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खो�ने त�रका 
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िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 



  
  

 
काका..िजिज.द.द.नं. ३९.नं. ३९।०४९।०५०।०४९।०५०  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

मू�य मू�य ��..४४००।।––  
  

म�ुम�ुकःकः  सव��चसव��च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
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"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 ।  
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सयंु� इजलास

१
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-००६६, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. �ेम ग�ुङ 
भ�ने अिभषेक ग�ुङ

पीिडतह� �ितवादी �ेम ग�ुङ 
भ�ने अिभषेक ग�ुङसमेतले िनजह�लाई 
जबरज�ती सामूिहक करणी गरकेो भनी 
जाहेरी िदई सोही जाहेरीलाई समथ�न ह�ने 
गरी अनसु�धानको �ममा कागज पिन गरकेो 
दिेख�छ । तर पीिडतह�को �वा��य परी�ण 
ह�दँा िनजह�का शरीरमा कुनै बा� चोटपटक 
दिेखदँैन । पीिडतह�को Vaginal Swab तथा 
र�ज ु तामाङ र शिम�ला मगरको पे�टीसमेत 
के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालामा परी�ण 
ह�दँा मानव वीय� फेला परकेो छैन भनी िमित 
२०६६।३।१७ को परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको छ । जाहेरवाली र�ज ुतामाङ, सािव�ा ग�ुङ 
र शिम�ला मगरले िज�ला अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा�  �ितवादी �ेम ग�ुङ भ�ने अिभषेक 
ग�ुङले िनजह�लाई जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरा लेखाउन सकेको देिखदँनै । �ितवादी �ेम 
ग�ुङ भ�ने अिभषेक ग�ुङले अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा�  आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेका 
छन् । पीिडतह�को शारी�रक परी�णबाट जबरज�ती 
करणी भएको कुनै ल�णसमेत नदेिखएबाट 
यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो त�य 
िमिसल संल�न सबदु �माणबाट पिु� ह�न आएको 
दिेखएन । ��ततु वारदातको म�ुय योजनाकार 

भिनएका कृ�णकुमार ग�ुङलाई आरोिपत कसरुमा 
सजाय ह�ने गरी भएको उ�च अदालत िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासको फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन परी िनज �ितवादीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरी यस अदालतबाट 
िमित २०७३।२।१० मा फैसला भएको देिखने ।

जहासँ�म िनज �ितवादी वारदात 
�थलमा भएको कुरा �वीकार गरकेो भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर छ, सोतफ�  
हेदा�  �ितवादी �ेम ग�ुङ भ�ने अिभषेक ग�ुङले 
अदालतमा बयान गदा�  वारदात िमितका िदन आफू 
वारदात�थलमा उपि�थत भएको र �काभेटरमा 
तोडफोड गरकेो ह� ँ भनी लेखाएका छन् । यसरी 
यी �ितवादीले उ� िमितमा भएका िविभ�न 
वारदातह�म�ये �काभेटर तोडफोडको घटना 
�वीकार गरकेा छन् कुनै वारदात ह�दँा घटना�थलमा 
उपि�थत ह�दँैमा सोही �यि�ले उ� वारदात 
घटाएको भनी अनमुानको भरमा िनजलाई सजाय 
गन� िम�दैन । वारदातमा संल�न ��येक �यि�ले 
आफूले गरकेो कसरुको लािग मा� दािय�व वहन 
गनु�पद�छ । आफूले गद� नगरकेो कसरुको लािग कसैलाई 
दोषी ठह�याउन ुफौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह�न जा�छ । �ितवादी �ेम ग�ुङ भ�ने अिभषेक 
ग�ुङले आरोिपत कसरु गरकेो कुरा िमिसल संल�न 
�माणबाट शंकारिहत तवरले पिु� ह�न सकेको 
देिखदँैन । यसका साथै ��ततु वारदातको 
योजनाकार भिनएका कृ�णकुमार ग�ुङले यस 
अदालतबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसलासमेत 
भएकोले िनज �ितवादीले समेत सफाइ पाउने गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न सिकएन । 
�ितवादी �ेम ग�ुङ भ�ने अिभषेक ग�ुङलाई 
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आरोिपत कसरुमा सजाय ह�नपुद�छ भनी वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान् 
शाखा अिधकृतको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादी �ेम ग�ुङ भ�ने अिभषेक ग�ुङले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं., ३(४) नं. र ३क. 
नं. अनसुारको कसरु गरकेोले िनज �ितवादीलाई 
ऐ. ३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय र ऐ. ३क 
नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद ह�ने तथा ऐ. १० नं. 
बमोिजम पीिडतह�ले �ितवादीबाट जनही �. 
१०,०००।– का दरले �ितपूित� पाउने ठह�याई 
संखवुासभा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादी �ेम ग�ुङ भ�ने अिभषेक 
ग�ुङले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
िमित २०७३।१०।१० मा भएको फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित सवंत् २०७६ साल जे� १ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०६९-WO-१२६४, 
उ��ेषण / परमादेश, अवधलाल साह िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

त�कालीन अव�थामा िव�मान रहेको 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ९८ 
अनसुार �धानम��ीको अ�य�तामा मि��प�रषद ्को 
गठन ह�ने तथा सोही धाराको उपधारा (४) मा 
मि��प�रषद ्मा आव�यकताअनसुार उप�धानम��ी 
र अ�य म��ीह� रहने �यव�था भएबाट "नेपाल 
सरकार" भ�ने श�दले �धानम��ीको अ�य�तामा 

गिठत म��ीह�को सामूिहक अि�त�वलाई जनाउने 
भ�ने देिखयो । यसबाट नेपाल सरकार भ�ने 
श�दअ�तग�त सिचव पन� देिखएन । गहृ म��ालय 
िव�� जमनुा राउत कुम� भएको नाग�रकता बदर 
म�ुा (सव��च अदालत बलुेिटन, २०७०, साउन २, 
प.ृ १३) मा "�चिलत कानूनले िनण�य गन� अिधकार 
निदएको िवषयमा नभएको अिधकार �योग गरी 
ग�रने काय�को प�रणाम �वभावत: शू�य ह��छ" 
भनी यस अदालतबाट फैसला भएको छ । यसरी 
सिचवबाट भएको िनण�य नेपाल सरकारको िनण�य 
मा�न नसिकएकोले अिधकार नै नभएको िवषयमा 
सिचवबाट भएको िनण�य नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १८(१) र (२) िवपरीत भएकोले 
सो िनण�यले कानूनी मा�यता पाउन स�ने नदिेखने ।

यसका अित�र� िनवेदक अवधलाल साहले 
िमित २०६२।१०।११ मा नाग�रकता �माणप� 
िलदँा बाबकुो नाम जोगे�� साह तेली उ�लेख भएको 
देिख�छ । िनज अवधलाल साह जोगे�� साह तेलीको 
छोरा नभई िशउ गलुाम साहको छोरा भएकोले 
िनजको नाग�रकताको �माणप�मा पिन सोही 
बेहोरा उ�लेख गरी सशंोधन ग�रपाउ ँभनी िज�ला 
�शासन काया�लय रौतहटमा अजु�नकुमार साहको 
िनवेदन परी सोही बेहोराअनसुार सशंोधनसमेत भई 
अवधलाल साहको बाबकुो नाम िशउ गलुाम साह 
कायम ह�ने िनण�य िमित २०६८।९।८ मा भएको 
देिख�छ । त�प�चात् कलावती देवीसमेतले 
अवधलाल साहको बाबकुो नाम िशउ गलुाम साह 
नभई जोगे�� साह तेली हो । िनजले बेहोरा ढाटँी 
िशउ गलुाम साह उ�लेख गराएकोले संशोधन गरी 
जोगे�� साह तेली कायम गन� िज�ला �शासन 
काया�लयमा िनवेदन िदएको देिख�छ । यसरी िनवेदक 
अवधलाल साहको बाब ुजोगे�� साह वा िशउ गलुाम 
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साह हो ? भ�ने कुरामा िववाद उ�प�न भई नाता 
स�ब�धको िववाद दिेखन आयो । नाता स�ब�धमा 
िववाद देिखएको अव�थामा सो िववादको िन�पण 
गन� अिधकार नाग�रकता ऐन, २०६३ ले िज�ला 
�शासन काया�लयलाई िदएको देिखदँैन । आफूलाई 
अिधकार नै नभएको िवषयमा िज�ला �शासन 
काया�लय रौतहटले अवधलाल साहको बाब ुकायम 
गन� गरी गरकेो िनण�य कानूनस�मत नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारणबाट 
िनवेदक अवधलाल साहले िमित २०६२।१०।११ 
मा िलएको नाग�रकताको स�ब�धमा िज�ला 
�शासन काया�लय रौतहटबाट िमित २०६९।५।२३ 
मा भएको िनण�य र सो िनण�यको स�ब�धमा िमित 
२०६९।९।५ मा गहृ म��ालय (सिचव�तर) बाट 
भएको िनण�य नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को 
दफा १८ िवपरीत भएकोले उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएको छ । अब कानूनको उिचत �ि�या 
पूरा गरी पनु: िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित सवंत् २०७६ साल जे� २ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७०-WO-००९६, उ��ेषण / परमादेश, 

जोगे�� साह िव. गहृ  म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-१३७८, उ��ेषण / परमादेश, 

अजु�नकुमार साह िव. गहृ म��ालयसमेत
३

स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७०-WO-०९३६, 

उ��ेषण, फुलोदेवी चौधरी िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, काठमाड�समेत

िनवेदक फुलोदेवी चौधरी लोहाले सजृना 
मिहला सामदुाियक वन उपभो�ा समूह गठन 
भएदेिख २०६९ सालमा अक� नया ँउपभो�ा समूह 
गठन नभएस�म सो समूहको अ�य� भएको त�यमा 
िववाद छैन । िनज अ�य� भएको अव�थामा आ.व. 
२०६८/६९ मा सो सं�थाको लेखापरी�ण ह�दँा 
िनजको नाममा �. ७२,०८७।-।– बे�ज ुदिेखएको 
कुरा िनवेदन बेहोराबाट �वीकार गरकेो देिख�छ । 
सो बे�ज ुरकम �. ७२,०८७।- िनज िनवेदकबाट 
असलुउपर गराई तीन मिहनािभ� फ�य�ट 
गन�तफ�  कारबाही गरी आयोगमा जानकारी पठाउन 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िमित २०७०।११।१६ मा िनण�य भएको िमिसल 
संल�न सो िनण�य उतारको �ितिलिपबाट 
देिख�छ । िनवेदकले िमित २०६८।११।१३ मा 
लेखा परी�क इ�रमणी राउतले गरकेो लेखापरी�ण 
सिमितले अनमुोदन नगरसे�म कानूनी �पमा 
मा�यता �ा� गन� स�दैन भनी दाबी िलए पिन यी 
िनवेदक फुलोदवेी चौधरी समूहको अ�य� भएकै 
बेला िनजको अ�य�तामा िमित २०६९।२।४ 
मा बसेको सिमित तथा उपभो�ाह�को बैठकले 
उ� लेखापरी�ण �ितवेदन अनमुोदन गरकेो 
सो बैठकको िनण�य �ितिलिपबाट देिख�छ । 
सोही िनण�य �ितिलिपमा बे�ज ु दिेखएको �. 
७२,०८७।- अ�य�बाट १५ िदनमा ज�मा गन� 
िनण�य भएको देिख�छ । यसरी आफू अ�य� भएकै 
बेला सिमितले सव�स�मत अनमुोदन गरकेो र िनजकै 
अ�य�तामा बसेको बैठकले िनजबाट उ� रकम 
ज�मा गराउने िनण�य गरकेो देिखएको ह�दँा अब 
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आएर उ� लेखापरी�ण �ितवेदनमा नै �� उठाउन 
िम�दैन । लेखापरी�णबाट िनज िनवेदकको नाममा 
बे�ज ुदेिखएको रकम बझुाई फ�य�ट गन� दािय�व 
िनज िनवेदकको भएकोमा िनज सो दािय�वबाट 
पि�छन िम�ने नदिेखने ।

िनवेदकले िनजको नाममा बे�ज ु नै 
आउन ु नपन� आशयसिहत पनुः लेखापरी�णको 
माग ��ततु �रट िनवेदनमा गर ेपिन िनज आफूले 
अ�य� रहेको स�ंथाबाट िलएको ह�दँा रकम बे�ज ु
दिेखएको अव�थामा सो स�ब�धमा उपचार खो�न 
यस अदालतको असाधारण �े�ािधकारमाफ� त 
अदालत आउने होइन िक स�बि�धत स�ंथामा 
नै छलफल गरी टुङ्गो लगाउनपुन� हो । स�ंथामा 
भएको आिथ�क कारोबारको �ममा बे�ज ुदेिखएको 
रकम बे�ज ुह�ने हो वा होइन भ�ने कुराको िन�य�ल 
यस अदालतको �रट �े�ािधकारअ�तग�त गन� 
िवषय होइन । सं�थामा भएको आिथ�क कारोबार 
सं�थामा नै टुङ्याउनपुन�मा यस अदालतको 
�रट �े�ािधकारमाफ� त सो आिथ�क कारोबारको 
दािय�वबाट पि�छन खोजेको दिेखएकोले िनवेदकले 
सफाहात िलई यस अदालतमा �वेश गरकेो 
नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िमित २०७०।११।१६ मा भएको िनण�य र सो 
िनण�य काया��वयनको लािग िमित २०७०।१२।३ 
मा भएको प�ाचारबाट सिंवधान �द� िनवेदकको 
कुनै मौिलक हकमा आघात परकेो नदेिखएकोले 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७६ साल जेठ २ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०६१५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. बालकुमारी नेपाली

शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने भ�ने 
कानूनका मा�य िस�ा�त रहेको र �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ ले फौजदारी म�ुामा कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोमा वादीले आ�नो दाबी व�तिुन� 
�माण�ारा पिु� गन� सकेको देिखएन । वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी पदमबहादरु ग�ुङसमेत भएको 
कत��य �यान म�ुामा (ने.का.प. २०७५, अङ्क 
६, िन.नं. १००३७) “जाहरेीलाई अिभयोग 
�मािणत गन� एक मह�वपूण� �माण मािन�छ 
तर जाहरेी दरखा�तमा उ�लेख भएको बेहोरा 
अ�य सङ्किलत �माणबाट समिथ�त भएको 
ह�नुपद�छ । जाहरेी दरखा�त �वयंमा िन�या�मक 
(Conclusive) �माण होइन । अिभयोग 
लगाइएको कुनै पिन �यि�का िव�� �माणको 
�पमा �हण गनु�पूव� जाहरेी दरखा�तको �याियक 
परी�ण आव�यक ह�ने । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ बमोिजम �य�तो जाहरेी िदने �यि� 
�वयम ्सा�ीका �पमा अदालतमा उपि�थत भई 
आफूले जाहरेी दरखा�तमा लेखाएको कुरालाई 
अदालतमा बकप� गरी समथ�न गरकेो ि�थित 
पिन िव�मान ह�नपुद�छ” भनी निजर �ितपादन 
भएको पाइने ।

��ततु म�ुामा मौकामा जाहेरी िदने 
कमला िव.क. समेतले आ�नो जाहेरी बेहोरामा 
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िनज �ितवादी बालकुमारीले आ�नो गभ�मा रहेको 
ब�चा िजउदँो ज�माई मारी खाडलमा गाडेक� ह�न् 
भनी उ�लेख गर े तापिन िनजह� उ� घटनाको 
��य�दश� नभएका र पिछ अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� आफूले मौकामा िदएको जाहेरीमा 
�य�तो बेहोरा लेखाएको होइन भनी उ�लेख गद� 
�हरीले जाहेरीमा सही गनु�पछ�  भनेको कारणले 
मा� सही गरके� ह� ँ भनी आ�नो मौकाको जाहेरी 
बेहोरालाई ख�डन गद� बकप� ग�रिदएबाट 
िनजह�को जाहेरीलाई �माणमा िलन िम�ने 
दिेखएन । सो वारदातको ��य�दश� अ�य कोही रहे 
भएको पिन दिेखदँैन । नवजात िशश ुमतृ अव�थामा 
नै ज�मेको हो वा ज�मेपिछ मरकेो हो भ�ने यिकन 
ह�ने ठोस �माणको अभाव दिेख�छ । यी �ितवादी 
अिववािहत भए पिन आ�नो कोखमा रहेको 
ब�चालाई ज�म िदने मनसाय नै राखी मास पूण� 
भएको ब�चा ज�माएको देिख�छ । यस अव�थामा 
ज�म िदने आमाले मौकामा र अदालतमा आई 
ग�रिदएको बयानलाई िव�ास गनु�पन� देिखयो । 
कत��य �यान ज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा 
शंका र अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
नदेिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, 
कारणबाट स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ��यथ� �ितवादी बालकुमारी नेपालीलाई 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी भएको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा 

सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७१/०४/११ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नवराज जोशी
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते १ रोज  शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-०१४८, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक एव ंसङ्गिठत अपराध, नेपाल 
सरकार िव. �ीभगवान िसंहसमेत

जाहेरवालाले �ितवादीह� िव�� 
िकटानी जाहेरी िदए पिन अदालतमा आई बकप� 
गन� �ममा मलाई कसैले ब�धक बनाएको पिन 
छैन । अपहरण पिन गरकेो छैन । िफरौती रकम 
िलएको छैन । म पसलमा बिसरहेको अव�थामा 
दईुजना �हरीह� आई मलाई सोधपछु गनु�  छ 
भनी िज�ला �हरी काया�लय पसा�मा लगी एउटा 
कागजमा द�तखत गर भनी �हरीले भनेपिछ मैले 
सही गरकेो ह� ँ । जाहेरी दरखा�तमा मलाई �हरीले 
जबरज�ती डर, धाक-ध�क� िदई सहीछाप गराएका 
ह�न् भनी अदालतमा आई बकप� गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीह� िवनय िसंह राजपतु र अरिव�द िसहंले 
िनजह� �हरी कम�चारी रहेको र जाहेरवालाले 
अपहरण गरकेो भिनएको िमित २०७२।११।५ 
गते िनजह� उपचारको �ममा नेपाल �हरी 
अ�पताल महाराजग�ज काठमाड�मा रहेको भनी 
बेहोरा लेखाएको र नेपाल �हरी अ�पतालको िमित 
२०७२/११/१४ र २०७२/११/११ को प�बाट 
समेत सो कुरा समिथ�त भएको छ । िनजह�ले 
मौकाको बयान �हरीमा डर, धाक-ध�क� िदई 
कुटिपट गरी जबरज�ती सहीछाप गराएका 
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ह�न् । आफूह�ले कुनै पिन िकिसमको कसरु 
अपराध नगरकेो ह�दँा अिभयोग माग दाबीअनसुार 
सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत बेहोराको यस 
अदालतमा इ�कारी बयान गरकेा छन् । �यसैगरी 
�ितवादीह� दीपक िसंह राजपतु, �ीभगवान िसंह 
र वजृेशकुमार िसंहले जाहेरवालालाई अपहरण 
गरी शरीर ब�धकमा िलई िफरौती निलएको 
जाहेरवालाले आफूउपर िकटानी जाहेरी िदनपुन� 
कारण थाहा नभएको मौकाको बयानमा लागेको 
सहीछाप आ�नो रहेको तर बेहोरा आ�नो 
होइन । �हरीले कुटिपटसमेत गरी जबरज�ती बयान 
लेखाएका ह�न् । कुनै कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
मागदाबीअनसुार सजाय ह�नपुन� होइन भ�नेसमेत 
बेहोराले स�ु अदालतमा इ�कारी बयान गरकेा 
छन् । सरकारी सा�ीको �पमा रहेका जाहेरवालालाई 
िफरौतीको लािग रकम उपल�ध गराउने भिनएका 
दीपे��कुमार उपा�यायले घटना भएको िदन 
िमित २०७२।११।५ गते जाहेरवालासगँ भेटघाट 
नभएको, िनजको अपहरण स�ब�धमा मलाई केही 
थाहा छैन । मलाई �हरी काया�लयमा तपाइलेँ पैसा 
िदनभुएको कागज हो भनेकोले मैले सही ग�रिदएको 
हो । घटना िववरण कागजमा भएको बेहोरा मेरो 
होइन सहीछापस�म मेरो हो भ�नेसमेत बेहोराको 
घटना िववरण कागज दिेख�छ । �ितवादीका 
सा�ीह� संजयकुमार िसंहसमेतले �ितवादीह�को 
िजिकरलाई नै समथ�न ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
पाइने ।

सरकारवादी फौजदारी म�ुामा आ�नो 
अिभयोग दाबी �मािणत गराउनपुन� दािय�व वादी 
प�को हो । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
सोही कानूनी �यव�था गरकेो छ । कसैउपर अिभयोग 
लगाउन ु मा� पया�� ह�दँैन सो कुरा �मािणत पिन 

ह�नपुछ�  । आफूलाई अपहरण गरी ब�धक बनाएको 
भ�ने जाहेरवाला �वयम् आफूलाई अपहरण 
ग�रएको छैन, ब�धक बनाइएको छैन भिनरहेको 
अव�थामा सो कसरु �ितवादीह�ले गरकेो हो मा�न 
सिकने अव�था नै नदेिखने । 

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, 
कारणबाट स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट मलुकु� 
ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १, २, ३ र ७ नं. बमोिजमको कसरुमा 
िनज �ितवादीह�लाई सोही महलको ३ नं. 
बमोिजम ७ वष� कैद र ऐ. को ७ नं. बमोिजम थप २ 
वष� कैद गरी जनही ज�मा कैद ९ वष� कैद र ऐ.को 
३ नं. बमोिजम �.१,५०,०००।– ज�रवाना तथा 
ऐ. को १२ नं. बमोिजम िबगो �.४,००,०००।– 
ज�रवानासमेत गरी जनही कूल �. ५,५०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने एवं ऐ. को १२ नं. बमोिजम िफरौती 
रकम �. ४,००,०००।– समेत जाहेरवालाले 
भराई पाउने ठहरी भएको फैसला उ�टी गरी 
��यथ� �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा सफाइ 
िदने गरी पनुरावेदन अदालत अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट िमित २०७३/११/१७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नवराज जोशी
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-WO-०७५६, उ��ेषण 
/ परमादशे, क�हाई मह�ो धानकुसमेत िव. �म 
अदालत अनामनगर काठमाड�समेत

िनवेदकह�ले िलि�वडेटर िनयिु� 
भएप�चात् पिन क�पनीको िविधवत् खारजेी नह�ने 
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बेलास�म क�पनीको सेवामा रहेका कामदारह�को 
सेवा �वतः समा� ह�दँनै र सो अव�थामा तलब 
भ�ा तथा सिुवधाह� पाइरा�नपुन� हो भ�ने िजिकर 
िलएको स�ब�धमा हेदा� िमित २०६५।६।१७ 
को िवशेष साधारण सभाले क�पनी �वेि�छक 
�पमा खारजेीमा जाने गरी िनण�य गरी क�पनी 
ऐन, २०६३ को दफा १२७ (१) बमोिजम उपे�� 
न�दन ितिमि�सनालाई िलि�वडेटरको �पमा 
िनय�ु ग�रएको र िमित २०६५।६।३० दिेख 
िलि�वडेटरले काय� स�चालन गरकेो भ�ने त�यमा 
िववाद देिखदँैन, सो कुरा िनवेदन बेहोरामा समेत 
खिुलआएको छ । क�पनी ऐन, २०६३ को दफा 
१२७(५) ले िलि�वडेटरले क�पनी स�चालन र 
�यव�थापन गन� �ार�भ गरपेिछ �य�तो क�पनीका 
कम�चारीह�को सेवा �वतः समा� ह�ने छ भ�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । ऐ. ऐनको दफा १२६(१) 
ले क�पनीको साधारण सभाले ��ताव पा�रत गरी 
क�पनीलाई खारजे गन� स�ने र ऐ. दफा १२७(५) ले 
िलि�वडेटरले क�पनी स�चालन र �यव�थापन गन� 
�ार�भ गरपेिछ �य�तो क�पनीका कम�चारीह�को 
सेवा �वतः समा� ह�ने �यव�था गरकेो दिेखने । 

कम�चारीको सेवा समाि�को िवषयलाई 
दफा १२७ सगँ जोडेर हेनु�पन� देिख�छ र यस 
स�ब�धमा दफा १२७ ले �प� �यव�था गरकेो 
दिेख�छ । कानूनका श�दले �प� �यव�था गरकेो 
र उ� �यव�थाको अथ� �प� भएकोमा अदालतले 
�या�या गनु�पन� ठाउ ँ तथा ग�ुजायससमेत 
रहदँैन । सो ह�दँा दफा १२७ ले �प� �यव�था गरकेो 
अव�थामा कामदार कम�चारीह�को सेवा �वतः 
समा� ह�ने र सेवा समा� भएको अव�थामा क�पनीमा 
कम�चारीह�को तलब भ�ाको दािय�वसमेत नरहने 
दिेखने ।

उि�लिखत �म ऐन २०४८ को १२ र 
२५ को दफाह�को �यव�थाले क�पनी ब�द भएको 
अव�थाको स�दभ�मा उ�लेख गरकेो छ । क�पनी 
आिंशक वा पूरा ब�द भएको अव�थामा वा कामदार 
कम�चारीको कटौती गनु�पन� अव�था र यसरी 
कामदार कम�चारी कटौती गन� बेलामा कुनै पिन 
�ित�ानले िदनपुन� �ितपूित�को स�ब�धमा उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । उ� दफाह�ले क�पनीलाई 
खारजेीमा लाने गरी िनण�य भई िलि�वडेटर 
िनयिु� भएपिछको अव�थालाई स�बोधन गरकेो 
देिखदँैन । क�पनी आंिशक वा पूण��पले ब�द 
ह�ने अव�था र िलि�वडेसनमा गएको अव�था 
दईु फरकफरक अव�था ह�न् । क�पनी ब�द ह�दँा 
क�पनीले आ�नो ि�याकलाप वा कारोबार गरकेो 
ह�दँैन तर कानूनबमोिजम क�पनीको अि�त�व 
रिहरहेको ह��छ भने प�रि�थितअनकूुल ह�दँा क�पनी 
पनुः सचुा� ह�न स�छ । तर, िलि�वडेसनको 
�ि�यामा गएको अव�थामा क�पिनको कानूनी 
अि�त�वलाई नै समा� पा�रने �ि�यामा रहेको 
ह��छ र यो अव�थाबाट सोही क�पनी पनुः सचुा� 
ह�न स�ने अव�थासमेत रहेको नह�ने ।

जनु िमितमा कामदार कम�चारीको सेवा 
समा� भएको हो सो िमितस�ममा �ा� ह�नपुन� 
ऐनबमोिजमको सिुवधा कामदार कम�चारीह�ले 
�ा� गन� स�ब�धमा �म अदालतको फैसलाले 
बोली नै सकेको र सो िवषयमा िनवेदनमा समेत 
कुनै िजिकर िलएकोसमेत नह�दँा �म ऐन, २०४८ 
का दफा १२ र २५ क�पनी ऐन, २०६३ को 
दफा १२७ बमोिजम सेवा समा� भएपिछको 
अव�थाका लािग आकिष�त ह�ने अव�था देिखन 
आएन । यस स�ब�धमा �म ऐन, २०४८ को 
दफा १२ र २५ समेत आकिष�त ह�ने भ�ने िनवेदन 
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िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
�म ऐन, २०४८ ले कामदार कम�चारी 

काय�रत रहेको अव�थामा कामदार कम�चारीसगँ 
स�बि�धत िविवध प�ह�लाई स�बोधन गरकेो 
छ भने क�पनी खारजेी गन� र खारजेीको िनण�य 
भइसकेप�चात् खारजेी गन� चरणमा गनु�पन� 
ि�याकलाप तथा दािय�वका स�ब�धमा �म ऐनले 
�यव�था गरकेो देिखदँनै । �यस िवषयमा �म ऐन 
नभई क�पनी ऐन नै आकिष�त ह�ने देिख�छ । ��येक 
कानून उ� कानूनले स�ब�ध रा�ने िवषयगत �े�सगँ 
स�बि�धत रहेको ह��छ । एक िवषयसगँ स�बि�धत 
कानूनले अक� िवषय �े�लाई Regulate गन� स�ने 
ह�दँैन । कुनै अव�थामा एकभ�दा बढी कानूनले एकै 
िवषयको बारमेा बोलेको रहेछ भने पिन सामा�यतः 
स�बि�धत िवषय �े�सगँ स�बि�धत कानून नै 
आकिष�त ह�ने । 

क�पनी खारजेीमा जाने साधारण सभाबाट 
िनण�य भई िलि�वडेटरको िनयिु� भएप�चात् को 
अविधका लािग क�पनी ऐन, २०६३ नै आकिष�त 
ह�ने देिख�छ । िनवेदनमा िजिकर िलएज�तो �म 
ऐन आकिष�त ह�ने नदेिखएको ह�दँा क�पनी ऐन, 
२०६३ को दफा १२७ बमोिजम िलि�वडेटर 
िनय�ु भई क�पनी स�चालन र �यव�थापन गन� 
काय� स�ु गरकेो समयदेिख क�पनीमा काय�रत 
िनवेदक कामदार कम�चारीह�को सेवा समा� 
भएको मा�नपुन� देिखन आयो । कानूनबमोिजम 
सेवा समा� भएपिछको समयका लािग तलब भ�ा 
िदनपुन� अव�था रहेन । सो ह�दँा �म अदालत 
काठमाड�को फैसला कानूनस�मत नै देिखन 
आएको र उ� फैसलाले िनवेदकह�का सिंवधान 
र कानून �द� हक अिधकारह� हनन ह�न पगेुको 
अव�था नदेिखएको ह�दँा उ� फैसला बदर गन� �रट 

जारी ह�नपुन� नदेिखएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे�� �साद पौड्याल
क��यटुर : रमला पराजुली
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०८६२, ११६४, 
सामािजक सरु�ा भ�ा अिनयिमतता गरी ��ाचार 
गरकेो, नेपाल सरकार िव. महमद मसरु खासँमेत, 
महमद मसरु खा ँिव. नेपाल सरकार

सामािजक सरु�ा भ�ा नपाउनपुन�म�येका 
यी �यि�ह�को नाममा भ�ा िनकाली भरपाई खडा 
ग�रएको छ भ�ने रहेको छैन । कुनकुन �यि�ह�ले 
पाउनपुन� सामािजक सरु�ा भ�ा पाउन सकेका 
छैनन् भ�ने िकटानी दिेखदँैन । ती भ�ा नपाउने 
�यि�ह�को नाममा समेत भ�ा िनकाली िकत� 
भरपाई खडा गरी �ितवादीह�ले खाए मासेको 
भनी अनसु�धान भएको पिन पाइदँैन । िवशेष 
अदालतबाट भ�ा ब�ुनेको सहीछाप फरक परकेो 
भिनएका �यि�ह�म�येकै �यि�ह�लाई ब�ुने 
आदेश भई ती �यि�ह�ले समेत अदालतमा 
उपि�थत भई आफूले पाउनपुन� भ�ा रकम आफूले 
�ा� गरकेो भनी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । मैले 
सामािजक सरु�ा भ�ाबापतको रकम पाएको 
छैन, मेरो नामको रकम िनकाली िकत� सहीछाप 
गरी अक�  �यि�ले बझेुको भ�ने स�ब�धमा कुनै 
उजरुी परकेो कुरासमेत िमिसल �माणबाट देिखन 
आउदँैन । उि�लिखत त�यबाट लि�त �यि�को 
भ�ा रकम लि�त �यि�ले नै पाएको पिु� भएको 
अव�थामा �ितवादीह�ले सामािजक सरु�ा भ�ा 
िहनािमना गरकेा ह�न् भनी भ�न सिकने अव�था 
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नदेिखने ।
आरोपप�मा दाबी गरीएको ��ाचार 

िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा “साव�जिनक 
स�पि�को हािन नो�सानी गन�लाई सजायः- कुनै 
रा��सेवकले आ�नो ओहदाको वा सोस�ब�धी 
कत��य पालन गदा� �ी ५, नेपाल सरकार वा 
साव�जिनक स�ंथाको स�पि�को लापरबाही वा 
बदिनयत गरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा 
दु�पयोग गर ेगराएमा वा मासेमा वा िनजी �योगमा 
लगाएमा िनजलाई कसुरको मा�ाअनुसार दफा ३ 
बमोिजमको सजाय ह�ने छ र �यसरी िहनािमना, 
हािन नो�सानी वा दु�पयोग गरकेो वा मासेको 
वा मा�न िदएको स�पि� पिन िनजबाट 
असुलउपर ग�रने छ” भ�ने �यव�था रहेको 
दिेख�छ । िनज �ितवादीह�ले उ� दफािवपरीतको 
काय� नगरकेो भनी �ितवादीह�को िजिकर र िवशेष 
अदालतको फैसलामा समेत उ�लेख भएको 
दिेख�छ । िवशेष अदालतबाट िनज �ितवादीह�को 
कसरु ठहर गन� �योग भएको ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(३) मा “कुनै रा��सवेकले 
उपदफा (१) र (२) मा लेिखएदेिख बाहके अ�य 
कुनै काम गरी सरकारी वा साव�जिनक स�पि� 
बदिनयतपूव�क कुनै िकिसमले हािन नो�सानी गर े
वा गराएमा कसरुको मा�ाअनुसार दुई वष�स�म 
कैद वा िबगोबमोिजम ज�रवाना वा दुवै सजाय 
ह�न ेछ” भ�ने �यव�था रहेको पाइने ।

�ितवादीले सहीछाप गरी रकम िहनािमना 
गरकेो भिनएका भरपाईमा उ�लेख भएका 
�यि�ह�म�ये त�ुरया कनइुन, जेिनया धोिवन, 
रामदवे कुम�, �वु�साद कुम�समेतले हामीले 
सामािजक सरु�ा भ�ाको रकम पाएका छ� । 
गा.िव.स.सिचवले किहले घरमा िद�थे, किहले 

वडामा िद�थे । िनज �ितवादीह�ले हा�ो सामािजक 
सरु�ा भ�ाको रकम अपचलन गरकेो छैन भनी 
�ाय: एकै िमलान बेहोराको बकप� गरकेो देिखएबाट 
�ितवादीह�ले सरकारी वा साव�जिनक स�पि� 
बदिनयतपूव�क कुनै िकिसमले हािन नो�सानी गर े
वा गराएको पिु� ह�न नसकेको अव�थामा ��ततु 
दफा आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
“फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार फौजदारी 
म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीमा रह�छ । अिभयोजन प�ले �ितवादीउपर 
लगाएको आरोपलाई शंकारिहत तवरबाट पिु� 
गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह�उपरको 
कसरु शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� सकेको 
नदिेखएको अव�थामा शंकाको भरमा मा� कसैलाई 
कसरुदार मा�न ु�यायोिचत नह�ने ।

यस स�ब�धमा यस अदालतबाट 
“��ाचारज�य कसरु �थािपत ह�नको लािग 
�ितवादीले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ प�ुयाएको भ�ने कुरा ��य�, 
साथ�क र िन�या�मक �माणबाट शङ्कारिहत 
तवरले पिु� भएको ह�नपुन� । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ को कानूनी �यव�थाअनसुार फौजदारी 
कसरुस�ब�धमा अिभयोजन प�ले �ितवादीउपर 
लगाएको आरोपलाई शङ्कारिहत तवरले पिु� 
गनु�पद�छ । अिभयोजन प�ले लगाएको आरोप पिु� 
गन� �ममा शङ्काको कुनै ग�ुजाइस रहन ुह�दँैन । 
शङ्काको ग�ुजाइस उ�प�न भएमा �यसको फाइदा 
अिभय�ुले पाउने” (ने.का.प. २०७२, अङ्क 
३, िन.नं-९३६०) भ�ने र यसै स�ब�धमा नेपाल 
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सरकार िव�� रमेशबहादरु राजलवट भएको 
सामािजक सरु�ा भ�ा अिनयिमतता गरी ��ाचार 
गरकेो म�ुामा िमित २०७४।१०।१० मा फैसला 
ह�दँा “भ�ा पाउने �यि�ह�लाई अनसु�धानको 
�ममा नबिुझएको र भ�ा पाउने �यि�ह�ले भ�ा 
नपाएको भनी उजरुी िदएको नदेिखएको तथा 
िववािदत भरपाई ग�रिदनेम�येका �यि�समेतलाई 
अदालतबाट ब�ुदा आफूले भ�ाबापतको रकम 
�ा� गरकेो बेहोरा �वीकार ग�रिदएसमेतबाट  
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
गरकेो नदेिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने” 
भ�ने िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको र ��ततु 
म�ुामा समेत उ� िस�ा�त मेल खाने देिखने ।

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था र यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको रोहबाट 
हेदा� �ितवादीह� मह�मद म�सरु खा ँ र �ितवादी 
िजते���साद चौहानको संल�नतामा सामािजक 
सरु�ा भ�ाबापतको रकम िहनािमना भएको 
कुरा वादी प�ले व�तिुन� आधार र कारणबाट 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा केवल शंकाको 
भरमा �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गराउन ु
मनािसब ह�दँैन । यसरी �ितवादीह�को िमलेमतोमा 
कसरु भएको हो भ�ने कुनै व�तिुन� �माणबाट 
नदेिखएकोले िवशेष अदालतबाट �ितवादीह� 
मह�मद म�सरु खा ँ र �ितवादी िजते���साद 
चौहानलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८(३) बमोिजमको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 
८(३) बमोिजम जनही १(एक) मिहनाका दरले कैद 
ह�ने ठह�याई भएको िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसला िमलेको नदेिखएको अव�थामा िनज 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकर र सोही बेहोराको िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी मह�मद म�सरु खा ँ र िजते���साद 
चौहानलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(३) बमोिजमको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ८(३) 
बमोिजम जनही १(एक) मिहनाका दरले कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७३।०३।०६ मा भएको फैसला उ�टी भई 
�ितवादीह� मह�मद म�सरु खा ँ र िजते���साद 
चौहानले कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल भा� ३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-RB-०६५२, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. क�पना रावत

�ितवादी क�पना रावतले अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गदा�  जाहेरवालासगँ िलएको 
रकम र हजा�नासमेत गरी �.२,७२,०००।- 
मैले िनजलाई पटकपटक गरी िफता� गरी 
िमित २०७४।५।१३ मा जाहेरवालाबाट रकम 
बिुझिलएको भ�ने भरपाई कागजसमेत गराइसकेक� 
छु । सोको स�कल मसगँ राखी फोटोकपी पेस गरके� 
छु । िनजलाई चेक िदएकोमा ह�ता�रलगायतको 
कुरा निमलेकोले मैले चेक बराबरको रकम भ�ुानी 
िदइसकेपिछ पिन जाहेरवालाले मलाई दःुख िदने 
िनयतले सोही चेकलाई आधार बनाई जाहेरी िदएका 
ह�न् भनी बयान गरकेो दिेख�छ । स�ु िमिसल संल�न 
उ� िमित २०७४।५।१३ को भरपाई कागजको 
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�ितिलिप हेदा�  जाहेरवालाले हामीिबचको स�पूण� 
लेनदेन कारोबारको रकम बझुी िलए, स�कल 
चेक पिछ िफता� गन� छु भनी भरपाई ग�रिदएको 
दिेख�छ । �यसैगरी िनज जाहेरवालाले अदालतमा 
उपि�थत भई मैले �ितवादी क�पना रावतबाट 
पाउनपुन� रकम र सोको �याजसमेत गरी �. तीन 
लाख बिुझसकेको छु । मैले चेकबमोिजमको रकम 
िमित २०७४।५।१३ मा बझुी भरपाई ग�रिदएको 
हो, िनजलाई कारबाही ह�नपुन� होइन भनी बकप� 
ग�रिदएको देिखने ।

जाहेरवालाले �ितवादीबाट िलनपुन� 
रकम बिुझिलई िमित २०७४।५।१३ मा भरपाई 
कागजसमेत ग�रिदएप�चात्  िमित २०७४।५।१५ 
मा जाहेरी िदई उ� जाहेरी दरखा�त िमित 
२०७४।५।२९ मा मा� दता�  भएको देिखन 
आयो । �यसैले ��ततु म�ुाको जाहेरी दरखा�त 
एव ं अिभयोगप� दता� ह�नअुगावै जाहेरवालाले 
दाबी गरकेो रकम यी �ितवादी क�पना रावतबाट 
�ा� ग�रसकेको दिेखदँा �ितवादीले अिभयोग 
मागदाबीअनसुारको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहराएको उ�च अदालतको फैसला िमिसल 
संल�न आधार �माणको रोहमा �यायसङ्गत नै 
दिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणबाट 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।३।३२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु 
इित सवंत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-CR-०१०८, ब�िकङ 

कसरु, नेपाल सरकार िव. EKREM ORMANCI
�ितवादीको साथबाट बरामद भएको 

नेपाली �.११,४८,२८५।– बराबरको रकम 
�ितवादीले गैरकानूनी तवरले िनकालेको ह�दँा उ� 
स�पूण� रकम नै िबगो कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�  यी 
�ितवादीले नेपाल �वेश गदा�का बखत उ� रकम 
आफूसगँ रहेको भनी �वघोषणा नगरकेो भए पिन 
�ितवादीले के कुन ब�कबाट किहले र कहा ँ रहेको 
ATM बाट ती िवदेशी म�ुाह� िनकालेका ह�न् भनी 
वादी प�ले सोको िववरणसिहत त�यपरक ढङ्गले 
पिु� गन� सकेको देिखदँैन । िनज �ितवादीले बयान 
गदा�  यरुो ६००, नेपाली �.६०,०००।– ब�कबाट 
िनकालेको, ५०० डलरमा ि�कमर मेिसन र 
५०० डलरमा िविभ�न इलो��ोिन�स काड�ह� 
ख�रद गरकेो र इलो��ोिन�स काड�बाट कसरी 
पैसा िनकािल�छ भ�ने स�टवेयर डाउनलोड गन� 
�यापटप र मोबाइल �योग गरकेो भनी लेखाएको 
अव�था देिखएबाट �ितवादीले उ� बयानमा 
उ�लेख गरकेो नगद रकम, मोबाइल र �यापटप 
तथा इलो��ोिन�स काड�ह� ब�िकङ कसरु गन� 
काय�का लािग �योग गरकेो देिखदँा उ� नगद तथा 
सामानह�को नेपाली �पैयामँा �पा�तर गरी ज�मा 
�.३,१३,७२४।९० कसरु �योजनका लािग िबगो 
कायम गरकेो उ�च अदालतको फैसला मनािसब 
नै देिखयो । �ितवादीले नेपाल कानूनअनसुार 
�वघोषणा नगरी आफूसगँ राखेको यरुो, डलर, 
इ�डोनेिसयन �पैयाहँ� वैधािनक �पमा नेपाल 
िभ�याएको भ�ने पिु� ह�ने कुनै कागज �माण पेस गन� 
नसकेको ह�दँा बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत नगद 
रकमसमेतका साम�ीह� कानूनबमोिजम जफत 
ह�ने नै दिेख�छ । यस�कार त�यपरक िव�वसनीय 
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�माणको अभावमा बरामदी मचु�ुकाअनसुारको 
�.११,४८,२८५।- रकमलाई आधार मानी िबगो 
कायम गरी यी ��यथ� �ितवादीलाई सजाय गनु�  
�यायोिचत नह�ने ।

अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी एकरमे अरमा�सी (EKREM 
ORMANCI) ले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ५ र ६ बमोिजमको कसरु गरकेोले 
ऐ. ऐनको दफा १५(२)(क) बमोिजम ८(आठ) 
मिहना कैद र �.३,१३,७२४।९० (तीन लाख 
ते� हजार सात सय चौिबस �पैया ँ न�बे पैसा) 
ज�रवाना ह�ने ठहराएको उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७४।१२।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु 
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता) 
इित सवंत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार  र�ेमी, ०६८-WO-०६९२, परमादेश, 
बेखाराम महज�नसमेत िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत

��ततु म�ुामा त�कालीन �ी ५ को 
सरकारले िछमेक� रा�� चीन सरकारको सहयोगमा 
�थापना भएको इटँा तथा टायल कारखाना िलिमटेड 
ह�रिस�ीमा स�चालन गन� �योजनका लािग नेपाल 
राजप�मा सूचना �कािशत गरी  िनवेदकह�का 
बाजे, िपता तथा आमाका नाउमँा रहेका ज�गाह� 
२०२१ सालमा अिध�हण गरी ह�रिस�ी 
इटँा तथा टायल कारखाना स�चालन भएको 
दिेख�छ । सो कुरामा िनवेदकह�ले िववाद �याएको 

पिन छैन । यसरी जनु उ�े�यका लािग ज�गा 
अिध�हण ग�रएको हो, सो काममा �योग नै नभएको 
भ�ने देिखदँैन । अिध�हणको उ�े�यअनसुारकै 
काममा सो ज�गा �योग भई इटँा तथा टायल 
उ�पादन ह�दँै आएको भ�ने कुरामा समेत िववाद 
देिखदँैन । यसरी कारखाना स�चालन ह�दँै आएकोमा 
िमित २०४९।७।१४ मा त�कालीन �ी ५ को 
सरकार तथा स�ुदरलाल भवानी र नरिसंहबहादरु 
�े�ठिबच भएको िनजीकरण स�झौताबमोिजम �ी 
५ को सरकारको पूण� �वािम�वको उ� कारखाना 
िनजीकरण भई स�चालन भएको देिख�छ । हाल 
पिन सो ज�गामा ह�रिस�ी इटँा टायल कारखाना 
स�चालन भई इटँा तथा टायलह� उ�पादन 
भइरहेको र सरकारलाई राज�वसमेत बझुाएको 
देिखने िविभ�न कागजातह�समेत सो कारखानाका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�ले 
पेस गनु�भएको छ । यसरी िनवेदकह�ले यसअिघ 
परकेा म�ुाह�बाट नै िनराकरण भइसकेका 
िवषयह�लाई उठाई ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ को 
दफा ३४ लाई मा� आधारको �पमा िलई ��ततु 
�रट िनवेदन िदएको देिख�छ । िनवेदकह�ले दाबी 
िजिकर िलएज�तो जनु कामका लािग ज�गा �ा�त 
ग�रएको हो सो काममा ज�गा �योग नै नभएको 
अव�था होइन । अिध�हण गदा� जनु �योजनका 
लािग  ग�रएको हो सो काममा नै लामो समयस�म 
�योग भई अ�ािप पिन सोही �योजनमा �योग 
भइरहेकोमा त�काल अव�थामा मआु�जासमेत 
बिुझसकेकोमा िनवेदन िजिकरबमोिजम 
अन�तकालस�म ज�गा िफता� पाउन स�ने अव�था 
रिहरहन स�ने नदेिखने ।

यस�कार यी िनवेदकह�का बाजे, बाब ु
तथा आमाका नाउदँता�का ज�गाह� त�कालीन 
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�ी ५ को सरकारले इटँा तथा टायल कारखाना 
स�चालनको लािग त�काल �चिलत ज�गा �ाि�त 
ऐन, २०१८ ले िनधा�रण गरकेो काय�िविध र रीत 
प�ुयाई ज�गाधनीह�लाई मआु�जासमेत िदई 
अिध�हण गरकेो र िमित २०४९।७।१४ मा 
भएको िनजीकरण स�झौताबमोिजम सरकारको 
पूण� �वािम�वको उ� कारखाना िनजीकरण भई 
हाल पिन िनजी �े�को ह�रिसि� इटँा तथा टायल 
कारखाना िलिमटेडको �पमा स�चालनमा रहेको 
भ�ने देिखने ।

अत: उि�लिखत त�य, आधार, कारण 
र कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा िनवेदन 
मागबमोिजम अिध�िहत ज�गाह� िफता� बापस 
िदने काम कारबाही गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शभुम् ।  
 § यसै �कृितको ०६८-WO-०९९८, 

परमादेश, प�चराम महज�नसमेत िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत 
भएको म�ुामा समेत यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७०-WO-०४१३, 
उ��ेषण, राम िवनय साहसमेत िव. लोक सेवा 

आयोग के��ीय काया�लय, अनामनगर, काठमाड�
बढुवाको उ�मेदवार ह�नको लािग 

स�बि�धत कम�चारीले सेवास�ब�धी �चिलत 
कानूनमा तोिकएबमोिजमको यो�यता हािसल गनु�  
आवा�यक देिख�छ । िनवेदकह�ले स�बि�धत 
िवषयमा �नातक तहको शैि�क यो�यतासमेत 
हािसल गरकेो त�य िनवेदकह�को िनवेदनबाट 
देिखयो । यसरी नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ७४(६) र सोही िनयमावलीको 
अनसूुची-७ को िस.नं. २०(क) मा उ�लेख भएको 
शैि�क यो�यता यी िनवेदकह�ले हािसल गरकेो 
भ�ने देिखन आएन । लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७०/०६/२३ मा �कािशत िव�ापनम�ये 
बढुवा सूचना नं. १७६/०७०/०७१ उप�मखु 
मेिडकल �याव टे�नोलोिज�ट पद, �वा��य सेवा 
मेिडकल �याब टे�नोलोजी समूह नव� तह र िव.नं. 
३४०८/०७०/०७१ र िव.नं. ३४०९/०७०/०७१ 
को बढुवा काय� �ि�या स�प�न भइसकेको भ�ने 
िनवेदकको कानून �यवसायीले इजलाससम� 
जानकारी गराउन ुभएको ह�दँा �रट िनवेदकह�को 
माग दाबीको स�ब�धमा थप िवचार ग�ररहनपुन� 
अव�था नरहेकोले िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फा�गनु १ गते रोज १ शभुम् ।

२
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी
 ह�रकृ�ण काक�, ०६७-WO-१२४०, उ��ेषण,
माधव गौतम िव. एिसयन �रजोट�  ए�ड टु�र�म �ा.
िल. �सूित माग�
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�यािसनो िनयमावली, २०७० को 
प�र�छेद-२ को िनयम ३ मा इजाजत निलई 
�यािसनो स�चालन गन� वा गराउन नह�ने । ऐ.को 
िनयम ४. मा क�पनीको �पमा सं�थापन गनु�पन� 
। ऐ.को िनयम ५ मा पूव��वीकृित िलनपुन� । ऐ.को 
िनयम ९. मा इजाजतस�ब�धी �यव�था । ऐ.को 
िनयम १०. मा इजाजत प� द�तरु । ऐ.को िनयम 
११. मा ब�क �यार�ेटी बझुाउनपुन� । ऐ.को िनयम 
१२. मा इजाजतको अविध । ऐ.को िनयम १३. मा 
इजाजतप�को नवीकरण । ऐ.को िनयम १४. मा 
इजाजतप� र� ह�ने । ऐ.को िनयम १५. मा िनधा�रण 
अविधिभ� रोय�टी रकम बझुाउनपुन� । ऐ.को िनयम 
१८. मा नेपाली नाग�रकले �यािसनो खे�न र 
�यािसनो �थलमा �वेश गन� नपाउनेलगायतका 
�यव�था गरी २०७०।४।७ मा राजप�मा �कािशत 
भई २०७०।८।७ गतेदेिख �ार�भ भइसकेको र 
िनवेदकले उठाएका िवषयव�तहु� स�बोधन भई 
��ततु िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको ह�दँा 
�रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था दिेखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०५७३, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, ने�बहादुर िघिसङ िव. कु�छाङ्ग 
तामाङसमेत

पनुरावेदक र ��यथ� गणेश लामािबच 
थाङका �यवसायको �ममा लेनदेन �यवहार 
ह�ने गरकेो भनी यी पनुरावेदकह�ले भनेका र 
��यथ� गणेश लामाले पिन यी पनुरावेदकले 
आफूलाई रकम िदनपुन� भनेका, ��यथ� कु�छाङ 

तामाङले पिन आफूबाट िमित २०७१।१०।१८ 
मा �.१,०५,०००।- पनुरावेदकले िलई कपाली 
तमसकु ग�रिदएकाले ऋण पचाई खाने िनयतका 
कारण झ�ुा िनवेदन िदएको भ�ने  कुरा उ�लेख 
गरकेो पाइएबाट यी पनुरावेदक र ��यथ� गणेश 
लामा, कु�छाङ तामाङिबच लेनदने �यवहार भएको 
भ�ने देिखने ।

पनुरावेदकले आ�नो िनवेदनमा 
िवप�ीह�ले जबरज�ती बनाएको कपाली 
तमसकुको कागज करकाप घोिषत ग�रपाउ ँ भनी 
भ�परु िज�ला अदालतमा करकाप म�ुा दायर गन� 
छु भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेोले सो िवषयमा यी 
पनुरावेदकले म�ुा दायर गरकेा बखत �माणबाट 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा अदालतको साधारण 
�े�ािधकारबाट िन�पण ह�ने िवषयमा ��ततु 
िनषेधा�ाय�ु परमादेशसमेतको �रट िनवेदनबाट 
िन�पण ह�ने िवषय देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवम् 
कारणह�बाट पनुरावेदक िनवेदकले आ�नो 
िनवेदनमा उ�लेख गरअेन�ुपको काय� नगरकेो 
र गन� अव�थासमेत नरहेको भनी िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । िनवेदनमा 
उ�लेख भएबमोिजम आशकंाको िव�मानता 
रहेको नदेिखएकोले मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न नस�ने भई िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी 
िमित २०७१।११।२६ मा जारी अ�त�रम आदेश 
िनि��य ह�ने छ भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।३।२३ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय 
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७०-CI-००८१, उ��ेषण / 
परमादेश, िवनोदकुमार म�डल िव. ह�रदेव यादव

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
९३ को उपिनयम (१२) ले िनिम� ह�नका लािग 
व�र�तालाई मा� आधारको �पमा तोकेको 
दिेखएको र �थायी मा�यिमक िश�कको �पमा 
िनजह�को व�र�ता हेदा�, िनवेदक ह�रदेव यादवले 
�थायी मा�यिमक िश�कको िनयिु� िमित 
२०५१।९।११ मा पाएको र िवप�ी पनुरावेदक 
िवनोदकुमार म�डलले �थायी मा�यिमक िश�कको 
िनयिु� िमित २०६०।१२।१५ मा पाएको देिखएको 
र िनज उ�च मा�यिमक िव�ालयको �थायी िश�क 
नभएर मा�यिमक िव�ालयकै दरब�दीको �थायी 
िश�क रहनभुएको भ�ने दिेखएको अव�थामा 
पनुरावेदक िवप�ी िवनोदकुमार म�डलको तलुनामा 
िनवेदक ��यथ� ह�रदेव यादव नै व�र� रहनभुएको 
भ�ने देिखन आउने ।

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
९३(२) मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
�धाना�यापक पदमा �थायी पूित� ग�रदँाको 
लािग तोिकएको शैि�क यो�यता भएको र ��ततु 
िववादको िवषय �धाना�यापकको पदमा िनिम� 
�धाना�यापक भई काम गन� िवषयसगँ मा� 
स�बि�धत रहेको र िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ९३ को उपिनयम (१२) मा व�र� �थायी 
िश�क ह�नपुन� गरी तोिकएको, �थायी मा�यिमक 
िश�कको �पमा पनुरावेदक िवप�ी िवनोदकुमार 
म�डलभ�दा िनवेदक ��यथ� ह�रदेव यादव व�र� 
रहनभुएको भ�ने देिखएको र पनुरावेदक िवप�ी 
िवनोदकुमार म�डलले उ�च मा�यिमक िव�ालयमा 

अ�यापन गराउने गरी पाएको करारीय �ाकृितको 
िनयिु�लाई िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
९३ (१२) मा उ�लेख भएबमोिजमको कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
�थायी िश�क स�झी िनजको व�र�ता कायम गन� 
िम�ने अव�था नदिेखएको ह�दँा स�ु पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७०।०३।०२ को 
आदेश �याय र कानूनस�मत नै देिखन आएकोले 
सो आदेश मनािसब नै रहेको दिेखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, 
कारणह�समेतबाट िनवेदक ��यथ� ह�रदेव यादवको 
िनवेदन मागबमोिजम िनज ह�रदवे यादवभ�दा 
किन� मा�यिमक िश�क पनुरावेदक िवप�ी 
िवनोदकुमार म�डललाई िनिम� �धाना�यापक 
िदने गरी जनक�याण उ�च मा�यिमक िव�ालय 
�यव�थापन सिमितबाट िमित २०६९।२।१८ मा 
भएको िनण�य तथा उ� िनण�यको आधारमा भएका 
अ�य काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी िनवेदक ��यथ� ह�रदेव यादवलाई िनिम� 
�धाना�यापकको िज�मेवारी िदन ु भनी िवप�ी 
िज�ला िश�ा काया�लय र िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने 
ठह�याएको स�ु पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७०।०३।०२ को आदशे मनािसब नै 
देिखदँा सो आदेश सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया
इित सवंत् २०७५ साल काि�क ११ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-१६४४, िनषेधा�ा, 
धनबहादुर खड्कासमेत िव. गंगामाया दाहालसमेत
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पानी मानव जीवनको लािग नभई नह�ने 
अ�याव�यक व�त ु हो । जसको अभावमा मानव 
जीवन अ�त�य�त ह�न जाने कुरामा िववाद 
छैन । �यसैले एकजना कसैलाई िवप�ी बनाउन 
छुटाएको र वैकि�पक उपचारको कुरा मानव 
जीवनसगँ ��य� सरोकार रा�ने पानीको िवषयको 
अगािड गौण नै ह��छ । िनवेदकह�ले भनेजसरी 
परापूव�देिख उपभोग गद� आएको पानीको महुान नै 
पाइप�ारा अ�य� लैजाने र पानीको उपभोग गन�बाट 
िनवेदकसिहतका गाउलँेह�लाई वि�चत गन� भ�ने 
कुरा मानवीय �ि�समेतबाट उपय�ु नह�ने ।

िवप�ीह�को नाममा दता�  रहेको िक.नं. 
९५४ को ज�गामा रहेको परापूव� कालदिेख 
साव�जिनक �पमा �योगमा आएको पानीको 
�ोतमािथ िनवेदकह�को जीवन गािँसएको 
भ�ने िमिसलबाट देिखन आएको िवषय भएकोले 
सािबकदेिख �योग गरी आएको महुानको पानीको 
उपभोगको िवषयमा यी िनवेदकह�को सरोकार 
िनिहत रहेको छैन भ�न स�ने अव�था पिन 
दिेखदँैन । �यसरी �योग गरी आएको पानीको 
उपभोगमा असर पान� गरी पानी अ�य� लान 
लािगएको भनी आशकंाको अव�था देखाई यी 
िनवेदकह�ले ��ततु िनवेदन दायर गन� िवषय 
िनवेदकह�सगँ सरोकार रा�ने िवषय भएकोले 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाले िववािदत पानीको 
�ोतमा िनवेदकह�को कानूनी हक एवं अिधकार 
�थािपत नभएको र कानूनले तोकेको वैकि�पक 
�भावकारी कानूनी बाटो अवल�बन नगरी 
िनवेदकह�ले ��ततु िनषेधा�ाको िनवेदन गरकेो 
भनी स�ु आदेशलाई उ�टी गरी िनवेदकह�को 
िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे गन� गरी भएको आदेश 
�यायस�मत देिखन नआएकोले पनुरावेदन अदालत 

धनकुटाबाट भएको आदेश मनािसब नदेिखने ।
तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, 

कारणह�समेतबाट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने ठहर गरकेो स�ु सखंवुासभा 
िज�ला अदालतको िमित २०७०।०५।०३ को 
आदेश उ�टी गरी िनवेदकह�को िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०७१।१०।२१ को आदशे िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।०५।०३ को आदशे मनािसब नै 
देिखदँा सो आदेश सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
इित सवंत् २०७५ साल काि�क ११ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०९०१, 
उ��ेषण, आइत िसहं तामाङ िव. म�य �े�ीय सश� 
�हरी बल, मु�यालय, ��बािहनी, पथलैयासमेत

िनवेदक बारा िज�लाअ�तग�त िज�ला 
सश� �हरी बल सीमा सरु�ा काया�लय मातहत 
अ�थायी सरु�ावेश रतनपरुीमा काय�रत रहेका 
अव�थामा सोही काया�लयका काया�लय �मखु �हरी 
उपरी�कबाट सश� �हरी िनयमावली, २०६० 
को िनयम ८८ बमोिजम िनवेदक काय�रत रहेको 
�े�ािधकारिभ�का अि�तयारवालाले िनयमानसुार 
गरकेो िनण�य अस�बि�धत अिधकारीबाट भएको 
भ�ने तक�  कानूनसङ्गत नदेिखने ।

ऐन, िनयमको बिख�लाप काय� गरी 
अनशुासन तोडेको आरोपमा िनवेदकलाई सश� 
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�हरी ऐन, २०५८ र ऐ. को िनयमावली २०६० को 
कानूनी �ि�या पूरा गरी भएको कारबाहीमा कानूनी 
�िुट रहे भएको देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
अित नै अनशुासनमा च�नपुन� �हरी सङ्गठनमा 
यी िनवेदकले मादक पदाथ� सेवन गरी ड्यटुीमा 
लापरवाही गरी आफूभ�दा मािथ�लो दजा�का 
कम�चारीलाई गाली गलौज गरी SLR ताक� कक 
गरकेो भ�ने दिेखएको र सो स�ब�धमा िनवेदकलाई 
सश� �हरी िनयमावली,२०६० को �ि�या 
पूरा गरी अि�तयारवालाले सोही िनयमावलीको 
प�र�छेद १० िनयम ८७(१) को (ग), (घ) र (ज) 
बमोिजमको कसरुमा सोही िनयमावलीको सोही 
प�र�छेदको िनयम ८४ देहाय (ख) (१) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य 
नठह�रने गरी सेवाबाट बखा��त गन� गरी सश� 
�हरी बल सीमा सरु�ा काया�लय, बाराबाट िमित 
२०७०।१०।६ मा भएको िनण�य र सो िनण�य 
सदर ह�ने ठहराएको म�य �े�ीय सश� �हरी बल 
म�ुयालय �� बािहनीका बािहनीपित सश� �हरी 
नायब महािनरी�कको िमित २०७०।१२।६ िनण�य 
कानूनस�मत देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम ती 
िनण�यह� उ��ेषणको आदेश जारी गरी बदर गनु�पन� 
अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�रता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल जे� १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं३

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-००७१, 

ब�दी��य�ीकरण, गोपाल च�द िव. गृह म��ालय 
िसंहदरबार, काठमाड�

िमिसल सलं�न कागजातबाट िनवेदकउपर 
अनसु�धान काय�समेत स�प�न भई िव�तुीय 
कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोिजमको 
कसरु कायम गरी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
०७५-C१-०८१७ नं.को म�ुा दायर भई 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको दिेख�छ । यस�कार 
यी िनवेदकलाई तोिकएको काय�िविध कानूनको 
पालना गरी प�ाउ पजु� र थनुवुा पजु�समेत 
जारी ग�रिदई अनसु�धान काय�को िनिम� �हरी 
िहरासतमा रािखएको तथा अनसु�धान काय� 
स�प�न भइसकेप�चात् सािधकार िनकायमा म�ुा 
दायर ग�रएकोलगायतका कामकारबाही गैरकानूनी 
नभई सोबाट यी िनवेदकको संिवधान �द� कुनै 
पिन �कारको हकको उ�लङ्घन भएकोसमेत 
देिखन नआउने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, �माण 
एवम् कानूनको आधारमा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने अव�था 
देिखन आएन । अतः ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदवे महतो
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २७ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं४

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-CR-१६३९, कत��य �यान, 
प�पुकुमार राउत िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी प�पकुुमार राउतलाई 
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स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
कसरुदार ठह�याई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी 
िमित २०७५।०२।०२ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने भनी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७५।०७।१३ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

जहासँ�म उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।०२।०२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहरी 
फैसला गरकेो भए पिन उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�न राय �य� 
गरतेफ�  िवचार गदा� , मतृक र �ितवादी पित प�नी 
नाताका रहेका, मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी 
वा मान� योजना बनाइएका िथए भ�ने नदेिखएको, 
मतृक �ीमतीले यी �ितवादी लो�नेसगँ वादिववाद 
गरके� र वादिववाद ह�ने �ममा धकेलाधकेल भई 
मतृक लड्न गई घाइते भएकोमा सोही घा चोट 
ज�रयासमेतको कारणबाट �यान मन� गएको 
अव�था िमिसलबाट देिख�छ । यसरी िमिसलबाट 
�ितवादीले आ�नी प�नीलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहे भएको नदेिखएको, मतृक र �ितवादी 
पित-प�नी नाताका देिखका, प�नी बेहोस भएपिछ 
पिन �ितवादी आफँैले त�काल अटो�र�सासमेत 
बोलाई उपचाराथ� अ�पताल प�ुयाएको देिखएको, 
घटना वारदात ह�दँाको प�रि�थित र यी �ितवादीले 
नाबालकह�को िश�ादी�ा एवं भरणपोषण गनु�पन� 
सामािजक दािय�व र अव�थासमेतलाई म�यनजर 
गदा� िनज �ितवादी प�पकुुमार राउतलाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कैद वष� १० कैद 
सजाय ह�नका लािग उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 

इजलासबाट त�कालीन मलुकु� ऐन अ.ब.ं१८८ नं. 
बमोिजम राय पेस गरकेो िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर : समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७६-WO-०४६८, उ��ेषण 
/ परमादेश, बिबता थापा िव. नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा जनस�ंया म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�

िवप�ी सङ्घीय मािमला म��ालयले 
कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ 
को उप-दफा (१) मा सरकारी सेवामा काय�रत 
कम�चारीलाई सङ्घ, �दशे र �थानीय तहको पदमा 
समायोजन गन� �योजनका लािग समायोजन ग�रने 
सेवा, समूहको पद तथा तहगत िववरण खलुाई 
कम�चारीबाट िनवेदन माग गन� सूचना म��ालयले 
�काशन गन� छ भ�ने �यव�था रहेको छ । सोही 
�यव�थाबमोिजम िमित २०७५।९।११ मा सूचना 
�कािशत गरी म��ालयबाट िनवेदन माग भएकोमा 
िनवेदक बिबता थापाले आ�नो �ाथिमकता �म 
“सङ्घ” मा राखी िनवेदन फाराम पेस गरकेो 
देिख�छ । यसरी िनवेदकले “सङ्घ” मा आ�नो 
�ाथिमकता राखे पिन िनजको समायोजन सङ्घमा 
नभई िवप�ी सङ्घीय मािमला म��ालयको िमित 
२०७६।३।१ को प�ानसुार िवप�ी �वा��य 
म��ालयको िमित २०७६।४।१६ को िनण�य र 
िमित २०७६।४।१७ को प�ले बा�मती गाउपँािलका 
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लिलतपरुमा समायोजन ग�रएको देिख�छ । बा�मती 
गाउपँािलका लिलतपरुमा ग�रएको समायोजनमा 
िनज िनवेदक बिबता थापाले िच� नबझुाई 
“परुानो काय��थलमा नै काय� गन� पाउ”ँ भनी 
िमित २०७६।६।१ मा गोदावरी नगरपािलका, 
ब�बाराही, लिलतपरुमा िनवेदन िदएको देिख�छ । 
सोही िनवेदनका आधारमा गोदावरी नगरपािलकाले 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयलाई िनज 
बिबता थापाको समायोजन संशोधन ग�रिदन ुभनी 
िमित २०७६।६।१६ मा िसफा�रससमेत गरकेो 
दिेख�छ । साथै, िनज िनवेिदकाले गोदावरी 
नगरपािलकाले ग�रिदएको उ� िसफा�रससिहत 
िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयमा 
समायोजन संशोधन ग�रपाउ ँभनी दता�  नं.४९३९ 
को िनवेदन िदएको देिख�छ । यसरी कम�चारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोिजम 
म��ालयबाट िनवेदन माग ह�दँा िनज िनवेिदकाले 
आ�नो �ाथिमकता �म "सङ्घ" मा राखेकोमा 
िनज िनवेिदकाको समायोजन "बा�मती गाउपँािलका 
लिलतपरु" मा भएको र �यसरी समायोजन 
भइसकेप�चात् िनवेिदकाले आ�नो �ाथिमकता 
�ममै नराखेको �थानीय तह "गोदावरी नगरपािलका 
लिलतपरु" मा काय� गन� पाउ ँ भ�ने िजिकर िलई 
िनवेदन िदन ुकानूनस�मत नदिेखने ।

�यसैगरी, िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयमा कुनै पिन कम�चारीलाई समायोजनमा 
िच� नबझेुको भए, समायोजनका �ममा �ािविधक 
�िुट स�याउन र िच� नबझेुका कम�चारीह�को 
हकमा समायोजनको प� �ा� भएप�ात् आफूलाई 
परकेो मका� उ�लेख गरी म��ालयमा गनुासो 
गन� �यव�था ग�रएको र सो गनुासो स�बोधन 
गन�का लािग म��ालयमा ६ सद�यीय “गुनासो 

�यव�थापन एव ं सहजीकरण सिमित” समेत 
गठन भई म��ालय�तरबाट गनुासो �यव�थापन 
गन� �यव�था ग�रएको भ�ने कुरा िवप�ी �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयको िलिखत जवाफबाट 
देिखन आएको छ । यसरी िनज िनवेदक बिबता 
थापाको गनुासोको दता�  नं.४९३९ को िनवेदनको 
िकनारा लगाउने काम उ� “गुनासो �यव�थापन 
एवं सहजीकरण सिमित” कै रहेको देिख�छ । उ� 
सिमितले िनवेदकको िनवेदन / गनुासो / उजरुीको 
स�ब�धमा िकनारा लगाउन बाकँ� नै रहेको भ�ने 
देिखदँा सोही सिमितबाट स�बोधन ह�न स�ने नै 
देिखने ।

िनज िनवेदक हाल काय�रत रहेको गोदावरी 
नगरपािलका लिलतपरुमा िनम�ला काक�लाई 
समायोजन ग�रएको र सो �थानमा िनम�ला 
काक�को पद�थापनासमेत भइसकेको भ�ने 
िनवेदनमा उ�लेख भएको र िनज �रट िनवेदकले 
िनम�ला काक�लाई िवप�ीसमेत नबनाएको ह�दँा 
िनज िनम�ला काक�लाई सनुवुाइको मौका नै निदई 
िनजको हकिहतमा असर पन� गरी िनण�य गनु�  
�ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल ह�न जाने ।

तसथ�, िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
�रट जारी ह�न स�ने अव�था िव�मान देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहरकेाले यस अदालतबाट िमित 
२०७६।८।१७ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश 
कायम रहन नस�ने ह�दँा सोसमेत बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-१५७८, ��ाचार, 
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नेपाल सरकार िव. तीथ�राज भ�राईसमेत 
�ितवादीम�येका िमिथले�वर ितवारीले 

अनसु�धानको �ममा बयान कागज गदा� �ितवादी 
तीथ�राज भ�राईलाई �.४,००,०००।-, �ितवादी 
यामनारायण शमा�लाई �.३,००,०००।- र 
�ितवादी िचरि�जवी खड्कालाई �.१,५०,०००।- 
िदएको भ�ने बेहोरा लेखाएको भए तापिन िनजले 
अदालतसम� बयान गदा�  सो बेहोरालाई इ�कार 
गरकेो र िनजले उ� रकम िनज �ितवादीह�लाई 
िदएको भ�ने कुरा अ�य कुनै �ोतबाट पिन पिु� ह�न 
सकेको नपाइएको ह�दँा िनज �ितवादी िमिथले�वर 
ितवारीको अनसु�धान अिधकारीसम�को भनाइलाई 
�माणमा �हण गन� स�ने देिखएन । �ितवादीह�लाई 
अका� �ितवादी िमिथले�वर ितवारीले रकम िदएका 
भए सो िवषयमा थप अनसु�धान गरी �यसरी 
घसुबापत िदएको रकमलाई समेत छु�ै िबगो 
कायम गररे �याउन स�नपुन�मा सो स�ब�धमा 
थप अनसु�धान भएको पाइएन । यसबाट �ितवादी 
िमिथले�वर ितवारीको उ� भनाइमा स�यता भएको 
भ�ने कुरामा अनसु�धान अिधकारी नै िव��त ह�न 
सकेको पाइएन । य�तो ि�थितमा �ितवादीह�का 
िबचमा िमलोमतो िथयो र बदिनयतका साथ 
काम गररे गैरकानूनी िकिसमबाट रकम िलनिुदन ु
भएको िथयो भ�ने कुरा पिन �थािपत ह�न सकेको 
पाइएन । ख�रद �ि�यामा ��य��पमा िज�मेवार 
भएका िज�ला िवकास सिमित काठमाड�का 
�थानीय िवकास अिधकारी (काया�लय �मखु), 
लेखा �मखु र �टोरिकपरले ि�पाल आपूित�कता�बाट 
तोिकएभ�दा कम गणु�तरको ि�पाल �वीकार गन� 
रकमको लेनदेन गरी िमलोमतो गरकेो भ�ने पिु� 
ह�न नसकेको ि�थितसमेत दिेखदँा �ितवादीह� 
िव��को आरोप दाबी प�ुन स�ने नदेिखने ।

अत: �ितवादीह�ले आरोप 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  वा ठहद�न भ�ने 
��का स�ब�धमा िवचार गदा�, महाभूक�पको कारण 
मलुकुमा पन� गएको िवपि� र मानवीय पीडाको 
असामा�य अव�थामा �भािवत जनताह�लाई 
त�काल राहत प�ुयाउन ुसरकारको पिहलो दािय�व 
ह�ने भएकोले भूक�पबाट पीिडत �यि�ह�लाई 
त�काल राहत प�ुयाउनको लािग सकेस�म िछटो 
�ि�या अवल�बन गरी ि�पाललगायतका राहत 
साम�ी ख�रद गन� स�ब�धमा नेपाल सरकार 
मि��प�रषद,् के��ीय दैवी �कोप उ�ार सिमित, 
दैवी �कोप उ�ार िज�ला सिमितबाट भएका 
मािथ उि�लिखत िनण�यह�, िवशेष प�रि�थितमा 
ख�रद गदा� अवल�बन गनु�पन� साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ तथा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ मा रहेका कानूनी �यव�थाको उ�लङ्घन 
गरी ख�रद गरकेो भ�ने अव�था नदेिखएको र 
�ितवादीह�को बदिनयत तथा िमलोमतो रहे भएको 
भ�ने कुरा �थािपत ह�न सकेको अव�था नह�दँा 
�ितवादीह�ले ि�पाल ख�रदमा अिनयिमतता गरी 
��ाचार गरकेो भ�ने आरोप दाबी प�ुन स�दनै । 
�ितवादीह� तीथ�राज भ�राई, यामनारायण शमा�, 
िचरि�जवी खड्का, िमिथले�वर ितवारी, होम�साद 
गौतम र झ�क�साद गौतमले आरोप दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  भनी िवशेष अदालतबाट िमित 
२०७४।१२।०४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत : िवकास ब�नेत 
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-CR-००९०, ठगी, नेपाल 
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सरकार िव. पु�षो�म कुमार भ�डारीसमेत
वादी प�ले �ितवादीह� ई�री �े�, 

सवुण�कुमार भ�डारी र संिगता भ�डारी उ� 
सं�थाको स�चालक सिमितका सद�य भएका 
कारण िनजह�को िनण�यले गदा�  जाहेरवालाह� 
ठगीमा परकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�ने 
आधार कारणसिहतको स�चालक सिमितको िनण�य 
पचा� , पिु�तका वा �ितब�ता प� वा अ�य कुनै पिन 
िव�ासयो�य, व�तिुन�, िववादरिहत र शंकारिहत 
�माण पेस गन� सकेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखदँनै । साथै क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा दता� नं. १२४०००/०७०/०७१ 
भएको िबता�मोड इि��ट�यटु अफ डे�टल �ेिनङ 
से�टर �ा.िल. को िनयमावलीको िनयम ११ मा 
“यस क�पनीमा स�चालक सिमित रहने छैन र 
स�चालक सिमितले गनु�पन� काम सेयरधनी आफँैले 
गन� छ” भनी उ�लेख भएको कुरा र �ितवादी 
प�ुषो�मकुमार भ�डारी आफू एकल सेयरधनी 
रहेको भनी उ�लेख गरकेो बयान बेहोरालाई वादी 
प�ले अ�यथा हो भ�न सकेको पिन देिखदँनै । 
�ितवादीह�उपरको आरोिपत कसरु पिु� ह�ने 
�माणको भार वादी प�मा रहने �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ को �यव�थाबमोिजम वादी 
प�बाट कसरु पिु� ह�ने �माणह� पेस भएको पिन 
दिेखदँैन । व�तिुन� सबदु �माणको अभावमा 
शंकाको भरमा मा�ै �ितवादीह�लाई कसरुदार 
कायम गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने देिख�छ । िमिसल सलं�न जाहेरी दरखा�त, 
�ितवादीह�को बयान, जाहेरवालाह�को 
बकप�समेतबाट �ितवादीह� ई�री �े�, 
सवुण�कुमार भ�डारी र संिगता भ�डारीको हकमा 
िनजह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 

स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीह�को इि��ट�यटुमा 
जाहेरवालाह�सगैँ भना�  भएका र िनज 
�ितवादीह�उपर जाहेरी निदएका अ�य 
िव�ाथ�ह�ले ज�मा गरकेो रकमको हकमा 
समेत िवचार ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�  
�ितवादीह�ले �कािशत गरकेो िव�ापनबमोिजम 
जाहेरवालाह�बाहेक सो सं�थामा अ�ययन गन� के 
कित सं�यामा िव�ाथ�ह� भना�  भएका िथए, के 
कुन त�रका र मा�यमको आधारमा पीिडतह�बाट 
के कित रकम �ितवादीह�ले �ा� गरकेा 
िथए ? सहपाठी अ�य िव�ाथ�ह�ले आफूउपर 
ठगी भएको भनी �ितवादीह�उपर जाहेरी 
िदएप�ात् का िविभ�न चरणह�मा अ�य पीिडत 
िव�ाथ�ह�ले �ितवादीह�उपर जाहेरी निदनकुो 
म�ुय कारण के हो ? भ�ने कुरा वादी प�ले कारण 
�माणसिहत खलुाउन सकेको देिखदँनै । वादी 
प�को पनुरावेदन िजिकर समिथ�त ह�ने जाहेरी 
बेहोराह�, जाहेरवालाह�को बकप� बेहोराह�, 
वादी प�का सा�ीह�लगायतका आरोिपत कसरु 
पिु� ह�ने अ�याव�यक अवयवह�को उपि�थित 
रहेको भनी िववादरिहत, शंकारिहत, िव�ासयो�य 
र व�तिुन� �माणह� वादी प�ले पेस गरी ��ततु 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजमको अिभयोग मागदाबी 
�मािणत गन� सकेको दिेखदँैन । उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट जाहेरी नै निदने �यि�ह�को 
हकमा समेत वादी दाबीबमोिजमको िबगो कायम 
ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी प�ुन नस�ने गरी भएको स�ु 
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झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
भएको फैसला मनुािसब नै दिेखयो । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीह� ई�री �े�, सवुण�कुमार भ�डारी र 
संिगता भ�डारीले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने र जाहेरी नै निदएका जाहेरवालाह�को 
हकमा िबगो कायम गराउन निम�ने भनी भएको 
स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
िमित २०७५।१०।१४ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
क��यटुर : रिव दवुाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७१-CR-०४९५, न�कली 
(खोटा) म�ुा चलन, सुमन क�याण अया�ल िव. 
नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी समुन क�याण 
अया�लले नेपालमा ख�रद िब��मा समेत ब�देज 
भएको न�कली भारतीय �.५००।- दरका ४० 
थान �.२०,०००।- नोटको लेनदेनमा संल�न 
भएको, अ�य ब�क तथा िव�ीय सं�थाले कारोबार 
र सटही गन� इ�कार गरकेो अव�थामा आफू 
सेयर सद�य रहेको वािलङ बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�थाबाट भारतीय �पैया ँसटही गरकेो 
दिेखएबाट कानूनले �ितबि�धत गरकेो काम हो 

भनी �ितवादीलाई थाहा नह�ने भ�ने ि�थित पिन 
नरहेको दिेखदँा ख�रद िब�� नह�ने नोट �ितवादीले 
स�चालनमा �याई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएको देिखदँा नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) को कसरुमा 
िनज �ितवादी समुन क�याण अया�ललाई सोही 
ऐनको दफा ९६(१) बमोिजम १(एक) मिहना कैद 
र �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला 
ज�रवानाको हकमा िमलेकै देिखयो । कैद सजायको 
हकमा �ितवादीले आरोिपत कसरु �वीकार गरी 
अनसु�धानमा सहयोग प�ुयाएको र कसरुको �कृित 
र अव�थासमेत ग�भीर नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई 
भएको १(एक) मिहना कैद सजायस�म केही उ�टी 
भई �ितवादी िहरासतमा बसेको समयलाई कैद 
सजाय कायम गदा�समेत ऐनको उ�े�य पूरा ह�ने नै 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई िदन १६(सो�) कैद 
सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखयो । अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी समुनक�याण अया�ललाई 
तोिकएको १(एक) मिहना कैद र �.५०,०००।– 
(पचास हजार) ह�ने ठहरकेो स�ु �याङ्जा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०६९।०५।२५ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई  �ितवादी 
समुनक�याण अया�ललाई कैद िदन १६(सो�) 
र ज�रवाना �.५०,०००।– (पचास हजार) ह�ने 
ठहन� ।  
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
इित संवत् २०७६ साल माघ १७ गते रोज ६ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-RB-०१६०, ब�िकङ कसरु, 
नेपाल सरकार िव. िदपे��कुमार पटेल 

�ितवादीले गरकेो जे जनु काय�का कारण 
जाहेरवालालाई अ�याय परकेोले �याय िदलाइपाउ ँ
भनी जाहेरी दरखा�त परकेो हो सोबमोिजमको 
रकम �ितवादीबाट जाहेरवालाले �ा� ग�रसकेको 
स�दभ�मा िबगोको शू�यताको ि�थितको िसज�ना 
भएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
दिेखएको, जाहेरवाला �वयलंे �ितवादीबाट जाहेरी 
बेहोरामा उ�लेख भएको रकम �ा� ग�रसकेको 
भनी अदालतसम� पेस गरकेो िनवेदन सनाखत 
ग�रिदएकोसमेतबाट जाहेरवालाले �ा� गनु�पन� 
रकम �ा� ग�रसकेको भ�ने देिखएको र सो 
कुरा खि�डत ह�ने आधार �माण अिभयोजन 
प�बाट ��ततु भएको िमिसलबाट नदेिखदँा ितनु�  
बझुाउनपुन� रकम ितरी बझुाइसकेको अव�थामा 
पनुः िबगो बझुाउनपुन� अव�था नभएको ह�दँा िबगो 
कायम गरी िबगोबमोिजम �ितवादीलाई सजाय गदा� 
मनािसब ह�ने दिेखदँैन । अक� कुरा ��ततु म�ुाको 
�कृितबाट मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ११७(२) मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार िमलाप� ह�न स�ने �कृितको 
म�ुा भएकोसमेत कुरा �यायको रोहमा िवचारणीय 
दिेख�छ । तसथ�, उि�लिखत कुराह�को सम�तामा 
समिुचत मू�याङ्कन गदा�  वादी प�को अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादी िदपे��कुमार पटेलबाट 
जाहेरवाला आिशषकुमार कुशवाहालाई िबगो 
भराइरहन ु नपन� र िबगोको शू�यताको ि�थितमा 
िबगोबमोिजम �ितवादीलाई ज�रवाना गनु�  नपन� 
भ�ने बेहोराको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 

इजलास वीरग�जबाट भएको फैसला मनुािसब 
नै देिखयो । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र पनुरावेदन िजिकरलाई समथ�न गद� 
िव�ान् उप�यायािधव�ाले ��ततु गनु�भएको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ �करण �करणमा िववेचना 
भई उ�लेख भएको आधार एवं कारणसमेतबाट 
�ितवादी िदपे��कुमार पटेलले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको िबगो जाहेरवालालाई बझुाउन ु
नपन� र िबगोबमोिजम ज�रवाना नह�ने भनी उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
िमित २०७६।०४।२३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
क��यटुर : रिव दवुाल
इित संवत् २०७७ साल असार ५ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CI-०७३६, िक�ाकाट 
दता� , दयाल�मी म�ुया�यू िव. कृ�ण�साद 
म�ुया�यूसमेत 

मलाई थाहा जानकारीसमेत निदई ज�गाको 
िक�ाकाट भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�  
हष�मायाको म.ुस. गन� दयाराम म�ुयाजूले िमित 
२०६३।०२।१९ मा अदालतको फैसलाअनसुार 
�ितवादीसमेत रही िक�ाकाट गन� म�जरु छु भनी 
मालपोत काया�लय, का�ेमा पेस गरी सनाखतसमेत 
गरकेो िनवेदन तथा �ितवादी कृ�ण�साद म�ुयाजूले 
दवुैप�को रोहबरमा राखी िक�ाकाट गरी पठाइिदन ु
भनी २०६३।२।१८ मा मालपोत काया�लय, 
का�ेमा पेस गरकेो छु�ाछु�ै िनवेदन िमिसल सामेल 
रिहरहेको अव�थामा उि�लिखत िक�ाकाट गन� 
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काय�मा िनज पनुरावेदकलाई थाहा जानकारी नै 
नभएको भ�न सिकने अव�था नदेिखने । 

अत: मािथ �करणह�मा उि�लिखत 
आधार, कारण र िमिसल संल�न �माणह�बाट 
वारसे ब�ने दयाराम म�ुयाजूलाई हष�माया म�ुयाजूले 
म�ुा सकार गन� छोरा दयाराम भनी िनजको नाममा 
दाबीको ज�गा नामसारी दता� गन� गरकेो हदस�म 
स�ु मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकको िमित 
२०६८।०४।११ को िनण�य िमलेको नदिेखदँा केही 
उ�टी गरी हष�मायाक� अिववािहत छोरी दयाल�मी 
म�ुयाजूको नाममा िक.नं. ३४ र ९४ को ज�गा 
नामसारी दता� ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत : िवकास ब�नेत 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CR-०८४०, लागु 
औषध �ाउन सुगर, नेपाल सरकार िव. विकल खाँ 

वादी प�ले �ितवादीबाट बरामद भएको 
लाग ु औषध खैरो िहरोइन स�जय, िब�� िवतरण 
र सेवनको लािग �याएको भ�ने कुरा पिु� गनु�  कुनै 
�माण पेस गन� सकेको अव�था छैन । �ितवादीले 
सेवनको लािग �याएको भनी अदालतमा वयान 
गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादीको कथनलाई 
िनजह�का सा�ीले समेत पिु� ग�रिदएको देिखएबाट 
�ितवादीह�ले सेवनस�म गन� �योजनको लािग 
उ� बरामद भएको लाग ुऔषध िलई आएको देिखन 
आयो । लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (च)  र (छ) को कसरु गरकेो 
भनी �ितवादीउपर दाबी िलइएको देिख�छ । उ� 

ख�डह�म�ये ख�ड (च) ले लाग ु औषध ख�रद 
गन�, स�चय गन�, रा�ने वा ओसारपसार गन� 
काय� िनषेध गरकेो देिख�छ । ख�रद िब��तफ� को 
कसरु कायम ह�न सो कुरा �वत�� �माणबाट 
�थािपत ह�नपुन� ह��छ । "लाग ुऔषधको सेवन तथा 
ओसारपसार एउटै अपराध नभई िभ�न �कृितका 
अपराध ह�न् । सेवन गन� गरकेो त�य �थािपत भएको 
भ�ने आधारा ओसारपसार, िब�� िवतरणको 
कसरु �थािपत ह�ने होइन । �यापा�रक कारोबार 
�कृितको िब�� िवतरणको उ�े�य �मािणत ह�न 
आव�यक ह��छ ।" भनी सव��च अदालतबाट भवुन 
के.सी. िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प.२०७६, 
अङ्क २, िन.नं.१०२०२) को लाग ु औषध खैरो 
हेरोइनको म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । �यस�कारको कुनै कारोबारको ि�थित 
��ततु म�ुाका स�दभ�मा देिखन नआएकोले िनज 
�ितवादीले सेवनस�म गन� �योजनको लािग उ� 
बरामद भएको लाग ु औषध िलई आएको देिखन 
आयो; लाग ुऔषधको ओसारपसार, िब�� िवतरण 
वा कारोबार गन� �योजनका लािग उ� लाग ुऔषध 
�याएको भ�ने कुरा पिु� नह�ने ।

�ितवादीले िनजबाट बरामद भएको उ� 
२ �ाम ७७० िमिल�ाम लाग ुऔषध �ाउन सगुर 
उ� भे.२ प. ३६७५ नं.को मोटरसाइकलमा नै 
राखी �याएको नभई िनजले लगाएको पे�टको दाया ँ
ख�तीमा राखी �याएको अव�थामा बरामद भएको 
भ�ने िमित २०७१।२।२३ को बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखएको र �ितवादीबाट बरामद भएको उ� २ 
�ाम ७७० िमिल�ाम लाग ु औषध �ाउन सगुर 
िनजले िब�� िवतरण गन�को लािग �याएको नभई 
आफूले सेवन गन�स�म �याएको देिखदँासमेत उ� 
भे.२ प. ३६७५ नं. को मोटरसाइकल लाग ुऔषध 
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(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ बमोिजम 
जफत नह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार एव ं
कारणह�समेतबाट �ितवादी विकल खालेँ िनजबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषध �ाउन सगुर सेवन गन� 
�योजनका लािग मा� िलई िहडेँको र िब�� िवतरण 
गन� गरकेो भ�ने नदिेखदँा िनज �ितवादी विकल 
खालँाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(६)(१) बमोिजम ५ वष� कैद र 
�.५,०००।- ज�रवाना गन� ठह�याई भएको बाकेँ 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।१०।०४ को 
फैसलालाई केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई 
सोही लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (छ) को कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १ (एक) वष� कैद ह�ने र 
बरामद भएको भे.२ प. ३६७५ को मोटरसाइकल 
जफत नह�ने समेत ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७३।३।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७७ साल जेठ ६ गते रोज शभुम् ।  

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-०९८२, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. सुिनल�साद 
प�तसमेत

पीिडत र घटना िववरण कागज गन� 

मािनसह�ले घटना�ित नै स�देह �य� गरकेो, 
गोली �हार गन� �यि�को पिहचान ह�न नसकेको, 
घटनाको ��य�दश� नरहेको अव�थामा मौकामा 
�य� भएको भनाइका आधारमा मा� कसरु 
घटाएको मा�न ु हामीले अवल�बन गरी आएको 
�याियक पर�परा र मा�यताअनकूुल रहेको मा�न 
िम�ने देिखदँनै । �ितवादीह� अदालतसम� 
कसरु गरकेोमा इ�कार रहेका, जाहेरवालासमेतका 
मौकामा कागज गन� मािनसह�ले घटना घटेको 
त�यलाई पिु�ट ह�ने गरी अदालतसम� बकप� 
गन� नसकेकोसमेतबाट �ितवादीह�को योजनामा 
र संल�नतामा नै �यान मान� उ�ोगको वारदात 
घटेको हो भनी अनमुान र तक� को आधारमा 
�याियक िन�कष� िनका�न ु�वाभािवक ह�ने नदिेखदँा 
�ितवादीह�ले नै वारदात घटाएका ह�न् भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

वारदातमा �ितवादीह�को योजना, 
िमलोमतोसमेतको संल�नता खलेुको अव�था 
छैन । �ितवादीह�ले �यानै मान� मनसायले 
गोली चलाएको भ�ने पिन देिखदँैन । �ितवादीह� 
निवन भजेुल र रामकुमार चौधरीसमेतको योजना, 
िमलोमतो, स�लाह र संल�नताबाट वारदात घटेको 
ठोस एव ं व�तिुन� आधार िमिसल सलं�न रहेको 
देिखदँैन । �ितवादीह� सगैँ बसेर होटलमा ना�ता 
खाएको, मोटरसाइकलमा सगँै वारदात�थलस�म 
गएको भ�नेस�म देिखएको आधारमा कसरु गरकेो, 
गन� लगाएको भ�ने कुनै �प� �माणबाट समेत 
ख�ुन आएको दिेखदँैन । �ितवादीह�समेत आफूले 
कसरु गरकेोमा इ�कार रहेबाट �ितवादीह� निवन 
भजुेल र रामकुमार चौधरीलाई सफाइ िदने गरी र 
�ितवादी सिुनल�साद प�तको हकमा ५ (पाचँ) 
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वष� कैद सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला उ�टी 
गरी िनजलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� निवन भजुेल र राजकुमार चौधरीलाई 
सफाइ िदने गरी र �ितवादी सिुनल�साद प�तको 
हकमा ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय गन� गरी भएको 
स�ु कैलाली िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गरी िनज �ितवादी सिुनल�साद प�तलाई सफाइ 
िदने गरी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित 
२०७१।८।८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-१०२३, ज�गा 
िखचोला चलन बाली िबगो, खोपकुमारी काक� िव. 
उजुरबहादुर बुढाथोक�समेत

व�ततुः वादीको कानूनी हक, भोग रहेको 
ज�गामा िनजको म�जरुी सहमितिबना जबरज�ती 
कुलो, पैनी ख�न िम�ने कानूनी आधार ह�दँनै । 
�यि�को स�पि�को सरं�णको दािय�व रा�यले 
पिन िलएको ह��छ । मूलतः स�पि�को हक 
नाग�रकको मौिलक हक हो । नेपालको संिवधानको 
धारा २५(३) मा साव�जिनक िहतका लािग रा�यले 
कुनै पिन �यि�को स�पि� अिध�हण गदा� 
�ितपूित�को आधार र काय��णाली ऐनबमोिजम ह�ने 
छ भ�ने �यव�था गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह�ले 
साव�जिनक िहतकै लािग एकाघरको सद�यसगँ 

सहमित िलई पैनी मम�तस�म गरकेो भ�ने िजिकर 
िलए पिन िफ�डबकु तथा न�सा मचु�ुकाबाट 
उ� पैनी खिनएको �थानमा पिहलादेिख नै पैनी 
रहेको देिखन आएको छैन । वादी दाबीको ज�गामा 
खिनएको पैनी रहेको ज�गाको कुनै �ितपूित� तथा 
म�जरुी �ितवादीह�ले िलएको दिेखने । 

मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको महलको १ 
नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम कसैको हकको 
ज�गामा अ� कसैले चा�ने, घसुाउने, िम�ने वा 
अित�मण गरी आफूले भोग तथा फाइदा िलएमा 
ज�गा िमचेको ह�ने देिख�छ । �ितवादीह�ले वादी 
खोपकुमारी काक�को ज�गामा िनज वादीको सहमित 
तथा उिचत �ितपूित�िवना नै पैनी खनी पैनी ख�दा 
िन�केको माटोले अ� ज�गासमेत परुकेो देिखन 
आएकोले िनजह�ले िखचोला गरकेो देिखने ।

अब, वादी दाबीबमोिजमको िबगोसमेत 
भराइपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा�, �ितवादीह�ले पैनी ख�दा नो�सान 
भएको धानबाली, �खह� तथा पैनी पनु�  ला�ने 
खच�समेत गरी �.३७,०००।- को िबगोको दाबी 
ग�रएको देिख�छ । उ� दाबीको िबगो कायम गन� 
कुनै सबतु �माण िमिसलमा संल�न रहेको पाइदँैन । 
िवनाआधार �माण दाबीको िबगो कायम गन� िम�ने पिन 
देिखदँैन । तसथ�, वादीह�ले पैनी खनी िखचोला 
गदा�  दाबीको िबगोबमोिजमको नो�सानी गरको त�य 
पिु� ह�न सकेको अव�थामा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो ठहर 
गरी िबगोको दाबी प�ुन नस�ने गरी गरकेो फैसला 
अ�यथा भ�न िमलेन । पनुरावेदक वादीको तफ� बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अतः �ितवादीह�ले िववािदत न.नं.
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का ज�गाह� िखचोला गरकेोस�म ठह�याई 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६९।०३।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः चेतराज प�त, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ   
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.

 �ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WO-०४९३,
 उ��ेषण / परमादेश, राजे�� नेपाली िव. उ�च
अदालत पोखरासमेत

पित िटकाबहादरु नेपालीको �वग� भएप�ात् 
पतुली नेपालीले छोरा राजे�� नेपालीउपर का�क� 
िज�ला अदालतमा ०७१-CP-०३१९ को अशं 
चलन म�ुा िदएको र उ� म�ुामा वादी तथा �ितवादी 
एकासगोलका २ जना अंिशयार मा� भएकोले वादी 
पतुली नेपाली, िनजका पित �व. िटकाबहादरु 
नेपाली, �ितवादी राजे�� नेपाली र िनजक� �ीमती 
शोभा नेपालीसमेतका नाउकँो िमित २०६६।७।५ र 
२०६६।१०।३ मा राजीनामाबाट �ा� गरी टु�रजम 
ब�कमा िधतो रहेको स�पूण� स�पि�बाट २ भागको १ 
भाग वादीले अशं पाउने र उ� ब�कको ऋण २ भागको 
१ भाग वादीले बेहोनु�पन� गरी िमित २०७३।१।१२ 
मा फैसला भई सोउपर �ितवादीह�को पनुरावेदन 
नपरी फैसला अि�तम भएको देिख�छ । अंश म�ुाको 
फैसलाबमोिजम ब�डा छुट्याइपाउ ँ भनी वादीले 
का�क� िज�ला अदालत, तहिसल शाखामा िदएको 
िनवेदनमा तहिसल शाखाको डोरबाट तायदातीमा 
उि�लिखत िक.नं. ४३६९ र िक.नं. ८८ को 
ज�गाबाट ब�डा छुट्याउने गरी ब�डा मचु�ुका खडा 

गरी तहिसलदारले सो ब�डा मचु�ुका रीतपूव�क 
भएको भनी िमित २०७५।१।९ मा आदेश गरकेो 
देिखने ।

ब�डा मचु�ुकामा उि�लिखत �व. 
िटकाबहदरु नेपालीका नाउकँो िक.नं. ४३६९ को 
घरज�गा स�ब�धमा हेदा�, िनवेिदका वादी पतुली 
नेपालीले ब�डा छुट्याइपाउ ँभनी का�क� िज�ला 
अदालत तहिसल शाखामा िदएको िनवेदनमा 
�ितवादीका नाउमँा �याद जारी भई दवैु प�लाई 
ब�डा छुट्याउने डोरको तारखे तोक� िमित 
२०७५।१।७ मा ब�डा मचु�ुका खडा भएको 
िवषयमा िववाद देिखदँैन । उ� ब�डा मचु�ुकामा 
िक.नं. ४३६९ को �े.फ.०-६-१-२ ज�गाको 
पि�मतफ�  प�क� मोटरबाटो, पूव�तफ�  सिँधयारको 
ज�गा, उ�र दि�णतफ�  सिँधयारको घरज�गा भई 
उ�रतफ� बाट पूव� मोहडा ह�ने गरी �े.फ. १०१.३५ 
व.िम. ज�गा र सो ज�गामा पन� जित घर पतुली 
नेपालीले िक�ाकाट गरी दा.खा. नामसारी गरी 
छुट्याई िलन पाउने ब�डा मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको देिख�छ । उ� िक�ा घरज�गाको पि�मतफ�  
प�क� मोटरबाटो भएतफ�  दईु सटरसिहतको बाकँ� 
आधा घरज�गा �रट िनवेदकको भागमा पन� आएको 
देिखयो । ब�डा मचु�ुकाबाट दवुै प�लाई बाटो 
िनकास, घरबास, नरम गरम िमलाई २ िक�ाबाट 
मा� िनवेिदका वादीलाई बराबर अशं ब�डा छुट्याई 
बाकँ� आधा भाग �रट िनवेदकको ब�डामा पन� गरी 
ब�डा मचु�ुका भएको देिखयो । ब�डा मचु�ुकामा 
उ�लेख भएबाहेकका ज�गाको स�ब�धमा 
िनवेिदकाले अंश छुट्याइपाउ ँभ�ने िनवेदन िदएक� 
छैनन् । व�ततु: िनवेदकक� आमा िवप�ीले उ� 
२ िक�ा घरज�गाबाट स�म आधा अंश िलएको 
देिखने ।  
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वादी एकल मिहला, �ये� नाग�रक भएक� 
र छोराबहुारीसगँ एकाघर सगोलमा ब�न नस�ने 
प�रि�थित परी अल�गै डेरा िलई बसेको भ�ने 
स�ु िमिसलसमेतबाट देिखएको छ । अंश म�ुाको 
फैसला काया��वयन िछटो छ�रतो भएमा फैसलाले 
जीव�तता पाई �यावहा�रक �पमा नै �याय �ा� 
ह��छ । यसमा दईुमत ह�न स�ैन । जीवनयापनसगँ 
��य� स�ब�ध रहने �ीस�पि�को बाडँफाटँको 
िवषय एकल मिहलाको लािग िछटो, छ�रतो र चाडैँ 
फैसला काया��वयन ग�रिदन ु वा�छनीय ह��छ । 
आमाले छोरासगँ अंश पाउ ँभनी म�ुा िदनपुन�स�मको 
अव�था िसज�ना ह�दँा पिन फैसला काया��वयनको 
िवषयलाई िवनाकारण अ�म�याई रहन �यायोिचत 
ह�न स�ैन । ब�डा मचु�ुकामा नरम गरम तथा 
आधी आधी घरको िह�सा बािँडएको भ�ने ह�दँा 
घरबासिवहीन भएको भ�ने �रट िनवेदन मनािसब 
दिेखएन । िनवेदकले �रट िनवेदनमा उठाएको �� 
अंश म�ुाको ब�डा छुट्याउने �ममा के कसरी 
बे�रत वा गैरकानूनी भएको हो सो िवषयलाई �प� र 
व�तिुन� ढङ्गले पिु� गरी िनवेदन दाबी �मािणत 
गन� सकेको देिखएन । तसथ�, िमित २०७५।१।९ 
को ब�डा मचु�ुकालाई अ�यथा मा�नपुन� ि�थित 
नदेिखने । 

अत:  उपयु�� िववेिचत त�य एवं आधार 
कारणबाट का�क� िज�ला अदालत, तहिसल 
शाखाको डोरबाट ब�डा छुट्याउने गरी भएको 
आदशेलाई बे�रतको भ�न िम�ने नदिेखई अंशब�डा 
रीतपूव�क भएको देिखएकोले सो ब�डा मचु�ुका 
बदर नगन� गरी भएको का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०७५।६।५ को आदशे सदर गन� उ�च 
अदालत पोखराको आदेश गैरकानूनी देिखन 
आएन । तसथ�, डोरबाट भएको ब�डा मचु�ुका 

रीतपूव�क भएको भनी का�क� िज�ला अदालतले 
गरकेो िमित २०७५।६।५ को आदेश सदर गन� गरकेो 
उ�च अदालत पोखराको िमित २०७५।७।२९ को 
आदेश गैरकानूनी देिखन नआएकोले मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�न स�ने देिखएन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नरह�र ढकाल 
क��यटुर: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ ७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WH-००३०, 
ब�दी��य�ीकरण, सिंजत मान�धर िव. ि�भुवन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय गौचर काठमाड�समेत

िनवेदक संिजत मान�धरले आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी रही बयान गर े तापिन सश� 
�हरी बलमा �हरी नायब िनरी�क पदमा स�ु�ा 
काय�मा एअरपोट�मा खिटएको भ�ने त�यमा िववाद 
रहेको छैन । पाव�ती ग�ुङले हवाइजहाजबाट 
उ�ने �ममा आफूलाई मोबाइलबाट स�पक�  
गरकेो र वारदातको समयमा लेखबहादरु 
रजालीले सनु राखेको �थाननिजक पगेुको / 
रहेको त�यलाई �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । सनु बरामद भएको �थान आगमन 
क�बाट निजक रहेको सनु ट्वाइलेटमा फेला 
परकेो र �ितवादी ट्वाइलेटमा गई िनवेदक पिन 
गएको भ�ने िसिसिटिभ फुटेजबाट देिखएको छ । 
सहअिभय�ुह�को पोल एव ंप�रि�थितज�य त�काल 
�ा� िसिसिटिभ र कल िडटेल, सरु�ा जाचँको गहन 
िज�मेवारी  भएका रा��सेवक को अवैध सनुसिहत 
प�ाउ परकेा �ितवादीह�सगँ अ�वाभािवक 
स�ब�ध र स�पक� ज�तो प�रि�थितज�य अव�था 
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रहेको आधार �माणबाट िनजउपर अिभयोग दाबी 
पेस भएको र कानूनबमोिजम नै आदेश भएको 
पाइने ।

अि�तयारवालाबाहेक कोही कसैले पिन 
कसैको वैयि�क �वत��ता अपहरण ह�ने गरी 
थुनामा राखेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे �भावकारी ह�ने हो । ब�दी��य�ीकरण 
न साधारण अदालतको �े�ािधकारको िवक�प 
हो न पनुरावेदक�य तहको �पमा हेन� र �योग 
ह��छ । यसको आ�नो िविश� मह�व छ । सामा�य 
तथा साधारण अदालतको �े�ािधकारबाट हे�रएको 
म�ुामा अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� आव�यक 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट 
कानूनबमोिजम म�ुा हेन� िनकाय राज�व 
�यायािधकरणबाट त�य �माणह�को िव�ेषण गरी 
िनवेदकलाई म�ुा पपु��को लािग धरौट मा�ने गरी 
िमित २०७४।५।२३ मा भएको आदेशबमोिजम 
धरौट / जमानत िदन नसक� थुनामा बसेको 
िवषयलाई अ�य उपचारको माग� नभएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको माग मनािसब देिखएन । �माणको 
मू�याङ्कन गरी िववादको िन�पण ह�ने िवषय 
भएको, कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� िनकायबाट 
त�काल �ा� �माणको मू�याङ्कन गरी थनुामा 
राखेको पाइएको, िववादको िन�पण ह�न बाकँ� नै 
दिेखएको अव�थामा िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा 
थुनामा राखेको देिखन नआएकाले िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�था देिखन आएन । �रट िनवेदन खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (दिेवना)
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-१३४५, कत��य 
�यान, िवनोदकुमार यादव िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िवनोदकुमार यादवले 
अदालतसम�को बयानमा आफूले मादक पदाथ� 
सेवन नगरकेो भनी बयान गर े तापिन जाहेरी 
बेहोरामा िनज �ितवादीले मादक पदाथ� सेवन 
गरी वारदात घट्न गएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �ितवादी िवनोदकुमार यादवले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा�  मादक पदाथ� सेवन 
गरी घरमा झैझगडा गनु�  आ�नो िदनचया� नै रहेको 
भनी झगडा ह�नलुाई सामा�य�पमा िलइनपुन� 
भ�ने आशयको िजिकर िलएको दिेख�छ । तसथ�, 
�ितवादीले वारदातको समयमा अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा आफूले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो भ�ने बेहोरा पिन पिु� भएको देिखने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ 
नं. को �यव�थाअनसुार मतृकउपर कसैले गरकेो 
काय� भिवत�य ह�न िनजले गरकेो काय� इिवलागरिहत 
सामा�यतः मािनस नमला� ज�तो काय� गरकेो 
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 । उ� 
कानूनी �यव�थाको प�ृठभूिममा ��ततु म�ुाको 
त�यगत अव�था हेदा�  �ितवादीले आ�नी छोरीलाई 
भाटाले टाउको र बि�सङले शरीरको अ�य भागमा 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, पसु - १

कुटिपट गरकेो कारण मतृकको म�ृय ुभएको त�य 
पिु�ट भएको छ । �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
मा उ�लेख भएको अव�थाअनसुार भिवत�यबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने घटना�मबाट देिखन 
आएको छैन । �ितवादीले मतृकको टाउको ज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा भाटा र बि�सङसमेत 
�हार गरकेो देिखन आएको छ । यस अव�थामा 
�ितवादीको काय� भिवत�यअ�तग�तको रहेको भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

�ितवादी िवनोदकुमार यादवले भाटा र 
बि�सङसमेत मतृक रिवनाकुमारी यादवको टाउको 
ज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार गरकेो देिखन 
आएको छ । मतृकको ह�यामा िनज �ितवादी 
िवनोदकुमार यादवको एकल सलं�नता रहेको देिखदँा 
िनजको काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अ�तग�तको कसरु देिखन आएकाले 
िनजउपर सोही कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने 
दिेखयो । आफूलाई भिवत�यतफ�  सजाय ह�नपुन� 
भ�ने �ितवादीको िजिकर मनािसब नह�दँा उ�च 
अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासबाट भएको 
फैसला अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी िवनोदकुमार यादवलाई स�ु िसराहा 
िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासको 
िमित २०७४।०९।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । य�िप, मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम िनज �ितवादी 
िवनोदकुमार यादवलाई सव��वतफ� को सजाय नह�ने 
भएकाले िनजलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने । 

अब, उ�च अदालतले �ितवादीलाई 
घटी सजाय गन� गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�य� भएको राय िमलेको छ, वा छैन ? भ�नेतफ�  
िवचार गनु�पन� भएको छ । यस स�ब�धमा ��ततु 
म�ुाको घटना�मलाई हेदा� �ितवादीको मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी एव ं मनसाय रहेको 
देिखदँैन । िनजले िनयोिजत �पमा घटना घटाएको 
नभई �ीमान् �ीमतीिबच भएको िववादमा 
अचानक उपि�थत भएक� आ�नी छोरीलाई 
साधारण लाठा, म�ुका �हार गरकेो अव�था छ । 
उि�लिखत घटना�म एव ं घटना घटाउन �योग 
भएको साधनसमेतलाई िवचार गदा� ठहरबेमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय गदा�  चक� पन� देिख�छ । उ�च 
अदालतले िनजलाई ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�न 
रायसमेत �य� भएको छ । यी सम� अव�थालाई 
िवचार गदा� , िनजलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ७ 
(सात) वष� कैद सजाय ह�न मनािसब भएकाले ७ 
(सात) वष�को कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०६८-CI-०३२३, ज�गा 
िखचोला घर उठाई चलन, बेचनी देवी िव. ि�तम 
मोचीसमेत

स�ु अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकामा 
न.नं. १, २ र ३ को ज�गा गाउ ँ �लक नं. ३६२ 
अ�तग�त िक.नं. २१ को भएको भिनएकोमा सो 
ज�गादेिख दि�णतफ�  रहेको न.नं. ४ को ज�गा गाउ ँ
�लक ३६२ अ�तग�त सा.िक.नं. २३ िभ�को भई 
�ितवादीह�ले नै घर बनाई बसोबास गरी आएको 
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भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यस त�यबाट 
�ितवादीले �ितउ�र प�मा िजिकर िलएबमोिजम 
िववािदत ज�गाको दि�णतफ�  िनिचतको ज�गा नभई 
यी �ितवादीको भोगको ज�गा रहेको दिेखन आयो । 
यस अव�थामा वादीले देखाएको िववािदत ज�गाको 
चार िक�ला र िववािदत ज�गाको वा�तिवक चार 
िक�ला िम�न िभड्न आएको नदेिखने ।

अक�तफ�  वादीले िफरादप�मा आ�नो 
०-०-४ ज�गाम�ये �ितवादीह�ले ०-०-२ धरु 
ज�गा िखचोला गरकेो भनी दाबी िलएको देिख�छ तर 
उ� न�सा मचु�ुकामा उ� ०-०-४ घर ज�गाम�ये 
०-०-२ ज�गामा �ितवादीको घर बसोबास रही 
बाकँ� ०-०-२ ज�गामा पिन �ितवादीह�कै 
भोग रहेको दिेख�छ । वादीले दाबी गरबेमोिजम 
िववािदत ज�गामा वादीको कुनै �कारको भोग रहेको 
नदेिखने ।

��ततु म�ुाको उि�लिखत त�यगत 
अव�थातफ�  हेदा�  वादीले दाबी गरकेो सािबक 
लगत नं. ६६२ को ज�गा नै यही िववािदत 
न.नं. १, २, ३ को ज�गा भएको भ�ने पिु� ह�ने 
आधार देिखदँनै । िववािदत न.नं. १,२ र ३ को 
दि�णतफ�  न.नं. ४ मा �ितवादीको घर बसोबास 
रही सो ज�गा र िववािदत ज�गामा समेत एकै 
�पमा घर िनमा�ण भई िववािदत ज�गामा समेत 
�ितवादीह�ले घर बनाई भोग चलन गरकेो 
दिेख�छ । न�सा मचु�ुकाबाट उ� िववािदत 
घर ज�गाको छेउछाउमा कुनै ज�गा बाकँ� रहेको 
नदेिखने ।

िववािदत ज�गामा �ितवादीह�ले 
सनातनदेिख घर बनाई बसोबास गरी आएको भनी 
जमनुी मधेपरुा गा.िव.स.को प�बाट खिुलआएको 
दिेखएको र िववािदत ज�गामा �ितवादीह�ले लामो 

समयदेिख घर िनमा�ण गरी बसोबास एवम् भोग 
ग�रआएको देिखएकोले िववािदत ज�गा वादीको 
भएको भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर र यस 
अदालतबाट भएको िवप�ी िझकाउने आदेशसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट िववािदत ज�गाउपर �ितवादीह�को 
िखचोला ठहर गरकेो स�ु स�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६६/०१/२७ को फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०६७/३/२९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरोजिनिध वा�ले
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ११ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०३२४, ज�गा 

िखचोला चलन, फुले�र राम िव. ि�तम 
मोचीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-WO-११६२, उ��ेषण, 
िजते��कुमार महतो िव. पुनरावेदन अदालत 
जनकपुरसमेत

िवप�ी महावती नाउसमेतको िक.नं.४९१ 
र ४९२ को घर ज�गासमेत लेनदेन म�ुाको 
फैसलाबमोिजमको िबगो असलुउपरस�ब�धी 
कारबाहीको �ममा िललामस�ब�धी काय� अगािड 
बढाइएको देिख�छ । उ� ज�गा लेनदेन म�ुाको 
कारबाहीको �ममा िमित २०७०।०१।१९ मा 
नै रो�का रहेको देिख�छ । सोही ज�गा िबगो 
भ�रभराउको �ममा वादीले दखेाएको र िललामी 
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गन� �ममा ज�गा रहेको �थानमा गई सो स�पि�को 
जायजात तायदात मचु�ुका िमित ०७१।५।२४ मा 
भएको पिन दिेखने ।  

साथै उ� महवतीको नाउमँा दता�  रहेको 
िक.नं. ४९१ र ४९२ को घर ज�गाको जायजात 
तायदात मचु�ुका ह�दँा महावतीको एकासगोलको 
पित अथा�त् ऋणी �ितवादी सोनीलाल ठाकुर 
वरही रोहबरमा रहेका देिख�छन् । िनजले जायजात 
मचु�ुकामा कुनै िवरोध जनाएको अव�था पिन 
दिेखदँैन । प�चिकत� मू�याङ्कन ह�दँा पिन रीतपूव�क 
नै भएको दिेख�छ । त�प�चात् िमित २०७१।९।२१ 
मा िललाम ह�ने स�पि�को िववरणसिहतको 
िललामी सूचना िमित २०७१।०८।२३ मा 
�कािशत भएको देिख�छ । उ� िललामीको 
सूचना �वय ंस�पि�वाला िवप�ी महावतीले िमित 
२०७१।९।६ मा आफँैले बझेुको िमिसल संल�न 
तामेलीबाट  देिख�छ । व�ततुः िनज महावतीको 
स�पि� िललाम ह�ने �ि�यामा गएको भ�ने 
स�ब�धमा िनजका एकासगोलका पित तथा �वय ं
�वािम�ववाला महावतीले समयमा नै रीतपूव�क 
जानकारी पाएको भ�ने देिख�छ । उि�लिखत 
त�यबाट िवप�ी अथा�त् स�पि� धनीलाई िललामी 
�ि�यामा सहभागी नगराएको भ�ने िवप�ीह�को 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

फैसला काया��वयनको �ममा भएका 
काम कारबाही कानूनी रीतपूव�क भएका छन् र सो 
स�पि�को मू�याङ्कन कानूनबमोिजम भएको छ 
भने िबनाकारण फैसला काया��वयनको काय�लाई 
अवरोध ग�रन ुउिचत नह�ने ।

लामो समयस�म म�ुा मािमला गरी 
अि�तम फैसला भएको ह��छ । समयमा नै फैसला 
काया��वयन नभएमा सोको उपलि�ध �ा� गन� 

िवषयमा अ�यौलता रह�छ । फैसला काया��वयनको 
�ममा �यादै नै ग�भीर �ि�या�मक �िुट भएको वा 
सोबाट प�लाई वा�तिवक असर परकेो अव�थामा 
बाहेक काया��वयनको तहमा ह�त�ेप गनु�  �यायको 
रोहमा उपय�ु ह�दँैन । िनवेदकले िनयमानसुार 
िललाम सकार गरी ०७१ सालमा नै तोिकएको 
रकम �.८,२१,३११।१६ रकम धरौट ग�ररहेको 
देिख�छ । यस �कार फैसला काया��वयन अि�तम 
भइरहेको र सो िललामस�ब�धी कारबाही रीतपूव�क 
भएको अव�थामा सानाितना �िुट देखाई फैसला 
काया��वयनका काय�लाई झन् िढलाई गनु�  �यायोिचत 
नह�ने ।

अतः िमित २०७१।०९।२१ मा भएको 
िललामस�ब�धी स�पूण� कारबाही बदर गन� गरी 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
०७३।३।१७ मा भएको आदशे कानूनस�मत 
नदिेखएबाट सो आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरोजिनिध वा�ले
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (दिेवना)
इित संवत् २०७६ साल जेठ ६ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७३–CR-०४७१, जालसाजी, 
न�दिकसोर महतो चाई िव. देवन�दन महतो 
चाईसमेत

वादीले र.नं.१२५२क को िमित 
२०६६।५।२८ मा पा�रत राजीनामा िलखतलाई 
जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँभनी िमित २०७०।८।९ 
मा िफराद दता� गरकेो पाइ�छ । वादी न�दिकसोरका 
िपता रघनुाथ महतो चाईको २०६९ साल 
भा�मा र आमा जानक�देवीको सोभ�दा क�रब 
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५ वष�पिहले नै म�ृय ु भएको भ�ने अंश म�ुाको 
िफराद प�बाट देिख�छ । उ� त�यलाई यी 
वादी न�दिकसोरले अ�यथा भनी ख�डन गरकेो 
पाइदँैन । यसबाट िववािदत िलखत पा�रत ह�दँा 
यी वादीका िपता रघनुाथ जीिवत रहेको र िनजले 
सो िलखतउपर नालेस िदई हक �थािपत गराउन 
सकेको नपाइने ।

उ� र.नं.१२५२क को राजीनामा 
िलखत हेदा� , घरखच�बापत �. पचास हजार िलई 
राजीनामा ग�रिदएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
दिेख�छ । पाचैँ जना अिंशयारह�का नाउमँा सयं�ु 
नाउ ँ दता�को स�पि�समेत राखी एकासगोलमा 
रहे बसेको ह�दँा यी वादीका िपता रघनुाथले 
दाबीको िलखतउपर चनुौती निदई �वीकार गरी 
बसेको देिख�छ । घरखच�बापत �. पचास हजार 
िलई २०६६।५।२८ मा िलखत पा�रत गरी 
हकह�ता�तरण गरकेो काय�लाई लामो अविधस�म 
�वीकार गरी बसी २०७०।८।९ मा आएर मा� 
जालसाज िलखत भनी िफराद गनु�पना�को यिु�य�ु 
कारण वादीले खलुाउन सकेको पाइदँैन । तसथ�, 
वादीले आफूउपर अशं म�ुा दायर भएकाले सो 
अंश म�ुाको अव�था र प�रणामसमेतको आकँलन 
गरी �ितवादीउपर ��ततु म�ुा दायर गरकेो ि�थित 
दिेखने । 

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ३ नं. को 
कानूनी �यव�थाअनसुार जालसाजी ठहन�का 
लािग अका�को हक मेट्ने, हद�याद तारखे जाने 
वा कुनै तरहले नो�सान प�ुयाउने उ�े�यले झ�ुा 
वा फरक बेहोरा पारी कागज बनाएको वा बनाउन 
लगाएको काय� भएको देिखन ुपद�छ । ��ततु म�ुमा 
वादीले िववािदत िलखतबाट िकत� कागजको ३ 

नं. अनसुारको काय� ह�न गएको भनी पिु� ह�ने कुनै 
�माण पेस गन� र सोको पिु� गन� सकेको नपाइने ।

व�ततु: वादीका िपता जीिवत छँदै िनज 
एकासगोलमै रहे बसेको अव�थामा अंिशयार रहेका 
�ितवादी देवन�दनले घरखच�बापत रकम िलई 
राजीनामा पा�रत ग�रिदएको िलखतलाई यी वादीले 
िनजको िपताको म�ृयपु�चात् मा� जालसाजी भनी 
िववाद उठाएको दिेख�छ । सो िलखतमा म�जरुी 
नभएको भनी वादी तथा िनजका िपताले समयमा नै 
िफराद िदई आ�नो अंश भागमा पन�जित स�पि�को 
िलखत बदर गराई हक �थािपत गराउन सकेको 
पाइदँैन । वादीउपर अ�य अंिशयारह�ले अंश 
म�ुा दायर गरपेिछ मा�ै सो अशं म�ुाको प�रणाम 
अनमुान गरी ��ततु म�ुाको िफराद दायर गरकेो 
अव�था दिेख�छ । उि�लिखत अशं म�ुामा यी 
वादीले हा.ब.बाट �ा� गरकेो स�पि� ब�डा नला�ने 
ठहनु�का साथै सगोलको बाकँ� अ�य स�पि�मा यी 
वादीको समेत अशं भाग ला�ने ठहर भइसकेको 
छ । तसथ�, यस अव�थामा िववािदत िलखतबाट 
िनज वादीको अंश हक मेिटन पगेुको ि�थित नभई 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ३ नं. बमोिजमको 
जालसाजी काय� भएको नदिेखएकाले उ� िलखत 
जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अत: िववेिचत आधार कारणबाट 
पसा� िज�ला अदालतले वादी दाबीबमोिजम ५ 
भागको १ भाग िलखत जालसाजी घोिषत गरी 
�ितवादीह�लाई ज�रवानासमेत गरकेो िमित 
२०७१।३।३ को स�ु फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
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हेट�डाबाट िमित २०७३।२।२० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल जे� १५ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-MS-००२१, कानून 
�यवसायी आचार संिहतािवपरीत काय� गरकेो, 
अिधव�ा च�दनराज र�ेमी िव. लय�साद बा�कोटा

कानून �यवसायीको आचारसंिहता, 
२०५१ को �यव�थाबमोिजम कुनै कानून 
�यवसायीले एकै म�ुामा प� र िवप� दवुैका तफ� बाट 
�वय ंम�यौदा गन� नह�ने देिख�छ । यसरी दवुै प�का 
तफ� बाट �वय ंम�यौदा गरमेा कानून �यवसायीको 
पेसागत आचार उ�लङ्घन ह�न जाने देिख�छ । 
��ततु म�ुाका पनुरावेदकले उि�लिखत गाली 
बेइ�जती म�ुामा िफरादप�का साथै �ितउ�रप�मा 
समेत म�यौदाकार उ�लेख गरी ह�ता�र गरकेो ह�दँा 
िफरादप� तथा �ितउ�रप� िनज �वयंले म�यौदा 
गरकेो मा�नपुन� ह��छ । पनुरावेदकले उ� िफरादप� 
तथा �ितउ�रप� आफूले म�यौदा गरकेो होइन 
भ�ने त�य �थािपत ह�ने गरी कुनै �माण ��ततु गन� 
सकेको देिखदँैन । तसथ�, िनज अिधव�ा च�दनराज 
र�ेमी (�.प.नं. ३१२३) ले कानून �यवसायीको 
आचारसंिहता, २०५१ को िनयम ३ उपिनयम (१) 
को ख�ड (भ) �ारा िनषेिधत कानून �यवसायीको 
पेसागत आचारिवपरीतको काय� गरकेो पिु� ह�ने ।  

मानवीय �िुटका कारण उ� गाली 
बेइ�जती म�ुामा िफराद प�का साथै �ितउ�र 
प�मा सही गन� पगेुको रहेछ भनी िवप�ी पनुरावेदकले 
आरोप �वीकार गरी िनण�य �ि�यामा सहयोग 

प�ुयाएको अव�था रहेको छ । िनजबाट २०५५ 
सालमा उि�लिखत आचारसिंहतािवपरीतको काय� 
भएप�चात् पनु: पेसागत आचारसंिहतािवपरीतको 
काय� गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिखन आएको छैन । िनजको काय�बाट उजरुीकता�  
तथा उ� गाली बेइ�जती म�ुाका प� िवप�ह�को 
हक अिधकारमा नै असर पगेुको वा कुनै हािन 
नो�सानी भएको भ�ने पिु� ह�न सकेको पिन 
देिखदँैन । यस अव�थामा िनजको पेसागत 
िनर�तरता तथा आि�त प�रवार�ितको िज�मेवारी 
एवम् िनजबाट भएको काय�को गा�भीय� र सो 
काय�बाट प�ुन गएको असरसमेतलाई िवचार गदा�  
िनजको कानून �यवसायी �माणप� र� गदा�  चक� 
पन� जाने देिखएकोले ६ मिहनास�म कानून �यवसाय 
गन� नपाउने गरी िनजको �माणप� िनल�बन गन� 
गरी नेपाल कानून �यवसायी प�रषद,् अनशुासन 
सिमितबाट भएको िनण�य औिच�यपूण� नै दिेखने । 

अत: िववेिचत आधार, कारणबाट 
अिधव�ा च�दनराज र�ेमी (�.प.नं. ३१२३) लाई 
िमित २०७६।१।१ गतेबाट लाग ु ह�ने गरी ६(छ) 
मिहनास�म कानून �यवसाय गन� नपाउने गरी 
िनजको �माणप� िनल�बन गन� गरी नेपाल कानून 
�यवसायी प�रषद, अनशुासन सिमितबाट िमित 
२०७५।१२।२८ मा भएको िनण�य िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल जे� १४ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-WO-०३८७, उ��ेषण 
/ परमादेश, जगिदश आचाय� िव. �हरी �धान 
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काया�लय, �ब�ध शाखा न�साल काठमाड�समेत
��ततु िवषयमा िनवेदक �ा.िल. को तफ� बाट 

यस अदालतमा परकेो स�ु िनवेदनमा साव�जिनक 
ख�रद ऐन तथा िनयमावलीको उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार आचरणको पालना भएको िथयो 
वा िथएन भ�ने िवषयमा केही पिन बोलेको देिखन 
आएन । ��यथ� नेपाल �हरी, �हरी �धान 
काया�लय �ब�ध शाखा, न�साल काठमाड�बाट 
यस अदालतमा �ा� ह�न आएको िलिखत जवाफमा 
िनवेदक �ा.िल. ले बोलप�साथ पेस गरकेो ऊनी 
जस�को परी�ण �ितवेदन उ� क�पनीबाट जारी 
नभएको भनी लेखी आएको ह�नाले Bid Bond 
िफता� िलने �योजनको लािग बङ्�याई / झ�ुयाई 
/ न�कली �ितवेदन बनाई बोलप�साथ पेस गरी 
बोलप� कागजातमा उ�लेख भएको सत� एव ं
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६२(२)
(ख) को मम�िवपरीत काय� गरकेो ह�नाले नै िनवेदकको 
Bid Bond जफत गरी ऐ. ऐनको दफा २१(२)(च) 
बमोिजम Bid Bond जफत ग�रएको भ�ने िलिखत 
जवाफ र बहस स�ब�धमा िनवेदक �ा.िल. को 
तफ� बाट उि�लिखत कानूनको �यव�थािवपरीत 
काय� गरकेो होइन भ�ने स�ब�धमा कहीकँतैबाट 
ख�डनसमेत भएको नदेिखने ।

िनवेदकले बोलप�साथ पेस गरकेा 
कागजातह� सही द�ु�त ह�न् न�कली होइन 
भ�ने �माण प�ुयाउने दािय�व िनवेदककै ह��छ । 
जाचँबझुको �ममा िनवेदकले पेस गरकेो स�बि�धत 
Lab (SGS India Pvt. Ltd. 226 Udhyog 
Vihar- Phase 1 Gurgaon- 122016, 
Haryana, India) बाट जारी भएको कागज 
भे�रिफकेसन गदा� सो कागज आफूले जारी गरकेो 

छैन होइन भनी जवाफ आएको छ । अब सो पेस 
भएको कागज स�े हो र सोही ठाउबँाट जारी भएको 
हो भ�ने पिु� गराउनपुन� �माणको भार �माण 
ऐनबमोिजम िनवेदकउपर नै रह�छ । तर, िनवेदकले 
सोतफ�  कुनै �माण पेस गरी पिु� गराउन सकेको 
नदिेखने ।

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा २१ को उपदफा उपदफा २ मा उपदफा 
(१) बमोिजम पेस गरकेो जमानत देहायको 
अव�थामा जफत गनु�पन� छ भनी ग�रएको िविभ�न 
�यव�थाह�मा उपदफाको ख�ड (च) मा दफा 
६२ बमोिजमको आचरणिवपरीत काम गरमेा 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । �यसैगरी ऐ. ऐनको 
दफा ६२ मा बोलप�दाता वा ��तावदाताको 
आचरणस�ब�धी �यव�था रहेको र गनु�  गराउन ु
नह�ने िविभ�न काय�ह�म�ये ख�ड (ख) मा त�य 
बङ्�याई वा झु�याई पेस गन� नह�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
बोलप�दाताले त�य बङ्�याई वा झ�ुयाई पेस गरमेा 
साव�जिनक िनकायले �य�तो बोलप�दाताको Bid 
Bond जफत गनु�पन� देिखने ।

��ततु �रट िनवेदकले बोलप�साथ 
पेस गरकेो ऊनी जस�को परी�ण �ितवेदनको 
आिधका�रकताका स�ब�धमा स�बि�धत Lab 
बाट �मािणत ह�न नसकेको ह�नाले साव�जिनक 
ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोिजमको 
आचरणस�ब�धी �यव�थाको पालना गरकेो 
देिखन आएन । सो िवषयलाई िनवेदकको तफ� बाट 
कहीकँतैबाट ख�डन ह�न नस�नलुे ��यथ�को 
िजिकरलाई अ�यथा भ�न िमलेन । ��यथ�को 
तफ� बाट ऐ. ऐनको दफा ६२(२)(ख) को मम�िवपरीत 
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काय� गरकेो ह�नाले नै ऐ. ऐनको दफा २१(२)(च) 
बमोिजम िनवेदकको �.१३,००,०००।- (ते� 
लाख) को बोलप� जमानत (Bid Bond) िमित 
२०७४।०९।०२ गतेको िनण�यले जफत गरी 
राज�व खातामा दािखला गरकेो देिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणबाट 
िनवेदक बोलप�दाता भवुने�री इ�टरनेसनल �ा.
िल. ले बोलप�साथ पेस गरकेो ऊनी जस�को 
परी�ण �ितवेदन स�बि�धत Lab बाट �मािणत 
ह�न नसकेको कारणले साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा ६२ बमोिजमको आचरणस�ब�धी 
�यव�थाको पूण� पालना गरकेो देिखन आएन । सोही 
आधारमा बोलप�दाता भवुने�री इ�टरनेसनल �ा.
िल. ले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६२(२)(ख) बमोिजम आचरणिवपरीत त�य 
बङ्�याई / झ�ुयाई पेस गरकेो दिेखएकोले ऐ. ऐनको 
दफा २१(२)(च) बमोिजम ��यथ� नेपाल �हरी, 
�हरी �धान काया�लय �ब�ध शाखा, न�साल 
काठमाड�बाट Bid Bond जफत गन� गरी िमित 
२०७४।०९।०२ मा गरकेो िनण�य गैरकानूनी 
नदेिखएको ह�नाले िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था दिेखएन, �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः निवन खनाल
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल आषाढ ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४–WO-०८७५, उ��ेषण 

/ परमादेश, व�ड� वाइड क����सन �ा.िल, 
बाने�रसमेत िव. काठमाड� महानगरपािलकासमेत

��ततु िववाद करारीय �कृितको 
स�झौता काया��वयन गन� िवषय भएकाले �रट 
�े�ािधकारबाट सनुवुाइ गन� िम�दैन भनी 
उठाइएको �ारि�भक ��को िन�पण गनु�  आव�यक 
देिखयो । िन:स�देह ��ततु िववाद काठमाड� 
म.न.पा. र िनवेदक क�पनीह�िबच स�प�न 
स�झौतासगँ स�बि�धत रहेको देिख�छ । उि�लिखत 
स�झौता करारीय �कृितको स�झौता हो भ�ने कुरा 
पिन ��ट नै छ । करारको सत� पालना वा करारीय 
स�ब�ध िनयिमत गन� िवषयमा यस अदालतको 
असाधारण �े�ािधकारबाट उपचार �दान गन� 
िम�दैन । यस िवषयमा यस अदालतबाट कितपय 
िववादका स�दभ�मा �या�या र िववेचना भएका पिन 
छन् । सो कुरामा अिहले िवमित रा�नपुन� कुनै कारण 
देिखदँैन । ��ततु िववादको स�दभ� हेदा�  िनवेदकले 
करारीय स�ब�ध िनयिमत गन�, गराउन वा करार 
स�झौताबाट िसिज�त हकको �चलनका लािग 
उपचार माग गरकेो नभएर स�प�न काय�बापतको 
िबलअनसुारको रकम भ�ुानी नगरी ब�क जमानत 
असलुी �ि�या अगािड बढाएकोस�ब�धी �� 
उठाई िनवेदन गरकेो पाइयो । िववादको कारण 
करारीय स�झौतासगँ स�बि�धत भए पिन 
िनवेदनमा उठाइएका ��ह� जमानत जफत वा 
असलुी गन� कुरासगँ स�बि�धत दिेखएको छ । यस 
अव�थामा केवल करारीय स�झौताको कुरालाई 
मा� हेररे �ािविधक र सतही �पमा अथ� �हण �रट 
�े�ािधकारबाट उपचार �दान गन� िम�दैन भ�न ु
मनािसब नदेिखने । 

िनवेदन िजिकरतफ� को िवषय हेदा�  
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काठमाड� महानगरपािलकाको िनण�यबमोिजम 
Beautification work of Rani Pokhari 
स�ब�धी िनमा�ण काय�को लािग बोलप� आ�ान 
भएको देिख�छ । परकेा बोलप�म�ये िनवेदकको 
बोलप� �वीकृत भई िनवेदक तथा िवप�ी 
काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लयसमेतिबच 
िमित २०७३/१/१० मा स�झौता भएको र िनवेदक 
क�पनीह�लाई काया�देश िदइएकोसमेत देिखयो । 
िनवेदक क�पनीह�ले काया�दशेअनसुार काय� गद� 
आएको, िविवध कारणबाट काय� स�प�न ह�न केही 
िढलाई भएको, यसिबच स�झौताको �यादसमेत 
थप भएको र ग�रएका काय�बापत भ�ुानीका लािग 
िनवेदक क�पनीले रिनङ िबलसमेत काठमाड� 
म.न.पा.मा पेस गरकेो भ�ने देिख�छ । िबलअनसुारको 
रकम भ�ुानी ग�रएको देिखदँैन । यसैिबच िवप�ी 
काठमाड� म.न.पा.ले िमित २०७४/१२/२३ 
मा ठे�का स�झौता र� गरकेो पाइयो । यसपिछ 
िमित २०७५/२/९ मा पनुः Dismantling and 
Disposal of RCC Retaining Wall at Rani 
pokhari िवषय उ�लेख गरी बोलप� सूचना 
�काशन गरकेो र तदनसुार िवप�ीम�येको च�देवी 
क����सनलाई ठे�का ब�दोब�त ग�रिदएको 
दिेखयो । ठे�का स�झौता र� गन� काय� एकतफ� 
�पमा काठमाड� महानगरपािलकातफ� बाट भएको 
कुरामा िववाद नदेिखने ।

स�झौताअनसुार िनवेदकले के कित काय� 
स�प�न गरकेो हो र कित रकम भ�ुानी पाउने हो 
भ�ने िवषय यो �रट िनवेदनका स�दभ�मा िन�पण 
ह�ने िवषय देिखदँनै । िवप�ी काठमाड� म.न.पा.ले 
भएका काय�को िबल भ�ुानी गनु�पन� कुरा �वीकार 
गरी िलिखत जवाफ पेस गरकेो देिखएको छ । करार 

स�झौताअनसुारको दािय�व िनवा�ह गन� कुरामा 
स�झौताका प�ह�िबच िववाद भएमा “Special 
Conditions of Contract” िशष�कअ�तग�त GCC 
23:2 अनसुार िववादको समाधान “Adjudicator” 
तथा “A Three Members Dispute 
Resolution Committee” बाट ह�ने भनी उ�लेख 
भएकोसमेत देिख�छ । तसथ�, सो स�ब�धमा थप 
िववेचना ग�ररहन परने । केवल अिहले ब�क �यार�ेटी 
रकम असलु गन� िवषयतफ�  िवचार गदा� स�झौता 
र� गन� काय� िवप�ी महानगरपािलकाले गरकेो 
भ�ने देिखएको छ । स�झौताअनसुारका केही काय� 
भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । सोको िबलसमेत 
पेस भएको भ�ने देिखयो । यस अव�थामा िवप�ी 
आफँैले स�झौता र� गन�, भए गरकेा कामको 
मू�याङ्कन नगरी तथा पेस भएका िबलअनसुारको 
भ�ुानी गनु�पन� रकम िनयमसङ्गत �पमा यिकन 
नगरी जमानत रकम (ब�क �यार�ेटी) बाट असलु गन� 
भ�न ुसम�याियक �ि�ले उिचत नदिेखने । 

अतः िनवेदक क�पनी तथा िवप�ी 
महानगरपािलकाको काया�लयसमेतिबच भएको 
स�झौताअनसुार स�प�न भए ग�रएका काय�बापत 
िनवेदकले के कित रकम भ�ुानी पाउने हो भ�ने 
कुरा कानूनबमोिजम यिकन गरी भ�ुानी िदने 
�ि�या पूरा नभएस�म ब�क जमानत बराबरको रकम 
असलु गन� गरी ग�रएको िनण�य, िमित २०७५/२/९ 
को प�समेतका काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रएको छ । अब िनवेदकले पेस गरकेा 
िबलबमोिजम के कित रकम भ�ुानी गनु�पन� हो ? 
कानूनबमोिजम हरिहसाब यिकन गरी सोहीअनसुार 
स�झौतामा उ�लेख भएका सत�बमोिजम ब�क 
जमानतबाट असलु गनु�पन�, नपन�स�ब�धी 
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िनण�य गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष २४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७६-WH-०१७४, 
ब�दी��य�ीकरण, िकशोर �े� िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत 

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १३७ बमोिजम िनवेदक िकशोर 
�े�ले पनुरावेदन गन� �योजनका लािग भएको 
कैदबापत धरौट रा�ने अनमुित माग गरकेो र 
यस अदालतबाट अनमुित �दान भएकोसमेत 
दिेख�छ । यसरी दायर ह�न आएको म�ुा िकनारा 
नलागेको, िवचाराधीन अव�थामा रिहरहेको 
कुरामा समेत िववाद देिखदँनै । ०७५-RI-४४२७ 
को म�ुा िकनारा लागी नसकेको यस अव�थामा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १३७ तथा िनवेदक शिशका�त ितवारी 
िवप�ी नेपाल सरकार भएको म�ुामा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा िनज िनवेदकलाई 
अिहले म�ुा कारबाहीय�ु रहदँाको अव�थामा 
थुनामा रा�न िम�ने देिखदँैन । कानूनबमोिजम 
म�ुामा पपु��का लािग यस अदालतमा ता�रखमा 
रहेको अव�थाका मािनसलाई सो म�ुा फैसला 
नह�दँ ै सोही म�ुामा स�ु तथा उ�च अदालतबाट 
भएको फैसलाका आधारमा थुनामा रा�न ु कानून 
�ितकूल ह��छ । अतः िनवेदक िकशोर �े�लाई 
गैरकानूनी तवरबाट कैदमा राखेको देिखएको ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भई िनजलाई 

त�काल कैदबाट म�ु गन� ।
इजलास अिधकृत: सजृना गौतम
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल पौष ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथेमा, ०७६-CR-०३६४, लाग ु
औषध अिफमसमेत, नेपाल सरकार िव. िजवन 
तामाङसमेत

आफूह� मधेसी मूलका �यि�सगँ 
तीनजना भई यी �ितवादीह�को घरमा बरामद 
भएका गाजँा िलन गएको भनी सह�ितवादी 
सिुदपकुमार मो�ान तथा खड्गबहादरु मो�ानले 
मौकामा बयान गरकेो भए पिन सो मधेसी मूलका 
�यि�को बारमेा कुनै त�य  खलेुको नपाइदँा िनज 
�ितवादीह�ले भनेका सो �यि� नै वा�तिवक 
नभई का�पिनक रहेको देिख�छ । यी ��यथ� / 
�ितवादी र आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर 
भएका सह�ितवादी सिुदपकुमार मो�ान तथा 
खड्गबहादरु मो�ानिबच आपसमा िचनजान रहेको 
त�यस�ममा िववाद नभए पिन अ�य त�यले पिु� 
नगरसे�म आपसी िचनजान भएको र पोल गरकेो 
भ�ने आधारमा मा� यी �ितवादीह�को समेत 
आरोिपत कसरुमा संल�नता रहेको भनी अनमुान 
गनु�  �यायसङ्गत नह�ने ।

तसथ�,  मािथ उि�लिखत आधार, 
कारणसमेतबाट स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतले 
�ितवादी जीवन तामाङ र �ाने तामाङको हकमा 
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अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहराएको उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासको िमित २०७६/३/३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कण�बहादरु राई
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल जेठ २० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७७-WO-०२९९, उ��ेषण / 
परमादेश, कृ�णबहादरु काक�समेत िव. सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदनमा रा.प. �थम �ेणीमा ३ 
पद �र� ह�ने भ�दै सो पदह�मा पदपूित�को लािग 
पश ु सेवा िवभागले कृिष तथा पशपु�छी िवकास 
म��ालयमा लेखी पठाएको तर सो म��ालयले सबै 
�र� पदमा पदपूित�को लािग लोक सेवा आयोगमा 
अनरुोध नगरी १ पद घटाई २ पदमा मा� पदपूित�को 
लािग लेखी पठाएको �प� देिखएको िथयो, तर 
��ततु �रट िनवेदनमा राि��य िकताबखाना र 
सामा�य �शासन म��ालयले पटकपटक �र� पद 
६२ नै ह�न् भ�ने जवाफ िदएको र �यसरी �र� पद 
लकुाएको भ�ने कुरा कतैबाट पिु� ह�न नसकेबाट 
उ� ०७६-WO-०३५६ मा भएबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहनपुन� नदेिखने ।  

यहा ँ नेपाल �शासन सेवा, रा.प. �थम 
�ेणी सहसिचवको यस आ.व.मा ८६ पद �र� ह�ने 
भए पिन ६२ पद सङ्�या मा� दखेाई बाकँ� २४ 
पद सङ्�या लकुाइयो भ�ने िनवेदन िजिकर मािथ 
उ�लेख भएबमोिजम कतैबाट पिु� भएको छैन । 
िनजामती सेवाको �थायी �र� पदमा कानूनबमोिजम 

खलुा वा बढुवाको मा�यमबाट पदपूित� ह�ने गद�छ । 
अ�थायी �योजनका लािग िसिज�त वा काजमा 
कसैलाई कही ँ खटाइएकोबाट त�कालको लािग 
खाली भएको पदमा बढुवाबाट पूित� गन� िम�ने ह�दँैन । 
िनवेदकह� �वयम् राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणीका 
अिधकृत रही सामा�य �शासन म��ालयलगायत 
िविभ�न म��ालयमा काय�रत रहेको देिख�छ । 
�र� पदलाई �र� छैन भनी िव�ापन नगदा� िवप�ी 
म��ालयलाई के फाइदा ह�ने हो सो भ�न सकेको 
अव�था छैन । िज�मेवार िनकाय सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयले PIS फारम र 
राि��य िकताबखानाको जवाफसमेत सलं�न गरी 
नेपाल �शासन सेवा, राजप�ाङ्िकत �थम �ेणीमा 
यस आ.व.मा पूित� गन� सिकने पद सङ्�या ६२ 
नै हो भनी यस अदालतबाट सो�दा जवाफसमेत 
िदएको अव�थामा सो कुरालाई होइन भ�ने आधार 
र कारण नदेिखने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार, 
कारणसमेतबाट नेपाल �शासन सेवा, रा.प. �थम 
�ेणी सहसिचव पदको यस आ.व.मा ६२ पद 
सङ्�या �र� ह�ने देिखएको र सोहीबमोिजमका पद 
सङ्�यामा नै पदपूित�का लािग सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयबाट लोक सेवा 
आयोगलाई प�ाचार भई लोक सेवा आयोगबाट 
िमित २०७७।६।२८ मा पदपूित�को लािग 
िव�ापनको सूचना �काशन गरकेोसमेतका सम�त 
काय�ह� कानूनस�मत नै भए गरकेो दिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर १५ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं९

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-RC-०१०९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �रिसराम चौधरी

िमिसल संल�न घटना�थल तथा लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदन, मतृकका छोरा जाहेरवाला अरिबन चौधरी 
तथा उ� वारदातको च�मिदद गवाह मतृकक� 
छोरी सिु�मता चौधरी र घटना िववरण कागज 
गन� सभुानी चौधरीसमेतले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�समेतका आधार �माणबाट �ितवादीले 
आ�नी �ीमतीलाई कत��य गरी मारकेो देिखदँा 
उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७६।३।३१ 
मा िनज �ितवादी �रिसराम चौधरीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७६।३।३१ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७४-CR-०७९४, जबरज�ती 
करणी, �िदप ख�ी िव. नेपाल सरकार

यहािँनर पीिडतले �प� �पमा उ� 
२०७३।१०।४ को करणीमा आ�नो म�जरुी 
नरहेको, �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
�हरीसम�को जाहेरी कागज र अदालतसम�को 
बकप�मा पिन �प� �पमा उ�लेख ग�रिदएको 
पाइ�छ । आ�नो म�जरुी नभएको कारण �ितकार 
गरकेोले �माण�व�प �ितवादीको शरीरमा घाउ 
चोटका िच� देिखएको छ भ�ने पिन दखेाएको 
छ । सोअनसुार �ितवादीको शरीरको �वा��य 
परी�ण जाचँमा िज�ला अ�पताल भोजपरुले 
Over Left Temporal 7cm को कािटएको घाउ 
रहेको �मािणत गरकेो पाइ�छ । पीिडतले आफूले 
नै खपुा�ले काटेको भ�न ु र �ितवादीले यो कुरा 
�वीकार गनु�ले उ� करणीमा पीिडतको म�जरुी 
िथयो भ�ने �ितवादीको िजिकर िव�वसनीय देिखन 
आएन । पीिडतको योिनमा High Vaginal Swab 
भेिटई Hymen �याितएको पिु� भएको देिख�छ । 
बकप� गन� वादीका सा�ीह�ले व�तिु�थितबारमेा 
र घटनाबारकेा त�कालै थाहा पाएका �यि�ह� 
सिवन �े�, क�पना �े�ले पिन �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेोमा पीिडतको भनाइबाट 
थाहा पाएको भनी लेखाइिदएको दिेखयो । यी 
िववेिचत �माणह�को मू�याङ्कन र िव�लेषणबाट 
पीिडतको सहमित म�जरुीमा �िदप ख�ीले करणी 
गरकेो नभई जबरज�ती करणी गरकेो नै पिु� ह�न 
आएकोले स�ु अदालतको फैसला सदर ह�ने 
गरी भएको उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासको िमित २०७४।७।२८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः रामाका�त यादव
क��यटुर: स�ुभा अया�ल 
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २४ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७१-RB-०२६२, 
आयकर (आ.व.०६३ / ०६४), ठुला करदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन लिलतपरु िव. बाबाभेिजटेबल 
आयल इ�डि��ज �ा.िल, टंिकिसनवारी मोरङ

करदाता क�पनीले उ�ोग िवभागको 
मापद�डअनसुार वन�पित िघउको उ�पादन गदा� 
�ित १०० के.जी.मा ९२.२ देिख ९४.२ kg 
िघउ, ३.५ देिख ५.५ िकलो By product र २.३ 
के.जी. जत� जाने भ�ने सामा�य Norms भए पिन 
आ.व. २०६३/०६४ मा बढी जत� गएको कारण 
कम उ�पादन भई आ�दानी कम भएकोले आयकर 
कम ला�ने हो भ�ने क�पनीको तक� लाई हेदा� 
�यसका लािग करदाता क�पनीले अथ� म��ालयले 
िमित २०६२।६।२० को िनण�यानसुार वा�तिवक 
जत�लाई मा�यता िदने िनण�य गरकेो भ�ने आधार 
दखेाइएको छ । ठुला करदाता काया�लयले करदाता 
क�पनीको के कित वा�तिवक जत� गएको हो सोतफ�  
कुनै व�तिुन� र ठोस अनसु�धान नै नगरी व�तगुत 
कुराह� नबझुी वा आधार कारण नहेरी वा�तिवक 
बढ्ता गएको जत�लाई मा�यता नै निदएको 
दिेखयो ।

जत� सामा�य Loss हो । Loss को मा�ा 
िविभ�न कारणले सामा�य िनयमको भ�दा फरक ह�न 
स�छ । यो अ�यिधक वा अचा�ली मा�ामा High 
/ low भएको देिखएको छ, छैन ? सामा�य जत�को 
मा�यताको Level को अनपुातमा नै तोिकएको 
मापद�ड �तरमा नै सामा�य मा�ामा फरक 
परकेोस�म छ, छैन ? भ�ने अव�थालाई िवचार गरी 
�यायोिचत िनण�य िलनपुन�मा ती अव�था िवचार 
नभएको भ�ने देिख�छ । वा�तवमा ती कुराह�को 

व�तिुन� िव�लेषण नै नगरी वा�तिवक जत�लाई 
मा�यता नै निदने भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत तक�  र आधार 
�माणह�बाट बाबा भेिजटेबल आयल इ�डि��ज 
�ा.िल.को आ.व.२०६३/०६४ को आयकर 
िनधा�रण बदेशको स�ब�धमा ठुला करदाता 
काया�लय र आ�त�रक राज�व िवभागको िनण�य 
उ�टी गरी राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 
िमित २०६८।८।२८ मा भएको फैसला मनािसव नै 
रहेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः रामाका�त यादव
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।
यसमा यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ :
 § ०७१-RB-०२६३, मू�य अिभविृ� कर, 

ठुला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन 
लिलतपरु िव. बाबा भेिजटेबल आयल 
इ�डि��ज �ा.िल. टंिकिसनवारी मोरङ
 § ०७१-RB-०२६४, आयकर, ठुला 

करदाता काया�लय, ह�रहरभवन लिलतपरु 
िव. बाबा भेिजटेबल आयल इ�डि��ज �ा.
िल. टंिकिसनवारी मोरङ
 § ०७१-RB-०२६५, मू�य अिभविृ� कर, 

ठुला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन 
लिलतपरु िव. बाबा भेिजटेबल आयल 
इ�डि��ज �ा.िल. टंिकिसनवारी मोरङ

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७५-CR-००७३, वैदिेशक 
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रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. िकपा शेपा�
यसका अित�र� �ितवादीले ग�रिदएको 

भिनएको िलखतमा वैदेिशक रोजगारमा पठाउनका 
लािग नै रकम र पासपोट�  िलएको भ�ने त�य 
भरपद� �माणबाट पिु� ह�न आएन । वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउने �योजनका लािग रकम िलएको 
त�य �थािपत नभएको र जाहेरवालाले �यवहार 
वैदेिशक रोजगारको होइन घरायसी लेनदेनको 
हो । कागज मा� वैदिेशक रोजगारको ग�रएको 
हो । मैले पाउनपुन� स�पूण� रकम पाइसकेको छु भनी 
जाहेरवालाले अदालतसम� बकप� ग�रिदएको 
ि�थितमा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीले 
फौजदारी दािय�व (Criminal Liability) 
बेहोनु�पन� अव�था नदेिखदँा वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको फैसला अ�यथा मा�नपुन� 
अव�था आएन । वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला िमलेको देिखन आएकोले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम नै �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, उपयु�� आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने र जाहेरवालालाई झ�ुा �माण 
खडा गरी म�ुा चलाएबापत सािबक मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको १८ नं. ले तजिवजी 
�.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट 
िमित २०७४।१२।१३ मा भएको फैसला िमलेको 

देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७८ साल असार २५ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७६-CR-१९०५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �ेमिसंह गोले (तामाङ)

�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी �थािपत 
ह�न स�ने अव�था नदेिखए तापिन िमिसल संल�न 
जाहेरी दरखा�तलगायतका कागजातह�बाट 
वारदात ह�दँाको अव�थामा �ितवादी �ेमिसहं 
गोले तामाङसमेत घटना�थलमा उपि�थत रहेको 
देिख�छ । िमित २०६३।०४।२८ गते साझँ 
िहले जा�ा हेन� �ममा �ितवादी �ेमिसहं गोले 
तामाङले दोज� तामाङको ख�ुा कुि�चिदएको 
िनह�मँा वादिववाद स�ु भएको देिखए पिन ियनै 
�ितवादीको साथमा रहेका सहअिभय�ु नरल 
तामाङले मतृक सूय�बहादरुको पेटमा खकुुरी �हार 
गदा�  िनजको म�ृय ुभएको देिख�छ तर सो वारदात 
ह�दँा यी �ितवादी मतृक सूय�बहादरु तामाङको 
�यान मान� काय�मा ��य��पमा संल�न रहेको भ�ने 
देिखदँैन । िनजले मतृकको �यान मान�मा कुनै 
िकिसमबाट हितयारको चोट छाडेको, प�� समाती 
िदएको, अ�य कुनै तवरले सहयोग प�ुयाएको भ�ने 
देिखदँैन । तथािप यी �ितवादी �ेमिसंह गोले तामाङ 
घटना�थलमा उपि�थत रहेको भ�ने दिेखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट ��यथ� �ितवादी �ेमिसहं 
गोलेलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम १।१।२५ (एक वष� 
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एक मिहना पि�चस िदन) कैद ठहरी स�ु दोलखा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।१२।०२ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।०३।०२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७८ साल असार २५ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७५-CR-१५९७, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. अमरबहादुर 
थापा

�ितवादीले ग�रिदएको भिनएको िलखतमा 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउनका लािग नै रकम र 
पासपोट� िलएको भ�ने त�य भरपद� �माणबाट 
पिु� ह�न आएन । वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने 
�योजनका लािग रकम िलएको त�य �थािपत 
नभएको र पाउनपुन� स�पूण� सावा ँतथा �याज रकम 
िफता� पाइसकेको छ, रकम िछटो �ा�त गन�का लािग 
िभिजट िभसाका कागजातह� पेस गरी जाहेरी 
िदएको हो । िनजले वैदेिशक रोजगारमा पठाउन 
भनी रकम िलएका होइनन् भनी जाहेरवालाह�ले 
अदालतसम� बकप� ग�रिदएको ि�थितमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीले फौजदारी दािय�व 
(Criminal Liability) बेहोनु�पन� अव�था नदेिखदँा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसला 
अ�यथा मा�नपुन� अव�था आएन । वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला िमलेको देिखन आएकोले अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम नै �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ

भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
र िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

िलखतमा वैदेिशक रोजगार उ�लेख 
ह�दँैमा कसरु ठहर गन� िम�ने नदिेखदँा वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला िमलेको देिखन आएकोले 
�ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, उपयु�� आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने र जाहेरवालाह�लाई झ�ुा �माण 
खडा गरी म�ुा चलाएबापत सािबक मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको १८ नं. ले जनही तजिबजी 
�.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट 
िमित २०७५।०५।१९ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७८ असार २५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१७९३, बकसप� 
िलखत बदर गरी अशं नामसारी, िनम�ला �े� 
(म�ल) िव. �ीमती न�दा म�लसमेत

कमला म�ल �ितवादी भैरवबहादरु �े� 
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(म�ल) को जेठी �ीमती र पनुरावेदक �ितवादी 
िनम�ला �े� (म�ल) का�छी �ीमती भएको कमला 
म�लको अिघ�लो �ीमान् को तफ� बाट निवन र 
िदिलपको ज�म भएकोमा �ितवादी भैरवबहादरुको 
तफ� बाट वादी �भातकुमार र अ�णको ज�म भएको 
हो । पनुरावेदक �ितवादी िनम�ला �े�को तफ� बाट 
कुनै जायज�म भएको छैन । �ितवादी िनम�ला �े� 
वादी �भातकुमार म�लको का�छीआमा भएको र 
िनज वादी �भातकुमारको म�ृयपु�चात् िनजको 
प�नी न�दा म�ल तथा छोरा पवन म�लले ��ततु 
म�ुा सकार गरकेो देिख�छ । उपयु��म�ये �वग�य 
भैरवबहादरु म�ल, िनजको जेठी �ीमती �वग�य 
कमला म�ल, का�छी �ीमती िनम�ला म�ल, �भात 
म�ल र अ�णकुमार म�लिबच िमित २०४६।८।२३ 
मा र.नं.२३९९ बाट भएको ब�डाप�मा वादी 
�भातकुमारले नगद िलई र अ� अंिशयारह� 
कमला, अ�ण तथा �ितवादी भैरवबहादरुले अचल 
स�पि� ब�डा छु�ाएको दिेख�छ । सो बेहोरालाई 
थप पिु� ह�ने गरी िमित २०४८।२।३१ मा कमला 
म�लले आ�ना छोराह� निवनकुमार, िदिलप, 
�भातकुमार र अ�णलाई शेषपिछको बकसप� 
िलखतमा “मरेो पित, म एव ं सबै छोराह� 
छु�ी िभ�न भएको” भ�ने बेहोरा उ�लेख रहेको 
दिेख�छ । कमला म�लको म�ृय ु िमित 
२०४८।१२।६ मा भएपिछ िनजका छोराह�ले िमित 
२०४८।१२।२३ मा नामसारी ग�रपाउ ँभनी िदएको 
िनवेदनको कैिफयतमा आमा कमला म�लले िमित 
२०४८।२।३१ मा यसै काया�लयको र.न.ं९५४७ 
हामी छोराह�लाई शेषपिछको बकसप� पास 
ग�रिदएकोले पा�रत शेषपिछको बकसप�अन�ुप 
दािखल खारजे नामसारी ग�रपाउँ भनी िनवेदन 
िदएकोमा मालपोत काया�लय, �प�देहीबाट िमित 

२०४८।१२।२३ मा निवनकुमार, िदिलपकुमार, 
�भातकुमार र अ�णकुमारका नाउमँा संय�ु 
नामसारी भएको देिख�छ । िमित २०४८।२।३१ 
मा यी वादीको आमा कमलाले शेषपिछको बकसप� 
ग�रिददँा आफू र छोराह� तथा पितिबच अंश 
भइसकेको बेहोरा उ�लेख गरी बकसप� ग�रिदएको 
देिख�छ । वादी �भातकुमारले २०४६ सालको 
ब�डाप�को िलखतलाई बदरतफ�  समयमै दाबी 
नगरी �वीकार गरी बसेको देिख�छ । आमा कमलाले 
अशंबापत �ा� गरकेो स�पि� वादीले बकसप�बाट 
�ा� ग�रसकेपिछ पनु: ब�डा भई अलग बसेका 
बाबकुो र सौतेनी आमाको स�पि� �ा� गन� 
मनसायले वादीले ��ततु िफराद दायर गरकेो देिखन 
आउछँ । उ� िमित २०४६।०८।२३ को ब�डाप�मा 
यी वादीको म�जरुी नभएको भए त�काल बदर गन�तफ�  
कारबाही चलाउनपुन�मा सो ब�डाप�लाई �वीकार 
गरी बसेको देिख�छ । साथै वादी �भातकुमार 
म�ल, िदिलपकुमार म�ल, अ�णकुमार म�ल 
�ितवादी निवनकुमार म�लको हकमा िबमला म�ल 
भएको २०५५ सालको द.ेनं.१७७९ को अक� अंश 
नामसारी म�ुामा “बाबु भैरवबहादुर म�ल आ�नो 
अंश िलई अलग भइस�नु भएको छ बाकँ� हामी 
चार भाइ सगोल बसी आएका छ� अशं पाउँ” 
भनी दाबी गरकेो म�ुामा अंश िलने िदने गरी िमित 
२०५६।१।२२ मा �प�दहेी िज�ला अदालतबाटै 
िमलाप� गरी आएको देिख�छ । उ� अशं म�ुामा 
प�समेत रहेका यस म�ुाका वादी �भातकुमार 
म�लले भैरवबहादरु आ�नो अशं िलई छु��एको 
भ�ने त�य �यितबेला नै लेखी भैरवबहादरुलाई 
�ितवादी नै नबनाई म�ुा िदएको देिख�छ । यी वादी 
��ततु म�ुामा भैरवबहादरुसगँ आफू सगोलमा 
रहेको भनी गरकेो दाबी �माण ऐन, २०३१ को 
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दफा ३४ मा उि�लिखत िवब�धनको कानूनी 
�यव�थािवपरीत दिेख�छ । एकपटक कुनै कुरा हो 
भनी �वीकार गरी पिछ सोही कुरा होइन भनी भ�न 
निम�ने ह�दँा यी वादी र �ितवादी भैरवबहादरुिबच 
अंशब�डा भएको होइन भनी मा�न िम�ने निम�ने । 

वादी �भातकुमार म�ल, बाब ु �ितवादी 
भैरवबहादरु म�ल र आमा �व. कमला म�लतफ� बाट 
नै ज�मेका छोरा ह�न् । िमित २०४६।८।२३ मा र.नं. 
२३९९ बाट पा�रत ब�डाप� भैरवबहादरु म�ल 
�व. कमला म�ल र छोराह� �भातकुमार र अ�ण 
म�लिबच भएकोमा छोरा �भातकुमारले गाडी 
र नगद िलई अलग भई ब�ने र अ�य अिंशयारले 
आ-आ�नो अशं भाग िलई छु��एको अव�था रहेको 
दिेख�छ । उ� पा�रत ब�डाप�मा अंिशयार ह�ने यी 
वादीले गाडी र केही नगद िलएर अलग भएको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भए पिन सो ब�डाप�मा यी वादीको 
ह�ता�र एवं सही नभएको कारणले यी वादीको अशं 
भागको हक �ा� गर ेवा गरनेन् ? भ�ने  स�ब�धमा 
िन�य पिन कानूनत: �� उठाउने ठाउ ँ रहेको 
छ । तर, २०४६ सालमा नै दायर भएको यी वादी 
�भातकुमारसमेत वादी र �ितवादी निवनकुमार 
भएको दे.नं. १७७९ नं. को अशं नामसारी म�ुाको 
िफरादमा बाब ुभैरवबहादरु म�ल र �व. आमा कमला 
म�ल आ�ना अंश िलई अलग भइस�नभुएको 
बेहोरा उ�लेख भएको र सोलाई नै �वीकारी उ� 
अंश नामसारी म�ुामा अशं िलने िदने गरी िमित 
२०५६।१।२२ मा िमलाप� गरकेा र सो िमलाप� 
अि�तम भएर बसेको अव�था छ । यसैगरी २०६७ 
सालको दे.प.ुनं.१७१० को बकसप� बदर अशं 
नामसारी म�ुामा यी वादी �भातकुमारक� �ीमती 
न�दा म�लले उ� २०४६ सालको ब�डाप�लाई 
बदर ग�रपाउ ँ भ�नेतफ�  दाबीसमेत िलन सकेको 

छैन । आमा �व. कमला म�लले िमित २०४८।२।३१ 
मा यी वादीसमेतका छोराह�लाई ग�रिदएको 
बकसप�को बेहोरामा पिन पित भैरवबहादरु र सबै 
छोराह�लाई छु�ी िभ�न भइसकेको भनी उ�लेख 
गरकेा यी सबै कागज �माणह�ले यी वादीका बाब ु
�ितवादी भैरवबहादरु म�ल िविधवत् एवं कानूनी 
�पमा सािबकमा नै अलग भएको भ�ने त�य पिु� 
ह�न आउछँ । उपयु�� त�यले वादी �भातकुमारले 
बाब ु भैरवबहादरु म�ल सािबक २०४६ सालमा 
नै आ�नो अंश भाग िलई अलग बसेको त�यलाई 
�वीका�रसकेको अव�था छ । अदालतसम� 
आफँैले सहीछाप गरी आ�नैतफ� बाट पेस भएको 
िफरादप� र सोमा िमलाप�को लािग दवुै प�को 
तफ� बाट भएको संय�ु िनवेदनले अदालतबाट 
तयार भएको िमलाप�मा बाब ु भैरवबहादरु म�ल 
सािबकमा नै आ�नै अशं िलई अलग भइस�नभुएको 
भ�ने त�यगत बेहोराले �वीका�रसकेको ह�दँा यसरी 
प�ले आफँैले �वीकार ेर उ�लेख गरी अदालतबाट 
पेस गरकेो कागजिवपरीत जान कुनै पिन प�लाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले िवबि�धत 
बनाउछँ । म�ुाका प�ले कुनै िलखतबाट �य� 
गरकेो भनाइबाट �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ 
बमोिजम िवबि�धत ह�ने भनी यस अदालतबाट धेर ै
म�ुाह�मा िस�ा�तह� �ितपादन भएका छन् । 
��ा�तको �पमा हेदा�, िनवेदक / वादी देवे�� शमशेर 
ज.ब.रा. िव�� िवप�ी / �ितवादी िलला शमशेर 
ज.ब.रा.समेत रहेको िलखत बदर म�ुा (ने.का.प. 
२०४५, अङ्क ८, िन.नं. ३५३६) मा "छु��ई 
िभ�न भइसकेको कुरा िलिखत �पले �वीकार 
ग�रसकेकोमा अब आएर आफू एकासगोलको भनी 
भ�न �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले िवब�धन 
ला�ने । एकपटक �वीकार ग�रसकेको त�यलाई 
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अ�वीकार गन� नपाउने । एकासगोलमा सगँ नबसी 
छु��ई िभ�न भई बसेकाको म�जरुीको िलखत 
नभएमा पिन अचल स�पि� िब�� गरकेो वा अ� 
कुनै िकिसमले हक छािडिदएको �यवहार प�का 
ह�ने ।" भनी यस अदालतबाट िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको छ । पनुरावेदक / वादी अ�दलु 
हक िव�� ��यथ� / �ितवादी अ�दलु क�रम 
रहेको अंश चलन म�ुा (ने.का.प.२०७६, अङ्क 
४, िन.नं.१०२३६) मा अंिशयारले  अंश म�ुाको 
रोहमा अदालतमा पेस गरकेो कुनै पिन कागजलाई 
�वीकार गरकेो अव�थामा आफूले सहीछाप गरी 
पेस गरकेो �य�तो कागजले कानूनी �पले मा�यता 
पाउने भ�ने  �ि�कोणबाट िस�ा�त �ितपादन 
भएको दिेख�छ । उपयु�� म�ुाह�मा �ितपािदत 
िस�ा�तह�बाट पिन वादी �भातकुमार म�लले 
�ितवादी बाब ुभैरवबहादरु म�ल आ�नो अंश भाग 
िलई अलग भई बसेको भनी त�य उ�लेख गरी 
आफँैले नै २०४६ सालमा िदएको अंश म�ुा र 
सोको िमित २०५६।१।२२ मा भएको िमलाप�मा 
�वीकार ग�रसकेपिछ यी वादीलाई अब उ� आ�नै 
भनाइ एवं �वीकारोि�बाट यटुन� ह�न �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३४ ले अनमुित निदने ।

�ितवादी  िनम�ला म�ललाई पित 
भैरवबहादरु म�लले िमित २०५०।८।२९ मा 
�प�देही, बटुवलको िक.नं.९४७ को ज�गालाई 
हालैको बकसप� र िमित २०६७।२।२६ मा 
काठमाड�, धापासीको िक.नं.४८२ को ज�गालाई 
शेषपिछको बकसप� पा�रत ग�रिदएउपर यी 
वादीह�ले ती दवैु िक�ा नं.को ज�गामा मा� 
सीिमत रहेर ��ततु बकसप� िलखत बदर र अशं 
नामसारीको म�ुा एउटै िफरादको मा�यमबाट 
दायर भएको देिख�छ । उ� िक.नं. को ज�गा 

िपता भैरवबहादरु म�लले यी वादीसिहत अ�य 
अिंशयारबाट िमित २०४६।८।२६ मा पा�रत 
ब�डाप�बाट अलग भएपिछ ख�रद गरकेो अव�था 
देिख�छ । पा�रत ब�डाप�बाट अलग भएपिछ ख�रद 
गरकेो स�पि� कानूनतः छु�ी िभ�न भएका अ�य 
अिंशयारको िव��मा उ� स�पि� कानूनतः 
आफूखसु गन� पाउने ह�दँा उ� �प�देही, बटुवल 
नगरपािलका वडा नं.८(क) को िक.नं. ९४७ को 
िबगाहा ०-०-८ ज�गा र काठमाड�को धापासी 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं.७(क) िक.नं.४८२ 
को रोपनी ०-३-०-० ज�गा र सोमा रहेको घर 
�ितवादी भैरवबहादरु म�लले आफूखसुी गन� पाउने 
स�पि�को �कृितमा पन� दिेखने ।  

िमित २०४८।२।३१ को शेषपिछको 
बकसप� िलखत ग�रिदने आमा कमला म�लले 
उ� िलखतमा पित भैरवबहादरु र सबै छोराह� 
छु�ी िभ�न भइसकेको बेहोरा खलुाउनकुो साथै यी 
वादीह� नै वादी �ितवादी भई चलेको अिघ�लो 
२०५५ सालको दे.नं.१७७९ को अंश नामसारी 
म�ुामा िमित २०५६।१।२२ मा �प�देही िज�ला 
अदालतबाटै िमलाप� गदा�  बाब ु भैरवबहादरु 
म�लसगँ पिहले नै छु�ी िभ�न भएको भ�ने त�य 
�वीकार ग�रसकेको अव�था दिेखएकोले अब यी 
वादीले ��ततु म�ुामा आफू भैरवबहादरु म�लको 
सगोलको अंिशयार ह� ँभनी भ�न �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३४ बमोिजम िनज िवबि�धत ह�ने देिखयो । 
वादी �ितवादीका िबच २०४६ सालदेिख मानो चलुो 
अलग गरी बसेको कुरामा िमित २०४६।०८।२३ 
को ब�डाप�बाट देिखएको ह�दँा �ितवादी 
भैरवबहादरु र यी वादीह� िविधवत् कानूनी �पमा 
नै छु�ी िभ�न भइसकेपिछ �ितवादी भैरवबहादरुले 
कानूनबमोिजम आफूखसुी गन� पाउने आ�नो अंश 
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हक ला�ने स�पि� �ितवादी िनम�ला �े�लाई 
बकसप� ग�रिदएको िलखतको स�पि�बाट अशं 
भाग लगाउने गरी भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला �िुटपूण� देिखने । 

वादीले आ�नो अंश भागको स�पि� िमित 
२०४६।८।२३ र.नं. २३९९ को पा�रत ब�डाप�बाट 
आ�नी आमा �व. कमला म�लले कानूनी �पमा 
�ा� गरकेो अंश भागको स�पि�समेत नामसारी 
गराई अ�य �यि�लाई िब�� ग�रसकेकोसमेतका 
आधारबाट यी वादी र �ितवादीह� एक अका�िबच 
कानूनबमोिजम र साथै �यवहार �माणबाट पिन 
सािबकमा नै छु�ी िभ�न भइसकेको देिखदँा 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट 
वादीले ४ भागको १ भाग अंश िलन पाउने ठहर गरी 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७२।४।१९ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई बकसप� बदर गरी अंश पाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: अन ुयाकामी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल पौष १५ गते रोज ३ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०७२-CI-१७९४, 

बकसप� िलखत बदर गरी अशं नामसारी, 
िनम�ला �े� म�ल िव. निवनकुमार म�ल 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०५१३, झु�ा 
एव ंन�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी 

��ाचार गरकेो, राजे�� पौडेल िव. नेपाल सरकार
�ितवादीले बयानको �ममा िनवेदनसाथ 

पेस गरकेो आई.ए.III Division  मा पास गरकेो 
�माणप� र अनसु�धानको �ममा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले पेस गरकेो 
�माणप�को फोटोकपीसमेत राखी पनुः 
�माणीकरणको लािग  अदालतमाफ� त माग गरकेोमा 
िवशेष अदालतबाट उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
सानोिठमीमाफ� त �माणीकरणको लािग पठाउने 
आदेश भई जाचँ ह�दँा राि��य परी�ा बोड�को च.नं.२९ 
िमित २०७४।१।१५ को प�बाट "वष� १९८६ 
रोल कोड PA-4, enlistment V-9374184 
बाट �ज ु गदा� अपिु�त Not verified क��यटुर 
तथा नितजा अिभलेखमा कुनै रकेड� नभेिटएको" 
भ�ने बेहोराको जवाफ �ा� भएको दिेख�छ । 
अनसु�धानको �ममा पिन सोही �माण प� उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्सानोिठमी, भ�परुमाफ� त 
िवहार इ�टरिमिडएट एजकेुसन काउि�सल पटना 
भारतमा �माणीकरणका लािग लेखी पठाउदँा उ� 
िश�ा प�रषदब्ाट िदनाङ्क ३०-१२-०८ प�ाङ्क 
BSEB (SS/DS/UER 1982/2008) साथ 
�माणीकरण िववरणको िस.नं. ७ मा परी�ा इ�टर वष� 
सन् १९८६ अन�ुमाङ्क PA/04, छा� / छा�ाका 
नाम राजे�� पौडेल, िपताको नाम लोकबहादरु 
पौडेल योग ३१९ �ेणी III को स�ब�धमा “कोड 
पटना कलेजका नाम सरला स�यनारायण कलेज 
मधवुनी ऐसा नही हो सकता है” उ�लेख भई 
आउदँा िश�ा प�रषदक्ो िमित २०६५।१२।२ प.स.ं 
६५।६६ च.नं.१५६४ को प�साथ आयोगबाट पनुः 
�माणीकरणको लािग पठाइएकोमा उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद ्सानोिठमी, भ�परुको प.सं.०७०।७१ 
र िमित २०७१।३।१९ च.नं.१८३ मा उि�लिखत 
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िववरणअनसुार परी�ाथ�को नाम राजे�� पौडैल 
परी�ा IA वष� १९८६ PA-4 स�ब�धमा िवहार 
इ�टरिमिडएट एजकेुसन काउि�सल पटनाबाट Not 
Verified भनी लेखी �ा� ह�न आएको देिखने ।

िनजले पनुरावेदन िजिकरमा पिन उ� 
�माण प� सही स�कली हो । एक पटक पनुः 
�माणीकरण गरी �याय पाउन माग गरकेो देिखयो 
तर िनजले कुनै फरक बेहोराको कागजात 
पेस गरकेो देिखएन । पटकपटक स�बि�धत 
आिधका�रक िनकायबाट "वष� १९९६ रोल कोड 
PA-4, enlistment V-9374184 बाट �ज ुगदा� 
अपिु�त Not verified क��यटुर तथा नितजा 
अिभलेखमा कुनै रकेड� नभेिटएको" भ�ने जवाफ 
�ा� भएकोले उही ह�बह� �माण प� जचँाउन माग 
गरकेो अव�थामा फरक बेहोराको कागजात पेस 
नभएस�म सोही पटकपटक �मािणत भइसकेको 
�माण प� पनुः �माणीकरणको दाबी िलएकै भरमा 
�माणीकरण गराउन िम�ने नदेिखने । 

यी पनुरावेदकले िबमा सिमितको शाखा 
अिधकृत पदको सेवा �वेश गन� २०५७ सालमा 
उ� आई.ए. तहको शैि�क यो�यताको �माणप� 
पेस गरकेो देिखदँा उ� िदनाङ्क ३०-१२-०८ 
प�ाङ्क BSEB (SS/DS/UER 1982/2008) 
साथ �माणीकरण िववरणको िस.नं. ७ मा परी�ा 
इ�टर वष� सन् १९८६ अन�ुमाङ्क PA/04, 
छा�/छा�ाका नाम राजे�� पौडेल, िपताको नाम 
लोकबहादरु पौडेल योग ३१९ �ेणी III को �माण 
प� न�कली नै रहेको देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी राजे�� पौडेलले उ� 
शैि�क यो�यताको �माण प� पेस गरी िबमा सिमित 
पदमा लाभ िलएकोमा कुनै िववाद दिेखदँैन । िनजले 
समेत सो कुरा �वीकार नै गरकेो दिेख�छ । िनजको 

उ� काय� सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
को दफा १२ बमोिजमको कसरु रहेको पाइने ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी राजे�� 
पौडेलले आई.ए. तहको न�कली बेहोराको शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको 
कसरु गरकेो भनी सोही ऐनको दफा २९(२) 
बमोिजम �.५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७४।३।१६ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WO-१२२८, 
उ��ेषण, सागर झा िव. बारा िज�ला अदालतसमेत

�ितवादी �रट िनवेदक सागर झालाई 
बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।१८ 
मा रहजनी चोरी म�ुामा चोरी महलको १४(३) नं. 
बमोिजम कैद ज�रवाना भई अि�तम भएर बसेको 
छ । िनज फरार रही िमित २०६५।९।१ मा प�ाउ 
परकेोले िमित २०७५।९।२ मा कैदी पजु� िदई कैदमा 
पठाइयो । कैदमा रा�दा चोरी महलको १४(३) नं. 
बमोिजम रहजनी चोरी कानूनमा रहेको त�कालीन 
िवशेष कानूनी �यव�थाबमोिजम फैसलामा नै 
उ�लेख भएअनसुार �. २ लाख ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने गरी कैद ठेकेको देिख�छ । त�कालीन 
चोरी १४(३) अनसुार रहजनी चोरी ठहर भएमा 
भएको ज�रवानाबापत समेत कैदमा नै अिनवाय�तः 
ब�नपुन� त�कालीन �यव�था रहेको देिख�छ । 
तर �. २ लाख ज�रवानाबापत के कित िदन कैद 
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ब�नपुन� भ�ने िवषय िन�य�ल गनु�पन� देिखएको 
छ । यी �ितवादीलाई रहजनी चोरीबापत स�पूण� 
कैदको िहसाब गदा� त�कालीन कानूनी �यव�था 
मलुकु� ऐन, २०२० चोरी महलको १४(३) र 
ज�रवानाबापत कैद िहसाब गदा�  द.स.को ५३ नं. ले 
४ वष� गरी ४ वष� २ मिहना ह�ने देिख�छ । जसमा 
२२ िदन थनुामा बसी १ मिहना ८ िदन कैद बाकँ� र 
ज�रवानाबापत कैद बाकँ� रहेको दिेखने ।

िनजउपर २०६९ सालमा रहजनी म�ुा 
चली २०७१।२।१८ मा फैसला भएको छ । �यो 
समयमा मलुकु� ऐन, २०२० को चोरी महलको 
१४(३) र  द.स.को ५३ नं. �चलनमा िथयो । 
िनज िमित २०७५।९।१ मा प�ाउ परी िमित 
२०७५।९।२ बाट कैदी पजु� पाएको दिेख�छ । 
उ� समयाविधको िबचमा िमित २०७४।५।१ 
मा मलुकु� ऐन, २०२० लाई खारजे ह�ने गरी 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ र मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ लाग ुभएको 
छ । उ� कानूनको साथमा केही कानूनलाई 
संशोधन गन� नेपाल कानूनलाई सशंोधन एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ पिन लाग ु
ह�ने ।

उ� केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४  
ऐनको दफा ३९ ले खारजेी र बचाउनको �यव�था 
गरकेो छ । दफा (२) उपदफा (१) बमोिजम खारजे 
भएका कानूनबमोिजम यो ऐन �ार�भ ह�दँाका 
बखत �ार�भ भएको वा भइसकेको देहायका 
काम कारबाहीको स�ब�धमा देहायबमोिजम ह�ने 
छ । (क) कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा 
दायर भएको म�ुा जनुसकैु तहमा भए पिन 
सोही अदालतबाट �य�तो कानूनअ�तग�तको नै 

काय�िविध अवल�बन गरी कारबाही र िकनारा ह�ने 
छ । (ख) कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर 
भएको कुनै फौजदारी म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही 
कानूनबमोिजम नै गनु�पन� छ । तर कुनै फौजदारी 
कसरुको सजाय मलुकु� अपराध संिहतामा 
लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध 
संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ । (ग) 
कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको 
सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन नै ह�ने 
छ । तर �य�तो सजाय मलुकु� अपराध संिहतामा 
सोही कसरुमा लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहेछ 
भने मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय काया��वयन ह�ने छ । मलुकु� द.स.को ५३ 
मा ज�रवानाबापत कैदको िहसाब गदा�  �ितिदनको 
�. २५।– का दरले िहसाब ग�रने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १६४ र १६५ मा सरकारी 
िबगो / ज�रवाना र िनजी िबगो वा �ितपूित�बापत 
कैद िहसाब गदा� �ितिदनको �. ३००।– का दरले 
िहसाब ग�रने कानूनी �यव�था रहेको देिखने । 

मलुकु� काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१५५(३) को कानूनी �ावधानले दफा १५५(३) 
ले १ वष�भ�दा कम कैद सजाय भएको �यि�लाई 
कैदबापत रकम ितन� स�ने गरी अदालतले 
आदेश िदन स�ने �यव�था रहेको देिख�छ । सो 
�ावधानसगँ मेल नखाने िनजका माग दाबी रहेको 
देिख�छ । िनजलाई भएको सजायको िहसाब हेदा� १ 
वष�भ�दा बढी कैद ह�ने देिख�छ । उ� िजिकर यसरी 
िनवेदकले दफा १५५ (३) बमोिजम १ वष�भ�दा 
कम सजाय भएको भ�ने कानूनको आधारमा 
कैदलाई रकममा प�रणत गन� माग गरकेोमा  हकमा 
मा� कानून आकिष�त ह�ने देिखदँनै । िनजको फैसला 
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पिहलेको कानूनले सजाय िनधा�रण गरी अि�तम भई 
काया��वयन ह�न मा� बाकँ� रहेकोले ज�रवानाबापत 
कैद नै ह��छ । कैदमा नै रही ज�रवानाको भ�ुान 
गनु�पन� ह��छ तर ज�रवाना रकमलाई कैदमा प�रणत 
गदा� गणना गन� िदनको हकमा नया ँकानूनबमोिजम 
ह�ने ।

तसथ�, मलुकु� काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १६४ र १६५ अनसुार �ितिदन �. ३००।– 
का दरले िनजलाई भएको ज�रवाना रकमको िहसाब 
गदा� दफा १५५(३) अनसुार १ वष�भ�दा बढीको 
कैद ह�ने जाने ह�दँा कैदको स�ा रकम बझुी िनजको 
कैद म�ु गन� िमलेन । िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी गन� िमलेन । तर �रट िनवेदकको हकमा कैदमा 
ब�दा �ितिदन �.२५।– को स�ा �. ३००।– का 
दरले िहसाब गरी ज�रवानाबापत कैदमा रा�ने गरी 
कैदी पजु� संशोधन गन� बारा िज�ला अदालतको 
नाममा परमादशे आदशे जारी ह�ने ठहछ�  । बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०७५।१०।११ र उ�च 
अदालत  जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
िमित २०७५।१२।२८ को आदशे उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल चै� ३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०४७०, उ��ेषण, 
अिधव�ा य�मणी �यौपाने िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

नेपाल भारत नदी िसमाना भएका 
�े�मा पिहलेदेिख कायम भई आएको Fluid 
Boundary Principle को आधारमा मानी आएको 

िसमानालाई �यवि�थत गन� किठनाई भएको 
कारणले मि��प�रषदक्ो िमित २०४५/०८/२२ 
को िनण�यअनसुार नदी िसमाना �े�मा ि�थर 
सीमा िस�ा�त (Fixed Boundary Principle) 
अथा�त् सगुौली सि�धलगायतका िविभ�न सि�ध 
स�झौताप�चात् तयार ग�रएका सीमास�ब�धी 
आधार न�साह� (Base Map) म�ये दवुै दशेलाई 
मा�य ह�ने आधार न�साह�मा उ�लेख भएको 
नदीलाई नै दवैु देशको िसमाना कायम गन� र सो 
िस�ा�तबमोिजम नेपाल भारत सीमास�ब�धी 
संय�ु �ािविधक सिमित (JTC) को काठमाड�मा 
६-१० से�टे�बर, १९८८ मा स�प�न दश� 
ब�ठकको दफा ९ मा नेपाल भारत सीमामा पन� नदी 
िसमाना भएको �े�मा सीमा िनधा�रण गदा� िलइने 
आधार न�साह�को स�ब�धमा गरकेो िनण�यको 
Annexure G मा उ�लेख भएबमोिजम गन� गरी 
सहमित गरकेो देिखयो । सोही सहमितअनसुार 
िसिस�या नदी िसमानाको लािग सन् १८८२ मा 
H.C.B. Tanner �ारा तयार ग�रएको न�सा नं. 
३७ �योग गन� भनी उ�लेख भएको र सोही आधार 
न�साको आधारमा Strip Map मा सीमारखेा 
यिकन गनु�का साथै सीमा �त�भह�को अव�थामा 
पिन यिकन गरी ��येक सीमा �त�भह�को दवुै 
प�ले मानेको िनयामक (Agreed Coordinate) 
समेत उ�लेख भएकोले उ� न�साह�मा 
दवुै देशका संय�ु �ािविधक सिमितका टोली 
नेता अथा�त् नेपालको तफ� बाट नापी िवभागका 
महािनद�शक र भारतको तफ� बाट Survey of 
India का Surveyor General �ारा सन् २००७ 
मा संय�ु �पमा ह�ता�र भएको नापी िवभागको 
िलिखत जवाफबाट देिखन आउने । 

सन् २००७ मा JTC को काया�विध 
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समा� भएप�ात् संय�ु �पमा नेपाल भारत 
सीमास�ब�धी केही काय� नभएको र िविभ�न 
समयमा भएको कुटनीितक �यासप�चात् नेपाल 
भारत सीमास�ब�धी बाकँ� रहेका काय�ह� गन� 
�थायी संय��को �पमा Boundary Working 
Group (BWG) गठन भएको दिेख�छ । दईु देशका 
पररा�� म��ी �तरीय ते�ो सयं�ु आयोगको २५-
२७ जलुाई, २०१४ काठमाड�मा स�प�न बैठकले 
BWG गठनलाई �वागत गरी उ� BWG को 
पिहलो बैठकले आ�नो काय��े� िनधा�रण गरी िछटो 
काय� गन� िनद�शन िदएबमोिजम १७-१९ से�टे�बर, 
२०१४ मा काठमाड�मा स�प�न BWG को पिहलो 
बैठकले आ�नो काय��े� िनधा�रण गरी सो बैठकको 
िनण�यको बुदँा नं.२ बमोिजम हाल नेपाल भारत 
संय�ु सीमा सभ��ण टोली नं. २ बाट नापजाचँ गरी 
वीरग�जको िसिस�या �े�मा कुनै गैरकानूनी काय� 
नगरी सन् २००७ को Strip Map मा उ�लेख 
ग�रएका िनयमह�बमोिजम नै सीमा �त�भह� 
िनमा�ण गन� काय� गरकेो देिखने । 

अब, जहासँ�म िनवेदकले सीमास�ब�धी 
काम कारबाही गन� अिधकार नभएको िलएको 
िनवेदन िजिकर स�ब�धमा हेदा� , नेपालको 
संिवधानको धारा ८२ को उपधारा (१) बमोिजमको 
अिधकार �योग गरी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िनण�यानसुार नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) 
िनयमावली, २०७४ ले समेत कृिष, भूिम �यव�था 
तथा सहकारी म��ालयलाई अ�तरा�ि��य 
सीमाको न�साङ्कन, अिभलेख, सीमा 
�त�भह�को िनमा�ण, मम�त स�भार तथा अिभलेख 
�यव�थापन गन� काय� स�ुपेको र सोहीबमोिजम 
नै नापी िवभागबाट काय�स�पादन ह�दँै आएको 
दिेख�छ । दईु देशको िबचको सीमालाई �यवि�थत 

एवं यिकन गनु�पन� िवषय दईु दशेको आपसी सहमित 
तथा समझदारीबाट यिकन गनु�पन� ह�न आउछँ । 
य�तो सीमास�ब�धी संवेदनशील िवषयलाई यिकन 
गन� दवुै देशका सीमा िव�ह�बाट �थलगत िनरी�ण 
गराई िनजह�ले पेस गरकेो �ितवेदनसमेतलाई 
आधार बनाई िन�कष�मा प�ुनपुन� िवषय भएकोले 
य�तो �ािविधक �ितवेदनसमेतलाई �यान िदई 
यिकन गनु�पन� िवषय �याियक पनुरावलोकनको 
रोहबाट िन�पण गनु�पन� िवषयिभ� पन� देिखन 
नआउने । 

अतः िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेमोिजमको वीरग�ज महानगरपािलका वडा नं.१ 
िसिस�या नदी �े�मा िव.सं. २०२२ सालमा सो 
समयको िसिस�या नदीको बहावलाई अ�तरा�ि��य 
िसमाना मानी ज�गाधनीले भोगचलन गरकेो आधारमा 
नदीको िकनारस�म नापजाचँ गरी िक�ा न�सा 
तयार गरी ज�गाधनी �माणप� उपल�ध गराइएको 
तर नेपाल सरकार त�कालीन मि��प�रषदक्ो 
िमित २०४५/०८/२२ को िनण�यअनसुार नदी 
िसमाना �े�मा ि�थर सीमा िस�ा�त (Fixed 
Boundary Principle) अपनाई सगुौली सि�ध 
तथा स�झौताका बखतमा तयार भएको आधार 
न�सामा उ�लेख भएको नदीको बहावलाई दईु 
देशको िसमाना कायम गन� िनण�य भएबमोिजम 
तयार ग�रएको Strip Map का आधारमा सीमा 
�त�भह� िनमा�ण गन� काय� भइरहेको र �ािविधक 
�पमा कुनै पिन �िुट भएको नदिेखएकोले �रट 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर : रिव दवुाल
इित संवत् २०७५ साल पसु ४ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं१६

मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WH-०२९८, 
ब�दी��य�ीकरण, रामबहादरु थापासमेत िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, पा�पासमेत

उि�लिखत कसरुमा अनसु�धानको लािग 
यी िनवेदकह�लाई िज�ला �शासन काया�लय, 
पा�पाबाट िमित २०७६/११/१५ मा साव�जिनक 
नैितकता िव��को कसरुमा ज�री प�ाउ 
पजु� जारी गरी प�ाउ गरकेो कुरा िमिसलबाट 
दिेखए पिन िलिखत जवाफमा उ�लेख भएका 
ि�याकलापह�मा यी िनवेदकह�को ��य� वा 
परो� �पमा संल�नता रहेको �माण देखाई �याद 
थप गदा�को औिच�यता पिु� गन� कारण र आधार 
उ�लेख गन� सकेको दिेखएन । िनवेदकह�ले 
फरक िवचार र आ�था राखेकै आधारमा �व�ृ 
भावना िलई िबनाकारण र आधार िनवेदकह�लाई 
थुनामा राखेको देिखयो । नेपालको संिवधानको 
धारा १७ (१) मा "�वत��ताको हकअ�तग�त 
कानूनबमोिजम बाहके कुनै पिन �यि�लाई 
वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रन े
छैन ।" भ�ने र सोही धाराको उपधारा (२)(क) 
मा िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता भ�नेसमेत 
�यव�थाबाट सिंवधानतः �वत�� िवचार �य� 
गन� �वत��ता ��येक नाग�रकलाई �ा� भइरहेको 
अव�थामा अलग िवचार र आ�था राखेकै 
आधारमा िनवेदकह�को थनुालाई संिवधान एवम् 
कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

यसरी मािथ उ�लेख ग�रएबमोिजम 

िनवेदकह�लाई फरक राजनीितक आ�था र िवचार 
राखेकै कारण बदिनयतपूव�क �व�ृ भावना िलई 
प�ाउ गन� काय� नेपालको संिवधान तथा �चिलत 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ ले �यवि�थत 
गरकेो �ावधानको भावना र मम�को �ितकूल भई 
यस �कारको �विृ�ले �वे�छाचा�रतालाई बढावा 
िदने र संिवधान�ारा ��याभूत मौिलक हकह�को 
�चलनमा ग�भीर आघात प�ुयाएको देिखन 
आएको ।

अत: मािथ िववेिचत त�यगत आधार 
र कारणसमेतबाट यी िनवेदकह�उपर िविभ�न 
अदालत एवम् िज�ला �शासन काया�लयमा 
लगाइएका म�ुाह�मा पपु��का लािग माग ग�रएको 
धरौट दािखला गना�साथ िनवेदकह�लाई प�ाउ 
गन� र एकपिछ अक� िज�लामा लगी थनुामा रा�ने 
गरी चौथो पटकस�म एकै शैली र �कृितबाट प�ाउ 
गनु�पन� र थनुामा रा�नपुन� िव�सनीय, उिचत र 
पया�� आधार, कारणिबना िनवेदकह�लाई जसरी 
पिन थुनामा रा�ने बदिनयतसाथ �व�ृ धारणा 
राखी ब�दी बनाई थुनामा रा�ने गरकेो िवप�ीह�को 
काय�लाई कानूनस�मत मा�न िम�ने नदिेखदँा ब�दी 
िनवेदकह� रामबहादरु थापा, यामलाल कटुवाल 
र इ��बहादरु वलीसमेतलाई गैरकानूनी थुनाबाट 
थनुाम�ु गनु�  भनी नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(२) र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७ (क) र (ख) बमोिजम िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम् ।


