहर गरी िमित २०७४।०२।१६ मा भएको  फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

��ततु अ.बं.१८८ नं. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार पीडकलाई अि�तम सजाय िनधा�रण 
गदा� �याियक मन �योग गरी िपडकलाई समेत 
�यायोिचत सजाय गनु�पन� दिेखने ।   

�ितवादी छिबलाल बढुामगर र मतृक पित 
/ प�नी नाताका देिख�छ । िदनभर खेतमा काम गरी 
साझँ खाना खाने सवालमा िववाद भई मतृकलाई 
�ितवादी छिबलाल बढुामगरले िच�वा दाउराले 
�हार गरकैे कारण मतृकको म�ृय ु भएको दिेख�छ । 
मान�पन� पूव��रसइवी रहेको पिन देिखन आएको छैन । 
िनज �ितवादी छिबलाल बढुामगर स�ु अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानबाटै आरोिपत कसरुमा 
सािबती रही अदालतसम�को बयानमा समेत सािबत 
भई बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा सािबत भई �याियक �ि�यालाई सहयोग 
प�ुयाएको देिखदँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५ (प��) 
वष� मा� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या. �ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-०३१६, ज�गा 
िखचोला चलन, ग�ुशरण यादवसमेत िव. च��कलादेवी 
यादव

दाबीको िसराहा िज�ला डुमरी गा.िव.स. 
वडा नं.४ को िक.नं.८५ को ०-१०-० आवादी ज�गा 
वादी च��कलादेवी यादवको नाउमँा दता� रहेको त�य 
िमिसल संल�न ज�गाधनी दता�  �े�ता उतारबाट देिखन 
आएको छ । सो ज�गा वादीको �वािम�वमा रहेको 
कुरामा िववाद देिखदँनै । �ितवादीह� ग�ुशरण यादव, 
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�ेमसागर यादवसमेतले सो ज�गाको हक बेहकमा कुनै 
��न उठाएको पिन पाइदँैन । आफूह�ले वादीले दाबी 
गरझे� कुनै िखचोला नगरकेो भनी �ितउ�र िजिकर 
िलएको देिखदँा सो ज�गामा िखचोला भए नभएको भ�ने 
��नको सू�म िववेचना गनु�पन� देिखन आउने ।

स�ु िज�ला अदालतले सम�ुचा ज�गाको 
क�जा िखचोलामा नपन� भनी केवल कानूनमा �य�ु 
श�दको शाि�दक �या�यामा सीिमत भई िनण�य गरकेो 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको महलको १ नं. 
र १४ नं. मा भएको कानूनी �यव�थालाई तादा�यता 
ह�ने गरी �या�या गनु�  वा�छनीय ह��छ । एकाको हक 
दता�को ज�गा जबरज�ती क�जा गन� कानूनले िनषेध 
गरी द�ड ज�रवानाको �यव�था पिन गरकेो स�दभ�मा 
ज�गा िम�नेको महलको १ नं. को शाि�दक �या�याले 
मा� ज�गा िम�ने महलको िवधाियक� मनसाय प�रपूण� 
ह�न स�दनै । वादीको िक.नं.८५ को ०-१०-० 
ज�गा सिसम नै �ितवादीह�ले क�जा गरकेो दिेखन 
आएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
वादी दाबीबमोिजम िखचोला ठहर गरी भएको फैसला 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः वादीको हक दता�को िक.नं.८५ को 
०-१०-० ज�गा �ितवादीले िखचोला ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७२।३।८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल असोज २२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-WO-०४५६, 
उ��ेषण / परमादेश, िववेक खनालसमेत िव. ि�भुवन 
िव�िव�ालय िचिक�सा शा� अ�ययन सं�थानसमेत

िनवेदकह�समेत सि�मिलत भएको परी�ाको 
�कािशत नितजा के कुन कारणले �िुटपूण� रहेको छ 
र िवप�ी काया�लयह�ले कुन कानूनको उ�लंघन 

गरकेा ह�न् भनी िनवेदकह�को आ�नो िनवेदनप�मा 
�प� खलुाउन र पिु� गन� सकेको देिखदँनै । केवल 
आफूह�ले ��ह� िमलाएको अनपुातमा अङ्क 
कम आएको भ�ने बेहोराको िनवेदन दाबी रहेको 
छ । यस स�ब�धमा स�बि�धत िनकायसम� उजरु गन� 
तथा ��प�को पनुः चेक जाचँ गन�लगायतका अ�य 
वैकि�पक माग�ह� िव�मान नै रहेको अव�थामा �रट 
�े�ािधकार आकिष�त नह�ने । 

पिहलो पटकको परी�ा र� भई दो�ो पटक 
परी�ा स�चालन भएकोमा उ� परी�ामा िनवेदकह� 
सहभागी भई सो परी�ाको नितजामा उ�ीण� 
परी�ाथ�ह�ले काउि�सिलङ िलई स�बि�धत कलेजमा 
भना�समेत भइसकेकोले अ�त�रम आदेश जारी नह�ने 
भनी यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।११ मा 
आदशे भएको छ । यसबाट िनवेदन दाबीको अव�थामा 
प�रवत�न आई अक�  अव�था िसज�ना भइसकेको 
देिखयो । यसरी जनु परी�ाफल र� ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
दाबी छ, सोही परी�ाफलमा िनवेदकह� उि�ण� भई 
कलेज भना�  भई पठन पाठनमा संल�नसमेत भइसकेको 
अव�था ह�दँा अब िनवेदन माग दाबीअनसुारको आदेश 
जारी गनु�को कुनै औिच�य नरहने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट �रट 
िनवेदन माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नरहेकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-RC-००६९, कत��य �यान 
(साधक), नेपाल सरकार िव. गीता कवर

जि�मएको ब�चा से�टी टंक�मा फालेको 
भ�ने कुरा �वयम् �ितवादी आफँैले �वीकार गरकेो 
र घटना�थल लास मचु�ुका एवम् शव परी�ण 
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�ितवेदनबाट उ� िशश ु जीिवत ज�मेको िथयो भ�ने 
त�य �थािपत भइरहेको अव�थामा िनज �ितवादीले 
जीिवत जि�मएको ब�चालाई कत��य गरी मारी से�टी 
टंक�मा फालेको त�य पिु� ह�न आयो । तसथ�ः िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम  सजाय गन� गरकेो स�ु स�यान िज�ला 
अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च 
अदालत सखु�तबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
ग�ररहनपुन� अव�था नरहने । 

आ�नो पित िवदेश गएको अव�थामा 
परप�ुषको गभ� रही ज�मेको ब�चाको कारण 
समाजमा ह�न स�ने आ�नो लोक ल�जाबाट ब�ने 
�यास गदा� यी �ितवादीले ��ततु वारदात घटाएको 
देिख�छ । हाल यी �ितवादीको उमेर २२ वष� रहेको र 
एक छोरीसमेत रहेको दिेख�छ । परप�ुषको करणीबाट 
जि�मएको िशश ु लोकलाजबाट ब�नका लािग कसरु 
गरकेो, �ितवादीले अदालतसम� समेत कसरुमा 
सािबत भई �याय स�पादनमा सहयोग गरकेो तथा 
बािलका छोरीको पालनपोषण, िश�ा िद�ालगायतको 
िज�मेवारी  �ितवादीमा रहेकोसमेत दिेखन आएको 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� 
भई अदालती व�दोव�तको १८८ नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद सजाय गन� राय जाहेर भएको उ�च अदालत 
सखु�तको राय मनािसब नै दिेखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी गीता कवरले अिभयोग मागदाबीको कसरु 
गरकेो �मािणत भएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोव�तको १८८ नं. बमोिजम ५ वष� 
कैद सजाय ह�न रायसमेत �य� भएको स�यान 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।१०।११ को 

फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत सखु�तको 
िमित २०७३।०९।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर भई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई ५ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०८८३, लाग ुऔषध 
डाइजेपाम, नेपाल सरकार िव. सुमन सुनार 

पैदल िहिँडरहेका वष� २१ को �ितवादी 
समुन सनुारको शरीर खानतलासी गदा� िनजको दािहने 
ख�ुाको िपडुँलामा लकुाई िछपाई राखेको लाग ुऔषध 
२ एमएल. को झोलसिहतको फेनारगन २५ िसिस, 
डाइजेपाम २५ िसिस, निुफ� न २५ िसिस र नाइ�ोसन 
१० ट्याबलेटसमेत फेला परकेो भ�ने बरामदी मचु�ुका 
रहेको पाइ�छ । बरामद भएको लाग ुऔषध Central 
Police Forensic Science Laboratory, 
Maharajgunj, Kathmandu बाट नमनुा परी�ण 
भई �ितवेदन �ा�त भएको देिखने । 

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा बरामद भएको लाग ु औषध सेवन र िब�� 
गन�को लािग �याएको हो भ�ने बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । �ितवादीले अदालतसम�को बयानमा सो 
बरामद भएको लाग ुऔषध िदनमा २ पटक सेवन गन� 
टाढाबाट आएको बेला १०।१२ िदनलाई प�ुने गरी 
आफँैले सेवन गन�को लािग ख�रद गरी �याएको हो भनी 
सेवनमा सािबती रही िब�� िवतरणमा इ�कारी रही 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी समुन सनुार पैदल 
िहिँडरहेको अव�थामा बरामद लाग ुऔषधसिहत प�ाउ 
परकेो भनी �ितवेदक �.ना.िन. िललाराज लािमछानेले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो पाइ�छ । िनज 
�ितवेदकको अदालतसम�को बकप�बाट �ितवादीको 
काय� अिभयोग दाबीबमोिजमको िब�� िवतरण, स�चय 
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तथा ओसारपसार, िनकासी ज�तासमेत रहेको भ�ने 
ख�ुन आएको नदेिखने । 

�ितवादीको उमेर २१ वष� भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । �ितवादीले िब�� �योजनको काय� 
गरकेो त�य कुनै �माणबाट ख�ुन आएको पाइदँनै । 
कसैलाई िब�� गरकेो दिेखन आएको छैन । �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा सरुशे 
घत�समेत भई �.४,५००।- मा उ� बरामद भएको 
लाग ुऔषध िकनी सेवनसमेत गरकेो हो भ�ने बेहोरास�म 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले पोल गरकेो सरुशे 
घत�को हकमा कुनै पिहचान तथा वतनसमेत ख�ुन 
सकेको नदेिखने ।

�ितवादीको उमेर, प�ाउ ह�दँाको अव�था, 
लाग ु औषध िब��स�ब�धी कुनै काय� गरकेो पिु� 
ह�न नआएको अव�थामा �ितवादीलाई िब�� तथा 
ओसारपसार भ�डारमा सजाय गन� िम�ने देिखदैँन । 
यस ि�थितमा �ितवादीलाई लाग ु औषध सेवनतफ�  
सजाय गन� ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः �ितवादी प�ाउ परकेो अव�था, 
िनजको उमेर, लाग ुऔषधको �कृित र बरामद भएको 
प�रणामसमेतलाई �ि�गत गदा�, सेवन �योजनाथ� 
�याएको भ�ने �ितवादीको बयान �वाभािवक दिेखदँा 
सेवनतफ�  सजाय गन� ठहर गरेको �प�दहेी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।१।७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७२-CI-०२४२, उ��ेषण / 
परमादशे, गोपालशंकर �े�समेत िव. नेपाल सरकार 

अिधकार स�प�न बागमती स�यता एक�कृत िवकास 
सिमित ग�ेु�वरी, काठमाड�समेत

िक.नं.१२२ र १२३ को ज�गा हाल 
सािबक ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा मालपोत काया�लय, 
काठमाड�बाट िमित २०७०।०८।०९ मा हाललाई 
तामेलीमा रा�ने िनण�यको िट�पणी र आदेश भएको 
पाइ�छ । सो िट�पणी आदशे हेदा�, दाबीको िक.नं.१२२ 
र १२३ को ज�गामा बागमती खोला बिगरहेको �ाकृितक 
�थल अव�थाको र नाप न�सा ह�दँाको अव�थामा सो 
�थानमा पानी बिगरहेको, नाप न�सा ह�न नसकेको, 
हाल नदीले धार प�रवत�न गरकेोले पि�चम दि�णतफ�  
केही ज�गा नदी उकास भएको बाझँो पत�को �पमा 
रहेको, सो नदी उकासको �पमा रहेको ज�गा �यि� 
िवशेष वा संघस�थाको नाउमँा दता� गन� काय� हाललाई 
रो�का रािखिदएको छ भनी भूिम सधुार तथा �यव�था 
िवभागको रायसमेत रहेको भ�ने बेहोरा पाइ�छ । सोही 
कारण िनवेदकह�को हाल सािबक ग�रपाउ ँ िनवेदन 
मालपोत काया�लय काठमाड�बाट तामेलीमा रािखएको 
देिखन आउने । 

दाबीको सो ज�गाको वा�तिवक भोगचलन 
िनवेदकह�मा आई नसकेको अव�थामा िवप�ी 
अिधकार स�प�न बागमती स�यता एक�कृत िवकास 
सिमितबाट मआु�जा �दान गन� कुनै व�तिुन� 
आधारसमेत रहेको देिखन आएन । िनवेदकह�ले 
दाबीको ज�गा आ�नो हकभोगमा रहेको, सो ज�गा 
बागमती स�यता एक�कृत िवकास सिमितको 
आयोजनामा परकेो पिु� ह�ने कुनै �माण पेस गरमेा 
कानूनबमोिजमको मआु�जा िदई ज�गा अिध�हण गन� 
भनी िलिखत जवाफ तथा िलिखत �ितवादमा उ�लेख 
गरकैे पाइ�छ । िनवेदकह�को तफ� बाट मआु�जा �ा�त 
गन� आव�यक व�तिुन� �माणह� पेस गन� सकेको 
नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर गरी भएको आदेश अ�यथा भ�न 
निम�ने । 
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अतः िनवेदकह�को उ��ेषणय�ु 
परमादशेसमेतको �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०९।०२ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर : दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७३-CI-०५५५, िनषेधा�ा, 
राजेशकुमार साह िव. चि��काकुमारी साहसमेत

िनवेदक राजेशकुमार साह धनषुा िज�ला 
अदालतमा द.नं.३७३ को जारी र द.नं.१७७० को 
धनमाल म�ुामा िमित २०७२।०७।३० को तारखेमा 
रहेको त�य िमिसल संल�न तारखे पचा�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । पित प�नीिबच अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
धनमाल म�ुासमेतमा कानूनबमोिजम उपचार�ा� 
ह�ने अव�था रहेको छ । अक�तफ�  िवप�ीम�येक� 
िनवेदकक� प�नी चि��काकुमारी साहले द.नं.१९१५, 
िमित २०७२।९।५ मा िवप�ीह�लाई िझकाई 
घरले ु िहसंामा कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िज�ला �हरी 
काया�लय, धनषुामा िनवेदन िदएको पाइने । 

िनवेदकले धनषुा िज�ला अदालतमा धनमाल 
र जारी म�ुा दायर गरी िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
र िनजक� प�नीले िज�ला �हरी काया�लय, धनषुामा 
घरले ुिहंसामा कारबाही ग�रपाउ ँभनी आ�नो पितसमेत 
उपर उजरुी गरकेो देिखदँा यी पित प�नीिबच िववाद 
रहेको देिखन आउने ।

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची-१ अ�तग�त रहेको घरले ु िहसंाको कसरुको 
िनवेदन परकेोमा िनवेदकलाई �हरी काया�लमा 
उपि�थत गराई छलफलस�म गराएको काय� 
कानूनस�मत नै देिखन आयो । िनवेदकले दाबी गरझे� 
िवप�ीह�ले िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा प�ाउ गन� 

तथा कपाली तमसकु गराउनेस�मको अव�था िव�मान 
रहेको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िनषेधा�ाको आदेश जारी नह�ने ठहर गरी भएको आदेश 
मनािसब नै देिखयो । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न निसकने । 

अतः िनषेधा�ाको आदशे जारी नह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७२।१२।३० मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-०४७८, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलने उ�ोग, �ेमबहादुर थापा िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादीह�ले मोवाइलबाट एस.एम.एस. 
समेत गरी माग गरकेो रकम निदए छोराछोरीलाई 
अपहरण गरी मारी िदने ध�क� पटकपटक िदई गैरकानूनी 
हरकत गरकेाले �ितवादीह�लाई हदैस�मको सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी परकेो 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी र अका� �ितवादी 
धनबहादरुसमेतले कसरुमा सािबती भई अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ । पनुरावेदक 
�ितवादी �ेमबहादरु थापाले आरोिपत कसरुमा 
पूण�ता: इ�कार गरी सह�ितवादीसगँ िचनाजानीस�म 
पिन नभएको भनी स�ु अदालतसम� बयान गरकेो 
पाइयो । िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गर े पिन िनजलाई स�ु अदालतबाट 
कैद र ज�रवानासमेत ह�ने गरी भएको फैसलाउपर 
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िनजले पनुरावेदन गरकेो देिखएन । अका� �ितवादी 
धनबहादरु गौचनले जाहेरवाला काकासगँ फोनमा कुरा 
भएको र स�देश पठाएको कुरामा सािबत भई स�ु 
अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ । माग गरकेो रकम 
निदएमा छोराछोरीलाई अपहरण गरी मारी िदने ध�क� 
िनज �ितवादीह�ले फोनबाट िदएको हो भनी आ�नो 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गरी जाहेरवालाले स�ु 
अदालतसम� बकप�समेत गरकेो पाइने । 

जाहेरवाला र �ितवादीह�को फोन स�पक�  
िववरण (Call details) एवम् स�देशसमेतबाट 
िनजह�िबच पटकपटक फोनमा संवाद भएको र 
स�दशेसमेत पठाएको देिख�छ । फोनबाट िफरौती 
रकम माग गरी मागबमोिजमको रकम निदएमा नाबालक 
छोराछोरीको �यान मान� ध�क� िदनलुाई कानूनतः 
कसरुज�य काय� नै मा�न ु पन� । सामािजक यथाथ�को 
यस प�रवेशमा �ितवादीह�ले मोबाइलबाट िदएको 
ध�क�बाट जाहेरवालामा मानिसक पीडा पगेुको र 
स�भािवत आपरािधक काय�बाट जोिगनेतफ�  िविवध 
िवक�पह� अपनाउनेतफ�  छटपटाहट र �यास 
गरकेो त�य िमिसलबाट देिखन आएको छ । फोनको 
समयाविधसमेतको िववरण र जाहेरीमा उि�लिखत 
समयसमेत एकआपसमा िम�दो ज�ुदो रहेको 
देिखयो । मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ६ नं. मा “कसैले कुनै रकम 
माग गरी �य�तो रकम निदएमा अपहरण गन� वा 
शरीर ब�धक िलने ध�क� िदएमा िनजलाई उ�ोग 
गन� �यि�सरह सजाय गनु�पछ� ” भ�ने �ावधान 
रहेको छ । जाहेरवालाको अदालतसम�को बकप�, 
�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा र अदालतसम� 
गरकेो बयान एवम् जाहेरवाला र �ितवादीह�िबचको 
फोन स�पक�  िववरणसमेतबाट िनज पनुरावेदक 
�ितवादीले उ� महलको ६ नं. अनसुारको कसरु 
गरकेो त�य शङ्कारिहत तवरबाट पिु� ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी �ेमबहादरु थापाले 

पैसा ह�याउन जाहेरवालालाई फोन गरी अपहरण 
गन� भनी ध��याएको त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा 
िनज पनुरावेदक �ितवादीसमेतलाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ र 
५ नं. बमोिजम २ वष� कैद र �. १५,०००।– जनही 
ज�रवाना ह�ने गरी स�ु �प�देही िज�ला अदालतले 
िमित २०६९।०३।१८ मा गरकेो फैसला केही उ�टी 
गरी पनुरावेदक �ितवादीसमेतलाई सोही महलको ३, 
६ र ५ नं. बमोिजम जनही ३ वष� ६ मिहना कैद र �. 
२५,०००।- (प�चीस हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६९।१२।२६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०२९२, 
उ��ेषण / परमादेश, तुलबहादुर �े� िव. नेपाल 
मेिडकल काउि�सल, बाँसवारीसमेत 

�रट िनवेदक वी.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ान वी.पी. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ान ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोिजम �थािपत 
�ित�ान भएकोमा िववाद छैन । िवगतका वष�ह�अन�ुप 
नै २०७२ सालमा पिन वी.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ान ऐन, २०४९ को दफा १० अनसुार 
रहेको काय�का�रणी सिमितबाट पा�रत भई ऐ. ऐनको 
दफा ७ अनसुार रहेको स�चालक प�रषद ्को ३८ 
औ ं सभाको िनण�य�ारा �ित�ानको PG Program 
समेतको शैि�क काय��मह�को Prospectus 
स�ब�धमा िनण�य भई �ित�ानमा स�चािलत शैि�क 
काय��मह�को �वेश परी�ा सन् २०१५ �योजनका 
लािग �ाि�क सभाबाट �वीकृत भई अनमुोदनसमेत 
भई MD/MS/MDHA का PG Program मा ज�मा 
११० िसट रहने भनी Prospectus तथा �ित�ानको 
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website समेतमा राखी सव�साधारणको जानकारीका 
लािग साव�जिनक भइसकेको अव�थामा अ��यािसत 
�पमा नेपाल मेिडकल काउि�सल�ारा �ेिषत च.नं. 
२१७।०७२।०७३ (�.) िमित २०७२।०६।१२ को 
िनरी�ण तथा िव�ाथ� भना�  �वीकृितस�ब�धी प��ारा 
िवगत वष�ह�मा MD/MS PG Program अ�तग�त 
भना�स�ब�धी �ा� िसट सं�यामा झ�डै आधी कटौती 
गरी ज�मा ५७ िसटमा� िदने भ�ने काउि�सलको प� 
�ा� भएकोले काउि�सलको उ� प�बाट �ित�ानको 
हक अिधकारमा आघात पगेुकोले काउि�सलको िमित 
२०७२।०६।१२ को प� तथा त�स�ब�धी िनण�य एवम् 
िनरी�ण �ितवेदनसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको म�ुय िनवेदन मागदाबी 
रहेको देिखने । शैि�क वष� सन् २०१५ का लािग 
MD।MS PG Program अ�तग�त वी.पी. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ान, धरानलाई नेपाल मेिडकल 
काउि�सलले िव�ाथ� भना�का लािग ५७ िसटको 
अनमुित िदने िनण�य गरकेो काउि�सलको च.नं. २१७ 
िमित २०७२।०६।१२ को िमिसल संल�न प�को 
छाया�ँितबाट देिखन आउछँ । काउि�सलको उ� प� 
नेपाल मेिडकल काउि�सलको िमित २०७२।०६।०१ 
को सात� िवशेष पूण� बैठकको िनण�यको आधारमा 
�ेिषत भएको पाइयो । नेपाल मेिडकल काउि�सलको 
िमित २०७२।०६।०१ को िनण�यको िमिसल संल�न 
छाया�ँित हेदा� काउि�सलले उ� िनण�य िनरी�ण 
टोलीको �ितवेदन काउि�सलको िश�ा सिमितसम� 
पेस भई िश�ा सिमितको िनण�यको आधारमा नेपाल 
मेिडकल काउि�सलबाट िमित २०७२।६।१ मा िनण�य 
भएको देिखने । 

नेपाल मेिडकल काउि�सल िनयमावली, 
२०२४ को िनयम २०ख को उपिनयम (१) मा 
“काउि�सलले मेिडकल कलेजको पूवा�धार िवकास, 
गणु�तरीय िचिक�सा िश�ाको अनगुमन, मू�याङ्कन 
र परी�ा िनरी�णको लािग िवशेष� िनरी�कह�को 

छु�ाछु�ै िनरी�ण टोलीह� गठन गन�छ” भ�ने �ावधान 
छ । सोही �ावधानअनसुार िवप�ी काउि�सलले 
िनवेदक �ित�ानको िनरी�ण गरी �ितवेदन पेस 
गन� डा. चोपलाल भषुालको संयोजक�वमा ४ 
सद�यीय टोली गठन गरकेो देिख�छ । उ� िनरी�ण 
टोलीले िनवेदक �ित�ानका िव�ाथ�, िश�क र 
�यव�थापकह�सगँ अ�तरि�यासमेत गरी िवप�ी 
काउि�सलसम� िमित २०७२।०४।२८ मा �ितवेदन 
बझुाएको देिखने । �यसरी गठन भएको सिमितलाई ऐन, 
तथा यस िनयमावलीबमोिजम काउि�सलले आफूलाई 
�ा� अिधकार आ�नो रखेदेख र िनय��णमा रहने गरी 
��यायोजन गन�स�ने �ावधान रहेको दिेख�छ । सोही 
�ावधानअनसुार िनरी�ण टोलीले बझुाएको �ितवेदन 
उपर छलफल र िव�ेषण गन� िनरी�ण टोलीको 
�ितवेदन िवप�ी काउि�सलले िश�ा सिमितसम� 
पठाएको देिखयो । िश�ा सिमितले िनरी�ण टोलीको 
�ितवेदनमा छलफल र िव�ेषण गरी आ�नो िसफा�रस 
िवप�ी काउि�सलसम� पेस गरकेो देिख�छ । िश�ा 
सिमितबाट िसफा�रस �ा� भएप�ात् नेपाल मेिडकल 
काउि�सलको िमित २०७२।६।१ मा बसेको बैठकले 
िनवेदक �ित�ानको शैि�क वष� सन् २०१५ को लािग 
MD/MS तफ�  ५७ जना िव�ाथ� भना� िलन स�ने गरी 
�वीकृित िदने िनण�य गरकेो देिखने । 

वष� २०७२ सालका लािग �ित�ानको 
स�चालक प�रषद् को िमित २०७२।०४।२९ को 
िनण�य�ारा PG Program लगायत िविभ�न शैि�क 
काय��मह�को Prospectus स�ब�धमा िनण�य 
भएको हो भ�ने िनवेदक �ित�ानको िनवेदन मागदाबी 
स�ब�धमा हेदा� �ित�ानको स�चालक प�रषद ्को उ� 
िनण�यप�ात् पिन िवप�ी काउि�सलसम� अनमुितका 
लािग िनवेदक �ित�ानले िमित २०७२।०६।१७ मा 
िनवेदन गरकेो िमिसल संल�न िनवेदक �ित�ानको 
च.नं.१२९६।०७२।०७३ िमित २०७२।०६।१७ 
को प�को छाया�ँितबाट देिखन आउछँ । िनवेदक 
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�ित�ानको उ� प�बाट समेत भना�का लािग 
िव�ाथ�को िसट सं�या िनधा�रण गरी अनमुित �दान 
गन� अिधकार िवप�ी काउि�सलमा रहेको त�यलाई 
िनवेदक �ित�ान �वयम् ले �वीकार गरकेो देिखने । 

जन�वा��यउपर खेलबाड गन� मू�यमा 
िव�ाथ� भना� सं�या बढाउदँै लैजान ु र िचिक�सा 
िश�ाको �े�मा अ�व�थकर �यापा�रक �ित�पधा�लाई 
��य िदन ुकसैको िहतअनकूुल ह�दँनै । य�ता कुरामा 
रा�यले प�ितगत तवरबाट बाि�छत िनय��ण कायम 
रा�नपुन� । काउि�सलले यो अिधकारको �योग गदा� 
�ा�यापकह�को उपल�ध स�ंया, िवशेष�ता, भौितक 
पूवा�धार, अ�पतालमा रहेको श�या (Bed) सं�या, 
िबरामीको चापलगायत अ�य �यव�थापक�य �मताको 
मू�याङ्कन गरी ती कुराह�को सापे�तामा िसट सं�या 
िनधा�रण ग�रन ुपद�छ । यो कुनै औपचा�रकता िनवा�ह 
गन� कम�का�डी िवषय होइन । अ�ययन अ�यापनका 
लािग उिचत, तािक� क, �यवहा�रक र �तरीय िचिक�सा 
िश�ा सिुनि�चत गन� िकिसमको मापद�ड िनधा�रण 
गरी �यसको समिुचत अनशुरण वा प�रपालना गनु�  
वा�छनीय मेिडकल काउि�सलले अनगुमन, िनरी�ण 
गरी डा. चोपलाल भसुालसमेतका िवशेष�ह�को 
अ�ययन टोलीले पेस गरकेो �ितवेदनसमेतका 
आधारमा २०७२ सालका लािग ५७ िसट िनधा�रण 
गरकेो देिखदँा यसलाई अनिुचत वा कानून �ितकूल 
िसट सं�या िनधा�रण ग�रएको मा�न निम�ने । 

िवप�ी नेपाल मेिडकल काउि�सलको िमित 
२०७२।६।१ को िनण�य कानूनअनकूुल नै दिेखयो । सो 
िनण�यबाट िनवेदक वी.पी. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ानको कुनै �कारको हक अिधकारमा आघात 
पगेुको देिखन आएन । यसका अित�र� िव�ाथ� 
भना�का लािग िसट सं�या िनधा�रण शैि�क वष� सन् 
२०१५ (२०७२ साल) को लािग भएकोमा अिहले सो 
अविध �यितत भई अब सा�दिभ�कता नै नरहेको ह�दँा 

िनवेदन मागबमोिजमको �रट आदेश जारी गरी रहन 
परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०३२६, 
उ��ेषण / परमादेश, जीते��कुमार यादव िव. काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ९ िसनामंगलसमेत 

िवप�ी राजेशकुमार झा िमित 
२०५८।११।२० देिख लागू ह�ने गरी बढीमा १ 
वष�का लािग उपकुलपितको सूचना तथा �िविध   
स�लाहकारमा िनय�ु भएको र िमित २०५९।९।३ 
देिख िमित २०७१।९।१ स�म पूवा��चल िव�विव�ालय, 
िव�ान तथा �िविध संकायको सहिडनको पदमा 
काय�रत् रहेको िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखन 
आउछँ । यसबाट राजेशकुमार झा िव�विव�ालयको 
कुनै पदमा नरहेको भ�ने िनवेदन िजिकर खि�डत 
भएको देिखन आयो । भएको वा�तिवक त�य लकुाई 
अ�यथा िजिकर गरकेो देिखदँा िनवेदक सफा हात िलई 
अदालत �वेश गरकेो भनी मा�न निम�ने ।

पूवा��चल िव�विव�ालयको काय�का�रणी 
प�रषद ्को िमित २०७१।१२।९ गते बसेको बैठकको 
िनण�य नं. २५९२ बाट सम�वय महाशाखाको �मखुको 
�पमा िमित २०७१।१२।०९ गतेदेिख लागू ह�ने गरी 
४ वष�का लािग िवप�ी राजेशकुमार झालाई िनयिु� 
गन� िनण�य भएको देिख�छ । पूवा��चल िव�विव�ालय 
िनयमावली, २०५३ को ख�ड (ख) सेवास�ब�धी 
िनयमावली, २०५३ को प�र�छेद ३ को िनयम १५ 
मा “ऐन, र िनयमावलीअ�तग�त �थािपत िनकायमा 
वा सभा वा काय�कारी प�रषद ्को िनण�यबाट �थािपत 
कुनै अ�य िनकायमा काय�कारी प�रषदले् औिच�यका 
आधारमा िनण�य गरअेनसुार सहरिज��ार, सहिडन, 
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सहपरी�ा िनय��क, सहायक �या�पस �मखुलगायत 
अ�य पदािधकारीको िनयिु� ह�न स�नेछ । �य�ता 
पदािधकारीको सेवा, सत� तथा सिुवधा काय�कारी 
प�रषद ्ले तोकेबमोिजम ह�नेछ” भ�ने �ावधान रहेकोले 
सहिडनलगायतको पदमा काय�कारी प�रषद् ले 
िनण�य गरी िनयिु� गन� सिकने । कानूनबमोिजम 
अिधकार �ा� िनकाय वा अिधकारीले स�बि�धत 
सं�थाको �र� रहेको पदमा यो�यता पगेुका �यि�लाई 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी गरकेो िनयिु�लाई 
बदर वाितल गनु�  उिचत ह�दँैन । �यसैगरी िनयिु� 
भएका पदािधकारीको सेवा, सत� तथा सिुवधासमेत 
काय�कारी प�रषद ्ले तो�न स�ने नै देिख�छ । िवप�ी 
राजेशकुमार झालाई िनय�ु ग�रएको सहिडनको 
पदमा िनय�ु ह�न िनजमा यो�यता पगेुको छैन भनी 
मा�न सिकने कुनै मनािसब कारण र आधार दिेखन 
आएन । �रट िनवेदकले िवप�ी काय�का�रणी प�रषद ्को 
िमित २०७१।१२।०९ को िनण�य नं. २५९२ को 
िनण�यबाट िनवेदकको के क�तो हक अिधकार हनन् 
ह�न गएको हो सो कुरा िनजले �प�सगँ उ�लेख 
गन� सकेको नदिेखने । पूवा��चल िव�विव�ालय 
िनयमावली, २०५३ ख�ड (ख) सेवास�ब�धी 
िनयमावली, २०५३ को प�र�छेद ३ को िनयम १५ 
मा भएको �ावधानअनसुार िवप�ी राजेशकुमार झालाई 
सम�वय महाशाखाको �मखु पदमा िनय�ु ग�रएको 
देिखदँा पूवा��चल िव�विव�ालयको काय�का�रणी 
प�रषद ्को िमित २०७१।१२।९ िनण�य नं. २५९२ 
र िमित २०७१।१२।२७ िनण�य नं.२५९६ को 
िनण�य कानूनअनकूुल देिखएको र सो िनण�यबाट �रट 
िनवेदकको कुनै �कारको हक अिधकारमा आघात 
पगेुको देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गरी रहन परने । ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-००८१, जालसाजी, 
�ेमकृ�ण �े� िव. िन�� �धान

काठमाड� िज�ला, नगर वडा नं.२८ 
िक.नं.१११८ र िक.नं.१११९ को ज�गाह� िमित 
२०६३।१०।३ मा र.नं.२९२४ क को हालैदेिखको 
बकसप�को िलखतबाट आमाले िदने र िवप�ी 
�ेमकृ�ण �े� िलने गरी िलन ु िदन ु गरकेा र पिछ सो 
ज�गा �ितवादी �ेमकृ�ण �े�ले �ितवादी राजेश�वज 
�धानलाई िमित २०६४।५।९ मा राजीनामा िलखत 
पा�रत गरी िदएको अव�थासमेत ह�दँा िकत� कागजको 
१८ नं.को हद�यादिभ� िफराद गन� आएको देिखने । 
�ितवादीले दाता �ितवादी सीतादेवीले अंशब�डाको 
महलको १९(१) बमोिजम घरको मूली भएकाले 
आधास�म स�पि� �यवहार चलाउन आफूखसु 
गन�स�ने आधारमा घर खच� तथा प�रआएको �यवहार 
िमलाउन िदएको कुरामा वादीको दाबी ला�ने होइन साथै 
�य�तो कुरामा लेनदेन �यवहारमा उ�लेख भएअनसुार 
रिज��ेसन पा�रत भएको िमितले एक वष�स�ममा थाहा 
पाएको प�तीस िदनिभ� नािलससमेत गरकेो अव�था 
नभई हद�यादसमेत नघाई िमित २०६७।६।२१ 
मा जालसाजी भएको भनी दायर भएको िफराद 
हद�यादसमेतका आधार खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर 
िलएको दिेखने ।

एकासगोलमा रहेका वादीले लेनदने 
�यवहारको १० नं. मा उ�लेख भएको रिज��ेसन 
िमितले एक वष�स�ममा थाहा पाएको पैतँीस िदनिभ� 
नािलस गन� आएको अव�था पिन देिखदँैन । आ�नो 
अंशहक सरुि�त गन� मौकामा िलखत बदरतफ� को म�ुा 
दायर गरकेो अव�था पिन देिखएन । उ� हद�याद 
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नघाई समा� भएपिछ मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १८ नं. को हद�यादका आधारमा दायर 
भएको ��ततु जालसाजीतफ� को मागदाबी कानून र 
�यवहारसङ्गत देिखन नआउने ।

कानूनले िनधा� �रत हद�यादिभ� ��ततु 
िफराद दाबी परकेो भ�ने देिखन आएन । यस 
अव�थामा जालसाजी भएको भनी दायर भएको िफराद 
हद�यादसमेतका आधारमा खारजे ह�ने नै दिेखयो । 
पनुरावेदन अदालतबाट उ� िलखत जालसाज ठहर 
नगरकेो हदस�म सदर गरी िलखत िनि��य ह�ने भनी 
भएको फैसला िमलेको देिखन नआउने ।

उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट वादी 
दाबीको हकको घरज�गा सीतादेवीबाट �ितवादी 
�ेमकृ�णले बकसप�को िलखतबाट �ा� गरपेिछ िनज 
�ितवादीले अका� �ितवादी राजेश�वज �धानलाई 
राजीनामा गरी िदएको देिखदँा सो काय� जालसाजी ठहर 
नगरकेो हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।७।२० को फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । सो वादीको भागको घरज�गाको 
िलखत िनि��य नगराएकोस�म स�ुको उ� फैसला 
उ�टी ह��छ र वादीको भागको आधा घर ज�गाको उ� 
राजीनामा िनि��य ह��छ भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।१२।९ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई हद�याद नघाई मलुकु� ऐन, 
लेनदने �यवहारको १० नं. मा उ�लेख भएअनसुारको 
हद�याद समा� भएपिछ मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १८ नं. को हद�यादका आधारमा दायर 
भएको ��ततु जालसाजीतफ� को िफराद मागदाबी प�ुन 
स�दैन । वादीको िफराददाबी हद�यादका आधारमा 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CR-००५२, 

जालसाजी, िसतादेवी �धान िव. िन�� 
�धान र �ेमकृ�ण �े� िव. िन�� �धानसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या. डा. �ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�ंहा, ०७२-CR-०३२२, जालसाजी, 
िन�� �धान िव. िसतादेवी �धानसमेत

सगोलमा नै रहे भएको अव�थामा यी वादी 
अंिशयारा देिखई रहेको अव�थामा िब�� राजीनामा 
भए गरकेो अव�था ह�दँा यी वादी र �ितवािद सीतादेवी 
दईुजना अिंशयाराह� रहेको र यी �ितवादीले आ�नो 
पैतकृ स�पि� राजीनामा िब�� गरकेो अव�था देिखदँा 
अंशब�डाको महलको १९(१) को �यव�था सा�दिभ�क 
ह�ने देिखयो । उ� अशंब�डाको १९(१) मा िपता 
पखुा�का पालाको चल अचल गै� स�पि�को हकमा 
चलमा सबै र अचलमा आधीस�म �यवहार चलाउनलाई 
�वा�नी, छोरा वा िवधवा बहुारीको म�जरुी नभए पिन 
आफूखसु गन� पाउछँ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिखने । �ितवादी सीतादेवी �ितवादीको आमा सो 
प�रवारको घरमलुी भएकोमा िववाद देिखएन । िनजको 
नाममा दता� कायम रहेको अचल स�पि� घर �यवहार 
चलाउन आधास�म िब�� गरी घर�यवहार चलाउन 
र चलाउन स�ने नै अव�था देिखयो । अचल ज�गा 
जिमनको आधास�म िब�� गरी �ा� नगद �पैयालेँ 
घर �यवहारमा �योग गन� कानूनले नै छुट र अि�तयार 
िदएको देिख�छ । यी �ितवादीसगँ अ�य कुनै िनि�चत 
आय�ोत भएको पिन दिेखदँैन । यी वादीसमेत 
सगोलमा नै रहेको बखत घरको आिथ�क आव�यकता र 
सामािजक आिथ�क �यवहार िमलाएको िवषय र कुरामा 
उ� िब�� �यवहार गरकेो कुरामा मेरो सहमित तथा 
म�जरुी छैन मलाई सा�ीसमेत रािखएको िथएन, छैन 
भनी आ�नो अशं हक बदर ग�रपाउ ँभनी दायर भएको 
िफराद मागदाबी तक� सङ्गत दिेखन नआउने । 
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मौकामा घर �यवहार चलाएको �ोत र 
भएको आिथ�क कारोबारलाई िबिस�एझ� गरी िमित 
२०५८।१०।२८ मा भएको कारोबारको कुरामा लेनदेन 
�यवहारको १० नं. मा उ�लेख भएको रिज��ेसन 
िमितले एक वष�स�ममा थाहा पाएको प�तीस िदनिभ� 
नािलस गन� आएको अव�था देिखदँनै । आ�नो अशंहक 
सरुि�त गन� मौकामा िलखत बदरतफ� को म�ुा दायर 
गरकेो अव�था पिन देिखएन । उ� हद�याद नघाई 
समा� भएपिछ मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको 
१८ नं. को हद�यादका आधारमा दायर भएको ��ततु 
जालसाजीतफ� को िफराद मलुकु� ऐन, अ.बं.१८० 
बमोिजम खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट िमित 
२०५८।१०।२८ को िलिखतका स�ब�धमा परकेो 
िफराद दाबी प�ुन स�दैन भनी भएको फैसलालाई 
बदर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।१२।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CR-००५० र ०७०-CR-००७०, 

जालसाजी, िसतादवेी �धान िव. िन�� 
�धान र देवीलाल �े� िव. िन�� �धान 
 § ०७०-CR-३२१, जालसाजी, िन�� �धान 

िसतादेवी �धानसमेत 
 § ०७०-CR-००५१ र ०७०-CR-००५३, 

जालसाजी, िसतादवेी �धान िव. िन�� 
�धान र सुनी �धान िव. िन�� �धान 
 § ०७०-CR-००६२ र ०७०-CR-००७३, 

अंशचलन, िसतादेवी �धान िव. िन�� 
�धान र िन�� �धान िव. िसतादवेी �धान 
 § ०७०-CR-०४३१ र ०७०-CR-०४४१, 

दूिषत शेषपिछको बकसप� बदर, िसतादेवी 
�धान िव. िन�� �धान र सुनी �धान िव. 
िन�� �धान 

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६६-WO-०४३७, उ��ेषण 
/ परमादेश, क�याणी शाह िव. राि��य वािण�य ब�क 
के.का. काठमाड�समेत

िनवेिदका क�याणी शाहले बारा िज�ला 
छातािप�ा गा.िव.स. वडा नं. ३ ि�थत पशपुित 
िमिलङ्ग इ�डि��ज �ा.िल.को नाउमँा दता�  कायम 
रहेका िक.नं १७२ लगायतका िविभ�न १५ िक�ा 
ज�गाको कूल �े�फल ज�गा िबगाहा २-१०-० रहेका 
ज�गा र सो ज�गामा बनेको कारखाना भवनलगायतका 
अचल स�पि�समेतको िधतोको �ि�ब�धक िलखत 
िमित २०५६।०३।२९ मा राि��य वािण�य ब�कको 
नाउमँा पा�रत गरी ब�कबाट �वीकृत सीमा �.५ 
करोडम�ये वािष�क १४.५ �ितशत �याजदरमा िमित 
२०५६।३।३० र २०५६।३।३१ मा गरी ज�मा 
�.२,३५,६२,७३४।९० कजा� िलएको दिेखने । 

ज�गाको िधतो जमानत मू�याङ्कन आिदका 
स�ब�धमा ऋण असलुी �यायािधकरणमा िविभ�न 
��न उठी ऋण असलुी �यायािधकरणबाट िमित 
२०६१।६।१९ मा फैसला गदा� सावँा �याजसिहत 
�.५,०८,३७,०१३।२६ पशपुित िमिलङ इ�डि��जले 
िधतो सरु�णमा राखेको ज�गासमेत िललाम िब�� 
गरी र रकम असलुउपर ह�न नसकेको जित रकम 
उ� कजा�को लािग �यि�गत जमानी ब�ने िनवेिदका 
क�याणी शाहले ग�रिदएको �यि�गत जमानीको 
िलखतको अधीनमा रही िनजको जायजेथाबाट राि��य 
वािण�य ब�कलाई भराई िदने गरी फैसला भएको र सो 
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फैसला अि�तम भई बसेको दिेखने ।
फैसला काया��वयन स�ब�धमा जारी भएको 

क�पनीको नाउकँो �याद िमित २०६२।२।२३ मा 
तामेल भएको र िनवेिदकाको नाउकँो �याद िमित 
२०६२।२।३० मा यी िनवेिदका क�याणी शाह आफँैले 
हातैमा बझेुको देिख�छ । �यसपिछ यी िनवेिदकाले 
िमित २०६२।३।६ मा ऋण असलुी �यायािधकरणबाटै 
क�पनीको जायजेथा िब�� ग�रपाउ ँ भनी उ� 
�यायािधकरणमा िनवेदन िदएको अव�था ह�दँा यी 
िनवेिदकाको हकमा �ाकृितक �यायको उ�लङ्घन 
भयो भ�न िम�ने ि�थित नदेिखने ।

ज�गाको हकमा मालपोत काया�लय बाराको 
�ितक�ा � १,५१,०००।– को दरले २-१०-० 
ज�गाको �यूनतम मू�य �. ७५,५०,०००।– र घर 
टहराको �यूनतम मू�य �. २५,५८,५३८।८८ गरी 
ज�मा �. १,०१,०८,५३८।८८ कायम ह�ने गरी ग�रएको 
मू�याङ्कनलाई नै ऋण असलुी �यायािधकरणले 
िललामको लािग वा�तिवक मू�य कायम गरकेो 
भ�ने देिख�छ । यसरी �ािविधकसमेतको राय िलई 
िललामको �ि�या अगािड बढाउदँा क�पनीको मेिसनरी 
औजार �.१७,००,०००।– मा िवजयकुमार �धानले 
सकार गरकेो दिेख�छ । तर घर ज�गाको िललामको 
लािग ऋण असलुी �यायािधकरणबाट ते�ो पटक 
िमित २०६३।३।११ मा गोरखाप�मा सूचना �कािशत 
गदा�समेत कसैले बोलप�बाट ज�गा िललाम गरी िलने 
स�ब�धमा िनवेदन गरकेो नदेिखने । पटकपटक राि��य 
दैिनक पि�कामा घर ज�गा िललामको लािग बोलप�को 
सूचना �काशन गदा� पिन कोही कसैबाट उ� घर 
ज�गा िललामको लािग िनवेदन नपरपेिछ ऋण असलुी 
�यायािधकरणबाट िमित २०६४।६।२२ मा राि��य 
िविण�य ब�कलाई यी िनवेदक क�याणी शाहले िधतोमा 
राखेको घर ज�गा सकार गन� र असलु ह�न बाकँ� � 
३,९०,२८,४७४।३८ को िनज �ितवादी जमानीकता� 
क�याणी शाहले ग�रिदएको �यि�गत जमानीको 

अधीनमा रही स�पि� देखाई �याउन प�ाचार 
भएप�ात् मा� ब�कले उ� ज�गा सकार गरकेो देिखने । 

ब�क आफूले पिहले मू�याङ्कन गरकेो 
रकमभ�दा कम मू�यमा िललाम भयो भ�ने 
िनवेिदकाको ��का स�ब�धमा हेदा� �थमतः ��ततु 
िललामी �ि�या ब�क आफँैले गरकेो नभई ऋण 
असलुी �यायािधकरणको फैसलाबमोिजमको रकम 
असलु गन�का लािग �यायािधकरणका ऋण असलुी 
अिधकृतबाट भएको अव�था देिखने । ऋण असलुी 
�यायािधकरणको उ�े�य िनवेदकको सावँा �याज 
असू�नेबाहेक अ�य उ�े�य ह�दैँन । ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२७ अ�तग�त ऋण असलुी �यायािधकरणको फैसलाले 
िनधा�रण गरबेमोिजमको ऋण असलुी गन� अिधकारीको 
�पमा ऋण असलुी अिधकृतलाई तोकेको ह�दँा कानूनले 
तोकेबमोिजमको �ितिनिधले कानूनबमोिजमकै �ि�या 
पूरा गरी यी िनवेिदकाले िधतोमा राखेको िललाम गनु�पन� 
ज�गाको कानूनबमोिजमका िनकायह�बाट मू�याङ्कन 
गराई िललामको �ि�यासमेत अगािड बढाएको पाइदँा 
ऋण असलुी अिधकृतबाट पूवा��ह रािखयो वा ब�कको 
�वाथ�मा काम भयो िक भनी शङ्का गनु�पन� ि�थित पिन 
नदिेखने ।  

ऋण असलुी अिधकृतले िनवेिदकाले 
धरौटीमा राखेको क�पनीको जायजेथाको हकस�म 
मा� िललामीको �ि�या अगािड बढाएको, िललाम 
गनु�अिघ ज�गाको हकमा मालपोत काया�लय बाराको 
मू�याङ्कनबमोिजम र मेिसन तथा घर टहराको हकमा 
वीम क�स�टे�सीको मू�याङ्कन �ितवेदनबमोिजम 
नै मू�याङ्कन गरकेो, िललामको �ि�याको बारमेा 
िनवेिदकालाई पिन जानकारी गराइएको, घर ज�गाको 
िललामको लािग पटकपटक गोरखाप� दैिनकमा 
सूचना �काशन गरकेो र यसरी सूचना �काशन गदा� 
पिन उ�ोगको मेिसनरी औजारबाहेक अ� घर टहरा 
र ज�गाको िललाम �ि�या पूरा ह�न नसकेको ि�थितमा 
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ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी िनयमावली, 
२०५९ को िनयम २९(५) बमोिजम िनवेदकले 
धरौटीमा राखेको घर ज�गा ब�क �वयम् लाई सकार गन� 
ऋण असलुी अिधकृतबाट प�ाचार गरपेिछ मा� ब�कले 
उ� जेथा ब�कबाट �वीकार गरकेोसमेत पाइएबाट 
िललामस�ब�धी अव�थालगायतका यावत �ि�याह� 
कानूनबमोिजम नै भए गरकेो देिखएको र जमानी 
िदने िनवेिदकाबाट असलुउपर गरकेो अव�थासमेत 
नह�दँा ऋण असलुी �यायािधकरणबाट भएको िमित 
२०६२।५।१ को आदेश, िमित २०६४।६।२२ को 
प� र िमित २०६५।९।१८ को आदेश तथा ऋण 
असलुी पनुरावेदन �यायािधकरणबाट भएको िमित 
२०६६।२।१३ को आदेशसमेतलाई बदर ग�ररहन ुपन� 
देिखन नआउने ।  

अतः उ�लेख भएबमोिजम िधतो 
िललामस�ब�धी काय�मा कुनै �िुट नदेिखएको र 
क�पनीको स�पि� िललाममा क�पनी �वयम् िनवेदन 
गन� आएको अव�थासमेत नदेिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल  
क��यटुर: म�ज ुखड्का 
इित संवत् २०७५ साल फागनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-००९१, 
उ��ेषण,  मो. �यास िमकरानी िव. पुनरावेदन अदालत 
जनकपुरसमेत

िनवेदकक� आमा अमानत खातनुले िमित 
२०५४।८।५ मा अ�दलु गफारसगँ � ६,६०,०००।– 
को लेनदेन कागज गदा�को समयमा िनवेदकका बाब ु
अिलहसन िमया पिन सा�ीको �पमा बसी सा�ीको 
महलमा सही गरकेो अव�था ह�दँा िनवेदकका 

एकासगोलका बाब ुआमाले िनवेदकलाई अंश हकबाट 
वि�चत गन� िनयतले सो लेनदनेको कागज तयार 
पारेका होलान् भनी शङ्का गन� िम�ने पिन दिेखएन । 
यस आधारमा पिन िक.नं. ४८८ र ३९९ का ज�गाह� 
िनवेदकक� आमा अमानत खातनुको आफूखसु गन� 
पाउने स�पि� नै भएकोले पिन िनवेदकका बाब ुआमा 
घरको मूली मािनस नभएकै अव�थामा पिन आफूखसु 
गन� पाउने स�पि� दखेाई लेनदनेको कागज गन� पाउने 
होइनन् भ�न िम�ने पिन नदिेखने ।  

तसथ� िनवेदक मो. �यास िमकरानीक� आमा 
अमानत खातनुले अ�दलु गफारसगँ लेनदनेको कागज 
गदा� िनवेदकका एका सगोलका बाब ुअिल हसन िमया 
सा�ीको �पमा बसी सा�ीको महलमा सही गरकेो, सोही 
कपाली तमसकुको रकम असलुीका स�ब�धमा परकेो 
लेनदेन म�ुाको अि�तम िकनारा लागेपिछ मा� मलुकु� 
ऐन, �ी अशं धनको ५ नं. बमोिजम िनवेदकक� आमा 
अमानत खातनुले दाइजोप�बाट पाएको आफूखसु गन� 
पाउने ज�गाबाट लेनदेनको िबगो असलुीको �ि�या 
अगािड बढाएको अव�थामा आफू वादी भई दायर गरकेो 
०६८ सालको दे.नं १०११ को अंश म�ुाको िकनारा 
नह��जेलस�म िबगो म�ुा मलुतबीमा राखी पाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको िनवेदनका स�ब�धमा िनवेदन मागबमोिजम 
गन� िमलेन भनी आदेश गन� सला�ही िज�ला अदालतका 
तहिसलदारको िमित २०६८।५।२१ को आदेश तथा 
सोही आदेशलाई सदर गन� सला�ही िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।९।२९ को आदेश र पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०६९।२।३२ को आदेशसमेत 
कानूनबमोिजमको नै देिखदँा बदर ग�ररहन ुपरने । साथै 
साधारण �े�ािधकारको मा�यमबाट कानूनबमोिजम 
नै अि�तम िकनारा भइसकेको ��ततु िवषयउपर थप 
असाधारण �े�ािधकारको मा�यमबाट ह�त�ेप गनु�पन� 
अव�थासमेतको िव�मानता नदिेखएकाले िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । 
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��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल फागनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१६०३, ��ाचार / 
�रसवत, यादव के.सी. िव. नेपाल सरकार

मौकामा खडा भएको खानतलासी तथा 
बरामदी मचु�ुकामा सा�ी ब�ने �ितवादी �वयम् 
काय�रत रहेको काया�लयका शाखा अिधकृतह�ले 
अदालतसम� ग�रिदएको बकप� बेहोरा र बरामदी 
मचु�ुकामा संल�न अि�तयारका कम�चारीह�ले 
अदालतसम� ग�रिदएको बकप� बेहोरासमेतबाट 
जबरज�ती ग�रएको वा फसाइएको भ�न िम�ने 
नदेिखने । �ितवादीले आफूसगँ बरामद भएको नोट 
आफूले जाहेरवालासगँ �रसवत िलएको रकम नै हो 
भनी �वीकार नगरी आफूलाई फसाउन जबरज�ती 
मेरो ख�तीमा राखी बरामद ग�रएको हो भ�ने 
िजिकर िलएको भए पिन उजरुवाला �ितवादीको 
कामसगँ स�बि�धत �यि� देिखई पाचँपाचँ िदनस�म, 
िनजको काम नह�ने अव�था देिखएपिछ जाहेरवाला 
अि�तयारमा उजरुी गन� गएको देिखदँा िनज आफू 
िनद�ष छु भनी िलएको िजिकर त�य र �माणले पिु� 
गन� सकेको पाइदैँन । कामसगँ स�बि�धत �यि�ले घसु 
िदएको ह�दँा िनजले मागेको िथएन वा मनसायपूव�क 
िलएको (willful taking) िथएन भ�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीले काम नगरी झलुाएपिछ 
जाहेरवालाले अि�तयारसम� यी �ितवादीले �रसवत 
मागेकोले रकम उपल�ध गराइ पाउ ँ भनी िमित 
२०७२।३।१७ मा िनवेदन िदएको देिख�छ । उ� 
िनवेदनको आधारमा २०७२।३।१७ मा अि�तयारले 
मागअनसुारको रकम उपल�ध गराई िनजलाई िदइएको 
नोट न�बरह� देिखने फोटोकपी आफूसगँ राखेको, 

उ� उपल�ध गराइएको नोट नै �ितवादीसगँ साथबाट 
सोही िदनमा बरामद भएको िमिसल �माणबाट 
खलेुको देिखने । �ितवादीसगँ िनजले �रसवत िलएको 
रकम बरामद भएप�ात् जाहेरवालाले अनसु�धान 
अिधकृतसम� उपि�थत भई िमित २०७२।३।१७ 
मा कागज गदा� उ� �रसवत िलएको रकम बरामद 
भएकोले कानूनबमोिजम िनज �ितवादीलाई कारबाही 
ह�नपुछ�  भनी आ�नो कागज बेहोरामा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यसरी िनजले िदएको जाहेरी बेहोरालाई 
िनजको उ� कागजले पनु: पिु� र समथ�न गरकेो नै 
देिखने । 

जाहेरवाला बटुवलको �यि� नभई 
नवलपरासी िज�लाको सनुवल-६ मा बसोबास भएका 
�यि� रहे भएको दिेख�छ । िनजले जाहेरी िदनेदेिख 
कागज गन�स�मका काय�ह� गरकैे छ । एउटा सामा�य 
सवारी चालक अनमुितप�को �माण िलनपुन� काय�सगँ 
स�बि�धत �यि� सा�ीलाई या�ा र बासको �यव�था 
वा दैिनक �मण भ�ाज�ता सा�ीलाई सहयोग ह�ने 
काय��मह� लागू नभएको अव�थामा काठमाड�मा 
रहेको िवशेष अदालतले बोलाउदँा िवशेष अदालतमा 
बकप� गन� आएन भ�नेस�मका कुराले िमिसलका अ�य 
सबै �माणह�को �ामािणक मह�व समा� ह��छ अथा�त् 
जाहेरी, �ितवेदन, जाहेरीबमोिजम रकम बरामद भएको 
अव�था र  बरामदीका �यि�ह�ले अदालतसम� 
गरकेो बकप�समेतका सबै कुरा शङ्का�पद ह��छ 
वा  �ामािणक मह�व समा� ह��छ र यि�कै आधारमा 
�ितवादीले शङ्काको सिुवधा पाउछँ भ�न �यायको 
रोहमा िम�ने नदेिखने । 

अत: उ�लेख भएको आधार, �माण र 
कारणह�बाट स�ु िवशेष अदालतबाट �ितवादी यादव 
के.सी.लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ 
(१) बमोिजम �. ६०००।- (छ हजार) ज�रवाना र 
सोही ऐनको दफा ३ (१)(क) बमोिजम ७ (सात) िदन 
कैदसमेत ह�ने ठहर गरी िमित २०७२।१०।१८ मा 
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भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०७०२, कत��य 
�यान, अ�सरा ह�मागाइँ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी अ�सरा ह�मागाइलेँ अदालतमा 
बयान गदा� अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान 
बेहोरासगँ िम�ने गरी �ीमान् �ीमतीिबच ह�नपुन� 
�वाभािवक स�ब�ध सहवास पिन नह�ने, �ीमानले 
बार�बार शारी�रक मानिसक यातना िदने गरकेो र 
वे�याविृ� गरी पैसा कमाई �याउन उ�साएका एवम् 
वारदातको िदन मतृकले कुटिपट गदा� ढुङ्गाले िहका�ई 
बेहोस बनाई झ�ुड्याई मारकेो भनी आफूले गरकेो 
अपराधबार े स�य साचँो बोली अनसु�धान अिधकृत 
र अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीको 
सािबतीबाट र अपराधको �कृित हेदा� पिन यी 
�ितवादीको कत��यबाट नै मतृकको म�ृय ुभएको िस� 
ह�न आएको छ । यस स�ब�धमा यी �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा 
ऐ.को १३(३)बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला 
अ�यथा नदेिखने । 

�ितवादी अ�सरा ह�मागाइलँाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु िस�धलुी 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको फैसला त�कालीन कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन िमित 

२०७५।५।१ गतेदेिख लागू भएको मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ (हाल मलुकु� अपराध सिंहता), 
२०७४ र फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ लागू भइसकेको, उपयु�� 
सिंहताको दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरु 
गरबेापतमा सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन, 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय िनधा�रण 
गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरुका 
स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण 
गदा�का बखत घटी सजाय ह�ने रहेछ भने घटी सजाय 
ह�ने कानूनी �यव�था भएको ह�दँा �ितवादीलाई सव��व 
ह�ने नभई ज�मकैदस�म ह�ने दिेखने ।

�ितवादी अ�सरा ह�मागाइ ँ आफूसमेत 
अपाङ्ग रहेको, मतृकलाई मान� मनसाय नभएको, 
मतृकले िदएको बार�बारको पीडा र िनजले गरकेो 
असै� िहंसाका कारण �तािडत भई सोही कारणले 
मतृकको ह�या गरकेो भ�ने दिेख�छ । वारदात ह�दँा 
धा�रलो हितयारको �योग भएको पाइदँनै । अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� स�यत�य बेहोरा बयान गरी 
अपराध अनसु�धानमा सहयोग प�ुयाएकोले र आमा 
बाबकुो वा�स�यबाट िवमखु भई �ितकूल शारी�रक 
अव�थामै आफँै काम गरी ह�क� क� र िववाहबाट पिन 
स�तिु� नपाई पितबाट पिन कुटिपट द�ुय�वहार पाएक� 
यी मिहला �ितवादीलाई वे�याविृ� गरी पैसा कमाउन 
भनी दबाब िदएका यी �ितवादी Battered Women 
Syndrome पीिडत अव�था देिख�छ । Battered 
Women Syndrome भ�ने कुरा एक �कारले 
स�बि�धत मिहलाले पाउने मा�य �यायअ�तग�तको 
सिुवधा हो जहा ँ मतृक पीडक र मिहला �तािडत 
भएक� ह��छे, िनज मिहलाले गन� अपराध पीडाको 
उपज ह�न आउछँ । गुराँसदवेी लामाको जाहेरीले 
नेपाल सरकार िव�� रािधका �े� (०७०-RC-
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०११२, ने.का.प. २०७१, अङ्क ९, प�ृ १३८१,िन.
नं.९२४२) भएको कत��य �यान म�ुा र शाि�त िव.क. 
िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६१, अङ्क ६, 
पृ� १०६७, िन.नं.७३९९) भएको कत��य �यान 
म�ुामा अ.ब.ं १८८ नं. को �योग क�तो अव�थामा 
गन� भ�नेस�ब�धी आधारह�को पिहचान ग�रएको 
छ । उ� म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारमा स�ु िज�ला अदालतले अ.ब.ं १८८ नं. 
बमोिजम िदएको राय मतुािबक यी �ितवादीलाई १२ 
वष� सजाय गदा� ऐनको म�सद पूरा ह�ने ह�दँा मलुकु� 
अपराध सिंहता,२०७४ को दफा ४७ र सािबक अ.ब.ं 
१८८ नं. समेतको आधारमा १२ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-WO-०३५२, परमादशे, 
संगीता दज� िव. सोमे�रकुमार दाससमेत 

िवप�ीम�येका सोमे�रकुमार दासले 
िलिखत जवाफसाथ पेस गरकेो पि�मा�चल �े�ीय 
वन िनद�शनालय पोखराको च.नं.३८४ िमित 
२०६९।११।९ को सोमे�र दासलाई काजमा 
खटाइएको प�बाट वन िव�ान अ�ययन स�ंथान 
पोखरामा िबहान �या�पसमा अ�ययन गन� र िदउसँोको 
समयमा काया�लयमा कामकाज गन�स�ने नै अव�था 
देिख�छ । उ� प�मा उि�लिखत बेहोरा हेदा� नेपाल 
सरकारलाई थप आिथ�क �ययभार नपन� गरी िज�ला 
वन काया�लय मनाङबाट तलबभ�ा खानेगरी प�चासे 
संरि�त वन काय��म का�क�मा कामकाज गन� गरी 

खटाइएको देिखदँा िवप�ी सोमे�र कुमार दास िज�ला 
वन काया�लय मनाङ र वन िव�ान अ�ययन सं�थान 
पोखरामा एकसाथै हािजर गरकेो भ�ने िनवेदकको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न निसकने ।

िवप�ीम�येको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा िदएको उजरुीउपर आयोगबाट 
कुनै कारबाही नगरकेो भ�नेतफ�  िवचार गदा�, अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले नेपालको संिवधानमा 
अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक कुनै पिन साव�जिनक 
अिधकारीका िव�� अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो 
िवषयमा कारबाहीको �ि�या अगािड बढाउन ु पन� 
ह��छ । उ� सवंैधािनक र कानूनी दािय�वबाट िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग िवमखु 
ह�न स�दैन । तर ��ततु �रट िनवेदन, िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ तथा पेस भएका कागजह�समेतबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �रट 
िनवेदकले िदएको उजरुीका स�ब�धमा आव�यक 
कारबाहीका लािग वन िवभागमा लेखी पठाउने भ�ने 
िनण�य भई च.नं.२९७ िमित २०७०।४।२९ मा वन 
िवभागसगँ प�ाचार गरी आव�यक कारबाहीका लािग 
लेखी पठाएकोसमेत देिखदँा �रट िनवेदकले भने ज�तो 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग आ�नो 
सवंैधािनक तथा कानूनी दािय�वबाट िवमखु भएको भ�न 
निम�ने ।  

अतः मािथ उ�लेख ग�रएका आधार 
र कारणसमेतबाट िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िनवेदकको उजरुीका स�ब�धमा 
िमित २०७०।४।२९ मा नै आव�यक कारबाही गनु�  
भनी िनण�य गरी वन िवभागमा प�ाचारसमेत गरकेो 
प�र�े�यमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आ�नो संवैधािनक तथा कानूनी दािय�व पूरा गरकैे 
देिखदँा िवप�ी सोमे�र कुमार दासलाई अिवल�ब 
कारबाही गनु�  भ�ने िनवेदकको माग अनसुारको 
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परमादशेको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०६०५, उ��ेषण, 
िवकास थापा िव. िनवा�चन आयोग, बहादुर भवन 
काि�तपथसमेत 

संिवधान एवम् कानूनले मिहलाको 
�ितिनिध�व ज�तै अपाङ्गता भएका �यि�को 
समेत अिनवाय� �ितिनिध�वको �यव�था गरकेो भनी 
िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा िजिकर िलन सकेकोसमेत 
नदेिखएबाट संिवधान र कानूनिवपरीत िवप�ीह�बाट 
अपाङ्गको कोटा समा�त पान� काम भए गरकेो भनी 
मा�न निम�ने ।   

नेपाली कां�ेस दलले िमित २०७४।७।१२ 
मा सो दलको तफ� बाट िनवा�चन आयोगमा पेस गरकेो 
उ�मेदवारको ब�दसूचीमा िनज िकशोर िसहं राठौरको 
नाम खस आय� र अपाङ्गता दबैु समूहमा िसफा�रस 
गरकेोमा �रट िनवेदक इ��कुमारी ग�ुङले िनजका 
हकमा अपाङ्गता प�रचयप� नभएको भनी उजरुी 
गरपेिछ नेपाली कां�ेस दलले िनवा�चन आयोगलाई 
ब�दसूची स�याउनका लािग लेखेको प�समेतका 
आधारमा अि�तम ब�दसूची �कािशत गदा� िकशोर 
िसंह राठौरको नाम अपाङ्ग समूहबाट हटाई खस 
आय� समूहमा मा� कायम राखेको देिखयो । िनज 
िकशोर िसंह राठौरको नाम खस आय� समूहमा 
यथावत् कायम रहेको अव�थामा नेपाली कां�ेस दलले 
िनवा�चनमा �ा�त गरकेो मत प�रणामअनसुार सो दलले 
समानपुाितक संसद ् सद�यका लािग िनजलाई खस 
आय�को समूहमा छनौट गरी पठाएको र सोहीअनसुार 
िनज िवप�ी नेपाली कां�ेस दलको खस आय� समूहबाट 

ससंद ्सद�यमा िनवा�िचत ग�रएको काय�लाई संिवधान 
र कानूनस�मत नै भए गरकेो मा�नपुन� ।

�रट िनवेदकह�ले आफू अपाङ्ग 
प�रचयप� भएको �यि� ह�दँाह�दै नेपाली कां�ेस दलले 
समानपुाितक िनवा�चनका लािग िनवा�चन आयोगमा पेस 
गरकेो ब�दसूचीमा अपाङ्ग नै नभएको �यि� िकशोर 
िसंह राठौरको नाम समावेश गरकेो र उजरुी परपेिछ 
िनजको नाम खस आय�मा सारी ससंद ् सद�यमा 
िनवा�िचत गरी संिवधान एवम् कानूनले आफूह�लाई 
�दान गरकेो हक हनन् ह�न गएको अव�था ह�दँा िनजको 
सांसद पद बदर ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर िलए तापिन सो 
दलले िनवा�चन आयोगमा पेस गरकेो ब�दसूचीमा यी 
�रट िनवेदकह�को नाम नै समावेश नभएको अव�था 
र िवप�ी िकशोर िसंह राठौर अपाङ्ग कोटाबाट नभई 
खस आय� समूहबाट नेपाली कां�ेस दलको तफ� बाट 
समानपुाितक ससंद ् सद�यमा िनवा�िचत ग�रएको 
काय�बाट यी �रट िनवेदकह�को संिवधान र कानून 
�द� हक हनन् ह�न गएको अव�था नदिेखने ।

िकशोर िसंह राठौरलाई अपाङ्गको कोटामा 
समावेश गरकेो अव�थासमेत देिखदैँन । िनवेदन 
िजिकरअनसुार अपाङ्ग नै नभएको �यि�लाई 
अपाङ्गको कोटाबाट समावेश गरकेो त�यगत 
व�तिुन�ठ आधारबाट ख�ुन आएको छैन । अपाङ्गको 
कोटा िनि�चत भई सोकोटाबाट िनवा�िचत भएको नभई 
खस आय�को समूहबाट िनवा�िचत भएको देिखएबाट 
िनवेदन िजिकर त�यसङ्गत नदेिखने ।

अब �करणह�मा ग�रएको िव�लेषणसमेतका 
आधारमा िवप�ी िकशोर िसंह राठौर समानपुाितक 
िनवा�चनका लािग नेपाली कां�ेस दलले िनवा�चन 
आयोगमा पेस गरकेो ब�दसूचीमा खस आय� समूहमा 
िसफा�रस भएको र सोही समूहबाट संसद ् सद�यमा 
िनवा�िचत भई शपथसमेत खाइसकेको र �रट 
िनवेदकह�को नाम सो दलले िनवा�चन आयोगमा पेस 
गरकेो ब�दसूचीमा समावेश नै भएको नदेिखदँा िनवेदन 
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मागबमोिजमको उ��ेषणको आदशे जारी ग�ररहन ु
परने । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी (ढकाल)
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-RC-००८१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. च��बहादुर नेपाली

मेरी �ीमती मानकुमारी नेपालीलाई 
मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरी झ�ुड्याई िदई ए�लैले 
कत��य गरी मारकेो हो भनी �ितवादी च��बहादरु 
नेपालीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गरकेो र 
स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतमा समेत कसरुमा 
सािबत रही बयान गरकेो दिेख�छ । यी �ितवादीको 
सािबती बयानलाई घटना िववरण कागज गन� �य� 
मानबहादरु नेपाली, �ितमान लामा, रिव�� घलेसमेतले 
गरी िदएको कागजबाट पिु� गरकेो देिख�छ । िकटानी 
जाहेरी, शव परी�ण �ितवेदन, बिुझएका मािनसह�को 
कागज तथा िनज �ितवादीको सािबती बयानसमेतका 
आधारमा िनज �ितवादीक� �ीमती स�तकुमारी भ�ने 
मानकुमारी नेपालीको म�ृय ुकत��यबाट भएको कुरामा 
िववाद नदिेखने ।

िनज �ितवादी गोथे भ�ने च��बहादरु 
नेपालीले आ�नी �ीमतीलाई कत��य गरी मारी 
घाटँीमा डोरीले बाधँी झ�ुड्याई िदएको कुरामा पूण�तः 
सािबत भएको र शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारण "Asphyxia Due To Strangulation" 
भ�ने उ�लेख भएको देिखएको । झ�ुड्याएको कारण 

िनसािसएर मानकुमारी नेपालीको म�ृय ु भएको त�य 
शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत भइरहेको प�र�े�यमा 
िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर भएको । तर मतृक स�तकुमारी भ�ने मानकुमारी 
नेपाली र �ितवादी गोथे भ�ने च��बहादरु नेपालीका 
िबच �यान मान�स�मको कुनै �कारको पूव��रसइवी 
मनसाय नभएको, लकु�िछपी �हार गरकेो अव�था पिन 
नभएको, घरायसी �यवहारको कुरामा िववाद भएको र 
सो िववादकै �ममा त�काल उठेको �रसको आवेगमा 
�ितवादीले मतृक प�नीलाई िहका�उदँा क�चटज�तो 
सवंेदनशील अङ्गमा चोट लागी म�ृय ुभएको र सािबत 
रही सोही त�यह� खलुाई अदालतमा समेत �ितवादी 
गोथे भ�ने च��बहादरु नेपालीले सािबती बयान गरबेाट 
िनजले �याियक �ि�यामा सहयोग प�ुयाएकोसमेत 
देिखएको ि�थित ह�दँा ऐनबमोिजम ठहरकेो सजाय 
अिल चक� पन� जाने ि�थित महससु गरी अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�न �य� गरकेो रायलाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखएकोले स�ु िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०८।२५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७५।०३।३२ गते भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा राय तथा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI-०२२४, िनषेधा�ा, 
सुजे���साद जो�छे िव. िदपे�� कुिशयैत 

िवप�ीले िलिखत जवाफसाथ पेस गरकेो 
िमित २०२०।०४।३२ मा पा�रत भएको ब�डाप�को 
फोटोकपी हेदा� , िनवेदकका बाब ु आमालगायतका 
अंिशयारह�िबच अंशब�डा भएको देिख�छ । २०२० 
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सालमा अिंशयारह�का िबच अंशब�डामा भएप�ात् 
सा.िक.नं. २१५३ को ०-३-८ ज�गा िवप�ीले 
र.नं.१६४२७ बाट िमित २०६८।१२।१४ गते 
राजीनामा पा�रत गरी िलई उ� ज�गामा घर िनमा�ण 
गरी बोिड�ङ �कुल स�चालन गरकेो समेत िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ । िनवेदकले स�ुमा िनषेधा�ाको 
िनवेदन दता� गराउदँा आ�ना �व.िपताका नाममा दता� 
कायम रहेका ज�गाह�म�ये ब�डा गदा� उ�रतफ� को 
आ�नो भागमा परकेो ज�गामा रहेको ३ त�ला प�क� 
घरमा िवप�ीले तोडफोड गन� लागेको भ�नेस�म 
उ�लेख गरकेो भए पिन २०२० सालको ब�डाप�बाट  
अंिशयारम�ये, को कसको भागमा कित ज�गा परकेो 
र आ�नो अंिशयारबाट यी िवप�ीले सा.िक.नं.२१५३ 
को ०-३-८ ज�गा िमित २०६८।१२।१४ मा ख�रद 
गरी िलएको िवषयमा नबोली मौन रहेको देिखएबाट 
यी पनुरावेदन िनवेदक सफा हात िलई अदालत 
�वेश गरकेो मा�न िमलेन । आ�नो �वािम�वमा रहेका 
स�पि�मा मा� कोही कसैले कानून िवपरीत ह�त�ेप 
गरमेा सोको कानूनबमोिजमको उपचारको खो�न ु
कानूनसङ्गत ह�ने । 

��ततु म�ुामा िनवेदकले दाबी िलएको 
ज�गामा बनेको घर िवप�ीले तोडफोड गन� लागेको 
भ�ने दाबी िलएका छन् भने दाबी ज�गामा रहेको घरमा 
आ�नो �वािम�व रहेको �प� �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । अंिशयारह�िबच अंशब�डा भइसकेको 
र तोडफोड ग�रएको भिनएको घर ज�गा िवप�ीका 
नाममा दता� कायम  भइसकेको अव�थामा पिन सो 
कुरा नखलुाई मौन रही उि�लिखत ज�मामा आ�नो घर 
रहेको र िवप�ीले तोडफोड गन� लागेको भ�ने बेहोरा 
लेिख आएबाट  िनवेदक अदालतमा सफा हात िलई 
�वेश गरकेो नदिेखने । 

��यथ� िवप�ीले िलिखत जवाफसाथ िनवेदन 
ख�डन गद� पनुरावेदक िनवेदकका अंिशयारह�िबच 
अंशब�डा भई अिंशयारम�येबाट आफूले ख�रद 

गरी िलएको ज�गाको राजीनामाको फोटोकपी पेस 
गरकेो देिख�छ । पनुरावेदकले दाबी िलएको ज�गामा 
िनजको हकभोग �वािम�व रहेको अव�था कोही 
कसैले िखचोला गरकेो भए िखचोला वा अ�य कानूनी 
उपचारको माग गन� कुनै बाधा नरहने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको आदेश िमलेकै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट िनज 
पनुरावेदक िनवेदकको िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७१।०७।२३ गतेको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनिसहं िगरी  
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१२००, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार,  डो�मा लामा िव. नेपाल 
सरकार 

��ततु म�ुामा पीिडत �वयम् ले िदएको 
िकटानी जाहेरी दरखा�त तथा िनजको मौकाको 
�मािणत बयान, सोही अन�ुपको िनजको अदालतमा 
भएको बकप�, �ितवादीह�को मौकाको सािबती 
बयान तथा माइती नेपालक� िवमला िव�कमा� र 
आयशुा खड्कासमेतले अदालतसम� उपि�थत भइ� 
गरकेो बकप�समेतका िमिसल सलं�न �माणह�बाट 
�ितवादी डो�मा तामाङ भ�ने डो�मा लामाले आफू 
िद�लीमा काम गन� ह�दँा �यहा ँ रा�ो काम र पैसा 
पाइ�छ भनी पीिडत जाहेरवालीलाइ� भारत लैजाने र 
िब�� गन� उ�े�यले ललाइ� फकाइ� गरी काठमाड�मा 
बोलाई जाहेरवालीलाइ� िनजका आफ�तसगँ भेट 
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स�पक�  गन�समेत निदई आ�नो �ीमान् अशोक 
तामाङलाई िद�लीस�म जाने बसको िटकट काट्न 
लगाई जाहेरवालीले जा�न भ�दा पिन िटकट र� गन� 
िम�दैन जानैपछ�  भनी िववशमा पारी भारततफ�  लैजाने 
�ममा नेपाल भारत सीमा वेलिहया नाकामा प�ाउ 
परकेो ि�थित ह�दँा �ितवादी डो�मा तामाङ भ�ने 
डो�मा लामाले पीिडत प�रवित�त नाम २०७०(३)”िप” 
लाई काम लगाइ�  िदने �लोभनमा पारी भारत िद�ली 
प�ुयाई बेचिबखन गन� मनसायले लगेको भ�ने नै दिेखन 
आएकोले �ितवादी डो�मा लामाले अदालतसम� 
कसरुमा इ�कार गरी बयान गरकेो भए पिन िनजले 
पीिडत जाहेरवालीलाइ�  आफूसगैँ भारततफ�  लैजादँ ै
गरकेो कुरामा सािबतै रहेको पाइयो । �ितवादी डो�मा 
तामाङ भ�ने डो�मा लामा ��ततु घटना वारदातको 
म�ुय योजनाकार ह�न् भ�ने कुरा सह�ितवादी िनजकै 
�ीमान् अशोक वाइवा भ�ने अशोक तामाङ िथङ्गको 
मौकाको बयानलगायत िमिसल संल�न �माण 
कागजातसमेतबाट पिु� ह�न आएको दिेखदँा िनज 
�ितवादी डो�मा तामाङलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ एवम् 
दफा ४(२)(क) िवपरीत कसरुमा ऐ.को दफा १५(१)
(ङ)(१) बमोिजम सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी डो�मा तामाङ भ�ने डो�मा लामालाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ एवम् 
दफा ४(२) (क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(१) बमोिजम १० वष� कैद र �.५०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने साथै िनज पीिडतले ऐ.को दफा १७ 
अनसुार �ितवादीबाट भएको ज�रवानाको ५० 
�ितशतले ह�न आउने रकम �ितपूित��व�प भराई िलन 
पाउने ठह�याएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 

िमित २०७२।१।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल जेठ २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१३८९, जबरज�ती 
करणी,  िड�ली�साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला पीिडत साङ्केितक नाम “धनकुटा 
G” को जाहेरी दरखा�त बेहोरा, िनजले अदालतमा गरी 
िदएको िकटानी बकप� र िनजको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनमा उि�लिखत बेहोरा, पीिडतको उमेर र 
वादीका सा�ीको बकप�समेतबाट आरोिपत कसरु पिु� 
भइरहेको प�र�े�यमा स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले 
फरार �ितवादी िह�मत िल�बूको हकमा अ.बं.१९० 
नं. अनसुार मलुतबीमा राखी यी पनुरावेदक �ितवादी 
िड�ली�साद अिधकारीले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर 
गरी िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३नं. 
को देहाय ४ अनसुार �यूनतम कैद सजाय ५ वष� र ऐ. 
महलको ३क. नं. बमोिजम थप ५ वष� गरी ज�मा १० 
वष� कैद सजाय गरी पनुरावेदक �ितवादी िड�ली�साद 
अिधकारीबाट पीिडत साङ्केितक नाम “धनकुटा G” 
लाई ऐ. महलको १० नं. बमोिजम �.४०,०००।- 
(अ��पी चालीस हजार) �ितपूित�समेत भराइिदने गरी 
गरकेो स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
नै सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।  

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
यी �ितवादी दीपेन भ�ने िड�ली�साद अिधकारीलाई 
जबरज�ती करणी महलको १ र ३ नं. को देहाय ४ को 
कसरुमा ऐ. ४ बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने एवम् सामूिहक 
जबरज�ती करणी गरतेफ�  िनजलाई ऐ. महलको ३क. 
नं. बमोिजम थप ५ वष� कैदसमेत गरी ज�मा १० वष� 
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कैद ह�ने साथै ऐ. महलको १० नं. बमोिजम �ितवादी 
दीपेन भ�ने िड�ली�साद अिधकारीबाट पीिडत 
साङ्केितक नाम “धनकुटा G” लाई �.४०,०००।-
(चालीस हजार) �ितपूित�समेत भराइिदने ठहरी भएको 
स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको िमित २०७२।५।२० 
को फैसलालाई नै सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाको िमित २०७२।९।१६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल जेठ २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-WO-०१७६, उ��ेषण 
/ परमादेश रमेश�साद यादव िव. अ�चल �हरी 
काया�लय, िवरग�ज नेपाल

िनवेदक रमेश�साद यादवलाई सजाय�व�प 
सेवाबाट बखा��त गरकेो भए तापिन िवप�ीह� कतै 
कोहीबाट पिन �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
११५(१) अनसुार िनज िनवेदकलाई सजायको आदेश 
िदनअुिघ कारबाही गन� लािगएको बेहोरा उ�लेख 
गरी ह�न स�ने सजायसमेत खलुाई िलिखत सूचना 
िदई िनजलाई आ�नो सफाइ पेस गन� मौका िदइएको 
देिखदँैन । साथै िनयम ११५(३) अनसुार जाचँबझु 
गन� अिधकारीले आव�यकताअनसुार स�बि�धत 
�ह�र कम�चारीसगँ सोधपछु गरी कारणसिहत आ�नो 
�ितवेदन तथा भएको सबदु �माणसमेत पेस गनु�पन�मा 
स�ु तहमा तयार ग�रएको �ितवेदनसमेतमा पिन िनज 
िनवेदकलाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तअन�ुप 
सनुवुाइको मौका निदइएको दिेख�छ । यसरी 
कानूनबमोिजम �ि�या नप�ुयाई तयार ग�रएको 
�ितवेदनलाई मा� आधार बनाई सजाय िनधा�रण 
ग�रएको दिेखदँा िवप�ी अ�चल �हरी काया�लय 
नारायणीबाट िमित २०७२।१०।१५ गतेदेिख लागू ह�ने 

गरी भिव�यमा सरकारी सेवाका लािग अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट हटाउने भनी भएको िनण�यलाई सदर 
गन� गरी िवप�ी म�य �े�ीय �ह�र काया�लयबाट िमित 
२०७३।४।६ गते भएको िनण�य िमलेको नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, �माण एवम् कानूनको 
आधारमा सनुवुाइको मौका नै निदई िवप�ी अ�चल 
�ह�र काया�लय नारायणी, िवरग�जले �रट िनवेदक 
रमेश�साद यादवलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको 
लािग अयो�य नठह�रने गरी ग�रएको िनण�यलाई म�य 
�े�ीय �हरी काया�लय, हेट�डाले िमित २०७३।४।६ 
म सदर गरकेो िनण�य कानूनस�मत नदेिखएको ह�दँा 
सो िनण�यलाई उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब िनवेदकलाई कानूनबमोिजम सेवामा यथावत् 
राखी कामकाज गन� िदन,ु िदलाउन ुभनी ��यथ�ह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मि�दरा शाही
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७६ साल असार १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-०९२५, ठगी तथा नाग�रकता 
िकत�, नेपाल सरकार िव. सुर�े��साद पौडेलसमेत 

�ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी परकेो र 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� मौकामा बयान गदा� 
�ितवादीह� सरु�े��साद पौडेल, सिु�मता चे�जोङ, 
�ेमकुमार चे�जोङसमेतले जाहेरवाली मनसरा बढुाको 
लो�नेको दबुई आवधुावीमा वैदेिशक रोजगारीको 
�ममा म�ृय ु भई िनजको प�नी जाहेरवाला मनसरा 
बढुाले पाउने िबमाबापतको रकम बाडँी खाने िनयतले 
�ितवादी �ेम कुमार चे�जोङको माइजू नाता पन� 
सिु�मता चे�जोङलाई न�कली मनसरा बढुा बनाई 
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मनसरा बढुाको नाममा िकत� नाग�रकताको �माणप� 
बनाई �लोबल ब�कमा खाता खोली सो खाता न�बर 
मनसरा बढुाको लो�ने मतृक बलबहादरु बढुाले काम 
गन� गरकेो दबुई आवधुावी ि�थत टे�नोमे�ट क�पनीमा 
पठाई सो क�पनीले मनसरा बढुाले पाउने गरी न�कली 
मनसरा बढुा (सिु�मता चे�जोङ) को खातामा िबमा 
(इ��योर�ेस) बापतको रकम �.९,८९,०१९।- 
उ� खातामा ज�मा ह�न आएको र उ� रकमम�ये 
१,१६,८८१।- उ� ब�कबाट �ितवादीम�येका ई�र 
अिधकारीले िनकालेको र आफूह�समेत उ� ठगी 
गन� र नाग�रकता िकत�मा संल�न भएको भनी आरोिपत 
कसरु गरकेोमा पूण� �पले �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिखयो । िनजह�ले अदालतमा बयान गदा� इ�कार रही 
बयान गर ेतापिन िनजह�ले कसरु गदा�को अव�थामा 
योजनाव� �पमा कृि�म मनसरा बढुा खडा गरी कसरु 
अपराध गरेको देिखयो । इ�कारी बयानलाई समथ�न 
गन� कुनै �माण �ितवादीह�ले पेस गन�समेत सकेको 
नदेिखने । 

�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई समिथ�त ह�ने गरी 
जाहेरवाला मनसरा बढुा, बिुझएका धम�बहादरु राई, 
तारकबहादरु बढुा सनाखत कागज गन� चमा�कार 
पौडेल, िवशेष� उदय जंगबहादरु राणासमेतले मौकामा 
र अदालत उपि�थत भई कागज गरकेोसमेतबाट 
�ितवादी सरु�े��साद पौडेलसमेतले जाहेरवालीले 
पाउने िबमाबापतको रकम खाने िनयतले िकत� 
नाग�रकता बनाई न�कली नाग�रकताको आधारमा 
िबमाबापतको रकम दबुईको टे�नोमे�ट क�पनीबाट 
खातामा हा�न लगाई उ� खाताबाट १,१६,८८१।- 
रकम िझक� ठगीको कसरु गरकेो भ�ने �माणबाट पिु� 
भएको देिखन आएको र मािथ ��ततु भएका आधार 
�माणसमेतबाट �ितवादीह� सरु�े��साद पौडेल 
र सिु�मता चे�जोङले न�कली नाग�रकता बनाई 
नाग�रकता िकत� गरकेोसमेत देिखने ।

�ितवादी �ेमकुमार चे�जोङले मौकामा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� 
जाहेरवालीले पाउने रकम ठगी खाने कुरामा िनजले 
आ�नो संल�नता �वीकार गर ेतापिन नाग�रकता िकत� 
गन�मा आ�नो संल�नता छैन, मनसरा बढुाको नाममा 
न�कली नाग�रकता �ितवादीम�येका सरु�े��साद 
पौडेलले के, कसरी बनाए भनी बयान गरकेो 
पाइयो । अदालतमा बयान गदा�समेत िकत� नाग�रकता 
बनाउनमा मेरो संल�नता छैन भनी बयान गरकेो 
पाइयो । सहअिभय�ुह�ले समेत िनजको िकत� 
नाग�रकता बनाउन सलं�नता रहेको भनी किहकँतै 
भ�न सकेको अव�था दिेखदैँन । सरकारी गवाहका 
�पमा रहेका जाहेरवाली मनसरा बढुासमेतले मौकामा 
कागज गदा� र अदालतमा बकप� गदा�समेत िकत� 
नाग�रकता बनाउने काय�मा �ेमकुमार चे�जोङको के 
क�तो सलं�नता हो खलुाउन नसकेको र िनजको िकत� 
नाग�रकता बनाउने काय�मा संल�नता भएको भरपद� 
�माण अिभयोजन प�बाट ��ततु ह�न सकेको नदेिखदँा 
�ेमकुमार चे�जोङलाई नाग�रकता िकत�अ�तग�त सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकरसगँ 
सहमत ह�न निसकने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह� सरु�े��साद 
पौडेल र सिु�मता चे�जोङको हकमा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, ठगीको महल र नाग�रकता ऐनअ�तग�त 
कसरु कायम गरी अलगअलग सजाय गदा� द�ड 
सजायको ४१ नं. को कानूनी �यव�था िवपरीत ह�न 
जाने देिखयो । अतः द�ड सजायको ४१ नं. “... धेर ै
कलमको कैदको हद बराबर ह�न आयो भने सोम�ये एक 
कलमको कैद ठे�नुपछ� ” भ�ने कानूनी �ावधानअनसुार 
ठगी र नाग�रकता ऐन, अन�ुप दईु कसरुमा भएको 
कैदको सजायलाई एउटैमा जोडी कैदको सजाय गरकेो 
स�ु फैसलालाई उ�टी गरी एउटा कसरुमा कैद सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।
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तसथ� िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
सरु�े� �साद पौडेल र सिु�मता चे�जोङलाई ठगीको 
४ नं. बमोिजम जनही १ (एक) वष� कैद र ठगीको 
िबगोबमोिजम �.१,१६,८८१।- ज�रवाना र नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोिजम 
िनजह�लाई थप जनही १ वष� कैद र �. २०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने साथै �ितवादीम�येका �ेमकुमार 
चे�जोङलाई ठगीको ४ नं. बमोिजम १ वष� कैद र 
िबगोबमोिजम �. १,१६,८८१।- ज�रवना गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेको देिखए तापिन 
सो फैसलाको तपिसल ख�डमा �ितवादीम�येका 
सरु�े��साद पौडेल र सिु�मता चे�जोङलाई द�ड 
सजायको १० नं. एवम् ४१ नं. बमोिजम जनही एक 
वष� कैद ठे�न ु पन�मा जनही दईु वष� कैद ह�ने भनी 
उ�लेख भएको हदस�म तपिसल ख�ड िमलाई िदनपुन� 
ठहछ�  भनी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।६।२८ को फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७२-CI-१७६३, िललाम बदर दता� बदर 
दता�, राम कुले�र कापर िव. उमेश ठाकुर 

वादी उमेश ठाकुर जसलाई िललाम 
�ि�याबार ेकानूनबमोिजम कुनै जानकारी नै गराएको 
देिखदँैन । िललाम �ि�याबार ेवादीलाई थाहा, जानकारी 
नै छैन भने द�डसजायको ६१ नं. र अ.बं. १७ नं. को 
�यव�था य�तो अव�थामा आकिष�त ह�ने देिखदँनै । 
द�ड सजायको ६१नं. र अ.बं.१७ नं. को सा�दिभ�कता 
�यसबेला दिेख��यो, जनुबेला वादी कारबाहीको 
िसलिसलामा म�ुामा संल�न रहेको अव�था ह���यो तर 
सूचना �याद निदएको, नपाएको कारणले कारबाहीमा 

सलं�न ह�न नसकेको वादीलाई द�ड सजायको ६१ 
र अ.बं.१७ नं. आकिष�त ह�नेभ�दा �यायमा िवचलन 
आउने अव�था पछ�  । अक� कुरा सनुवुाइको मौका 
�ाकृितक �याय िस�ा�तको कुरा हो, सो सव�मा�य 
िस�ा�तको िखलाफ भए गरकेा काम कारबाहीको 
कानूनी औिच�य ह�दँैन । �यसैले कारबाहीको रोहमा 
सलं�न नरहेको �यि�लाई द�डसजायको ६१ नं. र 
अ.बं.१७ नं.  आकिष�त ह�ने भनी भ�न मनािसब ह�ने 
नदिेखने ।

ऋणी बाब ु राम�काश ठाकुरको नामको 
ज�गा वादीले नामसारी गराई िलएको भ�ने दिेखए 
पिन साह�ले आफूले िदएको ऋण असलुीको लािग सो 
ज�गालाई प�� वादीले बाबलेु ऋण खानभु�दा अगावै 
अंश हकबापतमा �ा�त गरकेो ज�गालाई प�� दाबी 
गरकेो र िबगो भ�रभराउको कारबाहीको �ममा वादी 
उमेश ठाकुरलाई सूचना �याद जारी गरी रीतपूव�क 
जानकारी नगराई �ितवाद गन� सनुवुाइको हकबाट 
वि�चत गरी िमित २०६६।४।१८ मा भएको डाक 
िललामको काय�लाई कानूनअनकूुल भएको भनी भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

अत: उ�लेख भई िववेचना भएको आधार 
एवम् �माण र कारणसमेतबाट स�ु िसराहा िज�ला 
अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम िमित 
२०६६।४।१८ को डाक िललाम र सो अनसुार 
�ितवादीको नाममा भएको ज�गाको दता� बदर भई 
िववािदत िक.नं. ५२९, ५३१, ५३३ र ५३५ को ज�गा 
वादीको नाममा दता�समेत ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।१।२२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल असार २५ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-१७६४ र ०७३-
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CI-०३८२, िलखत बदर दता� बदर दता�, 
च��कला देवी िव. उमेश ठाकुर र रामशंकर 
कामती िव. उमेश ठाकुरसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०६८-CR-०४५३, चोरी, नेपाल सरकार िव. 
राजे�र म�डल 

�ितवादी राजे�वर म�डल अ�रह�त 
मि�टफाइवस� क�पनीको इलेि��क िवभागमा काय�रत 
कम�चारी रहेकोमा कुनै िववाद देिखदँनै । बरामदी 
मचु�ुकामा उ�लेख भएका उ� क�पनीका तामाको 
तार तथा �लेटलगायतका सामानह� �ितवादीको 
घर, पसल एवम् अिफसको दराजबाट बरामद भएको 
भनी बरामदी मचु�ुकामा ब�ने मािनस ओम थापाले 
अदालतमा आइ� बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । बरामदी 
मचु�ुकामा उि�लिखत तामाका तारलगायतका 
सामानह� बरामद भएको र सो बरामदी सामानह� 
िचनी जाहेरवालाले मौकामा सनाखत गरकेो र अदालत 
आइ� सोही बेहोराको बकप� गरकेो देिख�छ । बरामदी 
मचु�ुकामा उि�लिखत तामाको तारलगायतको 
सामानह� �ितवादीले चोरी गरकेो हो भनी बिुझएका 
मािनस भ�बहादरु थापाले अदालतमा आइ� बकप� 
ग�रिदएको पाइ�छ । यसरी बरामदी मचु�ुकामा 
उि�लिखत अ�रह�त मि�टफाइवस� क�पनीको िबगो 
�.२८३६३।– बराबरको तामाको तारलगायतका 
सामानह� पटकपटक गरी यी �ितवादी राजे�वर 
म�डलले चोरी गरकेो कसरु �थािपत ह�ने दिेखन  
आउने ।

�ितवादी राजे�वर म�डलको घर, पसल एवम् 
अिफसको दराजबाट बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत 

तामाको तारलगायतका सामानह� बरामद भएको त�य 
बरामदी मचु�ुकाका मािनस ओम थापाले अदालतमा 
आइ� बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । सो बरामदीलाइ�  
अ�यथा हो भनी �ितवादीले कुनै �माण पेस गन� सकेको 
नदिेखदँा यी �ितवादीले जाहेरवाला क�पनीबाट 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत मू�य 
�.२८३६३।- तामाको तारलगायतको सामान चोरी 
गरकेो देिखन आउने । 

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ नं. मा भएको 
कानूनी �यव�था हेदा� आ�नो हक नप�ुने अचल भइ� 
रहेकोलाइ�  चलको िहसाब गराइ� वा चल धनमालसमेत 
हक प�ुने धनीलाइ�  थाहा निदइ� वा उसको म�जरुी 
निलइ� धनीको हक मेटाइ�  आफूले िलना खानाका लािग 
जनुसकैु कुरा गरी बेइमानीका िनयतले कसैले ल�यो भने 
चोरी गरकेो ठहछ�  र ऐ. महलको १२ नं. मा साधारण 
चोरीमा कसरुदारलाइ�  जनही सो चोरीको ज�मा 
िबगोबमोिजम ज�रवाना गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । साधारण चोरी म�ुामा जितसकैु िबगोको 
सामान चोरी भएको भनी अिभयोगप�मा दाबी गरपेिन 
बरामद नभएका चोरी भएका सामानह�, यो यस 
िकिसमबाट बरामद ह�न नसकेका ह�न् भनी �मािणत 
गन� स�न ुपद�छ । अिभयोग दाबीमा उि�लिखत िबगोका 
सामानह�, यो यस त�रकाबाट मािसएकाले बरामद 
ह�न नसकेका ह�न् भनी अिभयोजन प�ले �मािणत 
गनु�  पद�छ । तर ��ततु म�ुामा �ितवादीले बरामद ह�न 
नसकेको सामानह� चोरी गरकेो �वीकार नगरकेो र 
सो सामानह�समेत बरामद ह�न सकेको अव�था 
नदिेखदँा चोरी म�ुामा बरामद भएका सामानह�को 
मा� िबगो कायम ह�न ुपद�छ । स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला हेदा� बरामद नभएको सामानह�को मू�य 
कायम नगरी बरामद भएको सामानह�को मा� मू�य 
कायम गरी ज�रवाना गरबेाट सो ज�रवानास�मको 
िबगो कायम गरकेो मनािसब दिेख�छ । स�ु फैसलामा 
बरामद नभएको सामानह�समेतको िबगो भराउने गरी 
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भएको फैसलालाइ�  सदर गरकेो पनुरावेदनत अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०६७।३।२९ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखन आएन । यस अव�थामा सामान नै 
बरामद ह�न नसकेको सामानह�को िबगोबमोिजमको 
ज�रवाना गनु�पन� ि�थित नै नरहने ।

अब ज�रवाना र बरामद नभएको िबगोसमेत 
�ितवादीबाट जाहेरवाला क�पनीलाइ� भराइिदएतफ�  
हेदा� स�ु अदालतबाट जाहेरीमा उ�लेख भएको िमित 
२०६३।७।१६ गतेको मू�य मचु�ुकामा उि�लिखत 
िव�तुीय मोटर �या�रङह�बाहेक गरी कायम ह�न 
आएको मू�य बराबरको िबगोबमोिजम ज�रवाना 
ह�ने र बरामद नभएको िबगोसमेत यी �ितवादीबाट 
जाहेरवालालाइ� भराइिदन ु भनी �प�ट िबगो कायम 
नगरी स�ु फैसला भएको देिख�छ । स�ु फैसलालाइ� 
ज�ताको त�तै पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले समेत 
सदर गरकेो देिख�छ । चोरी म�ुामा चोरी भएको िबगो 
यिकन गररे सो िबगोबमोिजम ज�रवाना गनु�पन� कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । चोरीको कसरु कायम भएपिछ 
िबगो यिकन नगरी �ितवादीलाइ�  ज�रवाना गदा�  मलुकु� 
ऐन, चोरीको १२ नं.को �ितकूलसमेत ह�न जा�छ । वादी 
नेपाल सरकारले िबगोबमोिजम ज�रवाना नगरतेफ�  मा� 
पनुरावेदन गरकेोमा चोरी म�ुामा बरामदी सामानह�को 
मा� िबगो कायम ह�ने र सोहीबमोिजम ज�रवाना ह�नेमा 
बरामदी सामानह�को िबगो �.२८३६३।– मा� भइ� 
सोही िबगोबमोिजम ज�रवाना गनु�  मनािसब ह�ने । 

तसथ�, चोरी भएको िबगो यिकन नगरी 
�ितवादीलाइ� ज�रवाना गरी, बरामद नभएको 
सामानह�को िबगोसमेत �ितवादीबाट जाहेरवाला 
क�पनीलाइ�  भराइिदने गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०६७।३।२९ मा भएको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भइ� �ितवादीबाट बरामद भएको िबगो �.२८,३६३।– 
बराबरको सामान चोरी गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी 
राजे�वर म�डललाइ� मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 

१२ नं. बमोिजम बरामद भएको सामानको िबगो 
कायम ह�ने र सो िबगो बराबरको रकम �.२८,३६३।– 
(अ�ाइस हजार तीन सय ि�स�ी �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन १२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-०२९७, जालसाजी, रामपित�साद 
चमार िव. ओम�काश बढै

��ततु म�ुाको मूल प�ुतेवारी हेदा� बाब ुराधे 
बढै र िनजको �ीमती परमे�वरी बढैका चार जना 
छोराह� सरु�े�, ओम�काश, जय�काश र राम�वेश 
रहेको दिेख�छ । राधे बढैउपर �ीमती र छोराह�ले 
अंश म�ुा िदइ�  यी वादी ओम�काश बढैको अंश भाग 
िपता राधे बढैको िज�मामा राखी अ�य अिंशयारले 
स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतमा चलेको अंश 
म�ुामा िमित २०५७।१२।२३ मा आ�नो अशं िलइ� 
िमलाप� गरकेो कुरा �माणमा रहेको अंश म�ुाको 
िमिसलमा उ�लेख भएको पाइयो । सो िमलाप�उपर यी 
वादी ओम�काश बढैले िमलाप� बदर म�ुा िदएकोमा 
िमलाप� बदर नह�ने गरी िमित २०६७।११।१० मा 
फैसला भएको कुरा �माणमा रहेको िमलाप� बदरको 
िमिसलबाट देिख�छ । िनजले सो फैसलाउपर कुनै 
चनुौती गरकेो देिखदँनै । यसरी यी वादी ओम�काश 
बढैको अंश भाग िनजकै िपता राधे बढैको िज�मामा 
रहेको कुरा उ� िमलाप�बाट देिखदँा यी वादीले 
आ�नो िपताबाट अंश िलएको नदेिखने । 

वादी ओम�काश बढै र �ितवादी राधे 
बढैिबच बाब ुछोराको नाता रहेको कुरामा कुनै िववाद 
देिखदँनै । यी वादी मा� �ितवादी राधे बढैको 
एकासगोलको अंिशयार रहेको देिखयो । वादी र 
�ितवादीिबच अंशब�डा नभएको अव�थामा �ितवादी 
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राधे बढैले वादीको अंश हक ला�ने ज�गा िब�� गदा� 
िनज उमेर पगेुका वादीलाइ� सा�ी राखेको र म�जरुी 
िलएको पिन देिखदँैन । �यि�को अंश हक नैसिग�क 
हकको �पमा रहने ह��छ । सो हकबाट कुनै पिन 
अंिशयारलाइ� वि�चत गनु�  �यायको रोहमा उपय�ु  
ह�दँनै । ��ततु म�ुाका ६ अंिशयारम�ये ४ अंिशयारह�ले 
२०५७।१२।२३ मा नै अंश िमलाप� गरी वादीको अशं 
भाग �ितवादी बाब ुराधे बढैको िज�मा रािखिदएकोमा 
िववाद छैन । य�तोमा वादीले िनजका बाबबुाट अशं 
निलएको अव�था देिखदँा देिखदैँ उमेर पगेुको साबालक 
भइसकेको छोराको म�जरुी नै निलइ� ब�डा ला�ने वादी 
दाबीबमोिजमको िक.नं.४३५ र ४४८ का ज�गाह� 
�ितवादी राधे बढैले अका�  �ितवादी रामपित�साद 
चमारलाइ� िमित २०६१।१।१५ मा र.नं.३८०३ 
बाट राजीनामाको िलखत पा�रत गरी िब�� गरकेो 
देिख�छ । अ�य अंिशयारले अशं िलइ� यी वादी मा� 
अंश िलन बाकँ� रहेको अव�थामा ब�डा ला�ने स�पि� 
िब�� गदा� वादीको अंश हकमा असर पन� जाने 
देिख�छ । यस ि�थितमा वादीलाइ� अशं हकबाट वि�चत 
गन� उ�े�यले नै िवप�ी �ितवादीह�िबच उ� िववािदत 
ज�गा लेनदेन गरकेो मा�न ुपन� देिखने ।

िवप�ीले गतल बाटो िलइ� उपचार खो�न 
आउनभुएको छ । लेनदेन �यवहारको १० नं. 
बमोिजमको हद�यादिभ� िलखत बदरमा िफराद 
दायर नभइ� जालसाजीतफ�  िकत� कागजको १८ नं.को 
हद�यादिभ� सोही महलको ३ र १० नं. बमोिजम परकेो 
िफराद खारजे भागी रहेको िनवेदक �ितवादीको िजिकर 
रहेकोतफ�  िवचार गदा� य�तै ��न उठेको जालसाजी 
म�ुाह�मा सव��च अदालतको पूण� इजलासबाट 
ने.का.प.२०४३ को िन.नं.२९०० प�ृठ १०६२ मा 
“जालसाजीमा दाबी िलइ� आएको वादीलाइ�  िलखत 
बदरमा जानपुन� भनी अदालतले भ�न िम�ने देिखदँैन” 
भनी �या�या भइसकेको छ । �यसैगरी ने.का.प.२०७३ 
को िन.नं.९७०९ प�ृठ २०३१ मा “जाहा ँजालसाजको 

��न उ�प�न ह��छ, �यहा ँजालसाजपूण� काय� भएको छ 
वा छैन भ�ने कुरा नै म�ुय �पमा हेनु�पन� ह��छ । िलखत 
बदरमा जाने हद�याद काटेको कारणबाट जालसाज 
नह�ने होइन । जालसाजपूण� काय� भएको छ भने िलखत 
बदरमा �याद काट्न गौण कुरा ह�ने” �या�या भएको 
पाइ�छ । यसरी कानूनले रोक नलगाएको अव�थामा 
मका� पन� पीिडतले आ�नो अंश ज�तो नैसिग�क हक 
�ाि�तका लािग आफूसगँ उपल�ध �भावकारी उपचार 
खोजी �याय �ा�त गरकेोलाइ�  अ�यथा मा�न निसकने । 

वादी उमेर पगेुको साबालक भएको देिखएको 
र �ितवादी राधे बढैले आ�नो साबालक छोरो आफूसगँ 
एकासगँोलमा बसेको अंिशयार देिखइरहेकोमा िववाद 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा िनज वादीको म�जरुी निलइ� 
सा�ीसमेत नराखी वादीलाइ� अशं हकबाट वि�चत 
पान� िनयतले जालसाजीपूण� त�रकाले �ितवादी राधे 
बढैले अका� �ितवादी रामपित�साद चमारलाइ� िमित 
२०६१।१।१५ मा र.नं.३८०३ बाट राजीनामाको 
िलखत पा�रत ग�रिदएको देिख�छ । सो आधारमा उ� 
िलखतमा उि�लिखत ज�गाम�ये वादीको अंश हक 
जित िलखत जालसाज ह�ने र जालसाज गन� �ितवादी 
राधे बढैलाइ�  िफराद दाबीअनसुार िकत� कागजको १० 
नं. बमोिजम ज�रवाना ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुबलबाट भएको फैसला मनािसब देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट वादी 
र सह�ितवादी राधे बढै एकासगँोलको अंिशयार 
रहेको र िनजह�िबच अशंब�डा नभएको अव�थामा 
िनज वादी ओम�काश बढैको अशं हकसमेत ला�ने 
ज�गा िनज वादीको म�जरुी निलइ� अंश हकबाट 
वि�चत गन� उ�े�यले िववािदत ज�गा िब�� गरकेो 
देिखयो । यसरी वादीको अशं हक ला�ने ज�गा 
सह�ितवादी राधे बढैले अका�  �ितवादी रामपित�साद 
चमारलाइ� जालसाजपूण� त�रकाले िमित २०६१।१।१५ 
मा र.नं.३८०३ बाट पा�रत गरकेो राजीनामाको 
िलखतमा उि�लिखत ज�गाम�ये वादीको अंश हक 
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२ भागको १ भागस�म िलखत जालसाज ह�ने र सो 
जालसाज गन�म�येका �ितवादी राधे बढैलाइ�  मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको १० नं. बमोिजम �.७८७५।–
(सात हजार आठ सय पचह�र �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठह�याइ�  स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।११।१० मा भएको फैसलालाइ� सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन १२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६७-CI-०४१५, ज�गा हक 
कायम दता� बदर दता� कायम, िवजयदेव प�त,  िव. 
मि��प�रषद् सिचवालय, काठमाड�समेत 

यसमा िफराद दाबी हेदा� , िवविदत िक.नं. 
१७९ र १८४ को ज�गाको एवम् िज�ला सनुसरी 
वस�तपरु गा.िव.स. वडा नं. ६(ग) िक.न. ९ को 
ज�गा िव. २-१-१६ त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
नाममा दता� भएकोमा सो दता�समेत बदर गरी 
िववािदत िक�ाका ज�गाह�मा मेरो हक कायम 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी भएकोमा पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको िमित २०६६।३।२३ को फैसला 
हेदा� िक�ा नं. १७९ र िक.नं. १८४ ह�को हकमा 
मा� वादी दाबी नप�ुने गरी भएको स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर भएको देिखयो भने िववािदत 
िक�ा न�बर ९ को हकमा वादी दाबी प�ुन स�ने वा 
नस�ने स�ब�धमा सो फैसलामा कुनै िनण�य गरकेो 
देिखएन । सािबक मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१९२ नं. मा “... गै� म�ुा फैसला गदा� एउटै िमिसलबाट 
गनु�पन� कामम�ये केही बाकँ� राखी पिछ बझुी िछ�ने 
भ�ने बेहोरासगँ फैसला गन� ह�दैँन” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको र “म�ुामा िनण�य गनु�पन� िववािदत 

��म�ये केहीमा िनण�य गरी र केहीमा िनण�य नगरी 
फैसला गरकेो रहेछ भने मनािसब समय तोक� बाकँ� 
��को समेत िनण�य गरी म�ुा िकनारा गनू� भनी िमिसल 
स�बि�धत अदालत िनकाय वा अिधकारीसम� 
पठाउन सिकने” भ�ने �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १४(१)(घ) मा कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । मािथ उ�लेख भएबमोिजम पनुरावेदन 
अदालतको फैसला उि�लिखत कानूनी �यव�था 
अन�ुप नभई �िुटपूण� रहेको देिखन आएकोले 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको उ� िमित २०६६।३।२३ 
को फैसला बदर ग�रिदएको छ । अब िफराद दाबीका 
ज�गाह� स�ब�धमा पनुः ब�ुन बाकँ� �माण भए सोसमेत 
बझुी वादी दाबीको स�पूण� कुराह�मा कानूनबमोिजम 
िनण�य गनू� भनी तारखेमा रहेका प�ह�लाई तारखे 
तोक� िमिसल हालको उ�च अदालत िवराटनगरमा 
पठाई िदने । 
इजलास अिधकृत: कमलका�त जोशी
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल जेठ १७ गते रोज ६ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WO-०६५४, 
उ��ेषण / परमादशे, िडलह�र शमा�, िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

नाग�रक लगानी कोष ऐन, २०४७ 
िवधाियका�ारा िनिम�त कानून भएको र नाग�रक लगानी 
कोष यस ऐनको दफा ३(२) बमोिजम अिवि�छ�न 
उ�रािधकारवाला �वशािसत सङ्गिठत सं�था भई 
दफा ३९ बमोिजम कोषको लेखा परी�ण नेपालको 
सिंवधानको धारा २४० बमोिजम िनय�ु महालेखा 
परी�कबाट वा िनजले तोकेको लेखा परी�कबाट 
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ह�ने �यव�था भएबाट यी सवंैधािनक एवम् कानूनी 
�यव�थाह�को यथोिचत पालना गरी गराई कोषको 
आिथ�क काम कारबाहीलाई कानून सङ्गत् �पमा 
रा�ने �यव�था ऐनमै रहेकोले यस �कृितको अनगुमन 
र िनरी�ण ह�ने अव�थामा िनवेदकले शङ्का गरजे�तो 
यो कोष केही सीिमत स�चालकबाट धरासायी तवरबाट 
स�चालन ह�न स�ने प�रि�थित सामा�यतः देिखदैँन । 
सं�थाले स�चालकह�लाई यिद गैरकानूनी �पमा कुनै 
तलब भ�ा िदएको हो भने लेखा परी�णबाट �य�तो 
काय�को वैधािनकताबार े ��न उठ्न स�ने र �यसरी 
��न उठेमा िनयमानसुार कारबाही ह�ने नै ह��छ । 
अक�तफ� , ऐनको दफा ४८ बमोिजम नेपाल सरकारले 
आव�यक िनद�शन िदन स�ने �यव�था, दफा ४९ 
बमोिजम नेपाल रा�� ब�कले देशको मौि�क ि�थितलाई 
�यानमा राखी िनद�शन िदन स�ने अव�था, दफा ५० 
मा नेपाल सरकारले िनरी�क िनय�ु गरी कोषको काम 
कारोबारको जाचँबझु गन�स�ने �यव�थाबाट कसैले 
यसलाई एकलौटी वा आ�मिन� �पमा स�चालन 
गन�स�ने अव�थाको सामा�यतया अनमुान ग�रहा�न ु
उिचत देिखदँैन । िनवेदकले उठाएका शङ्काह�को 
लािग ऐनमै स�तिुलत एवम् उपय�ु �यव�था भएको 
देिख�छ, आव�यकताअनसुार �यसलाई संशोधन, 
प�रवत�न वा प�रमाज�न पिन गन� सिकने नै ह��छ । कुनै 
कसैले अिनयिमतता गरमेा �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाही ह�नेमा त�काल अिव�ास गनु�पन� कारण पिन 
नदेिखने ।       

�रट िनवेदक अिधव�ा िडलह�र शमा�ले 
नाग�रक लगानी कोषको स�चालक पदमा िनयिु� 
गन� िनण�यसगँ आ�नो साथ�क स�ब�ध रहेको र उ� 
िनण�यबाट सव�साधारण जनताको सामूिहक हक िहतमा 
यो यसरी असर गरकेोले उ� िनण�य साव�जिनक 
सरोकारको िववाद रहेको भनी ��ततु िनवेदन िलई 
आएको भए तापिन िमित २०७०।२।२६ गते को 
म��ी�तरीय िनण�य बदर गन� उ� िनण�य भएको चार 

वष�पिछ �रट िनवेदन िलई आउन ु पन� औिच�य �रट 
िनवेदकले पिु� गन� सकेको दिेखदँैन । �रट िनवेदकले 
आफू नेपालको नाग�रक तथा कानून �यवसायीको 
हैिसयतले ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो उ�लेख 
गर े पिन नाग�रक लगानी कोषको स�चालक िनय�ु 
गन� िमित २०७०।२।२६ नेपाल सरकार, मि���तरीय 
िनण�यबाट साव�जिनक हक वा िहतमा के कसरी असर 
परकेो छ, उ� िनण�य अनसुार नाग�रक लगानी कोष ऐन, 
२०४७ बमोिजम नाग�रक लगानी कोषको स�चालक 
पदमा िनयिु� गरकेो काय�सगँ �रट िनवेदकको साथ�क 
स�ब�ध के छ भ�ने कुरासमेत खलुाउन सकेको 
नदिेखने ।

अतः उपयु��बमोिजम िवल�ब तथा साथ�क 
सरोकारको पिु� ह�न नसकेका आधार कारणबाट �रट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था 
नदिेखएकोले िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ पेस गन� 
आदशे ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई 
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०६१७, 
उ��ेषण / परमादशे, य�मणी �यौपाने िव. स�माननीय 
रा��पित, रा��पितको काया�लय शीतलिनवाससमेत 

रा��पितबाट िमित २०७४।११।३ मा 
खड्ग�साद ओलीलाई �धानम��ीमा िनयिु� गरकेो 
िनण�य भएको देिख�छ । सिंवधानको धारा ७६ बमोिजम 
खड्ग�साद ओलीलाई �धानम��ीमा िनयिु� गरकेो 
कुरा ियनै �रट िनवेदकबाट नै आ�नो �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गरेको पाइ�छ । उ� संवैधािनक �यव�था हेदा� 
�धानम��ी ��य� िनवा�िचत ह�ने नभई �ितिनिध सभामा 
बह�मत �ा�त संसदीय दलको नेतालाई �धानम��ी 
िनयिु� गनु�पन� ह��छ । खड्ग�साद ओलीबाहेक अब 
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कुनै संसद ् सद�यले आफू बह�मत �ा� संसदीय 
दलको नेता भएको भनी कसैले दाबी गरकेो अव�था 
देिखदँैन । धारा ७६ को उपधारा २ अनसुार �ितिनिध 
सभामा कुनै पिन दलको �प�ट बह�मत नरहेको 
अव�थामा �ितिनिध सभामा �ितिनिध�व गन� दईु 
वा दईुभ�दा बढी दलह�को समथ�नमा बह�मत �ा�त 
गन�स�ने �ितिनिध सभाको सद�यलाई रा��पितले 
�धानम��ी िनय�ु गनु�पन�छ र सोही धाराको उपधारा 
३ अनसुार उपधारा १ र २ अनसुार �धानम��ी ह�न 
स�ने अव�था नभएमा वा िव�ासको मत िलन नसकेमा 
सबैभ�दा बढी सद�यह� भएको दलको संसदीय 
दलको नेतालाई �धानम��ी िनय�ु गन�छ भ�ने 
संवैधािनक �यव�था रहेको पाइ�छ । ससंदीय दलको 
नेताको �पमा रहेका खड्ग�साद ओलीको दल बह�मत 
�ा�त दल रहेको देिखएको र संिवधानको धारा ७६ को 
१ को अव�थासमेत िव�मान रहेबाट सोहीअनसुार 
�धानम��ी िनय�ु भएको अव�थामा अ�यथा 
ग�ररहन ुपन� अव�था दिेखदँैन । �वयम् िनवेदकले नै 
खड्ग�साद ओलीको दलले बह�मत �ा�त गन� नसकेको 
भनी भ�न सकेको अव�थासमेत देिखदँनै । संिवधानले 
गरकेो ��ट सवंैधािनक �यव�थाअनसुार िनय�ु भएको 
कुरालाई अ�यथा िजिकर िलनपुन�स�मको अव�था 
नभई संिवधानको अ�रश: पालना भएको नै दिेखदँा 
अ� िवचार ग�ररहन ुनपन� । 

संिवधानको धारा ७६ मा �धानम��ी िनय�ु 
ह�न र मि��प�रषदक्ो गठन गनु� पूव� �ितिनिध सभा 
सद�य पदको सपथ �हण गनु�पन� भ�ने अिनवाय� 
संवैधािनक �यव�था रहेको समेत दिेखएन । सिंवधानको 
धारा ८८ अनसुार संघीय संसद् को ��येक सदनका 
सद�यले सदन वा �यसको कुनै सिमितको बैठकमा 
पिहलो पटक भाग िलनअुिघ संघीय कानूनबमोिजम 

सपथ िलन ु पन�छ भ�ने संवैधािनक �यव�था रहेको 
छ । संघीय संसद ्को समथ�न नै नग�रएको कारणबाट 
�धानम��ीमा िनय�ु ह�नलाई ब�देज लगाएको 
अव�था देिखदँैन भने अिघ�लो मि��प�रषद ्ले 
राजीनामा ग�रसकेको अव�था देशको काय�का�रणी 
रहने मि��प�रषद ् गठन नगरी �र�ता रहने अव�था  
नदिेखने ।

रा��पितबाट भएको िनण�यबाट िनवेदकको 
सवंैधािनक हक उ�लङ्घन भएको भ�ने स�ब�धमा 
�प� सवंैधािनक आधारसमेत खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । �रट िनवेदकले राजनीितक �� समावेश 
भएको असा�दिभ�क िवषयव�त ुउठाएको ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदन �थम �ि�मै (Prima facie) औिच�यपूण� 
रहेको नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदनमा कारण देखाउ 
आदशे जारी गरी िलिखत जवाफ मगाई रहन ु परने । 
साथै िनवेदकले माग गरकेो राजनीितक िवषयलाई 
साव�जिनक सरोकारको रोहमा त�यतफ�  �वेश गनु�पन� 
अव�था रहेको पिन देिखएन । राजनीितक िवषय 
राजनीितक तवरबाट समाधान ह�ने िवषय पिन हो । 
राजनीितक िवषयलाई �ािविधक �पले समाधान 
गन� खो�ने र �ािविधक िवषयलाई राजनीितक �पले 
समाधान खो�न ु कुनै पिन �ि�कोणबाट  औिच�यपूण� 
मा�न नसिकने ।

अतः रा��पितबाट भएको िनण�यबाट 
िनवेदकको संवैधािनक हक उ�लंघन भएको 
भ�नेस�ब�धमा �प� संवैधािनक आधारसमेत खलुाउन 
सकेको नदेिखदँा ��ततु िनवेदनमा िलिखत जवाफ 
मािगरहन ुपरने । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु  गते रोज ३ शभुम् । 


