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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, माघ – २, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-०४३६, उ��ेषण, 
डा.स��या काक� (ब�नेत) िव. ि�भवुन िव�िव�ालय, 
क�ित�परुसमेत

िनवेदनमा ि�भवुन िव�िव�ालय ऐन, 
२०४९, ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० मा भएका िविभ�न 
कानूनी �ावधानह�को िवपरीत नेपाली के��ीय 
िवभागमा �ा�यापक पदमा काय�रत भई हाल मानिवक� 
तथा सामािजक शा� सङ्काय नेपाली के��ीय 
िवभागमा काय�रत रही मानिवक� तथा सामािजक शा� 
सङ्कायमा सहायक िडनको पदमा िनयिु� ग�रएका 
�ा.डा.कृ�ण�साद िघिमरलेाई सहायक िडन िनयिु� 
गन� ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी प�रषद ्को िमित 
२०७१।८।१६ को िनण�य र सो िनण�यपिछ ग�रएका 
स�पूण� काम कारबाहीह� गैरकानूनी, �िुटपूण� एवं हचवुा 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय माग दाबीको िवषयव�त ु
भएको ��ततु िनवेदनमा ि�भवुन िव�िव�ालय 
उपकुलपितको काया�लयको च.नं.२४२।०७१।०७२ 
िमित २०७१।९।९ को �ा.डा. कृ�ण�साद िघिमरकेो 
राजीनामा �वीकृत ग�रएको प�को �ितिलिप यो 
इजलाससम� पेस ह�न आयो । उ� प�को बेहोराबाट 
��ततु �रट �योजनहीन भएकोले अ�य कुरातफ�  
िववेचना ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-०३३८, उ��ेषण, 

क�पना आचाय� िव. नेपाल स�ंकृत िव�िव�ालय, 
बेलझ�ुडी, दाङसमेत

िनवेदक िमित २०७२।४।१७ गतेदिेख लाग ु
ह�ने गरी नेपाल स�ंकृत िव�िव�ालयको के��ीय 
आयवु�द िव�ापीठको हेड अिस�टे�ट पदमा मािसक 
�यालादारीको �पमा िनयिु� भएको िनजको िनयिु� 
प�बाट देिख�छ । यसरी मािसक / अ�थायी / करारमा 
िनयिु� पाएका कम�चारीको िनयिु� वा अवकाशको 
िवषयमा िव�िव�ालय सभाबाट िनण�य ग�रने 
कानूनी �ि�या नै छैन । य�ता करार / �यालादारी 
�कृितका पदमा काम गन� कम�चारीह�लाई अवकाश 
िदनको लािग िव�िव�ालयको िश�क तथा कम�चारी 
सेवा सत�स�ब�धी िनयम, २०६७ को �ि�या र 
काय�िविधको अवल�बन गनु�  नै पद�न भ�ने िलिखत 
जवाफ पिन देिखयो । �यालादारी कम�चारीका कुनै 
पिन पदमा िलयन रहदँनै । य�तो कम�चारीलाई हटाउन 
कुनै कानूनी �ि�या पूरा गनु�पन� आव�यकता नै 
रहदँैन । य�तोमा िव�िव�ालयको ६८  औ ंबैठकलाई 
चनुौती िददैँ आफूलाई यथावत् काममा रािखनपुन� भ�ने 
िनवेदन िजिकर �वीकारयो�य नदेिखने ।

अतः मािसक �यालादारीमा काम गन� 
कम�चारीलाई िदइएको अवकाशप� उपर यी �रट 
िनवेदकलाई चनुौती िदने हकदैयासमेत नह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७३-WO-०१६४, उ��ेषण, धने�� 
िवमल �े�ी िव. सूचना तथा स�चार म��ालयसमेत

नेसनल बोड� काि�ङ �ा.िल. (िसटी 
एफ.एम. रिेडयो) क�पनी वा कुनै कानूनबमोिजमको 
स�ंथाको  हैिसयतमा दता� भए वा नभए पिन �यसरी 
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छु�ै अि�त�वमा रहेका क�पनी, सं�था, सिमितह� 
कानूनी �यि�को हैिसयतमा रहने ह��छ । �य�तो 
कानूनी �यि�को हैिसयतमा �ाकृितक �यि� र 
कानूनी �यि�को हैिसयत वा अि�त�व छु�ाछु�ै रहने 
ह�दँा �य�तो सं�थामा िनवेदक धने�� िवमलको प�नी 
उ� नेसनल बोड� काि�टङ �ा.िल. मा स�चालक 
अ�य�को हैिसयतमा काय�रत रहेको कारणले मा� 
�वत: यी िनवेदक �य�तो �सारण सं�थाको सेवामा 
��य� वा अ��य� सेवामा रहेको मा�न सिकने नह�ने ।

आफूले रोजेको पेसा रोजगार �यवसाय गन� 
पाउन ु ��येक नाग�रकको संवैधािनक हक रहेकोले 
�य�तो िकिसमको संवैधािनक हक र  Civil Liberty 
को िवषयमा पितले कुनै रोजगार गरकेो कारणले उसको 
प�नीलाई रोजगार गन� वि�चत गनु�  उ� सवंैधािनक हक 
िव�� ह�नेसमेत देिखन आउने ।

िनवेदकले  अ�य� सं�थामा काम गन� 
गरी िलएको अनमुित स�चालक सिमितको िमित 
२०६१।१२।२८ को िनण�यबाट खारजे गन� गरी िनण�य 
भएप�ात् को अव�थामा यी िनवेदकको िसिट एफ.एम. 
वा कुनै �सारण सं�थाको सेवामा ��य� अ��य�को 
संल�नताको आधार उ�लेख नगरेबाट िनवेदक िसटी 
एफ.एम. सं�थाको सेवामा ��य� वा अ��य� संल�न 
भएको भ�ने नदेिखने ।

कसैको उपर लगाइएको आरोप स�ब�धमा 
िनण�य गदा� कानून, त�य र �माणको आधारमा 
िववेकपूण� मू�याङ्कन गरी िनण�य गन� अिधकारीले 
िनण�य गनु�  वा�छनीय ह��छ । तर कसैको िनद�शन ग�रने 
िनण�यलाई कानूनबमोिजमको र �याियक िववेकय�ु 
िनण�य मा�न िम�दनै । �य�तो िनण�य पूवा��ही (Bias) 
िनण�य ह�ने ह�दँा �ाकृितक �याय िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
ह�ने ।

िवप�ी रिेडयो �सार सेवा िवकास सिमितको 
िववािदत िनण�य िनण�यकता�ले त�य, कानून र 
�माणको मू�याङ्कन आ�नो सद ्िववेक �योग गररे 

िन�कष�मा पगेुको नभई केवल राि��य सतक� ता के��को 
िनद�शनबमोिजम िनण�य भई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत पूवा��ही िनण�य एव ंअिधकार�े�ा�मक 
�िुट गरी गरकेो िनण�यको काया��वयनस�म गरकेो 
देिखन आएकाले य�तो िनद�िशत िनण�य �िुटपूण� देिखन 
आउने ।

िनवेदक िमित २०७४।४।२८ मा अिनवाय� 
अवकाश ह�ने देिखइ� सेवा िनव�ृ भइसकेको देिखदँा 
�रट िनवेदनको कुनै औिच�य नदिेखदँा खारजे ह�ने 
ठहछ�  । जहासँ�म िनवेदकले आफू बहालमा रहदँाको 
अव�थास�मको सेवा सिुवधा पाउने नै देिखदँा िमित 
२०७३।५।१ को िनण�यको आधारमा िनजलाई सेवा 
सिुवधा निदनेस�मको हकमा िनवेदकलाई असर 
परकेो दिेखदँा िनवेदकलाइ� िमित २०७४।४।२८ 
पूव� पूव�वत सेवा बहाल कायम रहने ह�दँा नोकरीबाट 
हटाइएको िमितदेिख िमित २०७४।४।२८ पूव� 
िनजले कानूनबमोिजम पाउने तलबभ�ालगायतको 
कानूनबमोिजमको �चिलत सबै सिुवधा िदन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल आि�न २९ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०४४९, परमादेश, 
अिधव�ा िव�िजत ितवारी िव. नेपाल टेिलकम 
दूरस�चार काया�लय, नेपालग�जसमेत

िनवेदकको टेिलफोन तथा इ�टरनेट सिुवधा 
सचुा� भइसकेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट देिखएकोमा सो त�यमा िनवेदकको 
पनुरावेदन अदालतमा तहमा अ�यथा कथन 
देिखएन । यस अदालतमा िलएको पनुरावेदन िजिकरमा 
स�पूण� नाग�रकको सेवा सिुवधा सचु� गरकेा छैनन् 
भ�ने भए पिन िनवेदन दाबी गदा�को बखत सचुा� 
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नभएको दूरस�चार सेवा हालस�मा सचुा� नभएको 
भ�ने देिखदँनै । दूरस�चार सेवा �दान गदा� �ािविधक 
कारणले समय समयमा दूरस�चार सेवामा अवरोध 
आउने �वाभािवक नै ह�ने भए पिन कसै�ितको पूवा��ह 
वा मम�त स�भार समयमै स�प�न गरी �तरीय सेवा िदन 
कम�चारी वा �ािधकरणको अिन�छाको कारण िनवेदन 
दाबीको सेवा �दान नभएको भ�ने आधार पिु� ह�न 
सकेको नपाइने । 

वैकि�पक उपचारको �यव�था कानूनमा 
ह�दँाह�दँै िनवेदकले सो �यव�थालाई अवल�बन नगरी 
�रट दायर गरकेो तथा िनवेदकले िजिकर िलएको 
टेिलफोन सेवा सचुा� भइसकेकोसमेतको ि�थित 
ह�दँा िनवेदकको मागदाबीबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

 तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ह�ने
 अव�थाको िव�मानता नदेिखएकोले �रट खारजे ह�ने
 ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित

 २०७२।९।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-१२५२, परमादशे, 
िवर�े� ठाकुर िव. िज�ला िश�ा काया�लय, मुकाम 
िवरग�जसमेत

िनवेदकले अ�थायी वा �थायी अ�यापन 
अनमुित िलएको भ�ने नै नदेिखएको र म�यमा�चल 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालय हेट�डाबाट जारी भएको 
उ� प�रप� िव�मान कानूनिवपरीत रहेको भ�ने पिन 
देिखदँैन । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११ड(६) 
बमोिजम �यादिभ� �थायी अ�यापन अनमुितप� 

िलन नसकेमा अ�थायी िश�क �वत: अवकाश ह�ने 
देिखएकोले अ�थायी िश�क भएकै कारण िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ९७क बमोिजम 
....अ�थायी िश�कलाइ� संवत् २०७५ साल चै� 
मसा�तस�म �याद थप गन� सिकने मा�न नदिेखने ।

िनवेदक िवर�े� ठाकुरले कानूनबमोिजम 
अ�थायी िनयिु� पाएकोमा कानूनबमोिजम �याद थप 
भइ� िव�ालयमा िनर�तर �पमा पढाएको र िश�ा ऐन 
तथा िश�ा िनद�शनालयको प�रप�बमोिजम  अ�यापन 
अनमुितप� अ�ाविधक रहेको �थािपत गन� स�न ु
पन� ह��छ । अ�थायी िनयिु� पाएकोमा �याद थप 
गररे अ�यापन ग�ररहेका र अ�यापन अनमुितप� 
अ�ाविधक गराएका िश�कको हकमा िनयिमत �पमा 
तलब भ�ा िनकासा ग�रएको भ�ने िज�ला िश�ा 
काया�लयको िलिखत जवाफसमेतबाट देिखएको छ । 
िव�ालयको िनयमनकारी िनकायसमेत रहेको िज�ला 
िश�ा काया�लयले नै तलब भ�ाको माग रीतपूव�क 
गर े नगरकेो, अ�यापन अनमुितप� अ�ाविधक भए 
नभएको ज�ता िवषय हेन� नस�ने भ�ने िनवेदन दाबी 
देिखदँनै । िनवेदक २०४८ देिख िनय�ु भई �याद 
थप ह�दँ ै आएकोमा िनवेदकको अ�यापन अनमुित 
प� नभएको िवषय �ाथिमकतासाथ उिठरहेको र 
सो कुराको ख�डन गरी �यसको भरपद� �माण �रट 
िनवेदकबाट पेस ह�न नसकेको अव�थामा �थम�ि� 
(Primafacie) मै मागबमोिजम अ�थायी िश�कको 
�याद थप ह�ने कानूनबमोिजमको हकािधकार रहेको 
नदिेखदँा �रट जारी ह�ने अव�था नै नदेिखने ।

कानूनले तोकेको कत��य पूरा नगरकेो 
अव�थामा मा� �रट �े�ािधकारमा �वेश गरी 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने हो तर कानूनी हक 
िनवा�ध�पमा �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा 
परमादेशको आदेश जारी गन� निम�ने । 

चौमािसक तलब माग गन� �ि�या पूरा 
नग�रएको अव�था तथा �रट िनवेदकको अ�थायी 
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अ�यापन अनमुितप�मा नै शंका उठाइरहेकोमा 
सोको �माण पेस नगरी िज�ला िश�ा काया�लयलाई 
कानूनबमोिजम िनवा�ह गनु�पन� दािय�व पूरा नगरकेो मा�न 
सिकने ि�थितसमेत नदिेखएको ह�दँा िनवेदक िवर�े� 
ठाकुरको िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारी गनु�पन� देिखदँैन । साथै अित�र� २०७१ साल 
�ावण मिहनादेिख नै िनकासा नभएको तलब भ�ाको 
िवषयलाई िलएर २०७३ साल जेठ अथा�त् झ�डै २ 
वष�को अविध �यतीत गरी िनवेदक अदालतसम� 
��ततु भएको देिखदँा िवल�बको िस�ा�तअनसुार पिन 
�रट जारी गनु�पन� ि�थित नदेिखने ।

तसथ�, २०७१ साल �ावण मिहनादेिख 
नै िनकासा नभएको तलब भ�ाको िवषयलाई िलएर 
२०७३ जेठ अथा�त् झ�डै २ वष�पिछ अदालत �वेश 
गरकेो अव�थामा िवल�बको िस�ा�तसमेतको 
आधारमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७३।५।१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल काित�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०२४८, िनषेधा�ा, 
राजल�मी ठकुरी िव. शाि�त राणासमेत

िनवेदकको साथमा नै रहने �कृितको िलखत 
रहेको र िलखत हराएको मािसएकोसमेत �मािणत 
भएको नदेिखदँा िनवेदकले सो स�कल िलखत पेस 
नगरबेाट सो स�कल िलखत पेस भएमा िनवेदक 
िव�� नै �माण ला�ने भएकोले पेस नगरकेो भनी 
अदालतले अनमुान गनु�पन� ह��छ । अक�तफ�  दाबीको 
ज�गामा िनवेिदकाले आ�नो �वािम�व रहेको कुनै 
िजिकर िलएको देिखदँैन । इ�छाप�बमोिजम भोगस�म 
रहेको दाबी िजिकर िलएकोमा इ�छाप� िदनेको 

दाबीको ज�गामा �वािम�वसमेतको के क�तो हक 
रहेको हो, सो खलुाएको देिखएन । इ�छाप� िदने िलने 
दवैुको िनिव�वाद हकािधकार रहेको त�य पिु� गन� भार 
पिन िनवेदकको रहेकोमा िमिसल संल�न कागजातबाट 
िनिव�वाद हकािधकारको पिु� भएको नदिेखने ।

िनवेिदकाले माग गरकेो िक.नं. ५७५ को 
घरज�गा िवप�ी शाि�त राणा र भैरव शमशेरको 
�वािम�वमा भएको देिखएको तथा यस अदालतबाट 
भएको सरजिमन मचु�ुकाबाट उ� घर भूक�पमा 
�ित��त भएकोसमेत ख�ुन आएको देिखएको, उ� 
घर मम�त स�भार वा पनुिन�मा�ण गनु�पन� अव�था रहेबाट 
यथावत् अव�थामा बसोबास गन� सिकने भ�ने नै 
देिखएन । साथै सो सज�िमन मचु�ुकाबाट िनवेिदका 
रा�यल�मी ठकुरी शा�ती राणा र भैरव शमशेरको 
चेिलबेटी भएकोले माइतीको घरज�गामा किहलेकाही ँ
ब�नहु���यो भ�ने दिेखएकोले दाबीको ज�गामा 
िनवेिदकाको िनिव�वाद भोग �वािम�व रहेको भ�ने पिु� 
ह�न नआएको र माइतीको घरज�गामा भूक�प अगािड 
किहलेकाही ँब�ने गरकेो भ�ने देिखदँा नातेदार भएको 
कारण ब�दै आएको भ�ने आधारमा दाबीको ज�गामा 
िनवेिदकाको िचरभोग कायम रहेको मा�न िम�ने 
नदिेखने ।

िवप�ीह�ले पेस गरकेो िलिखत 
जवाफसमेतबाट िनवेिदकाको िक.नं. १८३ को घरज�गा 
रहेकोमा िनवेिदका र िनजको छोरािबच करारबमोिजमको 
दािय�व बहन गराई पाउ ँ भ�ने म�ुा परी सो म�ुामा 
िनवेिदकालाई लालनपालन गन� मािसक �.५,०००।– 
पाउनेसमेत ठहरी फैसला भएको देिखयो । सो म�ुामा 
िनवेिदकाले ��ततु गरकेो िलिखत �ितवादमा लालन 
पालन गन�, औषिध उपचार गन� स�पूण� दािय�व छोराको 
भएको तथा हाल छोरा बहुारीसगैँ बसेको भनी उ�लेख 
गरबेाट िनवेिदका दाबीको ज�गामा बसी आएको भ�ने 
त�य खि�डत भई आ�नो नामकै अ� पिन घरज�गा 
भई छोराबहुारीसगैँ बसेक� तथा छोराबाट अंश पाउने 
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तथा लालनपालन खच� भराइपाउनेसमेत ठहर भएबाट 
दाबीको घरज�गाबाहेक अ�य� बसोबास नरहेको भ�ने 
िजिकर पिु� ह�न नआउने ।

व�ततु: िनवेिदका राजल�मी ठकुरीले 
दाबीको िमित २०२८।१।१६ को इ�छाप�को स�कल 
कागज अदालतमा दािखल गन� �याउन नसकेको, 
िनिव�वाद �वािम�व वा हकभोगको सबतु �माण 
देखाउन नसकेकोबाट दाबीको ज�गामा िनिव�वाद 
हकािधकार नदेिखएको तथा िवप�ी भैरव शमशेर 
राणासमेतसगँ नातेदार भएको कारण किहलेकाही ँ
दाबीको घरज�गामा किहलेकाही ँबसोबास गरकेो भ�ने 
सरजिमन मचु�ुकासमेतबाट देिखए तापिन भूक�पबाट 
�ित��त भई मम�त स�भार गनु�पन� अव�था िव�मान 
रहेको अव�था ह�दँा बसोबासको लािग उपय�ु रहेको 
�मािणत ह�न नआएको, िनवेिदका छोरा केशव िसंह 
ठकुरीसगँ सगँसाथ बसेको देिखदँा व�ृ मिहलाको 
अ�य� बास�थान नभएको भ�नेसमेत नदिेखने ।

व�ततु: िनवेदकको पेस गरकेो इ�छाप� 
िनिव�वािदत नदेिखएको र �माण बझुी इ�साफ गनु�पन� 
िवषयमा हक प�ुने भए िनवेदकले स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा गई साधारण �े�ािधकारअ�तग�त आ�नो 
हक �थािपत गन� स�ने देिखदँा �य�तो वैकि�पक 
उपचारको माग� �श�त रहेकोमा असाधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त ��ततु �रट िनवेदन िदएको दिेखदँा 
�माण बझुी हक बेहकको इ�साफ गनु�पन� िवषयमा 
िनषेधा�ाको रोहबाट हेन� निम�ने । 

तसथ�, िनवेिदकको दाबीको ज�गामा िनिव�वाद 
हकािधकार रहेको पिु� ह�न नआएको र वैकि�पक 
उपचारको माग� रहेकोले िनवेिदकाको हकािधकारमा 
आघात पारकेो मा�न निम�ने भई मागबमोिजमको 
िनषेधा�ाको आदशे जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
नदेिखदँा िनवेिदकाको िनवेदन खारजे ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१०।२० 

को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०३२२, उ��ेषण / 
परमादेश, रमेश झा िव. ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
आयोग, क�ित�परुसमेत

िनवेदकको कृितको, कृित मू�याङ्कन 
सिमितबाट यसरी मू�याङ्कन भएको िथयो र 
मू�याङ्कन भएको कृितबापत यित अङ्क �ा� 
भएकोमा आयोगले सो अङ्क िदएन भनी िनवेदकले 
भ�न सकेको दिेखदैँन । िनवेदकले कृित मू�याङ्कन 
सिमितबाट आ�नो कृितको मू�याङ्कन भएन, 
मू�याङ्कन भई यित अङ्क �ा� गनु�पन� हो भनी 
कहीकँतै उजरु गरकेो देिखदँनै । यसरी कृित 
मू�याङ्कन सिमितबाट मू�याङ्कन भएको कृितबापत 
िवप�ी नारायण गौतमलाई अङ्क �दान गरकेो र 
िनवेदकको कृित मू�याङ्कन नै नभएको अव�थामा 
िनवेदकले अङ्क पाउने अव�था नै दिेखदैँन । ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगले कानूनबमोिजम पाउने 
अङ्क सबै उ�मेदवारलाई �दान गरी सबैभ�दा बढी 
अङ्क अथा�त् १८१.७३ �ा�त गन� िवप�ी नारायण 
गौतमलाई �ा�यापक पदमा बढुवा िसफा�रस गरकेो 
देिख�छ । बढुवा मू�याङ्कनको �ममा िवप�ी 
नारायण�साद गौतमले �ा� गरकेो कुल �ा�ाङ्क 
१८१.७३ नभई घटी ह�ने कुनै व�तिुन� �माण पेस 
गरकेो दिेखदँैन । िनवेदकको िवप�ी नारायण�साद 
गौतमको भ�दा बढी अङ्क यो यस कारणले बढी ह�ने 
भनी व�तिुन� आधार �माण पेस नगरी हचवुा तवरबाट 
ि�.िव.सेवा आयोगको िमित २०७२।४।२१ र ि�.िव.िव. 
पनुरावेदन आयोगको िमित २०७२।९।२ को िनण�य 
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बदर गन� माग गरकेो देिख�छ । मूलत: िवप�ीको कृित 
मू�याङ्कनसमेतको स�ब�धमा �� उठाएको भए पिन 
कृित मू�याङ्कनसमेत अनिुचत रहेको कुनै �माण पेस 
गरकेो नदेिखइ� िवप�ी नारायण�साद गौतमको भ�दा 
िनवेदकको बढी अङ्क ह�ने वा बराबरी भएको भ�ने 
नदेिखदँा आफू जे� भएकोले बढुवा पाउनपुन� भ�ने 
िजिकर कानून र �यायस�मत देिखएन । ि�.िव. सेवा 
आयोगबाट अनभुव, शैि�क यो�यता, कृित मू�याङ्कन 
तथा काय� स�पादनसमेतको अङ्क गणना गरी बढुवा 
मू�याङ्कनबाट �ित�पध� भ�ने सबैभ�दा बढी अङ्क 
�ा� गन� �ा� गन� नारायण�साद गौतमलाइ� �ा�यापक 
पदमा बढुवा िसफा�रस गरी िनयिु�समेत पाइसकेको 
कानूनस�मत नै दिेखएको ह�दँा �रट िनवेदन जारी ह�ने 
अव�था नदेिखने ।

तसथ� ि�.िव. सेवा आयोगबाट अनभुव, 
शैि�क यो�यता, कृित मू�याङ्कन तथा काय� 
स�पादनसमेतको अङ्क गणना गरी �ित�पध�म�ये 
िवप�ी डा. नारायण�साद गौतमले बढी अङ्क �ा�त 
गरकेो देिखएकोमा सो िनयिु� िसफा�रस बदर ह�ने 
व�तिुन� �माण तथा कानूनी आधारसमेत नदिेखएको 
र िनज डा. नारायण�साद गौतमलाई सह�ा�यापकमा 
िनयिु�समेत ग�रसकेको देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने अव�था नदेिखएले �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।१२।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-WO-०२५४, परमादशे, 
ठाकुर�साद सुवेदी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत

िनवेदकले बादँर िनय��ण गन� कानूनको 
अभावको कारण बादँर िनय��ण नह�दँा कृषकको 
खेितपाती न� भएको ह�दँा कानून िनमा�ण गन� र �ितको 
आधारमा �ितपूित�  पाउने �यव�था गन� िवप�ी नेपाल 
सरकारको नाममा आव�यक आदशे गरी पाउनसमेत 
माग गरकेो देिख�छ । �थमतः बादँर िनय��ण गन� 
कानून िनमा�ण गन� आदेश जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदक र िवप�ी िनकाय दवुै 
प�ले बादँर िनय��ण गन� कानून नभएको कुरा �वीकार 
गरकेो दिेख�छ । बादँर िनय��ण गन� कानून बनाउने वा 
नबनाउने कुरा िवप�ी नेपाल सरकारको Domain को 
कुरा हो । कानून आव�यकता र औिच�यको आधारमा 
िनमा�ण ग�रने हो । शि�पथृक�करणको िस�ा�तअनसुार 
अदालतले कानून बनाउने िनकायलाई यो य�तो 
कानून बनाउन ुभनेर आदशे जारी गन� िम�दैन । कानून 
बनाउने िनकायले कानून िनमा�ण गरपेिछ �यसको 
�या�या गन�स�मको काम अदालतको हो । जहा ँकानून 
छैन, �यहा ँ उपचार पाउन सिकँदैन । यस िववादमा 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा बादँर िनय��ण गन� 
�ब�ध गन� आव�यक छलफल परामश� भइरहेको भ�ने 
देिखदँा यस स�ब�धमा कुनै िवचार ग�ररहन परने । 
िवप�ी नेपाल सरकारले बादँर िनय��ण गन� िम�ने हो, 
होइन भ�ने �� पिन िवचारणीय छ । अतः िवप�ी नेपाल 
सरकारले बादँर िनय��ण गन� के क�तो कानून बनाउने 
वा नबनाउने भ�ने कुरा यस अदालतको Domain नभई 
कानून िनमा�ण गन� िनकायको Domain भएकोसमेतका 
आधार र कारणबाट ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

कृिष �धान देशमा व�यज�तुले कृिषमा 
आधा�रत नाग�रकह�को जनुसकैु िकिसमले लगाएको 
खेती एवं बाली �ित ह�दँा उनीह�को आिथ�क 
उपाज�नमा आघात भई नेपालको संिवधानको धारा 
२५ �द� अिधकारमा आघात पगुी जीवन िनवा�हमा 
ध�का ला�छ । नेपालको कूल जनसङ्�याको क�रब / 
क�रब ८० �ितशत जनता / नाग�रक कृिषमा आधा�रत 
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छन् भ�ने देिख�छ । कृिषमा आधा�रत आय�ोतमा 
िनभ�र �यि�को म�ुय आय�ोत नै कृिष उपज ह�ने ह�दँा 
�य�तो आय�ोतमा व�यज�तकुो कारण वा मानवीय 
कारण ज�ता अ�य कुनै कारणले �ित प�ुन गएमा 
िनवेदकले भनेज�तो कृिष पेसामा नै �ितकूल असर 
परी जिमन बाझँो रहन स�छ । यो कुरा िवप�ी नेपाल 
सरकारलगायत सबैलाई पिन मनन् भएकै कुरा हो । यस 
अव�थामा कृिषमा आधा�रत उ�पादनबाट आिथ�क 
लाभ िलन नसके स�पि�को हकस�ब�धी मौिलक 
हकमा आघात प�ुन स�छ । व�ततुः स�पि�को 
हकअ�तग�त ��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा 
रही स�पि� आज�न गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक 
लाभ �ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक 
पद�छ । संिवधान �द� मौिलक हकमा आघात 
प�ुन ु रा�यको लािग शोभनीय होइन । मौिलक हक 
कानूनबमोिजम �चलन ह�नपुन� ।

यस अदालतको िमित २०७३।१०।२६ 
को आदशेले िवप�ी जनसं�या तथा वातावरण 
म��ालयसमेतका िव� कम�चारी समूहले ��ततु गरकेो 
सझुाव �ितवेदनमा बादँरले प�ुयाएको �ितबापत 
�ितपूित�  िदने �यव�था गन� म��ालय तहमा छलफल 
भइरहेको उ�लेख भएको देिख�छ । �यसैगरी िवप�ी 
िनकायले व�यज�तबुाट पीिडत नाग�रकलाई राहत िदन 
व�यज�तबुाट ह�ने �ितको राहत सहयोग िनद�िशका, 
२०६९ जारी गरकेो देिख�छ । तर उि�लिखत 
िनद�िशकाको दफा २ र दफा ३ को ख�ड (छ) मा 
ग�रएको �यव�थाअनसुार बादँरले प�ुयाएको �ितबापत 
कृषकले �ितपूित� पाउने �यव�था गरकेो देिखदँैन । 
बादँरबाहेक हा�ी, ग�डा, बाघ, भाल ु र िचतवुा ज�ता 
११ �कारका व�यज�तलेु मानवीय �ितअ�तग�त 
सामा�य घाइते, स�त घाइते, म�ृय ुगराएमा, पशधुनको 
�ित, भ�डारण गरकेो अ�नको �ित, घर गोठको �ित 
र खा�ा�न बालीको �ित भएमा रा�यले �ितपूित� िदने 
�यव�था गरेको दिेख�छ । यसरी व�यज�तबुाट ह�ने 

�ितको राहत िनद�िशकामा हा�ी, ग�डा, बाघ, भाल ुर 
िचतवुा ज�ता ११ �कारका व�यज�त ुसमावेश भई ती 
व�यज�तलेु प�ुयाएको �ितमा �ितपूित� िदने र �य�तै 
�कृित र �वभावको व�यज�त ुबादँरले �ित प�ुयाएमा 
�ितपूित� निदने भ�दा समान अव�थामा असमान 
�यवहार ह�ने देिखने । 

�यस आधारमा हेदा�  रा�य जनावर (Animal) 
को पिन Keeper हो । रा�य जनावरको Keeper को 
दािय�वबाट पिछ हट्न िम�दनै । तसथ� व�यज�तबुाट 
ह�ने �ितको राहत कोष िनद�िशका, २०६९ मा बादँरले 
कृषकलाई प�ुयाएको हािन नो�सानीबापत �ितपूित� 
पाउने �यव�था थप गन� लािग िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, जनस�ंया तथा वातावरण 
म��ालय, वन तथा भूसंर�ण म��ालय र कृिष िवकास 
म��ालयको नाममा िनद�शा�मक आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै� १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-०५७५, अिनयिमत 
वन पैदावर काटी हटाएको, नेपाल सरकार िव. राजेश 
चौहान

�ितवादी बजगाई ख�ीसमेत २६ जनाको 
�याद हेदा� बेप�े तामेली भ�ने देिख�छ । सो तामेली 
�यादमा बेप�े भ�ने भएको र साव�जिनक सूचना पाटीमा 
टासँ भएको भ�ने देिखएको छ । ��ततु म�ुाको उठान 
िवषयव�त ुर �कृित हेदा� बेप�े भिनएका मािनसह�को 
पनुः �याद तामेल गन� िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम २२(क) को �ि�या पूरा गरी 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरी समेत तामेल गन� 
सिकनेमा सोबमोिजम �याद तामेल भएको नदेिखदँा 
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�य�ता �यि�का स�ब�धमा सो िनयम २२क समेतको 
�ि�या पूरा भएको देिखएन । उपरो�ानसुार स�ु �याद 
नै कानूनबमोिजम तामेल ह�न सकेको नदेिखदँा इलाम 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।१२।१० तथा 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०६७।५।६ को 
फैसला बदर ग�रिदएको छ । अब बेप�े �यि�ह�को 
समेत मािथ उि�लिखत िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम २२क बमोिजम राि��य पि�कामा 
िनजह�को नाउमँा साव�जिनक सूचना �कािशत गरी 
वा पनुः �याद तामेल गरी गराई अ� �माण ब�ुनपुन� 
भए बझुी कानूनबमोिजम फैसला गनु�  भनी तारखेमा 
रहेका �ितवादीलाई इलाम िज�ला अदालतमा तारखे 
तोक� िमिसलसमेत सोही अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-०८८४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िसगंबहादुर तामाङ

घटनाका ��य�दश�को भनाइबाट समेत 
मतृकलाइ� धकेलेको भ�ने नदिेखदँा मतृकले लाठीले 
�हार गरकेोमा सोही कारण खाटबाट मतृक ख�न 
पगेुको र सोही कारण मतृकको म�ृय ु fracture of 
cervical vertebra कारण भएको भ�ने पिु� ह�न 
आउछँ । उपयु�� त�यह�बाट यी �ितवादी िसंगबहादरु 
अिभयोग दाबीको कसरुमा िनद�ष रहेको देिखएन । 
आफू�ारा ह�ने काय�बाट द�ुप�रणाम िन�कन स�दछ 
भ�ने जानीजानी उसले गरकेो काय�बाट आपरािधक 
काय� घट्न गएमा उसको मानिसक अव�था पूण�तया 
िनद�ष रहेछ भनी मा�न िम�दैन । यो मनसायकै एउटा 
�व�प ह�दँा िनजमािथ फौजदारी दािय�व आकिष�त 
ह�ने ।

�ितवादी र मतृकिबच पूव��रसइवी नदिेखएको 
र मतृकलाई मारौ ँ भ�ने िनयतले िहका�एको पिन 

नदिेखएकोमा र जाडँको सरुमा रहेका �ितवादी 
मतृकको बहुारी राजकुमारी तामाङसगँ भनाभन ह�दँा 
�ितवादीले राजकुमारीलाइ�  कुटिपट गन� लाठीले 
हानेकोमा एकालाइ�  हानेको चोटसगैँ खाटमा रहेको 
अक� �यि� मतृकलाइ� आकि�मक �पमा ला�न गइ�  
खाटबाट खसी मरकेो दिेखन आउछँ ।  भिवत�यलाई 
आकि�मक घटना वा दघु�टनाको �पमा िलनपुन� 
ह��छ । भिवत�य आकि�मक दघु�टना �व�पको ह�ने ह�दँा 
भिवत�य ह�नलाई घट्न पगेुको घटना घटाउनेस�मको 
कुनै कारण तथा �रसइवी नभएको देिखनपुन�मा ��ततु 
म�ुाको त�यगत िववेचनासमेतबाट �रसइवी रहेको 
देिखदँनै । आफूले गरकेो कामबाट कुनै द�ुप�रणाम 
आउन स�ने अव�था तथा स�भावना रहेको भ�ने 
पिन देिखएको छैन । सामा�य चोट छोडेको भए पिन 
सो चोटबाट मन�स�मको अव�था नदेिखएकोमा मूलत: 
मतृक खाटबाट खसेको कारण म�ृय ु भएको देिखदँा 
�य�तो द�ुप�रणामको इ�छा तथा पूव��ानसमेत 
मतृकलाइ� रहेको नदेिखने ।  �यान िलने इिवलाग वा 
मनसाय नभई यी �ितवादीले सामा�य तवरले जाडँको 
सरुमा एकालाइ� �हार गरकेो भए पिन सो कत��यले 
मािनस मला�ज�तो नदिेखएकोमा भिवत�य परी मतृक 
खाटबाट ख�न पगेुको र सोही एकालाइ� �हार गरकेो 
सामा�य चोट �हार मतृकलाइ� लागेको कारण मतृक 
खाटबाट लड्न पगेुको र सो कारणले मािनस मन� 
गएकोले उ� काय� �यानस�ब�धीको ५ नं. अन�ुपको 
देिखदँा भिवत�यबाट �यान मन� गएको देिखन आउने ।

तसथ� �ितवादीको काय� तथा वारदात 
भिवत�यपूण� देिखएकोमा �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएको नवुाकोट िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।११।१७ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी 
गरी �ितवादी िसंगबहादरु तामाङले होस नप�ुयाई 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. �ितकूल लाठीले 
मतृकलाई हानेकोमा मतृक खाटबाट लड्न पगुी 
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घाटँीको हड्डी भािँचएको कारण भिवत�य परी प�रसङ 
तामाङको म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादी िसंगबहादरु 
तामाङलाई �यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम 
�. ५००।– ज�रवाना र २ वष� कैद ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।५।२० को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CR-०२९५, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. दुगा�  िनरौलासमेत

मूलत: कुनै पीिडत �यि�ले यी 
�ितवादीह�लाइ� आरोप लगाइ� पिु� गन� नसकेको र 
कसैलाइ�  िवदेश पठाएको वा अ�य तवरको वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी काय� गरी अवैध �पमा वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय गरकेो पिु� ह�ने व�तिुन� �माण वादी 
प�ले पेस गरी कसरु पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
�ितवादीबाट केवल कोही कसैको �योजन पिु� नह�ने 
फोटोकपीका कागजात बरामद भएको वा म�ुामा पेस 
भएकै आधारमा अिभयोग दाबी खि�बर भएको मा�न 
िमलेन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीमा 
ह�नेमा ��ततु म�ुामा अिभयोग दाबी पिु� ह�ने व�तिुन� 
�माण वादीले पेस गरी दाबी पिु� गन� सकेको नपाइने ।

अिभयोग दाबी व�तगुत �माण पेस ह�न 
नसकेको र कसरुदार देिखने आधार नै िमिसल संल�न 
अ�य �माणबाट ��ट ह�न नसकेको अव�थामा केवल 
बेनामी उजरुीकै भरमा वा शंकाकै आधारमा फौजदारी 
अिभयोगमा �ितवादीह�लाइ� सजाय गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने भई दाबीबमोिजम 
िवनाइजाजत अवैध �पमा वैदेिशक रोजगारको 
कारोबार गरकेो ठहर गन� िम�ने नदेिखने ।

कसैलाइ� वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु 
भनी कुनै �कारले झ�ुा आ�ासन िदएको वा 
कसैलाई �लोभनमा पारी रकम िलएको अव�थाको 
िव�मानतासमेत नदेिखएको र अिभयोग दाबीबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीत िवनाइजाजत वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गरकेो भ�नेसमेतको कुनै कसरु पिु� 
ह�न आएको नदेिखदँा �ितवादी�य दगुा�  िनरौला र 
सोमनाथ िनरौलाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहराएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०६८।५।२७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-CR-०६०२, घुस �रसवत िलई 
��ाचार गरकेो, रिव�� पासवान िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रिव�� पासवानको सगँसाथबाट 
�.३,००,०००।- बरामद भएको त�यमा िववाद 
देिखदँनै । बरामद भएको भिनएको रकम आ�नै 
झोलाबाट बरामद भएको हो भ�ने त�य �वीकारोि� 
रहेको छ । बरामदी मचु�ुकालाई मौकामा भएको 
बयानमा अ�यथा हो भनी ख�डन गन� सकेको 
पाइदँैन । बरामदी मचु�ुकाका मािनसह� रमेश 
नेपाल, गोकुलबहादरु िनरौला, मोहनलाल आगा �े�ठ 
र गोिव�द अिधकारीले समेत बरामदी मचु�ुकाको 
बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो र िनवेिदका 
गंगामायाले समेत िनवेदनमा उ�लेख गरकेो बेहोरालाई 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी पिु�ट ग�रिदएको 
पाइ�छ । �ितवादीले �रसवतलाई झोलामा राखेको 
रकम बरामद भई सो मचु�ुकामा रोहवरमा बसी गरकेो 
आ�नो सहीछापलाई अ�यथा भ�न नसक� आरोिपत 
कसरुको बेहोरालाई �वीकार गरी बयान गरकेो देिखन 
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आउछँ । �रसवत िलएको बेहोरालाई अ�यथा नभनी 
आ�नो ग�ती भएकाले एक पटकलाई माफ� पाउ ँभनी 
सिुवधास�मको दाबी गरकेो दिेखने । 

यस त�यबाट आरोिपत कसरुमा यी 
�ितवादीको आ�नो संल�नतालाई �वीकार गरकेो 
देिखन आयो । �ितवादीको आ�नो काया�लय काय��े� 
झापा िज�ला ३ नं. नापी टोली काकँडिभ�ा भएकोमा 
िमित २०७१/१०/९ गतेका िदन ज�गा हाल सािबक 
गनु�पन� प�को मेची नगरपािलका वडा नं. १० ि�थत 
डेरी तथा िकराना पसलमा गएको पाइ�छ । सो 
पसलबाट प�ाउ यी पनुरावेदक िनजामती कम�चारी 
भएको र िनज आ�नो सेवासगँ स�बि�धत ऐन, िनयम र 
आचार संिहताको पालनकता� भएको देिख�छ । कुनै पिन 
रा��सेवक आ�नो काया�लयको कामको िसलिसलामा 
बाहेक अ�य अव�थामा आ�नो कामसगँ स�बि�धत 
सेवा�ाहीको घर डेरामा जान ु शोभनीय नभई आचार 
संिहताको िवपरीत काय� ह�न जा�छ । यी �ितवादी 
�रसवत िलनेबाहेक अ�य कुन कामले िनवेिदकाको 
पसलमा िकन आउन ु परकेो हो सो कुराको भरपद� 
�माणसिहत ख�डन ह�न सकेको छैन । हाल सािबक गन� 
काय� आरोिपत �ितवादीको िज�मामा रहेको र सो काय� 
स�प�न नभइरहेको अव�थामा िनवेिदकाको पसलबाट 
बरामद भएको रकमसिहत प�ाउ पनु� ले �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर िव�वासलायक देिखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, �माणबाट �ितवादी 
रिव�� पासवानले िनवेिदका गंगा कोइरालाबाट घसु 
�रसवत �.३,००,०००।- िलएको पिु�ट भई िनजले 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को 
कसरु गरकेो देिखई ऐ. को ३(१)(छ) बमोिजम ९(नौ) 
मिहना कैद ह�ने ठहरी भएको िवशेष अदालतको िमित 
२०७२/११/१८ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई र िमना ग�ुङ
इित सवंत् २०७४ साल जे�ठ १६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-१२३८, ०७२-
CR-११९९, ठगी, राजाराम पौडेल िव. नेपाल सरकार, 
िदपेन भ�ने िदपे��जंग थापा िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िदपे��जंग थापाले अदालतसम�को 
बयानमा िदप एजकेुसनल इि��ट�यटु आ�नो होइन 
भने तापिन का.म.न.पा. वडा नं. १७ �े�पाटीकै ठेगाना 
राखी फम� दता� भएको, यी �ितवादी सोही ठेगानाको 
इि��ट�यटुमा संल�न भएको देिखएको र उ� �थानमा 
सो नामको अ� कसैको दता�को कुनै एजकेुसनल 
इि��ट�यटु अि�त�वमा भएको भ�ने देिखन नआएको 
अव�थामा नवीकरण नगरी खारजे भइसकेको िदप 
इि��ट�यटुको नाममा एजकेुसनल भ�ने श�दसमेत थपी 
यी �ितवादी िदपे��जंग थापा आफूले सो इि��ट�यटु 
स�चालन गरकेो होइन भ�न स�ने अव�था देिखएन । 
एस.एल.सी. को परी�ा िदलाउने भनी झ�ुयानमा पारी 
एस.एल.सी. िदने िव�ाथ�ह�बाट रकम िलई खाएको 
भ�ने जाहेरवालाह�को िकटानी जाहेरी रहेको देिखन 
आउछँ । �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम�को 
िनजको सािबती बयान �हरीले यातना िदई गराएको 
भने पिन अदालतमा �यसको व�तिुन� �माण वा 
िव�सनीय िजिकर पेस भएको छैन । िदप एजकेुसनल 
इि��ट�यटुमा िश�कको �पमा मा� काय�रत िथए ँभनी 
िनज �ितवादीले अदालतमा गरकेो बयानबाट उ� 
इि��ट�यटुमा िनजको ��य� संल�नताबार े सािबत 
नै रहेको दिेखयो । िनजको िविभ�न ि�याकलापबाट 
िनज िदप एजकेुसनल इि��ट�यटुको िश�क मा� नभई 
स�चालक नै रहेको त�य िमिसलबाट दिेखन आएको 
छ । िनजले बयानमा उ�लेख गरकेा राजकुमार हमालको 
अि�त�व कहीकँतैबाट देिखन नआएकोले का�पिनक 
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नाम उ�लेख गरी त�य �िमत पान� �य�न गरकेो 
�ितत ह��छ । िनजले आरोिपत कसरुको दािय�वबाट 
उ�कने �यास �व�प उ�लेख गरकेो तथा प�रचय पिन 
नख�ुने का�पिनक �यि�लाई अदालतबाट बिुझरहन 
पन� तथा ब�ुन सिकने अव�थासमेत नह�दँा अ.बं.१३९ 
नं. बमोिजम नबिुझएको भ�ने आधारले मा� पनुरावेदक 
�ितवादीले फौजदारी दािय�वबाट उ�मिु� पाउने 
अव�था रहेन । �यसैगरी जाहेरवालाह�ले जाहेरीसाथ 
पेस गरकेा रिसदह�को बारमेा �ितवादीले मौकाको 
बयानमा �वीकार गरेको र ती रिसदह� अ�यथा ह�न् 
भ�ने देिखन नआएको अव�थामा िवशेष� जाचँ ह�न ुपन� 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पिन िववेकस�मत 
देिखएन । यी �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, िनजले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान, 
बरामद भएका रिसदह�समेतका कागज �माणह�बाट 
�ितवादी िदपेन भ�ने िदपे��जंग थापालाई ठगी गरकेो 
कसरुमा सजाय तथा ज�रवाना एवं िनजबाट िबगो 
भराउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िनजको हकमा अ�यथा देिखन नआउने । 

�ितवादी राजाराम पौडेल अदालतसम�को 
बयानमा इ�कार रहेको पाइ�छ । �ितवादी िदपे�� 
जगं थापाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादी 
राजारामको नाम पोल गर ेपिन सो बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी अदालतमा बयान गन� सकेको पाइएन । 
�ितवादी राजारामले नौिलन सेके�डरी �कुलको 
िव�ालय स�चालक सिमितको २०६१।९।१० को 
िनण�यबमोिजम जाहेरवाला िव�ाथ�ह�लाई एस.एल.
सी. को परी�ा िदलाउन �यास गरकेो देिख�छ । 
परी�ाबापत ला�ने रकम राज�वसमेत दािखल गरकेो 
भ�ने िमिसल सलं�न �ितिलिपबाट देिखदँा िनजले 
�यि�गत तवरले जाहेरवालाह�बाट रकम उठाई 
ठगी गन� मनसाय राखेको भ�न िम�ने देिखएन । 
�ितवादीका सा�ी िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
अ�य� जजुभुाइ �े�ले �धाना�यापकले �यव�थापन 

सिमितको िनण�यबमोिजम काय� गरकेा ह�न्, िनजले 
कानूनिवपरीत काम गरकेा छैनन्, उठेको जित रकम 
िव�ालयको खातामा ज�मा भएको छ भनी बकप� 
गरकेो पिन दिेखयो । िनजले ठगी गन� उ�े�यले 
रकम िलए खाएको भ�ने �मािणत ह�न सकेको 
छैन । जाहेरीमा िकटानी �पमा पनुरावेदक राजाराम 
पौडेलको संल�नताबार े उ�लेख नभएको र िनजले 
जाहेरवालाह�लाई ठगी गरकेो भ�ने िव�सनीय 
ठोस �माणबाट तक� स�मत�पमा पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा िनजलाई कसरुदार ठह�याउन �यायोिचत 
ह�ने देिखएन । पनुरावेदन अदालतबाट िनजलाई समेत 
कसरुदार कायम गरी सजायसमेत ह�ने ठह�याएको 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन नआउने ।

अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
कारणबाट �ितवादीम�येको िदपेन भ�ने िदपे�� 
जगं थापाको हकमा मलुकु� ऐन, ठगीको १ र २ नं. 
को कसरुमा ३ मिहना कैदको सजायको अित�र� 
िबगोसमेत भराई सो िबगोबमोिजम ज�रवानासमेत 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६६।१।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
िनजको हकमा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीम�येका 
राजाराम पौडेलको हकमा स�ु फैसला केही उ�टी भई 
िनजलाई ठगीको १ नं. र २ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ. 
को ४ नं. बमोिजम तीन मिहना कैद र दामासाहीले ह�न 
आउने िबगो �.१,१९,६५७।५० भराई िबगोबमोिजम 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको उ� िमितको फैसला िनजको हकमा 
केही उ�टी भई िनज �ितवादी राजाराम पौडेलले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-CI-१६८१, ०६७-
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CI-१६८२, िलखत बदर, भ�िसहं गु�ङ िव. रीता 
राई (गु�ङ) समेत, बलराम गु�ङ िव. रीता राई 
(गु�ङ) समेत

पनुरावेदक बलराम ग�ुङका तीन 
�ीमतीम�ये जेठी िकशकुुमारी ग�ुङ र िनजबाट 
जि�मएका छोरा �ताप र भरुाज ग�ुङ, मिहली �रता 
ग�ुङ र िनजबाट जि�मएका २ छोरा िव�व ग�ुङ 
तथा िवशाल ग�ुङ र का�छी शा�ता ग�ुङ र िनजबाट 
जि�मएका १ छोरा पवन ग�ुङ र १ छोरी �ित�ा 
ग�ुङसमेत १० जना सगोलका अंिशयारह� रहे 
भएकोमा दवैु प�ले �वीकार गरकेो देिखदँा अिंशयार 
नातामा िववाद रहेन । िनजह�का िबच अंशब�डा भएको 
पिन दिेखएन । अशंब�डा नभई एकासगोलमै रहेको 
अव�थामा ��यथ�म�येक� �रता राईसमेतले िमित 
२०५८।०५।०८ मा अंश म�ुा दायर गरकेो लगाउको 
अंश चलन म�ुाबाट देिख�छ । अंश म�ुा चिलरहेको 
अव�थामा अथा�त् िमित २०६३।८।२६ मा र.नं.७०० 
बाट िक.नं. ४२४ को ज�गालाई राजीनामाको िलखत 
गरी मूल अंशी बलराम ग�ुङले भ� िसहं ग�ुङलाई 
िब�� गरकेो देिखने ।

पनुरावेदक बलराम ग�ुङले राजीनामा गरी 
िब�� गरकेो िक.नं. ४२४ को ज�गा र सोमा बनेको 
घरसमेत आफँैले आज�न गरकेो हो पैतकृ स�पि� होइन 
भने पिन सो �ा� गरकेो �ोत खलुाउन सकेको पाइदँैन । 
अक�तफ�  बाब ुआमा वा लो�नेका नाममा रहेको स�पि� 
जनुसकैु �ोतबाट �ा� गरकेो भए पिन �वा�नी छोरा 
छोरीलाई ब�डा ला�ने ।

िक.नं. ४२४ को ज�गा कसैको म�जरुी निलई 
आफूखसु िब�� गन� िम�ने देिखन आएन । पनुरावेदकले 
आ�नो प�रवारिबच अंश म�ुा चिलरहेको अव�थामा 
कसैसगँ स�लाह नगरी, कसैको म�जरुी निलई आ�नो 
नाममा रहेको िक.नं. ४२४ को घर ज�गा िब�� गनु�  
सफाहात र श�ु मनसाय रहे भएको भ�न स�ने अव�था 
रहेन । यसरी दरुासयय�ु त�रकाले िब�� ग�रएको उ� 

ज�गा ��यथ� वादीको अशंको हदस�म बदर गन� गरकेो 
स�ुको फैसलालाई सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न स�ने 
ि�थित रहेन । पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर र 
यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
ह�दँा िलइएका आधार र कारणसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� उपयु�� त�य आधार, कारण र 
�माणबाट पनुरावेदक बलराम ग�ुङले कृ�ण कुमारी 
ग�ुङलाई िमित २०६३।८।२६ मा र.नं. ७०० 
को िलखतबाट पा�रत ग�रिदएको खोटाङ िद�ेल 
गा.िव.स.वडा नं.२ िक.नं. ४२४ को �े�फल ०-३-
२-० ज�गाम�ये दश भागको ३ भाग िलखत बदर 
ह�ने ठह�याई भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६६।०८।२२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िच�तामिण शमा� 
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल फा�गणु १३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०१८३, १५३३, 
लागु औषध खैरो हेरोइन, लागु औषध, रमजान खाँ िव. 
नेपाल सरकार, िदपे�� बैठा िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िदपे�� बैठा आफू कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो भए तापिन सहअिभय�ु रमजान 
खालेँ िनजलाई पोल गनु�पन� कुनै आधार कारण 
देिखदँनै । आफूलाई पोल गनु�को कारण रमजान खाकँो 
घर प�रवारसगँ झगडा भएको भनी �ितवादी िदपे�� 
बैठाले िजिकर िलएको भए तापिन सोको पिु� ह�ने कुनै 
�माण गजुान� सकेको दिेखएन । लाग ुऔषधको कारोबार 
एक �यि�बाट मा� स�भव ह�ने िवषय होइन । ��ततु 
म�ुामा िदपे�� बैठा भ�ने �यि�ले भनेको मािनसलाई 
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लाग ु औषध िदन पठाएकोले  आ�नो साथमा रहेको 
भनी सहअिभय�ु रमजान खालेँ उ�लेख गरकेो र उ� 
बेहोरा अ�य �माणबाट समेत पिु� भइरहेको अव�थामा 
�ितवादी िदपे�� बैठाको इ�कारी बयानले मा� उ� 
कारोबारमा िनजको सलं�नता िथएन भनी भ�न 
निम�ने ।

�ितवादी िदपे�� बैठाले आ�नो साथबाट 
लाग ुऔषध बरामद नभएकोले कसरु कायम गन� िम�ने 
होइन भनी िजिकर िलएकोतफ�  हेदा� लाग ु औषधको 
कारोबार एक �यि�बाट मा� स�भव ह�ने िवषय 
नभएको र सहअिभय�ुले उ� लाग ु औषध िदपे�� 
बैठाले पठाएको भनी आ�नो बयानमा उ�लेख गरकेो 
र िनजलाई पोल गनु�पन� कुनै कारणसमेत नदिेखएको 
अव�थामा िदपे�� बैठाको उ� कारोबारमा संल�नता 
िथएन भनी भ�न स�ने अव�था रहेन । िनजले 
अदालतमा बयान गदा� कसरु गरकेोमा इ�कार रहे पिन 
�ितवादी रमजान खासँगँ िचनजान भएको र खातामा 
पैसा पठाउने गरकेो त�यलाई �वीकार गरकेो पाइने ।

�ितवादी िदपे�� बैठालाई यसअिघ पिन 
लाग ु औषधको कारोबार गरी वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी िदपे�� बैठासमेत भएको संवत् २०६६ 
सालको स.फौ.नं.२२४० को लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
म�ुामा िमित २०६७।८।५ गते काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलाबाट पनुरावेदक �ितवादी 
िदपे�� बैठालाई ५ वष� कैद र ६ हजार ज�रवानाको 
सजाय भएको ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादी िदपे�� 
बैठा बार�बार लाग ुऔषधको अवैध कारोबार गन� �यि� 
भएको पाइने ।

�ितवादीह�ले लाग ु औषध ओसार पसार 
गरकेो त�य �थािपत भएको अव�थामा स�बि�धत 
कानूनी �यव�था हेदा� लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ मा कुनै पिन �यि�ले देहायका 
काय�ह� गनु�  ह�दँैन भिनएको सो दफाको उपदफा (घ) 
मा लाग ुऔषधको िब�� िवतरण गन� र उपदफा (च) मा 

लाग ुऔषध ख�रद गन�, स�चय गन�, रा�ने वा ओसार 
पसार गन� काय�मा िनषेध गरकेो देिखदँा �ितवादीह�को 
उ� काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(घ)(च) ले प�रभािषत गरकेो काय�िभ� पन� देिख�छ । 
सो कसरुमा के क�तो सजाय गन� �यव�था रहेको छ 
भ�नेतफ�  हेदा� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४ (१) (छ) मा अिफम, कोका वा सोबाट बनेको 
लाग ु औषधको सेवन र खेती गन� काय�बोहक अ�य 
िनषेिधत काय� गन� �यि�लाई पि�चस �ामदेिख एक 
सय �ामस�मको कारोबार गन�लाई दश वष�देिख प�� 
वष�स�म कैद र पचह�र हजार �पैयादेँिख दईु लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �यव�था रहेको देिखएको 
अव�थामा �ितवादीह�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (छ) बमोिजम सजाय 
ह�ने ठहर गरी �ितवादी िदपे�� बैठालाई सोही ऐनको 
दफा १६ बमोिजम एक वष� कैद र प�� हजार ज�रवाना 
थप सजाय गन� गरी भएको परुावेदन अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न स�ने अव�था नह�दँा 
पनुरावेदक �ितवादीह�को अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�  लाग ु औषध खैरो हेरोइन म�ुामा 
�ितवादी िदपे�� बैठालाई कसरुदार र रमजान खालँाई 
मितयार ठहर गरी सजाय गन� गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६७/११/१७ को फैसला 
केही उ�टी ह�ने ठह�याई दवुैलाई कसरुदार ठहर गरी 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ 
(१) (छ) बमोिजम सजाय गन� र �ितवादी िदपे�� 
बैठालाई सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम एक वष� कैद 
र प�� हजार ज�रवाना थप सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०६९।०६।०९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा उ� फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०२०६ 
(२०७०।४।३२), जालसाजी, सजु�बाबा �े� िव. 
िशवादेवी जोशीसमेत

वादीक� आमा जानक�देवी �े�बाट िक.नं. 
१६६ को ०-०-३-२ ज�गा र सोमा बनेको घर िमित 
२०५९।१२।२७ को राजीनामा िलखतबाट िशवदास 
जोशीलाई हक ह�ता�तरण भएको पाइ�छ । वादीले 
आ�नी आमा जानक�दवेीले २०५९ सालमा िशवदास 
जोशीसमेतलाई पा�रत ग�रिदएको उ� राजीनामा 
िलखत मेरो ७२ वष�या व�ृा आमालाई जाल�प�चमा 
पारी झ�ुयाई पा�रत गरकेो िलखत हो भनी िजिकर 
िलन ु भएको छ । तर यही िववािदत राजीनामा 
िलखतअनसुारको घरज�गामा मेरो पिन हक ला�ने 
पैतकृ स�पि� ह�दँा आ�नो म�जरुीिबना भएको सो 
िलखत आ�नो हकजित बदर ग�रपाउ ँभनी भगवानदास 
�े�क� प�नी सशुीला �े�ले २०६०।५।११ मा दता� 
गराउन ु भएको म�ुामा �ितवाद गदा� िलखत ग�रिदने 
जानक� देवीले आ�नो �ितउ�रप�मा १९९० सालमा 
नै अंशब�डा गरी छु�ी आ-आ�नो अशं भागको ज�गा 
छु�ाछु�ै दता�  नामसारी भोगचलन गरी आएको छ । 
वादी दाबीअनसुार सगोलमा बसेको होइन, म व�ृ 
अव�थाक� जानक�देवीलाई दःुख हैरानी िदन िफराद 
िदएको हो । म जानक�दवेीको हकको घरज�गा िब�� गन� 
बेसरोकारक� िवप�ी वादीको म�जरुी िलनपुन� होइन । म 
जानक� देवीलाई िब�� गनु�  परकेोले राजीनामा िलखत 
थैली िलनिुदन ु गरी �चिलत कानूनको रीत प�ुयाई 
रिज��ेसन पास भए गरकेो हो । िलखत बदर ह�नपुन� 
होइन । सदर रहन ुपद�छ भ�ने िजिकर िलन ुभएको भ�ने 
उ� २०६० सालको दे.नं. ३९२२ को राजीनामा 
िलखत बदर म�ुाको �माण िमिसलबाट देिखने । 

��ततु म�ुामा जनु िलखतलाई व�ृ 
आमा जानक�देवीलाई झ�ुयाई �ितवादीह�ले 

जालसाजीपूव�क िलखत पा�रत गरकेो भनी वादीले 
दाबी िलन ु भएको छ, सोही िमित २०५९।१२।२७ 
को पा�रत राजीनामा िलखत बदर ग�रपाउ ँभनी दाता 
जानक�देवीकै जीवनकालमा परकेो िलखत बदर म�ुामा 
अदालतसम� �ितवाद गदा� दाता जानक�देवी �वयम् ले 
उ� िलखतअनसुारको घरज�गा म जानक�देवीको हक 
भोग चलनको घर ज�गा �चिलत कानूनको रीत प�ुयाई 
रिज��ेसन पास गर ेगराएको हो, िलखत बदर ह�नपुन� 
होइन, सदर ै ह�नपुद�छ, जालसाजीसमेत गरकेो नह�दँा 
झ�ुा दाबीबाट अलग फुस�द गराइपाउ ँ भ�ने िजिकर 
िलइरहेको अव�थामा वादी दाबीको उ� राजीनामा 
िलखत वादीले उ�लेख गनु�  भएअनसुार दाता 
जानक�देवीलाई झ�ुयाई �प�च गरी �ितवादी प�ले 
िलने िदने काय� गर ेगराएको रहेछ भ�न निम�ने । 

जालसाजी ह�नलाई �य�तो काय� गन� �यि�को 
बदिनयत एवं सो िकिसमको आचरण देिखन ुपद�छ । 
दाताकै जीवनकालमा परकेो म�ुामा दाताकै भनाइलाई 
�माण िलन ुनपन� िवषय ह�दँैन । आ�ना नामको आ�नो 
हक भोगको ज�गा राजीनामा ग�रिदने जानक�देवी �े� 
७२ वष�क� भएक� भ�ने मा� आधार पनुरावेदकले 
िलएको छ । ७२ वष�को उमेर भएको कारणले मा� 
कुनै �यि� अश�त वा होस ठेगान नह�ने भ�ने अव�था 
ह�दैँन । सो कुरा उमेर अव�थाले मा� िनधा�रण गद�न । 
७२ वष�को �यि�ले िलखत ग�रिदन कुनै कानूनी ब�देज 
पिन देिखदँनै । आ�नो हकको ज�गा कानूनबमोिजम हक 
ह�ता�तरण भएको छ । जालसाजज�य काय� भएको 
भ�ने कुनै पिन आधारबाट पिु� ह�दँैन । जालसाजी 
वा हक मेिटने काय� के कसरी भयो भ�ने कुनै आधार 
�माण वादी प�ले पेस गन� स�न ु भएको छैन । हक 
मेिटने काय� भयो भनी जालसाजी ठहर गन�लाई वादीले 
�प� आधार देखाउन स�न ुपछ�  । फौजदारी म�ुामा 
दाबी �मािणत गन� भार वादीकै ह�ने ।

अतः स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
वादी दाबीबमोिजम जालसाज गरकेो ठहर गरी िमित 
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२०६७।३।२२ मा भएको फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी नप�ुने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।५।३ गते भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल
फैसला िटपोट गन� सहयोग गन�ः राजन बा�तोला
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७४ साल काित�क ७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-WO-०४०४, उ��ेषण / 
परमादशे, तारणी�साद म�डल िव. भूिम सुधार 
काया�लय, स�रीसमेत

म�ुाको कारबाहीको चरणमा भूिमसधुार 
काया�लय स�री, राजिवराजबाट जारी भएको �रट 
िनवेदकह� ता�रणी�साद म�डल र च�दे�रीदवेी साह 
हलवुाईसमेतको नामको �यादमा “�यादवालाको घरमा 
पटकपटक जादँा फेला नपरकेोले घर दैलोमा िनजको 
प�रवार सबैले दे�ने गरी टासँ गरकेो” भ�ने बेहोरा खलुाई 
रोहवरमा सा�ीह� ओमनारायण म�डल र धनपैत 
म�डलको र सला�ही िज�ला र�परुा म�हिनया गा.िव.स 
को सिचव तथा अ�य� रामे�र�साद म�डलको 
सहीछाप �या�चेसमेत गराई �याद तामेल भएको 
देिखएबाट उ� �याद तामेल गदा� कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा नगरकेो भ�ने ि�थित नदिेखदँा उ� �याद 
तामेललाई बे�रतको भ�नस�ने नदेिखने । यसरी तामेल 
भएको �याद सूचना पाई सोबमोिजम आ�नो िलिखत 
�माणसाथ िनवेदकह� भूिमसधुार काया�लय, स�रीमा 
जानपुन�मा िनजह�ले सो �याद र कानूनबमोिजमको 
था�न थमाउन पाउने �यादसमेत गजुारी �ितउ�र नै 
निफराई कानूनबमोिजमको �याद नघाई बसेको भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ देिख�छ ।

कानूनबमोिजम तोिकएको समयमा �ितवाद 
नगरी बसेका �रट िनवेदकह�ले आफू संल�न म�ुाको 

फैसला भइसकेपिछ आफूह�को नाममा रीतपूव�क �याद 
तामेल नभएको भ�ने िजिकर िलए तापिन उ� �याद 
के कसरी बे�रतको ह�न गएको हो सो कुरा िनवेदकले 
�प� गन� नसकेको ि�थितमा स�ु काया�लयबाट 
म�ुाको फैसला भइसकेपिछ फेरी सोही काया�लयमा 
गई िनवेदकह�को नामको �याद बदर गरी �ितउ�र 
दता� ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दरपीठ गरकेो भूिमसधुार 
काया�लय, स�री र सो दरपीठ आदेशलाई सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको दरिपठ 
आदशेबाट िनवेदकलाई �ितउ�रको मौका निदएको 
भ�ने नदेिखएको एवं िमिसल संल�न कागजातबाट 
��ततु िववादको ज�गाको स�दभ�मा परकेो िनज �रट 
िनवेदक ता�रणी�साद म�डल र िवप�ी भोलाई म�डल 
भई पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा चलेको ०५-
०६८/WO-०२८९ नं. को िनषेधा�ा म�ुा खारजे 
भएको अव�थासमेतबाट िनवेदक ��ततु िववादको 
ज�गाको बारमेा अनिभ� रहेको मा�न िम�ने पया�� 
आधार नदेिखदँा �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
फैसला भएको भ�ने िनवेदन िजिकर �तीतलायक 
नदिेखने ।

�याद तामेल िकत� भएको भ�ने  िववादको 
म�ुा स�ु अदालतमा परी �माण परी�णको �म 
चिलरहेको अव�थामा स�ु अदालतको अिधकार�े� 
मािथ ह�त�ेप गरी उ� िवचाराधीन म�ुामा असर 
पन� गरी �रट �े�बाट बो�न ु कानून तथा �यायको 
मम�िवपरीत ह�न जाने ह�दँा  िनवेदकह�का िविभ�न 
िमितका िनवेदनह�लाई िवप�ी भूिमसधुार काया�लयले 
गरकेो दरपीठ आदेश र सो दरपीठ आदेशलाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजसमेतको 
आदशेलगायतका अ�य काम कारबाहीह� उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िवप�ीह�को नाममा उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकह�का तफ� बाट रहनभुएका 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।
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यसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट �रट िनवेदक र िवप�ीिबच स�ु स�री 
िज�ला अदालतमा ��ततु िववादको िकत� �याद तामेल 
गर े गराएको स�ब�धको जालसाजी म�ुा िवचाराधीन 
रहेको अव�था, पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
�रट िनवेदकको िनषेधा�ा म�ुा खारजे भएको ि�थित, 
िनवेदकह�ले िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट आ�नो 
के कुन मौिलक हक र संवैधािनक हकमािथ आघात पन� 
गएको हो भ�ने कुरा �प� �पमा खलुाउन नसकेको 
ि�थित, �रट िनवेदकले िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफलाई अ�यथा हो भ�न नसकेको ि�थितसमेतलाई 
िव�ेषण गदा� िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट 
िनवेदकह�को संवैधािनक एवं कानूनी हकमा आघात 
परकेो अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा िवप�ीह�को 
नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
देिखन आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७३-WO-००८३, उ��ेषण / 
परमादशे, रामरित  देवी कहारसमेत िव. िसताराम 
कहारसमेत

िमिसल संल�न वादी �ितवादीह�को 
प�ुतावलीबाट िनज �रट िनवेदकह� र िवप�ीह� 
फरकफरक प�ुताका देिख�छन् भने ��ततु म�ुामा 
िवप�ीह� लेनदेन �यवहारको ८ र ९ नं. बमोिजम �रट 
िनवेदकह�को घरको म�ुय �यि� (घरमूली) रहेको 
भ�ने यथे� �माण दिेखदैँन । ऋण खादँा िनवेदकह�को 
म�जरुी, सहमित िलएको देिखने �माणको अभाव 
रहेको, िनवेदकह�लाई िलखतमा सा�ी, रोहवरस�म 
नराखेको एव ंिलखत गदा� िनवेदकह�को समेत सहमित 
रहेको िथयो भ�ने आधार �माणसमेत िवप�ीह�ले पेस 

गन� सकेको ि�थित नदेिखने ।
अंश म�ुाको िफराद लेनदेन म�ुा पनु� पूव� 

परकेोमा �ितवादीले �ितउ�रमा ऋण नदेखाएको 
अव�था र प�रि�थित देिखएको छ । लेनदेन म�ुा पनु� पूव� 
नै �रट िनवेदक वादी रामरित देवी कहारसमेतको अंश 
म�ुा परकेोमा स�े साचँो �यवहार भए �ितउ�रसमेतमा 
यी िवप�ीह� छेदी कहारसमेतले उ� लेनदने 
भएको बेहोरा र सोको व�तिुन� �माण ��ततु 
गरकेो ह�नपुन�मा सो देिखदँैन । िवप�ी छेदी कहारको 
दाबीबमोिजम िनजह� घरको म�ुय भई सगोलमा 
नै रहदँाको अव�थामा ऋण िलएको �यवहार पिु� 
ह�ने व�तिुन� र िव�सनीय अव�था र प�रि�थितको 
िव�मानता नदिेखदँा िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र 
िवप�ीतफ� बाट रहनभुएका िव�ान् कानून �यवसायीले 
��ततु गनु�भएको बहस िजिकरसमेतसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट वादी सीताराम कहार र �ितवादी छेदी 
कहारसमेत भएको लेनदेन म�ुाको फैसलाबमोिजमको 
ऋण िनज �रट िनवेदकह� रामरित देवी कहारसमेतले 
ितनु�  बझुाउनपुन� आधार देिखन नआएकोले �रट 
िनवेदकह�समेतको अशंभागबाट लेनदेन म�ुामा 
िबगो र कोट� फ� भराउने भनी तहिसलदारबाट िमित 
२०७२।७।२९ मा भएको आदेश सदर गन� गरी 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।९।२४ 
मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७३।२।६ को 
आदशे िमलेको नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�लाई बाहेक गरी अ�मा 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी िललामसमेतको 
गनु�पन� काय� गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-C I-०२१०, िलखत दता� 
बदर िनण�य दता� बदर हक कायमसमेत, सानुका�छा 
भोमजनसमेत िव. राजाराम ितवारीसमेत

िववािदत िक.नं. १२ र १३ समेतका १३ 
िक�ा ज�गा मोही िड.टेकबहादरु अमा�यका नाउमँा 
दता� ह�ने २००० सालदिेख बाली आउने ज�गा हो 
भनी २००० सालको सनद प�बाट दिेख�छ भने 
२०२१ सालमा ज�गा नापी ह�दँाका बखत तयार 
भएको िफ�डबकुको जोताहा महलमा आइते भोमजन 
लेिखएको िकसान महलमा शशीबहादरु र दवेबहादरु 
उ�लेख भई जोताहा महलको बेहोरामा शशीबहादरु 
र देवबहादरुको साझा ज�गा हो कुत ितरी जोती 
खाई आएको छु भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
यसबाट िववािदत ज�गाको सािबकदेिखको हकवाला 
��यथ�ह�का बाबबुाजे रहेको भ�ने पनुरावेदकका 
बाजे आइते भोमजनले नै �वीकार गरकेो र िमिसल 
संल�न २००० सालको सनतप�बाट समेत िववािदत 
िक.नं.१२ र १३ का ज�गा ��यथ�ह�का बाब ुबाजेको 
नाममा दता� ह�न छुट रहेको भ�ने �प��पमा दिेखन 
आएको ।

��यथ�ह�ले मालपोत काया�लयमा छुट 
ज�गा दता� गराई पाउन चाग ु मौजाको २५०३ नं.को 
लगत देखाई िवता�को लािग िनवेदन िदएपिछ मालपोत 
काया�लयले सो लगत िभडाई ज�गा दता� �योजनको 
लािग िमित २०६६।४।२६ मा �थलगत सज�िमन 
गराएको िमिसल �माणबाट देिखएको छ । जसमा दाबीको 
ज�गालगायत िमित २०६६।५।७ को िनण�यमा समावेश 
स�पूण� िक�ा ज�गा सािबक मौजा चाग ुर.ैनं. २५०३ 
को टेकबहादरु अमा�यको घर�ार शेमा� लगतबाट िभड्ने 
देवीबहादरु अमा�य, शशीबहादरु अमा�य, दगुा�बहादरु 
अमा�यसमेतको नाममा नाप न�सा भएको िबता� गठुी 
नभई रकैर ज�गा हो भनी एकै बेहोरा उ�लेख भएको 

देिखन आएको छ । उ� सरजिमन बेहोरालाई �वीकार 
गरी य�तै �कृितको ज�गा िक.नं. २९, ३३, ३४, १८, 
१०२ समेतको जोताहा मोही भीमबहादरु घलानको 
एकाघरको छोरा सेते घलानसमेतले सहीछाप गरकेो 
देिख�छ । ियनै पनुरावेदकसरह समान कानूनी हैिसयत 
भएको सेते घलानसमेतले ज�गा िबता� होइन भनी उ� 
सज�िमनमा �य� गरकेो कथनलाई िव�वास गनु�  नपन� 
कुनै कारण नह�दँा सोसमेतबाट िववािदत ज�गा �ी ५ 
को फमा�यसी रकैरमा प�रणत भएको िबता�को ज�गा हो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था 
िव�मान देिखन नआउने ।

ज�गावालाको हैिसयतमा रहेको शशीबहादरु, 
दगुा�बहादरु अमा�यले दाबीको ज�गालगायत अ�य 
ज�गाको मालपोतबापतको रकम �.४७७।०१ िमित 
२०३१।०४।१४ मा अथ� म��ालय मालपोत िवभाग 
कोष तथा तहिसल काया�लय काठमाड�मा धरौटी 
राखेको देिखदँा उ� ज�गा ��यथ� उ�मबहादरु 
अमा�यसमेतको पखुा�को रकैर ज�गा नै रहेभएको र 
अिवि�छ�न�पमा िनजह�ले नै भोग चलन गरकेो भ�ने 
पिु� ह�न आउने ।

दाबीको ज�गालगायत िविभ�न १७ िक�ा 
ज�गा िमित २०६६।५।७ मा �ितवादीम�येका 
उ�मबहादरु अमा�य तथा मोहनबहादरु अमा�यको 
नाममा संय�ु दता� गन� िनण�य भएप�चात् पनुः उ� 
िनण�य बदर गरी िमित २०६६।५।२८ मा ज�गा �ी 
५ को सरकारको नाममा दता� गन� गरकेो मालपोत 
काया�लय, चाबिहल, काठमाड�को िनण�य बदरतफ�  
��यथ�म�येकै राजाराम ितवारीसमेतले दायर गरकेो 
०६६-WO-०७५९ को उ��ेषणको �रट िनवेदनमा 
िमित २०६९।१।१७ मा यस अदालतबाट भएको 
फैसलामा मालपोत काया�लयको िमित २०६६।५।२८ 
को िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर भएको छ । सो 
फैसलामा २०२१ सालमा भएको नापीप�चात् तयार 
भएको िफ�डबकु, िमित २०३६।४।२६ मा भएको 
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�थलगत सज�िमन, िमित २०३१।४।१४ को उ� 
ज�गाको मालपोतबापतको रकम धरौटी राखेको रिसद 
तथा २०२१ सालमा नापी ह�दँादेिख ज�गा जोतकमोद 
गरी आएको मोहीको अव�थासमेतलाई �माणमा 
�वीकार गरकेो दिेखदँा सो त�यलाई समेत ��ततु 
म�ुामा िनण�य गन� �ममा नजर अ�दाज गन� सिकने 
अव�था नदेिखने ।

पनुरावेदकले साखँ ु मौजाको रतैान नं. तथा 
��यथ�ले चागँ ुमौजाको लगतको ज�गा हो भनी दाबी 
एवं िजिकर िलएको अव�था छ । साखँ ु तथा चागँ ु
िसमाना जोिडएको एकै �े� भएको तथा सािबकमा 
िज�ला िवभाजनपूव� एकै मौजाको रहेभएको िज�ला 
िवभाजन भएपिछ अलग अलग िज�लामा परकेो भनी 
�ितवादीबाट िलएको िजिकरलाई अ�यथा �मािणत 
गराउन यी पनुरावेदकले सकेको नदेिखदँा �ितवादीको 
िजिकरलाई अ�वाभािवक �पमा िलन स�ने अव�था 
नरहने ।

यसरी दफा दफामा विण�त कथनह�बाट 
सम��पमा ��यथ�ह�ले चागँ ु मौजाको २५०३ 
नं. को लगत देखाई िबता�को लािग िनवेदन गरकेो, 
मालपोत काया�लयले सो लगत िभडाई ��यथ� 
�ितवादीह� उ�मबहादरु र मोहनबहादरु अमा�यका 
नाउमँा दता� गन� िनण�य गरकेो, सो िनण�य िफ�डबकुमा 
उि�लिखत िकसानको बेहोरा र सरजिमनको 
बेहोरासमेतबाट पिु� भएको देिखएको, पनुरावेदकका 
बाबबुाजे आइते भोमजनले दाबीको ज�गा ��यथ� 
�ितवादीको बाबबुाजेको हो भनी िफ�डबकु बेहोरामा 
लेखाएको देिखन आयो । आ�नो नाउमँा दता� ह�नपुन� 
भनी फमा�यसी िबता�को �माण दखेाई यी पनुरावेदक 
वादीले मौकामा मालपोत काया�लयमा हक दाबी गरी 
अ�यथा �मािणत गन� सकेको अव�थासमेत नरहेको, 
यस अदालतबाट िमित २०६९।१।१७ मा भएको 
फैसलासमेतबाट िववािदत िक.नं.१२ र १३ का ज�गा 
��यथ�ह�का बाबबुाजेको नाममा ०२१ सालमा 

नापी भई दता� ह�न छुट भएको ज�गा भ�ने पिु� ह�न 
आएको देिखदँा पनुरावेदक वादीतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले बहस िजिकरमा उठाएका तक�  एवं यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भएको 
आदशेमा िलइएका आधार �माण तथा निजर ��ततु 
म�ुाको त�यसगँ िम�ने अव�था नदिेखदँा उ� आदेश 
र बहस बुदँासगँ सहमत यो इजलास ह�न नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारण तथा 
�माणसमेतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।४।२८ को फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०७।१५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िच�तामिण शमा�
इित संवत् २०७५ साल आि�न ९ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७४-CI-०२१३, 

िलखत दता� बदर िनण�य दता� बदर हक 
कायमसमेत, सानुका�छा भोमजनसमेत िव. 
राजाराम ितवारीसमेत भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।
 § यसमा समान �कृितको ०७४-CI-०२११, 

०२१४, ०२१२, ०२१५,  िलखत दता� 
बदर िनण�य दता� बदर हक कायमसमेत, 
ठुलीका�छी वाइवासमेत िव.  राजाराम 
ितवारीसमेत, ठुलोका�छा िघिसङसमेत िव. 
राजाराम ितवारीसमेत भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-१२७१, िलखत बदर, 
जलकुमार गु�ङसमेत िव. च�फा गु�ङसमेत

सगोलको स�पि� संर�णको दािय�व सबै 
अंिशयारह�को ह�ने र �य�तो स�पि�को भोगचलन 
िब�� �यवहार सगोलकै समझदारी र िहतमा गनु�पन� 
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ह��छ । �यसैले पिन सगोलको स�पि� िब�� �यवहार 
गदा� उमेर पगेुका सगोलका अंिशयारको म�जरुी 
िलनपुन� कानूनी �यव�था ग�रएको पाइ�छ । प�रवारका 
सद�यिबच एकले अक��ित गनु�पन� �यवहार, िव�वास, 
मया�दा, सहयोग र भरोसा रहेस�म घर �यवहार चलाउने 
दािय�व स�ब�धमा िववाद िसज�ना ह�ने देिखदँैन । घर 
�यवहार चलाउने स�दभ�मा प�रवारको म�ुय �यि�को 
चयन औपचा�रक �पमा नह�ने भए पिन पा�रवा�रक 
मामलामा �मखु दािय�व वहन गन� �यि�लाई 
प�रवारका सबै सद�यह�ले म�ुय �यि�कै �पमा 
�वीकार गन� �चलनलाई हा�ो सामािजक �यव�थाले 
समेत �वीकार गरकेो पाइ�छ । हा�ो घर प�रवार 
तथा समाजमा पर�परादिेख अवल�बन गरी आएका 
य�ता �चलनलाई अंश तथा लेनदेन �यवहारस�ब�धी 
कानूनी �यव�थाले पिन आ�मसात् गरी आएको 
देिख�छ । यसै स�दभ�मा सािबक मलुकु� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको ८ नं. र अंशब�डाको महलको १९ नं. 
ले घर �यवहार चलाउने पिहलो दािय�व पित, िपता 
वा लो�ने मािनसलाई तोकेको पाइ�छ । घर �यवहार 
चलाउने म�ुय �यि� �ीमती वा अ�य सद�य भएमा सो 
त�य �यवहार �माणबाट दिेखनपुन� ह��छ । मलुकु� ऐन, 
लेनदने �यवहारको ८ नं. अनसुार "घरको म�ुय भई 
कामकाज गन� वा सगोलमै बसी िविभ�न घर, खेती, 
�यापार वा अ� कुनै काम गरी ब�न े उमेर पुगेका 
जानकार लो�नेमािनस वा �वा�नी मािनस आफू 
बसी काम गरकेो ठाउँको म�ुय ठहछ�न ् । �य�ता 
म�ुयले गरकेो �यवहार वा एकाघरका उमरे पुगेका 
अ�ले गरकेोमा म�ुय जानकारको पिन सहीछाप वा 
िलखत भएको �यवहार मा� गो�ारा धनबाट च�न े
छ" भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । पा�रवा�रक भूिमका, 
पर�परको अ�तरिनभ�रता, आय आज�नको िज�मेवारी 
आिदको आधारमा घर �यवहार चलाउने म�ुय �यि�को 
पिहचान ह�न स�ने देिख�छ । वादी जलकुमारले भारतीय 
सेनामा काय�रत भई अवकाशप�ात् िववािदत घरज�गा 

जोडेको भ�ने िफरादमा उ�लेख भएको देिख�छ । िनज 
जीिवत नै रहेको अव�थामा �यवहारस�मत �ि�कोण 
तथा लेनदेन �यवहारको ८ नं. र अंशब�डाको महलको 
१९(१) नं. को कानूनी �यव�थाको भावनाअनसुार 
िनज �वाभािवक �पमै घर �यवहार चलाउने म�ुय 
�यि� भएको देिखने ।

यस अदालतको पूण� इजलासबाट ल�मीदेवी 
बा�तोला िव�� इ��मोहन अिधकारी भएको िलखत 
बदर म�ुा (ने.का.प.२०५४, अङ्क १, िन.नं. ६३०३) 
मा "सगोलको अशंब�डा ला�ने स�पि� भनी दाबी 
भएकोमा सगोलको होइन िनजी आज�नको स�पि� 
हो भ�ने प�ले नै िनजी आज�नको स�पि�को सबुद 
गुजानु�पन� सव�मा�य िस�ा�त हो । अंशब�डाको 
१८ नं. ले िनजी ठहन� र ऐ. को १९ नं. ले आ�नो 
पालामा आज�को स�पि� िनजी ठहन� अव�थामा 
बाहेक सँगै बसेको अंिशयारको सगोलको आज�नमा 
सबै अंिशयारको भाग ला�ने ह��छ ।" भनी �या�या भई 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । �ितवादी च�फा 
ग�ुङले स�ु अदालतमा उपि�थत भई वादी दाबी 
ख�डन गन� सकेको दिेखदैँन । िनज च�फा ग�ुङको 
आज�नबाट दाबीको ज�गा ख�रद भएको भ�ने पिन 
कतैबाट पिु� ह�दँनै । िनज घरको म�ुय कारोबार गन� 
�यि� रहेको भ�ने पिु� ह�ने पया�� आधार, कारण 
देिखन आएको छैन । घर �यवहार चलाउनको लािग 
िनजले आय आज�नको �मखु िज�मेवारी वहन गरकेो 
देिखदँनै । प�रवारका सबै सद�यले िनजलाई नै घर 
�यवहार चलाउने म�ुय �यि�को �पमा �वीकार गरकेो 
देिखन आएको छैन । यसरी �ितवादी च�फा ग�ुङलाई 
घर �यवहार चलाउने म�ुय �यि� भएको मा�न सिकने 
कुनै िव�सनीय आधार �माण दिेखन नआएकोले 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १९(१) नं. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार िनजले सगोलको ज�गा िब�� गदा� 
उमेर पगेुका सगोलका अंिशयारको म�जरुी िलनपुन� 
नै देिखन आयो । अचलमा आधास�म र चलमा सबै 
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�यवहार चलाउनलाई िब�� गन� सो घरको म�ुय �यि� 
ह�नपुछ�  । जलकुमार घरको म�ुय �यि� देिखइरहेको 
अव�थामा च�फा ग�ुङले गरकेो �यवहार कानूनतः 
नदेिखने । 

यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
महे��बहादरु काक� िव�� वीर�े�माया काक�समेत 
भएको िलखत बदर म�ुा (ने.का.प. २०६९ अङ्क ५ 
िन.नं. ८८२१ मा "अशं नभएको सगोलको अचल 
स�पि� कुनै बेहोराले िब�� वा हक ह�ता�तरण 
गदा� अिनवाय� �पमा अिंशयारको म�जुरी िलनुपन� 
ह��छ, यसरी हक ह�ता�तरण गदा� अिंशयारले 
सा�ी नबसकेो र हक छािडिदन म�जुर नगरमेा 
�य�तो अिंशयारको हक जाने ि�थित नरहन”े भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । �ितवादी च�फा 
ग�ुङले सगोलका यी वादीह�को म�जरुी निलई पा�रत 
ग�रिदएको िववािदत िलखत वादीह�को हकमा बदर 
ग�रिदनपुन�मा �ितवादी च�फा ग�ुङ घर �यवहार 
चलाउने म�ुय �यि� भएको भ�नेसमेतको आधार िलई 
वादी दाबी नप�ुने गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
भएको फैसला मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं. र 
अंशब�डाको १९(१) नं. को कानूनी �यव�था तथा यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
देिखने । 

अतः �ितवादी च�फा ग�ुङ घर �यवहार 
चलाउने म�ुय �यि� भएको नदिेखएको र िनजले 
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं.१८ को िक.नं. 
३२५६ �े.फ. ०-८-०-० ज�गा र �यसमा भएको 
घरसमेत गंगादेवी ग�ुङलाई र.नं. ४५४(ख) बाट 
िमित २०६८।५।२० मा राजीनामा पा�रत गरी िददँा 
उमेर पगेुका यी वादीह�को म�जरुी िलएकोसमेत 
नदेिखदँा वादी दाबी नप�ुने गरी स�ु का�क� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७०।११।४ को फैसला 

उ�टी भई उ� िलखतम�ये ५ भागको ३ भाग बदर गरी 
वादीह�को नाउमँा दता�समेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल पसु १० गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-११७७, 

जालसाजी, जलकुमार ग�ुङ िव. च�फा 
ग�ुङ भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही,  ०७४-RC-००८३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िदलकुमार तु�बापो

�ितवादी िदलकुमार त�ुबापोले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� इि�डयाबाट आउन ु
भएका िबजलुी िल�बू भ�ने काकालाई भेट्न भनी 
िमित २०६३।१।३० को राित ९ बजेितर  मतृकको 
घरमा पगेुपिछ मतृक रा�ीमाया ईङवालाई काकाह� 
कहा ँ ह�नहु��छ भनी सो�दा रातको समयमा िकन 
खोजी िहडेँको भोिल आइज भनी भनेक�ले मलाई 
मादकपदाथ� सेवन गरकेो अव�था ह�दँा ए�कासी �रस 
उठी यसलाई मानु�प�यो र कान र नाकमा लगाएको सनु 
लानपु�यो भनी मेरो मनमा पाप उ�प�न भई यताउता 
हेदा�  घरको कुनाप�� िभ�ामा ठड्याई राखेको ब�चरो 
देखी �यसैलाई िटपी िनजको क�चटमा �हार गदा� 
िनज एकै पटकमा ऐयास�म नभनी सोही ओ�यानमा 
रगता�ये भई ढलेप�ात म�रन् िक �या हो भनी 
बोलाउदँा नबोलेको र चलाउदँासमेत नचलेपिछ 
िनजलाई सोही ओ�यानमा सतुाई िनजको कान र 
नाकमा रहेको १२ आना बराबरको सनु िझक� भागेको, 
भारतको िसलगडुीतफ�  गई मतृकको सनु िसलगडुीमा 
नै �.१०,०००।- (दश हजार) मा बेचेको र पैसा 
सिकएपिछ नेपालमा फक� को हो, उ� वारदातमा अ� 
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कोही कसैको संल�नता छैन, म ए�लैले मारकेो हो भनी 
कसरुमा सािबत रहेको देिख�छ । िनज �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा�समेत इि�डयाबाट आउन ु
भएका िबजलुी िल�बू भ�ने काकाको बारमेा सो�दा 
मतृकसगँ िववाद भई मतृक रा�ीमायालाई ब�चरोले 
टाउकोमा हानी मारकेो हो भनी कसरु �वीकार गरकेो 
देिख�छ । िनजको सो बेहोरा घटना�थल तथा लास 
�कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
पिु� ह�न आएको छ । वारदातमा �योग भएको ब�चरो 
बरामद भएको छ । जाहेरवाला तथा गाउकँा अ�य 
मािनसह�ले समेत उ� वारदातमा िनज �ितवादीको 
संल�नता रहेकोमा िव��त भई घटना िववरण कागज 
गरी अदालतमा समेत बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
वारदातप�ात् �ितवादी बेचैन भई किहले ससरुालीितर 
जाने किहले भागी इि�डयाितर जाने भनी शंका�पद 
�यवहार दसा�एको कुरा जाहेरवालालगायत बिुझएका 
मािनसह�को कागज तथा बकप�समेतबाट दिेखनकुो 
साथै �ितवादी �वयलें पिन सो कुरा अदालतको 
बयानमा �वीकार गरकेो पाइ�छ । उ� वारदातमा 
�ितवादीबाहेक अ�य कसैको सलं�नता रहेको 
नदेिखएको तथा मतृक रा�ीमाया ईङवाको कानमा र 
नाकमा लगाएको सनु नभएको अव�थासमेतबाट यी 
�ितवादीले सनु चोरी गन� �लोभनबाट नै मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो देिखन आउछँ । यस अव�थामा 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�नेसमेत ठहराई स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अतः उपयु��बमोिजम उि�लिखत आधार 
कारणबाट �ितवादी िदलबहादरु त�ुबापोलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ को १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको पाचँथर िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०७३।५।१३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 

साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल 
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा 
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ ३ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७६-RC-००७०, कत��य 
�यान, डाकँा,  नेपाल सरकार िव. श�ुराज िल�बू

�ितवादी श�ुराज िल�बू िमित 
२०७५।३।३।२८ को राित गाउकँा साथी कैलास 
िल�बूको िददीको िववाहमा ढोल ना�न भोटे खडक 
भ�ने रोिहत िल�बूसगँ गएको र वारदातको िदन िमित 
२०७५।३।२९ को िबहानको अं.०५:०० बजेको 
समयमा िववाह घरबाट आ�नो घरमा आई जाडँ 
खाई सनुको गरगहना चोरी गन� िनयतले भाउजू पन� 
िनरमाया िल�बूको घरमा पगेुको कुरा िनज �ितवादीले 
मौकामा र अदालतमा गरकेो बयानमा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । मतृकले िनजलाई खाजासमेत खान िदएको 
र केहीबेर टच� लाइट हातमा बोक� बािहर िन�क� 
केही समयपिछ घरमा आई मािथ टाडँमा पगुी कपडा 
िमलाइरहेको अव�थामा िनजले लगाएको सनुको पोते 
खो�न िनजको कपालको च�ुठोमा समाती बलोमा दईु 
पटक बेसरी ठो�याई िदएको र �यसपिछ पिन पनु: 
िभ�ामा ठो�याई िनज बेहोस भई भइुमँा लडेपिछ 
िनजले लगाएको कानको एउटा म�ु�ी र सनुको नौगेडी 
पोते र िनजको थैलीमा भएको �.७५।- �पैयासँमेत 
चोरी गरकेो भनी अदालतसम� सािबत रहेको 
देिख�छ । �यसपिछ सनु बे�न िसधवुा बजारितर जाने 
�ममा बाटोको होटलमा खाजा खादँा �हरीह� गाउिँतर 
गएको देखी सनुको गरगहना खाजा खाएको होटलको 
बे�चको ख�ुामा राखेको भनी बयानमा उ�लेख 
गरअेनसुार नै िनजबाट सोही �थानमा चोरीको गहना 
फेला परकेो बरामदी मचु�ुका तथा �हरी �ितवेदनबाट 
देिख�छ । 
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�ितवादी श�ुराज िल�बूले जाहेरी 
दखा��तको बेहोरालाई समथ�न प�ुने गरी वारदातको 
िसलिसलेवार घटना�मलाई उ�लेख गरी मौकामा 
र अदालतसम� बयान गरकेो देिख�छ । िनज गहना 
चोरी गन� मनसायले नै जाहेरवालाको घरमा पगेुको 
देिख�छ । मतृक �ितवादीकै िचनजानकै भाउजू नाता 
पन� भएकोले �ितवादीको करततुको पोल ख�ुने डरले 
गहना जबरज�ती चोरी गन� �ममा मतृकलाई मान� नै 
िनयत राखी मतृकको टाउको पटकपटक ठो�याई 
बेहोस पारी मन�स�मको काय� गरकेो देिख�छ । लास 
�कृित मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनबाट 
मतृकको म�ृय ुटाउकोमा लागेको चोटको कारण भएको 
देिख�छ । �ितवादी श�ुराज िल�बूको कत��यबाट नै 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने त�य घटना िववरण कागज 
गन� मािनसह�ले लेखाएको बेहोरा तथा िनजह�ले 
अदालतमा गरकेो बकप�बाट समेत समिथ�त भएको 
देिख�छ । िमिसल संल�न त�य �माणह�बाट �ितवादी 
श�ुराज िल�बूले मतृक िनरमाया िल�बूलाई टाउको 
ठो�याई ग�भीर घाइते बनाएको र सोही चोट पीरको 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको दिेखन आएकोले िनजले 
सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ नं. र १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो त�य �थािपत ह�ने ।

तसथ�, �ितवादी श�ुराज िल�बूले गरकेो 
कसरुज�य काय�को आधारमा वारदात ह�दँाको अव�थामा 
कायम रहेको मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
तथा १३ (३) नं. को चोरीको महलको ४ नं. मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा १७८(२) बमोिजम 
�यान मारतेफ�  �ितवादीलाई ज�मकैद ह�ने, जबरज�ती 
चोरी गरतेफ�  मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) 
बमोिजम चार मिहना कैद ह�ने, फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ 
को उपदफा (१) को �ितब�धा�मक वा�यांशअनसुार 
यी �ितवादीलाई फैसला काया��वयनको स�दभ�मा 

ज�मकैद ह�ने गरी लगत क�ने, साथै ऐ. को दफा ४१ 
बमोिजम �. ५०,०००।- (पचास हजार) पीिडतले 
�ितवादीबाट �ितपूित�बापत पाउने गरी स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित 
२०७६।३।१२  को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित संवत् २०७६ साल पसु १० गते रोज ५ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, २०७२-CI-०५८८, उ��ेषण / 
परमादेश, दीपिकरण �े� िव. नेपाल िव�ुत् �ािधकरण, 
िवतरण तथा �ाहक सेवा पा�पा िवतरण के�� पा�पा, 
तानसेनसमेत

िनवेदकको िव�त्ु �ािधकरण 
िविनयमावली�ारा गिठत पनुरावेदन सिमितमा 
पनुरावेदन गन� जाने हक बाकँ� रहदँारहदैँ अदालत 
�वेश गरकेो कानूनस�मत देिखएन । िनवेदकको हकमा 
वैकि�पक उपचारको समाि� भएको वा अपूरणीय �ित 
भएको अव�था पिन देिखएन । कानूनमा �यव�था 
भएअनसुार पनुरावेदन सिमितमा पनुरावेदन गन� 
अिधकार कानूनले �दान गरकेो अव�था िव�मान 
ह�दँाह�दँ ैिनज िनवेदक सो कानूनी उपचार �ा� गन�तफ�  
नलागी िसधै �रट िनवेदनको मा�यमबाट अदालतमा 
�वेश गरकेो अव�थामा �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
नदिेखई िमलेकै देिखयो । अतः  उपयु��  िववेिचत 
आधार  कारणबाट  पनुरावेदन  अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७२।२।१३ मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  इशा सवुेदी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।
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१२
 मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी
 ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०६४८, उ��ेषण /
 परमादशे, आशा गु�ङ िव. सश� �हरी बल, �धान
काया�लय, हलचोकसमेत

िनवेिदका स�वा भएको काया�लयमा 
समयिभ� नगई गैरहािजर रहेकोले सेवाबाट हटाएको, 
उ� काय� कानूनस�मत नै रहे भएको भ�ने बेहोराको 
िवप�ी काया�लयह�को िलिखत जवाफ रहेको भए 
तापिन िनवेिदका र िवप�ी काया�लयिबच चलेको 
०७१-WO-०८९९ नं. को �रट िनवेदनमा आधार, 
कारणको िव�ेषण गरी �रट िनवेिदकाको नामको �याद 
तामेल ह�दँाका बखत बह�िववाह म�ुाको आरोपमा िनज 
िनवेिदका थुनामा रहेक�ले िनजले िवप�ी सश� �हरी 
बल काया�लयले जारी गरकेो आ�नो नामको हािजर 
ह�न आउनेबारकेो सूचनाको जानकारी नपाएको भ�ने 
देिखएको र िनवेिदकालाई सनुवुाइको मौकासमेत 
निदएको देिखएको भ�ने आधार िलई िवप�ी 
काया�लयले गरकेो िमित २०७०।१।१७ को िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�दँा उ� िनण�य 
यस अदालतबाट जारी भएको उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने ठहरी फैसला भएको दिेखने ।

स�वा भई जादँै गदा�को अव�थामा आफूउपर 
बह�िववाहको म�ुा परी सो म�ुामा पपु��को �ममा आफू 
�हरी िहरासतमा ब�नपुरकेोले आफूले िवप�ीह�ले 
आ�ना नाममा जारी भएको हािजर ह�न आउने बारकेो 
सूचना नपाएको भ�ने त�कालीन समयमा थनुामा रहेक� 
िनज िनवेिदकाको िजिकर रहेको देिख�छ । िनवेिदका 
थुनामा रहेको ि�थितमा िवप�ी काया�लयह�ले �रट 
िनवेिदका रमाना भई गएको काया�लयमा हािजर ह�न 
नगएको, िनज काया�लयमा गैरहािजर रहेको भ�ने 
अथ� गरी पदम�ु गनु�  थनुाको प�रि�थितको रोहबाट 
�यायोिचत नदेिखने ।

िवप�ीह�ले िनवेिदकालाई सेवाबाट हटाउने 

गरी भए गरकेो िनण�य कानूनस�मत नभएकोले 
उ� िनण�य बदर गरी िनवेिदकालाई आ�नो पदमा 
पनुब�हाली गराउन ु भनी जारी भएको आदेशबमोिजम 
िनवेिदका सेवामा पनुब�हालीसमेत भइसकेको देिखएको 
ि�थितमा िनज िनवेिदकाको हकमा पिन उि�लिखत 
िनयम १५९ को �यव�था आकिष�त ह�ने नदेिखने । 
साथै िनवेिदकालाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य 
नै गैरकानूनी घोिषत भइसकेप�ात् उ� िमितदेिख 
िनज सेवामा पनुब�हाली भएको िमित अविधस�मको 
तलब भ�ालगायतका कानूनबमोिजमको पाउनपुन� 
सिुवधा िनजले नपाउने भ�ने पया�� र यथे� आधार 
कहीकँतैबाट पेस ह�न आएको नदेिखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारण, यस अदालतको संय�ु इजलासबाट भएको 
उि�लिखत िनण�य ��ततु िववादका स�दभ�मा मेल 
खान गएको ि�थित, िनवेिदकाको स�ब�धमा िवप�ी 
काया�लयले गरकेो िमित २०७०।१।१७ को िनण�य 
यस अदालतको िमित २०७३।११।३० गतेको 
पूव�िनण�यानसुार बदर भई िनवेिदका पनुः सेवामा समेत 
बहाली भइसकेको देिखएको ि�थितमा िनवेिदकाले माग 
गरकेो अविधिबचको तलब भ�ालगायत कानूनबमोिजम 
पाउनपुन� अ�य सिुवधाबाट िनवेिदका वि�चत ह�नपुन� 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा िनवेिदकालाई उ� 
अविधको तलब भ�ालगायतका िनजले कानूनबमोिजम 
पाउनपुन� अ�य सिुवधासमेत �दान गनु�  भनी िवप�ी 
सश� �हरी काया�लय, हलचोक काठमाड�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रिदने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल पसु १५ गते रोज १ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-०७७२, जबरज�ती 
करणी, पासाङनु� शेपा� िव. नेपाल सरकार
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िमित २०७०।१२।३० गते घटना भएकोमा 
पीिडतको �वा��य परी�ण िमित २०७१।१।१२ 
गते मा� भएको दिेख�छ । �ितवेदनमा There is no 
signs of recent forceful sexual entercourse 
भ�ने बेहोरा उि�लिखत छ । जबरज�ती करणीका 
ताजा िच�ह� नदेिखनमुा क�रब दईु साताअिघ 
वारदात ह�दँाका बखत भएका िच�ह� समया�तरमा 
पिन रिहरहनपुन� भ�ने अथ� गन� िम�दैन । वारदातको 
समयमा पीिडतले लगाएको स�ुवाल धोई पखाली 
�याकँ� सिकएको छ । �ितवादीको डर एवं नाबालक 
अव�थासमेतका कारण अ� कसैलाई भ�न नसक� 
�माणको स�ुवाल नै �यािँकिदएक� पीिडतले 
वारदातपिछ परी�ण गदा�को अविधस�ममा यौनाङ्ग 
धोइपखाली गरकेो ह�न स�ने उि�कै स�भावना रहेको 
छ । यसरी लामो समय �यतीत भएपिछ ग�रएको 
परी�ण �ितवेदनमा जबरज�ती करणीका ताजा 
सङ्केत नदेिखएको भ�ने आधारमा मा� पीिडतमािथ 
जबरज�ती करणी भएको होइन भ�न िम�दनै । अ�यथा 
पिु� नभएस�म जबरज�ती करणीको वारदातमा 
�माणको पिहलो कडी नै पीिडत ह�न् । यस आधारमा 
समेत ��तुत म�ुामा आफूमािथ करणी भएको काय� 
सिब�तार उ�लेख गन� ९ वष�या पीिडत बािलकाको 
भनाइलाई अ�यथा मा�न नसिकने । 

जबरज�ती करणी गन� मनसायअन�ुपको 
काय� �ितवादीले गर ेनगरकेो स�ब�धमा हेदा� आ�नो र 
पीिडतको स�ुवाल खोली िनजले आ�नो यौनाङ्गले 
पीिडतको यौनाङ्ग छोएको भ�ने �वयं �ितवादीको 
�वीकारोि� छ भने पीिडतले आ�नो स ु गन�मा 
�ितवादीले िनजको स ु गन� िछराएको भनी मौकामा 
तथा अदालतमा समेत लेखाएको अव�था छ । मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको दफा १ को (ग) मा 
योिनमा िलङ्ग केही मा� �वेश भएको रहेछ भने पिन 
यस न�बरको �योजनको लािग करणी गरकेो मािनने 
छ भ�ने �यव�था रहेको छ । �ितवादीले जबरज�ती 

करणी गरपेिछ पीिडत दखेुर रोएको र रगतज�तो पदाथ� 
लागेको स�ुवाल केही समयपिछ नै धोएको भ�ने त�य 
�थािपत भएको छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादीले 
पीिडतउपर जबरज�ती करणीको काय� गरकैे देिखने ।

��ततु म�ुामा बािलकाको यौनाङ्गमा 
�ितवादीले आ�नो यौनाङ्ग �वेश गराएको तर 
�मालमा वीय��खलन गरकेो त�य �थािपत 
छ । पीिडतको यौनाङ्गमा आ�नो िलङ्ग �वेश 
गराइसकेपिछ बािहर वीय��खलन गरकैे आधारमा मा� 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन, आशय करणी गरकेो 
हो भ�ने िजिकरलाई मा�दै जाने हो भने य�तो �या�या 
िविधशा�ीय मा�यतािवपरीत ह�न गई जबरज�ती 
करणीको िवधाियक� म�सद पिन �वत: खि�डत 
ह�न जा�छ । य�तो अव�थामा पीिडतले �याय पाउने 
अव�था रहदँनै भने फौजदारी �याय �णालीमािथ नै 
ग�भीर ��न उजागर ह�ने । 

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा पीिडत बािलका नाम प�रवित�त गीतामािथ 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने पिु� भइरहेको 
अव�थामा �ितवादी पासाङन�ु शेपा�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु 
अपराधमा सोही महलको ३(१) बमोिजम वष� १०(दश) 
कैद सजाय ह�ने र िनज �ितवादीबाट पीिडत गीतालाई 
सोही महलको १० नं. बमोिजम �.१,००,०००।– 
(एक लाख) �ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याएको स�ु 
सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतको िमित २०७१।३।१० 
को फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७१।११।११ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल 
इित संवत् २०७५ साल फागनु २६ गते रोज १ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१५७४, जबरज�ती 
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करणी, नेपाल सरकार िव. मधु लामा थोकर
��ततु म�ुामा वारदात भएको समयमा 

�ितवादी मध ुलामा थोकरको उमेर १६ वष� मा� पगेुको 
देिखयो भने िनज क�ा ७ मा अ�ययनरत पाइयो । 
टी.भी. बनाउन जाउ ँभनी जीवन म�ातीले िनजलाई 
पिन साथै िलएर बजार आएको र फक� दा जीवन 
म�ातीले नै पीिडतलाई पिन घर प�ुयाइिदने भनेकोले 
पीिडत पिन सोही �कुटरमा आएको भ�ने देिखयो । 
रातको समयमा, खि�बरघेोल भ�ने एका�त �थलमा 
प�ुदा �कुटर रोक�, मध ु लामा थोकरलाई तेरो काम 
छैन, पर गएर बस् । कसैलाई नभन्, भने मा�रिद�छु भनी 
२२ वष�या जीवन म�ातीले १७ वष�या पीिडतलाई 
तानेर क�रब ५० िमटर टाढा लगी करणी गन� निदए 
मा�रिद�छु भनी जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखने । 

पीिडतलाई जबरज�ती करणी ग�रसकेपिछ 
पिन �ितवादी जीवन म�ातीले घटनाबारमेा कोही 
कसैलाई नभ�न,ु भने मा�रिद�छु भनी ियनै �ितवादी 
मध ु लामा थोकर र पीिडतलाई समेत डर, ध�क� 
देखाएको भ�ने पीिडतको भनाइ, �ितवादीको बयान 
तथा बिुझएका मािनसह�को बकप�समेतबाट दिेखन 
आयो । बाटोमै �कुटर रोक� सगैँ आएक� पीिडतलाई 
५० िमटर टाढा लगी �ितवादी जीवन म�ातीले 
जबरज�ती करणी गदा�  रातको समय भएका कारण 
डरले बो�न सिकन ँभ�ने �ितवादी मध ुलामा थोकरको 
बयान रहेको अव�थामा िनज �ितवादीलाई नै मितयार 
ठह�याई सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने नदिेखने । 

मितयार हो िक होइन भनी सजाय गनु�अिघ 
घटना ह�नमा िनजको उ�े�य के िथयो भ�ने कुरामा 
�प� ह�न ज�री ह��छ । �ितवादी मध ु लामा थोकर 
म�ुय अिभय�ुसगँ साथ लािग गएको भए पिन 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन�, जबरज�ती करणी 
गरकेो हेरी मनोर�जन िलने, अका� �ितवादी जीवन 
म�ातीले जबरज�ती करणी गन� लागेको काय�मा 

म�त गन�, �य�तो उ�े�य रा�ने वा �यसअन�ुपको 
काय� गन� कुनै पिन भूिमका िनजबाट िनवा�ह भएको 
पाइदँैन । य�तो अव�थामा रातको समयमा, एका�त 
�थानमा, आफूभ�दा मािथ�लो उमेरको नौजवान 
�यि�ले मािथ�लै उमेरक� पीिडतलाई �यानसमेत 
िलन स�ने ध�क� िदई, �ासमा पारी घटना गराएको 
अव�थामा पिन पीिडत नाम प�रवित�त ०४९-००३ 
(०७०/०७१) टाडँीको अि�मता बचाउने �यास 
गरने भनी �वयं स��ासमा परकेा १६ वष�य िकशोर 
�ितवादी मध ुलामा थोकरलाई सजाय गनु�  उिचत ह�ने 
नदिेखने ।

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा �ितवादीम�येका जीवन म�ातीलाई  मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५ वष� कैदको सजाय ह�ने र पीिडत नाम प�रवित�त 
०४९-००३ (०७०/०७१) टाडँीलाई �ितपूित�बापत 
�.३५,०००/- (प�तीस हजार) भराइिदने ठह�याई स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी तथा 
ियनै �ितवादी मध ुलामा थोकरले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७३।९।२६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २६ गते रोज १ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-RC-०१३६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ेम िव.क.

िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुका हेदा� 
घटना�थलबाट फ�वा थान-१ बरामद भएको 
देिख�छ । वारदात िमितमा मतृक करवीर प�रयारसगैँ 
सतेुका भिनएका �ितवादी �ेम िव.क.का दाज ु
िखमबहादरु िव.क. ले मतृकलाई िनज �ितवादीले 
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फ�वाले टाउकोमा हानी कत��य गरी मारकेो भनी 
अनसु�धानमा कागज ग�रिदएको दिेख�छ भने िनज 
�ितवादीले अनसु�धानमा बयान गदा� आ�नो �ीमती 
र छोरालाई माइतीमा रा�ने, घरमा न�याइिदने भ�ने 
कुराले उठेको �रसले आगँनमा रहेको फ�वा उठाई दईु 
चोट मतृकको टाउकोमा हानेको र सोही चोटको कारणले 
मतृक ससरुाको म�ृय ु भएको भनी र अदालतसम� 
बयान गदा�समेत जाहेरी बेहोरालाई पनुपु� ि� गद� मतृक 
आ�नो ससरुा भएको, िनजको म�ृय ु आफूले �हार 
गरकेो फ�वाबाट भएको र दशीको �पमा आएको 
फ�वाले नै �हार गरकेो भनी सनाखतसमेत गरी िदई 
यसै बेहोराको आ�नो अनसु�धानको बयानसमेत 
ठीक छ भनी आरोिपत कसरुमा सािबती बयान गरकेो 
देिखने । 

भेरी अ�चल अ�पतालबाट िमित २०६९।७।२ 
मा भएको मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारणमा Severe head injury due to physical 
assault भनी उ�लेख भएको देिखएको र �ितवादी 
�वयंले आफूले मतृक ससरुा सिुतरहेको बेला िनजको 
टाउकोमा फ�वाले दईु चोट हानी मारकेो ह� ँभनी बयान 
गरकेो ि�थितमा �ितवादीको उ� काय�बाट मतृकको 
म�ृय ुभएको दिेखदँा �ितवादी �ेम िव.क. लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. को कसरुमा १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१।१९ को फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०७१।७।३ को फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट मतृक करवीर प�रयारको म�ृय ु �ितवादी 
�ेम िव.क.को कत��यबाट भएकोमा िववाद नदेिखएको, 
घटना�थलबाट बरामद भएको दशी फ�वाले हानेको 
भनी �ितवादी अनसु�धान र अदालतमा समेत सािबत 
रही िनज �ितवादी �वयंले दशी फ�वा सनाखतसमेत 

ग�रिदएको अव�थामा �ितवादीको उ� काय�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. कसरु 
भएकोले िनजलाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट भएको िमित २०७१।७।३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा �ितवादी �ेम िव.क. को हकमा 
यस अदालतमा जाहेर ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७५ साल पसु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०७०२, ००७५, 
उ��ेषण, िज�ला िश�ा सिमित, पसा�समेत िव. 
रिवभूषण राम, रामदेव�साद कुम� िव. रिवभूषण राम

िलिखत जवाफसाथ पेस भएको िज�ला िश�ा 
सिमितको िमित २०७०।९।११ को िनण�यमा दरब�दी 
क�ा ह�ने िव�ालयको नाममा “भङ्गी साह उ�च 
मा�यिमक िव�ालय िव�ामपरु (राहत)” भिनएको छ 
भने दरब�दी थप ह�ने “नेपाल राि��य िन�न मा�यिमक 
िव�ालय िसि�गडी (बै�रया)” भिनएको छ । दरब�दी 
िमलान सहजीकरणका लािग िवप�ी िज�ला िश�ा 
सिमितसमेतले तयार गरकेो “इ-पिु�तका २०६९” 
अनकूुल दरब�दी िमलानको िनण�य भएको दिेखदैँन । 
िमित २०७१।५।१५ को िनण�यअनसुार दरब�दी क�ा 
भएर दरब�दी थप ह�ने िव�ालय िसि�गढी (बै�रया) 
मा िनवेदकको स�वा ग�रएको नभई िनवेदकलाई 
िनण�यअनसुारको दरब�दी िमलान नभएको िव�ालय 
(मह�वन) मा स�वा ग�रएको देिखयो । यसरी �ारि�भक 
�पमा नै िनवेदकको स�वा दरब�दी िमलानको 
आधारमा ह�न गएको भ�ने कुनै आधारसमेत देिखन 
नआउने ।

राहत दरब�दी र �थायी दरब�दीको कानूनी 
आधार र मा�यतामा धेर ै ठुलो िभ�नता रहेको छ । 
यसरी राहत दरब�दी कटौती भएको �थानमा �थायी 
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दरब�दीका िवप�ी रामदेव�साद कुम�लाई स�वा गन� 
िनण�य आफँैमा �वतः गैरकानूनी देिख�छ । िवप�ी 
रामदेव�साद कुम� काय�रत नेपाल राि��य उ�च 
मा�यिमक िव�ालय, डोकैला (बह�अरी) मा पिन दरब�दी 
क�ा भएको देिखदँैन । �नातको�र (अङ्�ेजी िवषयमा) 
उ�ीण� िश�क िवप�ी रामदवे�साद कुम�लाई मा.िव. 
�तरको ततृीय �ेणीबाट उ�च मा.िव. को �ाचाय� पदमा 
काम गन� अवसरसमेत िम�ने गरी र अक� सोहीसरहको 
यो�यता पगेुका िव�ान िवषयमा �नातको�र �ा� 
िश�क िनवेदकलाई उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
�ाचाय� पदमा रही सेवारत रहेको अव�थाबाट 
मा�यिमक िव�ालय �तरको िश�क पदमा काय� गन� 
गरी स�वा गरी समान अव�थाका दईु िश�कका िबचमा 
असमान �यवहार ह�ने गरी स�वा ग�रएको देिखयो । 
यसरी िनवेदकलाई िनजको मनोबलमा असर पन� गरी 
तथा िवप�ी रामदवे�साद कुम�लाई मा� अनकूुल र 
सहज ह�ने गरी समान अव�थाका दईु िश�कका िबचमा 
अ�यायपूण� र असमानजनक �पमा स�वा ग�रएको 
अव�था दिेखन आउने ।

िज�ला िश�ा सिमितको िनण�यबमोिजम 
िनवेदक तथा िवप�ीलाई समान पदमा स�वा ग�रएको 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहे पिन िनवेदक 
रिवभूषण रामलाई मा.िव. �तरको �धाना�यापक 
पदमा र िवप�ी रामदवे�साद कुम�लाई उ�च मा.िव. 
�तरको �धाना�यापक पदमा स�वा ग�रएको भ�ने 
देिख�छ । उ�च मा�यिमक िव�ालयको �धाना�यापक 
भनेको �यवहारतः �ाचाय� ह�ने भई मािथ�लो तहको 
िव�ालयको शैि�क �शासनको नेत�ृवदायी भूिमका 
िनवा�ह गन� अवसर �ा� ह�नलुाई र त�लो �तर अथा�त् 
मा.िव. �तरको िव�ालयको शैि�क �शासनको 
नेत�ृवदायी भूिमकामा रहनलुाई समान अव�था भ�न 
�यायसङ्गत देिखन नआउने ।

िनवेदक रिवभूषण राम दिलत समदुायका 
�यि� भ�ने पिन देिख�छ । यसरी अवसरको 

समानताको अभावमा पछािड पन� बा�य भएका वग� 
वा समदुायलाई अवसरमा अ�ािधकार िदइनपुन� 
मा�यता नेपालको संिवधानको मम� र भावनाअन�ुप 
समावेशीकरण एवं सामािजक �यायका �पमा िवशेष 
सरं�ण गरी �ाथिमकता िदइनपुन�मा सोको िवपरीत �ा� 
भइरहेको अवसरबाट नै वि�चत ह�ने गरी िनवेदकको 
मनोबललाई हतो�सािहत बनाउने गरी िवप�ी िज�ला 
िश�ा सिमितबाट दरब�दी िमलानको �ममा ग�रएको 
भिनएको स�वा मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार कानूनले 
िनधा�रण गरकेा आधार र अव�थाह�अन�ुप रहे 
भएको नदिेखने ।

िवप�ी िज�ला िश�ा सिमित एवं िवप�ी 
िज�ला िश�ा अिधकारीसमेतले िनवेदकको स�वाका 
स�ब�धमा िश�ा ऐन, २०२८ एवं िश�ा िनयमावली, 
२०५९ ले िनिद�� गरकेा आधार र अव�थािबना 
िमित २०७१।१।१५ मा दरब�दी िमलानको िनण�य 
गर े तापिन दरब�दी िमलान सहजीकरणका लािग 
िवप�ी िज�ला िश�ा सिमितसमेतले तयार गरकेो 
“इ-पिु�तका २०६९” अनकूुल दरब�दी िमलानको 
िनण�य भएको नदिेखएको, िमित २०७१।५।१५ को 
िनण�यअनसुार दरब�दी क�ा भएर दरब�दी थप ह�ने 
िव�ालय िसि�गढी (बै�रया) मा िनवेदकको स�वा 
नगरी िनवेदकलाई िनण�यअनसुारको दरब�दी िमलान 
नभएको िव�ालय (मह�वन) मा कानूनले िनधा�रण गरकेो 
स�वाका मापद�डिवपरीत स�वा गरकेो दिेखदँा यस 
अदालतबाट िमित २०७४।२।७ मा भएको झगिडया 
िझकाउने आदशेसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िव�ान िवषयमा �नातको�र उ�ीण�समेत 
रहेका िनवेदक रिवभूषण राम मा�यिमक िव�ालय 
�तर ततृीय �ेणीका �थायी िश�क भएकोमा िववाद 
नदिेखएको, िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(ज) 
अनसुार िवशेष कारण परी एक तहमािथको �वीकृित 
िलई स�वा ग�रएको भ�ने नदेिखएको तथा कानूनले 
तोकेको सत� र अव�थािवपरीत ह�ने गरी भङ्गी साह 
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उ�च मा�यिमक िव�ालयको �ाचाय� पदसमेतको 
िज�मेवारी वहन गरकेा िनवेदकलाई मािथ िव�लेषण 
भएअनसुार दरब�दी िमलानको गैरकानूनी िवभेदीकृत 
एवं अ�यायपूण� िनण�यबाट नेपाल राि��य मा�यिमक 
िव�ालय (मह�वन) को मा.िव. �तर ततृीय तहको 
िश�क पदमा ग�रएको स�वा तथा िवप�ीम�येका 
रामदेव�साद कुम�लाई भङ्गी साह उ�च मा�यिमक 
िव�ालयमा हािजर गराई �ाचाय�का �पमा काममा 
लगाउनेसमेतका काय�ह� िश�ा ऐन, २०२८ को दफा 
११ को उपदफा ५ को दहेाय (च)  एवं दफा १६(ज) 
समेतको िवपरीत भएको देिखदँा िवप�ी िज�ला 
िश�ा सिमितबाट भएको िमित २०७१।५।१५ को 
िनण�य िनवेदकको हकमा गैरकानूनी भई उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई सािबकबमोिजम 
नै कामकाज गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदेशसमेत जारी गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको आदेश िमलेकै दिेखदँा 
पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, �माण र 
कानूनसमेतबाट िवप�ी िज�ला िश�ा सिमित, पसा�को 
िमित २०७१।५।१५ को िनण�यअनसुार िनवेदक 
रिवभूषण रामलाई भङ्गी साह उ�च मा�यिमक 
िव�ालय (िव�ामपरु) बाट नेपाल राि��य मा�यिमक 
िव�ालय (मह�वन) मा स�वा गन� र िवप�ी नेपाल 
राि��य उ�च मा�यिमक िव�ालय, डोकैला (बह�अरी) 
का मा.िव. �तर ततृीय तहका िश�क रामदेव�साद 
कुम�लाई भङ्गी साह उ�च मा�यिमक िव�ालय 
(िव�ामपरु) मा स�वा गन� गरकेो हदस�मको िनवेदकसगँ 
स�बि�धत उ� िनण�य �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ८(२) बमोिजमको उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने तथा िवप�ी रामदेव�साद कुम�लाई भङ्गी 
साह उ�च मा�यिमक िव�ालय (िव�ामपरु) बाट 
सािबकबमोिजमको नेपाल राि��य उ�च मा�यिमक 

िव�ालय, डोकैला (बह�अरी) कै दरब�दीमा रही काम 
गन� गरी सोही िव�ालयमा पठाउन ु र िनवेदकलाई 
सािबकबमोिजम भङ्गी साह उ�च मा�यिमक िव�ालय 
(िव�ामपरु) को दरब�दीमा रही सािबकबमोिजम 
नै कामकाज गन� िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदशेसमेत जारी ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।३।३० मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ४ गते  रोज २ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०३९९, ०४००, 
कत��य �यान, रामल�ण यादव िव. नेपाल सरकार, 
रामरतन यादव िव. नेपाल सरकार

रामरतन यादव, रामल�मण यादवसमेतका 
�यि�ह� मेरो घरमा आई ह�ल ह��जत गरी मलगायत 
मेरो छोरा रामनरशेलाई लाठीसमेतले कुटिपट गरी 
रहेको अव�थामा मेरो �ीमती रामरती घरबाट बािहर 
िन�क� गहुार पकुार गरी छोरालाई मािथबाट आफूले 
बचाउन छोपेकोमा िवप�ी रामरतन र रामल�मण 
यादवले यो आइमाईलाई पिहले मानु�पछ�  भनी 
िनजह�समेत सबै िवप�ीह�ले कुटिपट गरकेो कारण 
�ीमतीको �यान मन� गएको हो भनी मतृकको �ीमान् 
��देव यादवले िकटानी जाहेरी िदएको देिखन आएको 
छ । टाउकोमा लागेको चोटको कारण म�ृय ु भएको 
भ�ने लास जाचँ �रपोट�  रहेबाट कुटिपटकै कारण मतृक 
रामरती दवेीको म�ृय ु भएको पिु� ह�न आयो । उ� 
िदन रामरतन यादवसमेतका �यि�ह� जाहेरवालाको 
घरमा आई जाहेरवाला तथा िनजको छोरासमेतलाई 
कुटिपट गरकेोमा रामरती दवेीले बचाउन ला�दा 
िनजलाई कुटिपट गरी मारकेा ह�न् भनी जाहेरी बेहोरा 
समथ�न ह�ने गरी िदग�बर यादव, रामगणेश यादव, 
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मनोजकुमार यादवसमेतले मौकामा कागज गरकेो 
देिख�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले समेत 
सोहीअनसुारको बेहोरा लेखाएको देिखने ।

जाहेरवाला ��देव यादव तथा �हरीमा कागज 
गन� र व�तिु�थित मचु�ुकाको मािनसह� रामगणेश 
यादव, मनोज यादव, ल�मण यादव, िदग�बर यादव र 
�िदपकुमार यादवले स�ु अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
पिन यी �ितवादीह� रामरतन र रामल�मणले वचन 
िदई अ�य �ितवादीह�समेतले रामरतीलाई कुटिपट 
गदा� िनजको म�ृय ु भएको हो भ�ने देिखन आएको 
छ । जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, मौकामा कागज गन� 
मािनसह�ले लेखाएको बेहोरा तथा अदालतमा गरकेो 
बकप�, पो�माट�म �रपोट�समेतका कागज �माणबाट 
उ� वारदातमा यी �ितवादीह�को ��य� संल�नता 
रहेको पाइने ।

उपयु�� त�यबाट यी �ितवादीह�समेत 
संल�न भई मतृकसमेतलाई कुटिपट गरकेो 
कारण मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा यी दवैुजना 
�ितवादीह�को हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
गरी भएको स�ु धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।१२।२६ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०७२।३।२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

यी �ितवादीह�ले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी नदेिखएको, जाहेरवाला ��दवे र िनजको 
छोरा रामनरशेलाई यी �ितवादीह�ले कुटिपट गन� 
लागेको अव�थामा जाहेरवालाक� �ीमती रामरती 
देवीले हार गहुार गद� छोरासमेतलाई बचाउन जादँा 
त�काल आवेशमा रहेका �ितवादीह�को कुटिपटबाट 
मतृक रामरतीको म�ृय ु ह�न गएको देिखन आएको र 
सह�ितवादीह� रामराजी यादव र र�जीत यादवको 
हकमा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी फैसला भएको ह�दँा सोहीबमोिजम �ितवादीह� 

रामरतन यादव र रामल�मण यादवलाई जनही १० 
वष� कैद ह�न �य� भएको राय मनािसब देिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
जनही १० वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
इित सवंत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.६

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-०६०३, िलखत 
दता� बदर दता� , देवकुमार �े� िव. ब�ाई पोखरलेसमेत

िववािदत ज�गाका राजीनामा पा�रत गरी िदने 
गोिव�द�साद पोखरले र यी ��यथ� वादीह�का नाता 
एवम् पा�रवा�रक प�ृभूिम स�ब�धमा हेदा� मूल प�ुष 
िशवद�का तीन प�नीह� भ�कुमारी, भवकुमारी र 
जशोदा भई भ�कुमारीतफ�  काजीराम भ�ने इ��बहादरु, 
भवकुमारीतफ�  काले भ�ने कृ�णबहादरु, जसोदातफ�  
गोिव�द एक एक छोरा स�तान रहेका, कािजराम 
भ�ने इ��बहादरुका तीन छोराह� भएका, काले भ�ने 
कृ�णबहादरुको प�नी िव�णकुुमारी भई िनजह�का दईु 
छोरा रामकुमार र िभमसेन भएका, गोिव�द�सादका 
दईु प�नी ब�ाई र िन�देवी भई िन�देवीतफ�  एक छोरा 
सिुनल भएका, मूल प�ुष िशवद� अिघ नै परलोक 
भई िनजका तीनै प�नीह� र छोराह�समेत परलोक 
भइसकेको र गोिव�द�सादको म�ृय ु भएपिछ िनज 
गोिव�द�सादको हकदार वादी ब�ाई, सिुनलकुमार र 
�ितवादी िन�देवीसमेत तीनजना रहेको दिेखने । 

िववािदत िक.नं.३०, ३१ र ३२ का 
ज�गाको �ोतका स�ब�धमा हेदा� मूल प�ुष िशवद� 
एवं िनजका प�नीह� भ�कुमारी र भवकुमारीसमेत 
परलोक भएपिछ एक मा� जीिवत प�नी जसोदा 
रहेको अव�थामा िशवद�का नाउकँो सािबक दता� 
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�े�ताबमोिजमका उि�लिखत काठमाड� िज�ला 
िभमढुङ्गा गा.िव.स.वडा नं.६(ग) िक.नं.३० को 
�े.फ.२–४–०-०, ऐ.ऐ.िक.नं.३१ �े.फ.२–०–०-० 
र ऐ.ऐ.िक.नं.३२ को �े.फ.१–४–०-० ज�गा मालपोत 
काया�लय, काठमाड�को िमित २०४८।११।१५ को 
िनण�यबमोिजम िनज जशोदाको नाउमँा नामसारी 
दा.खा.दता� भएको दिेख�छ । िनज िशवद�का प�नी 
छोराह�समेतका िबच अंशब�डा भए गरकेो भ�ने 
िमिसल �माणह�बाट दिेखन आएको छैन । �ितवादी 
िन�देवी पोखरलेले मूल प�ुष िशवद�का तीन 
�ीमतीतफ� का स�तानका िबच अंशब�डा भइसकेको 
भनी उ�लेख नगरकेाले िशवद�का छोरा नाितह�का 
िबच अंशब�डा भएको भ�ने देिखन आएन । दाबीको 
िलखतको उ� िक.नं. ३०, ३१ र ३२ का ज�गाह� 
मूल प�ुष िशवद�को नामबाट जसोदाको नाउमँा 
नामसारी भई आएकोले सो ज�गा पैतकृ स�पि� नै रहे 
भएको देिखने ।

अक�तफ�  िमित २०४८।११।१५ मा जसोदाले 
उ� ज�गाह� नामसारी गराएउपर िशवद�को 
�ीमती भवकुमारीतफ� बाट ज�मेका छोरा काले भ�ने 
कृ�णबहादरुको �ीमती िव�णकुुमारी र छोराह� 
रामकुमार र भीमसेनले दायर गरकेो िनण�य दता� बदर 
(पनुरावेदन अदालत पाटनको सवंत् २०५५ सालको 
दे.प.ुनं. २४१०)  म�ुा र जसोदाकुमारीको म�ृयपुिछ 
उि�लिखत ज�गा िनज जसोदाकुमारीका तफ� बाट 
ज�मेका गोिव�द�साद पोखरलेले िमित २०५८।१।१३ 
मा नामसारी िनण�य गराएउपर ियनै रामकुमार पोखरले 
र भीमसेन पोखरलेले दायर गरकेो िनण�य दता�  बदर 
(पनुरावेदन अदालत पाटनको २०६६ सालको द.ेप.ु
नं.२०२८) म�ुाह�मा िववादमा आएको उि�लिखत 
िक.नं. ३०, ३१ र ३२ का ज�गाह� सगोलको पैतकृ 
स�पि� सगोलको अंिशयारम�ये जसको नाउमँा 
नामसारी भए पिन सगोलको अंिशयारको हकमा असर 
नपन� भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 

अि�तम रहेको उ� म�ुाका �माण िमिसलह�बाट 
देिखएको छ । यसरी हेदा� दाबीको िक.नं.३०, ३१ र 
३२ को पैतकृ स�पि� नै रहेको त�य �थािपत भएको 
र तहतह नामसारी दा.खा.दता� ह�दँ ै गोिव�द�सादका 
नाममा कायम ह�न आएको देिखदँा नामसारी िनण�य 
बदर नभए पिन उ� स�पि�मा ��यथ� वादीह�को 
सा�पि�क हक समा� भएको भनी अथ� गन� िम�ने 
देिखएन । अक�तफ�  िववािदत ज�गा राजीनामा िलखत 
पा�रत गरी िददँा ��यथ� वादीह�को म�जरुी िलएको 
वा अ�तर सा�ी बसेको अव�था उपयु�� िलखतबाट 
देिखन आएन । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० 
नं. समेतको �ितकूल ह�ने गरी दाबीको िलखत पा�रत 
भए गरकेो देिखन आएबाट गोिव�द�साद पोखरलेले 
हक छाडी िदएको िलखतले कानूनी मा�यता पाउने र 
��यथ� वादीह�को हक जाने भनी अथ� गन� निम�ने 
ह�दँा वादीह�को हक प�ुने तीन भागको १ भागबाट 
चार भागको दईु भागस�म िलखत बदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा देिखन 
नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही 
उ�टी भई दाबीको िमित २०६६।१२।५ मा पा�रत 
भएको र.नं.९७००(क) को िलखतम�ये तीन भागको 
एक भागम�ये चार भागको दईु भाग िलखत बदर भई 
वादीह�को नाउमँा संय�ु दता�समेत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।११।१८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा समान त�य र �कृितको ०७२-CI-

०६०४,  िलखत दता�  बदर दता� ,  दवेकुमार 
�े� िव. रामकुमार पोखरलेसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-CR-०६८३, �यान मान� उ�ोग 
र डाकँा, नेपाल सरकार िव. फूवा� लामासमेत

डाकँा चोरीका लािग आव�यक स�ंयामा 
ऐनले तोिकएबमोिजमका मािनसह� ह�दैँमा मा� डाकँा 
चोरी गरकेो भ�ने ह�दैँन । डाकँाको कसरु �थािपत ह�नका 
लािग मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ४, ५ र ६ नं. मा 
भएका जबरज�ती चोरी र रहजनी चोरीका रीतलाई 
अवल�बन गरकेो ह�नपुछ�  । ��ततु वारदातमा िमिसल 
संल�न त�यगत आधारमा �यस�कारको अव�था 
रहेभएको देिखन नआउने ।

�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� कसरुमा सािबत रही ग�रिदएको बयान 
कागज िमिसल संल�न अ�य �वत�� �माणह�बाट 
समिथ�त भएको देिखदँनै । फौजदारी म�ुामा अिभय�ु 
कसरुदार हो भ�ने देिखने व�तिुन� �माण पेस गरी 
शंकारिहत तवरबाट वादी प�ले पिु�ट गनु�पद�छ । 
शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�त रहेको छ । ��ततु म�ुामा 
उि�लिखत पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम िमित २०७३।३।२१ को डाकँाको 
वारदात गरकेो भ�ने कुरा सबदु �माणबाट �थािपत ह�न 
आएको नदेिखने ।

��ततु म�ुामा बरामदी मचु�ुकाका 
मािनसह� र मौकाका मािनसह�ले अदालतमा बकप� 
गदा� बरामद भएको हितयार आ�नो साम�ुनेमा बरामद 
नभएको, मचु�ुकामा भएको बेहोरा आ�नो नभएको 
भनी उ�लेख गरकेो अव�था छ । िनजह�को उ� 
बकप�मा लेिखएको बेहोरालाई �माणमा िलन िम�ने नै 
ह�दँा ��ततु म�ुामा खडा ग�रएको बरामदी मचु�ुकालाई 
िव�सनीय मा�न सिकने अव�था नदिेखने । 

��ततु म�ुाका �ितवादीह� फूवा� लामा, 

दीपक लामा, आिशक पौडेल भ�ने सिुनल पौडेल, 
जीवन आलेमगर भ�ने रशेम आलेमगर, केशव जगा�मगर, 
बाङ्गे भ�ने सिुदप िव.क., बाब ु लामा, दावा लामा, 
िवशाल आलेमगर, का�छा भ�ने अमतृ लामा, स�जय 
लामालाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, चोरीको 
१, ६ नं. को कसरुमा ऐ. १४(४) नं. बमोिजम जनही 
सजाय ६ वष� कैद र �.५०,९२७।१४५ ज�रवाना र 
�ितवादीह� सिुदप मगर भ�ने सिुदप �वराङ्गीमगर, 
अशोक ख�ी, लीलाबहादरु ख�ी र ने�बहादरु 
जगा�मगरलाई ऐ.ऐ. र बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम जनही ३ वष� कैद 
र �.२५,४६३।५७ ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु बारा 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७३।०८।१६ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�मको उ� फैसला 
केही उ�टी गरी �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, चोरीको 
१ र ६ नं. को कसरुमा ऐ. १४(४) नं. बमोिजमको 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था, �ितपािदत 
िस�ा�तलगायत िमिसल संल�न �माणह�समेतबाट 
यी �ितवादीह� फूवा� लामा, दीपक लामा, आिशक 
पौडेल भ�ने सिुनल पौडेल, जीवन आलेमगर भ�ने रशेम 
आलेमगर, केशव जगा�मगर, बाङ्गे भ�ने सिुदप िव.क., 
बाब ुलामा, दावा लामा, िवशाल आलेमगर, का�छा भ�ने 
अमतृ लामा, स�जय लामा, सिुदप मगर भ�ने सिुदप 
�वराङ्गीमगर, अशोक ख�ी, लीलाबहादरु ख�ी र 
ने�बहादरु जगा�मगरले डाकँातफ� को अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरु, 
अ�थायी इजलास वीरग�जको िमित २०७४।०३।२० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-CR-१२१४, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िवमल घत�मगर भ�ने िवमल पुन

��ततु म�ुामा �ितवादीले गरकेो बयान 
बेहोरा, िचिक�सकको बकप� र मौकामा कागज गन� 
मािनसह�को भनाइ, िमिसल संल�न अ�य कागज 
�माणबाट घटना घट्दाका बखत िनजको मानिसक 
अव�था िठक रहेको तथा िनजले गरकेो कामको �कृित 
र प�रणाम ब�ुन स�ने अव�थामा रहेको भ�न सिकने 
अव�था दिेखदँैन । मानिसक अव�था िठक रहेको 
�यि�ले �ीमतीसगँ ह�ने सामा�य झगडाकै कारण 
�ीमती तथा नाबािलका छोरीलाई िनम�म त�रकाले ह�या 
गन� अव�था ह�दैँन । �ितवादीले �ीमती र नाबािलका 
छोरीलाई मानु�पन�स�मको कारण अनसु�धानबाट ख�ुन 
आएको नदेिखने ।

�ितवादी िवमल पनुलाई मानिसक 
उपचाराथ� अमतृा फाउ�डेसन नेपाल सं�थामा ७५ 
िदन रािखएको र कडा खालको मानिसक रोग F.20 
Schizophrenia लागेको भनी लेखी आएको दिेखएको 
साथै िनज �ितवादीको उपचारमा संल�न डा.मोहनराज 
�े�ले मानिसक रोग Schizophrenia लागेको भनी 
बकप� गरकेो देिखएबाट �ितवादीलाई कडा मानिसक 
रोग लागेको थप पिु� भएको देिखन आएकाले िनज 
�ितवादीलाई कानूनले तोकेको कुनै �कारको सजाय 
ह�न स�ने अव�था देिखन नआउने ।

यसरी ��ततु म�ुाका �ितवादी िवमल 
घत� भ�ने िवमल पनुको कत��यबाट आ�नै �ीमती 
र छोरीको ह�या भएको दिेखएको अव�था भएको 
र िनज �ितवादीलाई कडा मानिसक रोग लागेको 
भ�ने िमिसल �माणबाट देिखएको अव�थामा मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको महलको १ नं. बमोिजम िनज 
�ितवादीलाई कुनै सजाय नह�ने गरी फैसला गनु�पन�मा 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु का�क� 

िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।०३।०८ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखएकोले उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १ 
नं. बमोिजम कुनै सजाय नह�ने ठह�याई भएको उ�च 
अदालत पोखराको फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा 
गनु�पन� नदिेखने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था, �ितपािदत 
िस�ा�तलगायत िमिसल संल�न �माणह�समेतबाट 
यी �ितवादी िवमल पनुले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको उ�च अदालत पोखराको िमित 
२०७४।०२।२३ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : अिमरर�न महज�न 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१३०३, अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलने उ�ोग र िव�फोटक पदाथ�, नेपाल 
सरकार िव. आकाश घत� भ�ने पशु�राम घत�

�ितवादी आकाश भ�ने पशु�राम घत�ले 
िमिसल सलं�न �माण कागजह�बाट मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको २ नं. 
मा उि�लिखत कानूनी �यव�थािवपरीतको कसरुज�य 
काय� गरकेो भ�ने दिेखन �माणको अभाव रहेको ।

��ततु म�ुामा �ितवादी आकाश भ�ने 
पशु�राम घत�ले उि�लिखत कानूनी �यव�थािवपरीतको 
कसरुज�य काय� गरकेो भ�ने �मािणत ह�न सकेको 
देिखदँनै । यी �ितवादीबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको 
िव�फोटक पदाथ� बरामद भएको भ�ने नदेिखने । 

यसरी ��ततु म�ुाका �ितवादी आकाश भ�ने 
पशु�राम घत�बाट दशीको �पमा कुनै िचजव�त ुबरामद 
ह�न नसकेको, यी �ितवादीलाइ� पोल गन� स�तकुमार 
पनु, �ेमबहादरु िव.क.,जीवन शाहसमेतले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर भई पनुरावेदन अदालत 
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तलुसीपरुबाट समेत फैसला भइसकेकाले सोही 
आधार, �माणबाट �ितवादी आकाश भ�ने पशु�राम 
घत�लाइ� सफाइ िदने गरी ठह�याएको दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।१०।१७ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�थालगायत 
िमिसल सलं�न �माणह�समेतबाट यी �ितवादी 
आकाश भ�ने पशु�राम घत�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको 
िमित २०७०।३।७ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-०२०२, ०४५८, बकसप� 
दता� बदर, युगे�वर म�डल केवट िव. मनटुिटया देवी 
म�डलसमेत, मनटुिटया दवेी म�डल केवटसमेत िव. 
युगे�वर म�डल केवट

वादीह� र �ितवादी यगेु�वर म�डलको 
आमा संझादेवी मौजे म�डलका �ीमती वत�िनया र 
ननवुतीका छोरीह� ह�न् भ�ने कुरामा िववाद छैन । मौजे 
म�डलका दईु प�नीह�बाट जि�मएका स�ताह�मा 
छोरा नजि�मएका र पाचँ छोरीह� भई पाचैँजना 
िववािहत भएकोमा पिन िववाद देिखदँनै । यसरी हेदा� 
मौजे म�डल र िनजका प�नीह�को म�ृयपु�ात् का 
अपतुाली खाने हकदारमा यी पाचँ छोरीह� रहेको 
देिख�छ । �यसरी मौजे म�डलको हक भोगको स�पि� 
यी पाचँ छोरीह�को बराबर हक ह�नेमा संझादवेीले 
गाउ ँिवकास सिमितबाट एकलौटी हकभोग रहेको भ�ने 
िसफा�रस गराई आ�नो छोरा यगेु�वर म�डललाई 
बकस ग�रिदएको िवषयमा िववाद देिख�छ । पनुरावेदक 
�ितवादी यगेु�वर म�डलले स�ुदेिख यस अदालतमा 

पनुरावेदन दता� गदा�समेत ��ततु िफराद दानबकसको 
५ नं. ले �यव�था गरकेो हद�याद नाघी दायर भएकोले 
��ततु म�ुा खारजे ह�नपुन� भनी िजिकर िलएकाले 
सव��थम ��ततु म�ुाको िफरादप� हद�यादिभ�को 
छ, छैन भ�ने स�ब�धमा हेदा� मलुकु� ऐन, दानबकसको 
५ नं. मा आफूले दान बकस पाएको कुरामा आ�नो 
हक पगेुको िमितले र िदन नह�ने दान बकस िदएकोमा 
पाउनेको हक पगुी भोग चलन गरकेो िमितले २ वष�िभ� 
नालेस निदए ला�न स�दैन भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा िववादमा आएको घर ज�गा 
नापी दता� नभएको �ववासी रहेको भ�ने देिखएको छ । 
सो घर ज�गा पनुरावेदक �ितवादी यगेु�वर म�डललाई 
एकासगोलक� आमा स�झादेवीले हालैदेिखको 
बकप�को िलखत गरी िदएको दिेखने ।

यसरी सगोलका आमा छोराका िबच भएको 
िलखतका िवषयमा िववािहत वादीह�लाई त�काल 
जानकारी ह�न स�ने अव�था नभएको र िववािदत 
िलखतको घर ज�गा खेतीयो�य ज�गा नभई बसोबासको 
घर रहेको देिख�छ । िववािदत घर ज�गामा �ितवादी र 
िनजको आमा स�झादेवीसमेतको बसोबास रहेको भ�ने 
देिख�छ । आफूह�कै भोग चलनमा रहेको घर ज�गा 
आपसमा आमा छोरा िमलेर हालैदिेखको बकसप� 
िलखत गरकेोले बकस �ा� गन� यी �ितवादीको हक 
पगुी भोग चलन गरकेो देिखने अव�था ��ततु िववादमा 
देिखदँनै । सािबकदेिख �ितवादीकै भोग क�जामा 
रहेको घर ज�गाको आपसमा गरकेो बकसप�का 
आधारमा हक पगुी भोगचलन गरकेो देिखने अव�थाको 
िसज�ना नै नह�ने ह�नाले ��ततु म�ुामा �ितवादी 
यगेु�वर म�डलले २०६०।४।२२ मा एकासगोलक� 
आमाबाट गराई िलएको िलखत िमितबाटै मलुकु� 
ऐन, दानबकसको महलको ५ नं. मा उ�लेख भएको 
हद�याद कायम ह��छ भ�न ु कानूनसङ्गत दिेखदैँन । 
आ�नै भोग चलनमा रहेको अ�य �यि�ह�को समेत 
हक िनिहत रहेको घरज�गा आपसमा िमली एकलौटी 



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - २

हक कायम गन� उ�े�यबाट आ�न ु मा� नाउमँा गराई 
िलएको बकसप�को जानकारी हक प�ुने अ�य हकदारले 
जिहले थाहा पाउछँन् सोही िमितबाट उ� ऐनको हद 
�याद लाग ुह�ने दिेखएकोले ��ततु म�ुाको िफरादप� 
मलुकु� ऐन, दानबकसको ५ नं. को हद�यादिभ� दायर 
नभएको भ�ने �ितवादीको िजिकर कानूनसङ्गत 
देिखन नआउने ।

वादीह� र �ितवादी यगेु�वर म�डलको आमा 
स�झादेवी, �व. मौजे म�डलको समान हकदार छोरीह� 
रहेकोमा िववाद छैन । �ितवादी यगेु�वर म�डलले 
िववािदत िलखतिभ�को घर ज�गामा आ�न ुपैतकृ घर 
ज�गासमेत रहेको भ�ने िजिकर िलए पिन िनजले आमा 
स�झादेवीबाट बकसप�को िलखत गराउन स�बि�धत 
गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय, धवौलीबाट िमित 
२०६०।३।२ मा िलएको िसफा�रसमा मौजे म�डलको 
हक खाने एक मा� छोरी स�झादेवी �ितवादीक� आमा 
रहेको भ�ने उ�लेख गरबेाट िववािदत िलखतिभ�को 
घरज�गा �ितवादी यगेु�वर म�डलको पैतकृ घर 
ज�गासमेत रहेको भ�ने देिखन नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादी यगेु�वर म�डललाई 
हालैको बकसप� ग�रिदन गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया�लय धवौलीबाट गराई िलएको िमित २०६०।३।२ 
को िसफा�रस जालसाज ठहर ग�रपाउ ँ भनी ियनै 
वादीह�ले दायर गरकेो द.ुफौ.नं. २३९ को जालसाजी 
म�ुामा जालसाजी ठहर भई अि�तम रहेको �माणमा 
आएको सो जालसाजी म�ुाको िमिसलबाट दिेखएको 
छ । �यसैगरी यी वादीह�ले उि�लिखत गाउ ँ िवकास 
सिमित काया�लयबाट मौजे म�डलका हकदार यी 
वादीह�समेत ह�न् भनी गराई िलएको िसफा�रससमेत 
जालसाज ठहर ग�रपाउ ँभनी ियनै पनुरावेदक �ितवादी 
यगेु�वर म�डलले दायर गरकेो द.ुफौ.नं. ३९३ को 
जालसाजी म�ुामा वादी दाबी नठहन� भनी भएको 
फैसला अि�तम रहेको देिखने । 

िववादको ज�गा सभ� नापीबाट �यि� िवशेषका 

नाममा िक�ा कायम भई नाप न�सा भएको ज�गा नभई 
गाउ ँ �लकको �वबासी ज�गा देिखएको छ । जसको 
�माण िनर�तर र िनिव�वाद भोग हो भ�ने त�यलाई 
यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तले समेत 
�वीकार ग�रसकेको छ । २०६३।९।५ मा भई आएको 
गाउ ँ सज�िमन मचु�ुकाबाट वत�िनया र ननवुितका 
गरी ५ जना छोरीह� रहेको र वत�िनया र ननवुि� 
एकासगोलमा नै रहेको अव�थामा �वग�य भएको मूल 
प�ुष मौजे म�डलको हक खाने ५ जना छोरीह� ह�न् 
भनी उ�लेख भएको, �यसैगरी सोही िमितको हकदार 
�मािणत ग�रएको भ�ने धवौली गाउ ँिवकास सिमितको 
प�मा पिन सोही बेहोरा उ�लेख भई मौजे म�डलको 
हक खाने ५ जना छोरीह� भएको �मािणत गरकेो 
देिख�छ । सािबक मलुकु� ऐनको अपतुालीको महलको 
२ नं. मा अपतुाली परकेो �यि�ले कुनै िलखत 
ग�रिदएकोमा सोही िलखतबमोिजम र �य�तो िलखत 
गरी निदएकोमा दहेायका �यि�म�ये �ाथिमकता 
�मानसुार जनु �यि� जीिवत छ । सोही �यि�ले 
अपतुाली पाउछँ भ�ने �यव�था छ । जसमाः-

(क) सगोलको पित वा प�नी,
(ख) सगोलको छोरा, छोरी, िवधवा बहुारी,
(ग) सगोलका बाब ु आमा, सौतेनी आमा, छोरा 

छोरीतफ� का नाित नाितनी, नाितनी बहुारी,
(घ) िभ�न भएका पित, प�नी, छोरा, छोरी, बाब ु

आमा, सौतेनी आमा, िववािहता छोरी ।
यसरी अपतुालीको हक �ा� गन� हकदारको 

उि�लिखत �ाथिमकता �मअनसुार हेदा� मूल प�ुष 
मौजे म�डलका �ीमती दवुैको म�ृय ुभएको, छोरा कोही 
जायज�म नभएको र छोरीह� पाचैँजनाको िववाह 
भइसकेको र अपतुाली परकेो �यि�ले कुनै छोरी 
वा अ� कसैलाई कुनै बेहोराको िलखत गरी िदएको 
अव�था पिन नभएकोले अपतुालीको महलको उ� 
२(घ) अनसुार पाचैँजना छोरीह�को मौजे म�डलको 
स�पि�मािथ बराबर हक ह�नेमा सो नगरी िज�ला 
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अदालतको फैसला केही उ�टी गरी आधी घर घडेरी 
�ितवादी यगेु�वरको ह�ने र बाकँ� आधीको पाचँ भागको 
चार भाग बदर भई केही उ�टी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको फैसला िमलेको नदिेखने ।

तसथ� िववािदत घर ज�गामा �ितवादी 
यगेु�वर म�डलको पैतकृ घर ज�गा रहे भएको भ�ने 
नदेिखएको र एकासगोलको स�पि� आमाले छोरालाई 
ग�रिदएको �वािम�व ह�ता�तरणबाट सो ह�ता�तरण 
भएको स�पि�मा अ�य हक प�ुने हकदारह�को हकमा 
असर पन� ह�दँा िववािदत घर ज�गाको अपतुाली हक 
�ितवादीको आमा संझा तथा यी वादीह�को बराबर 
हक ला�ने देिखएकोले पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६८।१०।८ को फैसला केही उ�टी भई 
दाबीको िलखतको ५ भागको ४ भागमा वादीह�को 
हक प�ुने देिखएकोले दाबीको िलखतको ५ भागको 
४ भाग बदर ह�ने ठहर गरकेो स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
क��यटुर :  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ ५ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-१०२५, लेनदेन, 
िव�णुकेशरी �े� िव. माइली खड् का

वादीले ख�रद ग�रिलएको स�पूण� ज�गा 
िमित २०६७।६।१४ स�ममा िब�� ग�रसकेको 
देिख�छ । एकातफ�  आ�नो हक टुटेको ज�गा िब�� 
गन� र अक�तफ�  हक टुटेको ज�गाको थैलीमा दाबी गरी 
दोहोरो फाइदा िलने उ�े�य रहेको देिख�छ । िमित 
२०६७।६।१४ स�ममा वादीले िब�� गरकेो ज�गा 
ख�रद गन� �यि�ह�ले हालस�म आफूह�ले ख�रद 
गरकेो ज�गा क�चा भएतफ�  वादीउपर दाबी गरकेो 
भ�ने वादीको भनाइ रहेको देिखदँनै । ख�रद गरकेो 
ज�गाको केही अशं िलखत बदर भएमा बदर भएको 

ज�गामा परकेो थैली र सोको �याजसमेत साह�लाई 
भराइ िदने �यव�था ख�रद गरी िलने �यि�को हकको 
सरं�ण गन� अथा�त् क�चा भए जित ज�गामा परकेो 
थैली भराइ िदने हो । तर ��ततु म�ुामा आफूले ख�रद 
गरी िलएको ज�गाको िलिखत बदर भएको िह�सासमेत 
अ�य �यि�ह�लाई िब�� गरी वादीले आ�नो थैली 
असलु ग�रसकेको उि�लिखत �यवहारबाट �मािणत 
भइरहेको देिखएकोले यी वादीलाई आिथ�क �ित प�ुन 
गएको अव�था नदेिखएकोले दोहोरो थैली असलु गन� 
उ�े�यबाट िलएको दाबी प�ुन स�ने नदेिखने ।

तसथ�, दाबी प�ुन नस�ने ठहर गनु�पन�मा 
थैली भराइिदने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।१०।७ को फैसला निमलेकोले 
उ�टी भई वादी दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल फा�गणु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-०६५७, लागु औषध (अिफम), 
िबख� काक� िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुाका �ितवादी िबख� काक�ले 
आफूबाट बरामद भएको लाग ु औषध अिफम ने� 
बढुाले िशलािजत हो भनी मगाएको भ�ने बयान गर े
पिन िनज ने� बढुाको प�रचय एवम् फोन न�बरसमेत 
खलुाउन सकेको देिखदैँन । �यसैगरी बरामदी लाग ु
औषध िदने भिनएक� कोहलपरुक� मिहलाबार े पिन 
यी पनुरावेदकले केही खलुाउन नसकेकाले आफूबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषधको कसरुबाट ब�न उनाउ 
�यि�ले �याइिदन ु भएकाले �याइिदएको भनी 
अि�त�व नै दखेाउन नसकेका �यि�ह� उ�लेख 
गरकेो देिखएकाले यी पनुरावेदकले बयानमा नाम 
खलुाएका �यि�ह�बार े ब�ुने अव�था रहेको देिखन 
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आउदँैन । जहासँ�म पनुरावेदकले लाग ुऔषध िब�� 
नभएको, �यसबाट कसैलाई हािन नो�सानी नभएको र 
आफूलाई समेत फाइदा नभएको भ�ने उ�लेख गरतेफ�  
हेदा� पनुरावेदकबाट ठुलो प�रमाणको लाग ु औषध 
बरामद भएको छ । सो लाग ुऔषध बोकेर िहिँडरहेको 
अव�थामा यी पनुरावेदक प�ाउ परकेो अव�था छ । 
िनषेिधत लाग ुऔषध साथमा राखी ओसारपसार गनु�ले 
पिन लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४ को ख�ड (च) मा उ�लेख भएको िनषेिधत काय� 
गरकेो दिेखएकाले िब�� िवतरण नगरकेो, कसैलाई 
हािन नो�सानी नभएको र आफूले फाइदा नउठाएको 
आधारमा सजाय ह�न ु नपन� भ�ने पनुरावेदकको तक�  
कानूनसङ्गत देिखन नआउने ।

यसरी पनुरावेदक �ितवादी िबख� काक�बाट 
बरामद भएको व�त ुिनषेिधत लाग ुऔषध अिफम रहेको 
त�य वै�ािनक परी�णबाट �मािणत भएको र सो लाग ु
औषध आफूबाट बरामद भएको त�य िनजले �वीकारी 
रहेको अव�थामा िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (च) समेतको कसरु 
गरकेो ठह�याएको स�ु कैलाली िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत िदपायलको फैसला 
अ�यथा दिेखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
�यव�थासमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी िबख� 
काक�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४ (१)(छ)(३) बमोिजम १५ (प��) वष� कैद 
र �  .५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
गन� गरकेो स�ुको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
िदपायलको िमित २०७५।१।३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.७

१
 मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत,  ०७१-CI-१६२८, 
हालैदेिखको बकसप� दता� बदर दता�  कायम, सलमा 
खातुन फिकर िव. मोह�मद शाहसमेत

�ितवादीह�म�येका अ�दलु रिहम 
वादीह�का पित बाब ु भई एकासगोलमा रहे भएको 
कुरामा िववाद देिखदैँन । अ�दलु रिहमले �ितवादी 
सलमा खातनुलाई िमित २०६८।८।१ मा बकस 
ग�रिदएको स�पि� एकासगोलको भई यी वादीह�को 
समेत हक ला�ने दिेख�छ । अक�तफ�  लो�ने वा बाब ु
आमाले जनुसकैु बेहोराबाट �ा� गरकेो स�पि� 
छोराछोरी र �ीमतीको लािग पैतृक स�पि� मा�न ु
नै पन� ने.का.प.२०६४, प�ृ १४०, िन.नं. ७८१४, 
सािव�ीसमेत िव�� पाव�ती थापासमेत रहेको अंश 
चलन म�ुामा िस�ा�त �ितपािदत भएको पाइ�छ । 
एकासगोलमा रहेका कुनै पिन सद�य वा प�रवारका 
नाममा रहेको स�पि�मा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) बमोिजम सगोलको स�पि� रहेको अनमुान गरी 
सगोलका सबै अंिशयारको हक ला�छ भ�ने भएको 
कानूनी �यव�था पिन ��ततु म�ुामा मनन गनु�पन� नै 
देिख�छ । �ितवादी अ�दलु रिहमले आ�नो नाउमँा 
दता� रहेको ज�गा िनजको आ�नै िददी �ितवादी सलमा 
खातनुलाई हालैदेिखको बकसप� ग�रिदएको पाइने ।

��ततु िववादमा अ�दलु रिहमले 
�ितवादीम�येक� सलमा खातनुलाई हालैदेिखको 
बकसप� ग�रिदएको दिेखदँा घर�यवहार चलाउनको 
लािग ज�गा िदएको भ�न िमलेन । वादीह�को म�जरुी 
िलएर अ�दलु रिहमले सलमा खातनुलाई हालैको 
बकसप� िलखत ग�रिदएकोसमेत िमिसल सलं�न 
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कागज �माणबाट पिु� भएको देिखदँैन । वादीह�को 
समेत हक ला�ने स�पि� हालैको बकसप� ग�रिदएको 
देिखदँा हालैको बकसप�बाट पा�रत ग�रिदएको 
उ� स�पि� वादीको पित / िपताको मा� आफूखसु 
गन� स�पि� रहेको मा�न िमलेन । आ�नो पालामा 
आज�को भनी वादीह�को म�जरुी िलन नपन� तक�  गरी 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई गरकेो स�ु फैसला उ�टी 
गरी वादी दाबीबमोिजम दि�णतफ� बाट ५ भागको 
४ भाग िलखत दता� बदर भई वादीह�का नाममा 
दता� कायम ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसलालाई उि�लिखत कानूनी �यव�था 
तथा त�यको िववेचनाको प�र�े�यमा अ�यथा भ�न 
िम�ने देिखएन । �ितवादी अ�दलु रिहमले पैतकृ 
स�पि� नभई अ�द�ुलाह शाहबाट िमित २०६७।१।२ 
मा िनजी आज�न गरी पा�रत ग�रिलएको ज�गा मलाई 
हालैको बकसप� गरी पा�रत ग�रिदएकोले उ� दाबीको 
ज�गाको िलखत बदर ह�नपुन� होइन भनी �ितवादी 
सलमा खातनु फिकरले िलएको पनुरावेदन िजिकर र 
िनजका तफ� बाट रहनभुएका कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१।७ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादी अ�दलु रिहम शाहले सलमा खातनुलाई 
पा�रत ग�रिदएको िमित २०६८।८।१ को हालैदेिखको 
बकसप�को दि�णतफ� बाट ५ भागको ४ भाग 
िलखत दता� बदर भई वादीह�का नाममा दता� ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको िमित 
२०७१।१०।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७४ साल पषु १७ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CI-१६२७, घर 
भ�काइ पाउ,ँ सलमा खातनु फिकरसमेत िव. 
मोह�मद शाहसमेत भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१०३८, कत��य 
�यान, महादेवी भ�ने महवादेवी िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकर िव. छिवलाल रायसमेत

अदालतमा बयान गदा�समेत अनसु�धान 
अिधकारीले �यान मान� ध�क� िदएको भनी 
पनुरावेदनमा उ�लेख गर े पिन सो कुरा िमिसल 
कागजातह�बाट नदिेखएको ह�दँा केवल सजायबाट 
उ�मिु� पाउने उ�े�यबाट उ� िजिकर िलएको देिख�छ । 
अदालतसम�को सािबती बयानलाई अ�यथा �मािणत 
नभएको अव�थामा इ�छा िव�� जोर जबरज�तीबाट 
गराइएको भनी मा�न सिकने अव�था देिखन आएन । 
अदालतसम�को सािबती बयानलाई ��य� �माणको 
�पमा िलन िम�ने नै देिखदँा महवादेवीको कत��यबाट 
नै नाबालकको ह�या भएको िनिव�वाद पिु� भइरहेको 
देिखदँा िनजको उ� िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
यस अव�थामा िनज �ितवादी महादवेी भ�ने महवादेवी 
यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. अनसुारको कसरु गरकेो ठह�याई सोहीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अब पनुरावेदन नगन� �ितवादी छिवलाल 
रायको हकमा पनुरावेदन अदालतको फैसला िमले 
निमलेको स�ब�धमा साधकको रोहमा िवचार गदा� 
िनज अनसु�धानका बखत फरार रहेका र अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गदा� आफू सो वारदातमा सलं�न 
नरहेको, सो वारदात ह�न ु एक मिहनापूव� नै वैशाखमै 
भारतको प�जावमा �याला मजदरुीको काम गन� गएको 
भनी कसरुमा इ�कार रहे पिन सह�ितवादी महवाले 
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अदालतमा बयान गदा� �ितवादी छिवलालले आ�ना 
भा�जालाई मि�दरमा लगी बेहोस पारी सतुाएका 
िथए । �यसपिछ िबउझँाए, मसगँ पानी मागे पानी 
�वाएपिछ फे�र छिवलालले सतुाइिदयो र "तरबारले 
दईु पटक हानी दईु टु�ा पा�रिदयो" भनी र मौकाको 
बयानमा भने "पिहले घाटँीस�म मैले काटे ँर �यसपिछ 
बाकँ� रहेको आधी भाग छिवलाल रायले काटी 
िछनािलसकेपिछ लासलाई सोही कोठामा खा�टो 
खनी" प�ुरिदय� भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइने ।

मतृक लासको टाउकोनिजक �ितवादी 
महवा प�ाउ परके� र िनजसगँको सोधपछुबाट िनजले 
बताएको ठाउबँाट मतृक लासको िजउतफ� को भाग 
�ितवादी महवा स�ुने गरकेो कोठा निजकबाट बरामद 
भएको छ । यस म�ुाको कारक त�व भनेको महवाले 
बो�सी िव�ाको िसि� �ा�त गनु�  नै रहेको भ�ने 
देिख�छ । सो िव�ा िस�नैका लािग नाबालकको बली 
िदएको भ�ने कुरा िनिव�वाद पिु� भएको छ । बो�सी 
िव�ा िसकाउने ग�ुको िनद�शनअन�ुप नै  नाबालकको 
बली चढाउने काय� भएको िमिसलबाट देिखइरहेको 
ि�थितमा �. महवाका ग�ु यी �ितवादी छिवलाल 
रायको सलं�नताबेगर ��ततु अपराध घिटत भएको 
कुरा प�यारलायक देिखदँैन । बो�सी िव�ाको िसि�को 
लािग बली अिनवाय� रहेको भ�ने कुरामा महवालाई 
िव�ास िदलाई आफूसिहत संल�न भई नरबलीज�तो 
अ�य�त जघ�य आपरािधक काय� यी �ितवादीबाट 
भएको दिेख�छ । बो�सी िव�ाको िस�ताको लािग 
ग�ु भिनएका छिवलालको सहभािगतािबना उ� काय� 
स�भव पिन देिखदैँन । बली िददँा ग�ुको आव�यकता 
अिनवाय� ह�ने कारणबाट पिन यी �ितवादी छिवलाल 
रायसमेतको संल�नतामा सो घटना घटेको हो, 
छिवलालले पिन एकचोट हानी बालकको शरीर दईु 
टु�ा पारकेा ह�न् भनी �ितवादी महवाले पोल गरकेोलाई 
अ�यथा मानी अिव�वास गनु�पन� नदेिखने ।

घटना वारदातको बेला आफू भारतको 

प�जावमा रहेको भनी िलएको Alibi पिन मािथ 
उि�लिखत स�पूण� घटना िववरणह�बाट खि�डत 
भइरहेको अव�था छ । छिवलालले �रसइवीका कारण 
आफूलाई फसाउन महवाले झ�ुा पोल गरकेो भने पिन 
िनजह�िबच �रसइवी रहेको भ�ने त�य िव�ासलायक 
तवरबाट िमिसल काजगजातह�बाट पिु� ह�न सकेको 
छैन । महवादेवीले आफूलाई िनद�ष देखाएर यी 
�ितवादी छिवलाललाई मा� एकहोरो दोष थोपरकेो 
अव�था पिन छैन । घटनाको सम� प�रि�थितबाट 
बो�सी िव�ा िसकाउने �ममा यी �ितवादीको 
सलं�नतामा नै नाबालक िनितसको ह�या भएको 
त�य ��य� तथा प�रि�थितज�य �माणह�बाट 
िसलिसलेवार �पमा िनिव�वाद �पले पिु� भइरहेको 
देिखदँा िनजलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट �ितवादी महादेवी भ�ने महवादेवीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
अनसुारको कसरु गरेको ठह�याई ऐ. नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।३ 
को फैसला सदर गरी भएको फैसला पनुरावेदनको 
रोहमा तथा �ितवादी छिवलाल राय यादवलाई स�ु 
अदालतबाट अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको िमित 
२०७०।३।९ को फैसला उ�टी गरी िनजलाई समेत 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत हेटौडाको 
िमित २०७२।०३।२१ को फैसला साधकको रोहमा 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ� 
इित सवंत् २०७५ साल �ावण २७ गते रोज १ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CR-०५६७, डाकँा, 
नेपाल सरकार िव. छोटेलाल शाह कानसुमेत

�ितवादी वजृिकशोर पटेलले 
अदालतसम�को बयानमा वारदात िमितमा आफू 
धानको बोझा उठाई �याई दौनी गरी राित ८ बजे सतुी 
िबहान ६ बजे उठेको र ८ बजे ट्वाइलेट जान ला�दा 
�हरीले प�ाउ गरकेो भनी कसरुमा पूण� इ�कारी बेहोरा 
उ�लेख गरी बयान गरकेो भए तापिन मौकाको बयानमा 
आफू, छोटेलाल, राजन िसंह र िनज राजनले �याएका 
४/५ जना साथीसमेत भई जाहेरवालाको घरमा डाकँा 
गरकेो र डाकँा गरी �याएको धनमालम�ये हामीले 
िलएको धनमाल छोटेलालको घरबाट बरामद भएको 
र अ�य धनमाल राजन िसंह र िनजका साथीह�ले 
िलई गएको भनी कसरुमा आ�नो संल�नता रहेको 
�वीकार गरकेा छन् । घरबाट धनमाल बरामद भएका 
�ितवादी छोटेलाल साह कानलेु समेत आफू कसरुमा 
सािबत भई यी �ितवादीउपर पोल गरकेा छन् । यस 
अित�र� जाहेरवालाले ियनको नाम उ�लेख गरी 
िकटानी जाहेरी िदएका र उ� जाहेरीको समथ�नमा 
बकप�समेत गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाले िनजलाई 
िचनी मौकामा सनाखतसमेत ग�रिदएका छन् । 
जाहेरवालाक� �ीमतीले समेत वजृ िकशोरको नाम 
उ�लेख गरी कागज गरकेो र सोही बेहोरा समथ�न गरी 
बकप� ग�रिदएक� िछन् । आ�नै घरबाट प�ाउ परकेो 
भ�ने िनजको बयानसमेत िनज �ितवादी छोटेलालको 
घरमा चोरीको नगद रहेको पलङ्गमािथ नगदसमेत 
राखी बसेको अव�थामा प�ाउ परकेो बरामदी 
मचु�ुकाबाट खि�डत भएको देिख�छ । उ� बरामदी 
मचु�ुका गन� �ितवेदकह�ले मचु�ुकाको समथ�न गरी 
बकप� गरसेमेतका आधारबाट िनजको जबरज�ती 
चोरी वारदातमा संल�नता रहेको त�य िनिव�वाद पिु� 
भइरहेको अव�थामा �ितवादी वजृिकशोर पटेललाई 

समेत जबरज�ती चोरीमा कसरुदार ठहर गरी सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �यायोिचत नै 
देिखने ।

अका� �ितवादी राजन िसंहलाई सफाइ 
िदएको िमले, निमलेको के हो ? भ�नेतफ�  हेदा� िनजउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो छैन । सहअिभय�ुह� छोटेलाल 
र वजृिकशोरले मौकामा गरकेो पोलका आधारमा 
अिभयोग दायर भएको दिेख�छ । मौकाको पोलको 
कुनै �वत�� �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । 
राजनले बरामदबाहेकको अ� चोरीको सामान लगेको 
भनी छोटेलाल र वजृिकशोरले बयानमा गरकेो पोल 
िनजका साथबाट चोरीको कुनै नगद सामान बरामद 
ह�न नसकेकोबाट खि�डत भइरहेको देिख�छ । िनजले 
आफू २०६४ सालमा मजदरुी गन� भारत गई २०६६ 
काित�कमा मा� फिक� एको भनी स�ु अदालतमा बयान 
गदा�  िलएको Alibi को िजिकर िनजका सा�ीह� 
िजते��िसह राजपतु र रोशन �ीवा�तवको बकप�बाट 
पिु� भइरहेसमेतका �माणह�का आधारमा िनजको 
वारदातमा कहीकँतै संल�नता रहेको भ�ने देिखन 
आएन । वादी प�बाट िनजको आरोिपत कसरुमा 
सलं�नताको �वत�� �माणह�बाट पिु� गराउन 
नसकेको अव�थामा िनजलाई कसरुदार कायम गरी 
सजाय ह�नपुन� भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम डाकँा वारदात कायम नभई 
बरामद िबगो �.२,९९,२४५।२५ स�मको मा� 
जबरज�ती चोरी गरकेो ठह�याई �ितवादी छोटेलाल 
साह कानलुाई चोरीको १४ (२) नं. बमोिजम िबगोको 
डेढी ज�रवाना र ११/२ मिहना कैद भई ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने तथा �ितवादीह� वजृिकशोर पटेल र 
राजन िसंहलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०६६।८।२९ 
को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी वजृिकशोर 
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पटेललाई पिन चोरीको १ र ४ नं. को कसरुमा १४ 
(२) नं. बमोिजम िबगो � २,९९,२४५।२५ को डेढी 
ज�रवाना र १ मिहना १५ िदन कैद भई ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने तथा �ितवादी राजन िसंहलाई सफाइ 
िदएको सदर ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
हैट�डाको िमित २०६८।४।१७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-WO-०१३३, उ��ेषण, 
िकरणमान �धानसमेत िव. गुठी तहिसल के��ीय 
काया�लय, गुठी सं�थानसमेत

िववािदत िक.नं. ४६ को ज�गा दाता 
िनरकुमारीले र.ैप. को िनण�य काया��वयन नै नगराई 
िसि�पाणी गौतमलाई पा�रत ग�रिदएको देिख�छ । 
यसरी हकै नभएको �यि�ले ग�रिदएको राजीनामाबाट 
िनवेदकह�को हक नै छुट्न जा�छ भ�न सिकने 
अव�था नरहने ।

िववािदत ज�गा िनजी गठुी वा राजगठुी के 
हो भ�ने स�ब�धमा सव��च अदालतसमेतबाट िमित 
२०५७।५।७ मा िनजी गठुी हो भ�ने अि�तम िनण�य 
भइसकेको ह�दँा ��ततु िववािदत ज�गा िनजी गठुीको 
हो भ�ने कुरामा दइुमत ह�न सिकँदनै । िवप�ीले 
मोहीको हैिसयत रा�ने िनरकुमारीबाट राजीनामा गरी 
िलएको भनेको राजीनामा दता�समेत बदर भइसकेको 
अव�थामा मोही हकको स�ब�धमा अ�यथा ह�ने गरी 
कानूनबमोिजम र सिधकार िनकायबाट कुनै िनण�य 
भइसकेको नदिेखएको अव�थामा मोही हक कायम 
रहेछ भ�न नसिकने ।

तसथ� िववािदत िक.नं. ४६ को ज�गा 
मनमाने�वरी राजगठुी नभई िनजी गठुीअ�तग�तको 

ठहरी सव��च अदालतबाट अि�तम फैसला भएको 
ह�दँा उ� फैसलाबमोिजम िक.नं. ४६ �े�फल १-०-
०-० ज�गा िवमलादेवी गौतम, उजवलमणी गौतम, 
िकरणमणी गौतम र उषाकुमारी गौतमका नाममा दता� 
कायम उि�लिखत ज�गा मनमाने�वरी िनजी गठुीको 
नाममा दा.खा. गरी स�चालकमा यी िनवेदकह� 
िकरणमान �धानसमेत कायम गन� ठहछ�  । हकै 
नभएको �यि� िनरकुमारीबाट �ा�त गरकेो िलखतको 
आधारमा यी िवप�ी िसि�पाणी गौतमको नामसमेत 
मोही महलमा समावेश गन� गरी भएको हदस�मको 
मालपोत काया�लयको िमित २०६९।३।२५ र िमित 
२०६९।६।२८ को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । सव��च अदालतको िमित २०५७।५।७ 
को फैसलाबमोिजम गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �वुकुमार ढकाल
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल पषु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१४४१, अपहरण, 
नेपाल सरकार िव. िवनोद म�लसमेत

जाहेरवालाले िदएको ह�िलया जाहेरीबाट 
उठान भएको ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह� 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरुमा सािबत रही 
बयान गर ेतापिन अदालतसम�को बयानमा कसरुमा 
इ�कार रहेको दिेख�छ । वादी प�बाट �ितवादीह�को 
इ�कारी बयानलाई स�माण ख�डन गरी व�तिुन�ठ 
त�यगत �माण पेस गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार िववादरिहत तवरबाट �मािणत गराउन 
सकेको नपाइने ।

िमित २०६८।५।३ गते म नवलपरासीको 
जमिुनया ि�थत गोपीग�ज बजारमा मल िक�न 
गएको अव�थामा �ितवादी िवनोद म�लसमेतले 
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मलाई क�जामा िलई बोिलस् भने मारी िद�छौ ँ�यान 
जोगाउन ु छ भने १० लाख िदनपुछ�  भनेकोमा �.२ 
लाख िदने सहमित भएकाले छोराले िफरौती रकम 
िलई नवलपरासी सनुवल ७ �यािमरमेा आउदँा 
�ितवादीह� पिन �यही ँ ठाउमँा आएकाले �हरीले 
घेरा हाली प�ाउ गरकेा ह�न् भ�ने पीिडतको मौकाको 
कागज बेहोरा दिेख�छ । पीिडतले सो आ�नो 
भनाइलाई अदालतसम� उपि�थत भई पिु� गराउन 
सकेको पाइदँैन । उ� भनाइलाई �माण ऐनअनसुार 
परी�णसमेत ग�रएको अव�था नदेिखने ।

घटना िववरणका स�ब�धमा मौकामा 
कागज गरी बेहोरा लेखाइिदने जाहेरवाला, पीिडत 
एवं व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�समेतले 
अनसु�धानको �ममा लेखाइिदएको आ-आ�नो 
भनाइ बेहोरालाई अदालतमा उपि�थत भई पिु� गन� 
सकेको देिखएन । �य�तै �ितवेदक �.ना.िन िवजय 
िसंहले अदालतमा आई बकप� गदा� जाहेरवाला र 
�ितवादीह�िबच िफरौती रकम लेनदेन िवषयमा 
छलफल भएको िथयो भ�न सकेको नपाइने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा भएको 
कानूनी �यव�थाअनसुार वादी प�का सा�ी अदालतमा 
उपि�थत भई सो घटना वा अव�थाका बारमेा 
तहिककातको िसलिसलामा आफूले लेखाइिदएको 
कुरालाई बकप�माफ� त �य� गन� सकेको नदिेखदँा 
िनजह�को भनाइलाई �माणमा िलन निम�ने ।

अदालतबाट सा�ी उपि�थत गराउन 
पटकपटक समय िददँा पिन वादी प�बाट आ�ना 
सा�ी उपि�थत गराउन सकेको पाइएन । फौजदारी 
म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीको ह�ने छ भ�ने �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम वादी प�ले आ�नो 
दाबी �वत�� �माणबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी सजाय गन� �यायसङ्गत नदेिखने ।

अतः िववेचना ग�रएका आधार कारणबाट 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार िववादरिहत 
तवरबाट ठोस त�यय�ु आधार �माणह�बाट यी 
�ितवादीह� कसरुदार देिखन नआएकाले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।३१ 
को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७०।१०।२७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७४ साल फा�गनु ११ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास नं.८

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI-१२६४, उ��ेषण / 
परमादेश, गणेश शाह िव. रिव�� शाह

िनवेदक रिव�� शाहलाई िवप�ी �ी च�ुहाई 
माया �ाथिमक िव�ालय सरप�लोमा िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िमित २०६७।०२।०६ को 
िनण�यले २०६७।०२।०७ देिख तलब पाउने गरी राहत 
िश�कमा िनय�ु गरी िनजको िनयिु�लाई िज�ला 
िश�ा काया�लयबाट समेत समथ�न भएको त�यमा 
िववाद नदेिखने ।

�ी च�ुहाई माया �ाथिमक िव�ालय 
सरप�लोको �ाथिमक तहको राहत िश�क पदमा यी 
िनवेदक रिव�� शाहलाई िमित २०६७।०२।०६ मा 
िनयिु� िदइएको त�य िमिसल संल�न �ी च�ुहाई माया 
�ाथिमक िव�ालयको च.नं.४९ िमित २०६७।०२।०६ 
गतेको प�को �ितिलिपबाट देिखन आयो । साथै 
िनजको उ� िनयिु�लाई िज�ला िश�ा काया�लय 
महो�रीले िमित २०६७।०२।११ मा समथ�न गरकेो 
भ�ने बेहोरासमेत उ� काया�लयको च.नं.२५७८ िमित 
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२०६७।०२।११ को प�बाट देिखन आयो । �यसैगरी 
यी िनवेदक िनयिु� पाएको िमितदेिख िनयिमत �पमा 
िव�ालयमा हािजर भई अ�यापन गद� आएकोमा िमित 
२०७० साल आषाढ मिहनादेिखको तलब भ�ा यी 
िनवेदकले �ा� नगरकेो भ�ने िनवेदन बेहोरा रहेकोमा 
सो कुरालाई िवप�ीह�ले समेत �वीकार नै गरकेो ।

पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७१।०९।०८ मा यी िनवेदक िश�ा ऐन 
िनयमबमोिजम िनयिु� भएको िश�क ह�न् वा होइनन् 
र िनजको तलब िनकासा नगनु�को कारण के हो �प� 
खलुाई िज�ला िश�ा काया�लय महो�रीबाट जवाफ 
माग गनु�  भ�ने आदेश भई प�ाचार भएकोमा िज�ला 
िश�ा काया�लय महो�रीको च.नं.२४१० िमित 
२०७१।१२।२२ को प�बाट िनवेदक रिव�� शाहलाई 
�ी च�ुहाई माया �ाथिमक िव�ालय सरप�लोको 
�ाथिमक तहको राहत िश�क पदमा िदएको अ�थाई 
िनयिु�लाई िज�ला िश�ा काया�लयले समथ�न गरकेो 
र एउटै दरब�दीमा एकभ�दा बढी िनयिु� गरकेो कारण 
छानिबनको �ममा तलब िनकासा रो�का गरकेो 
भ�नेस�म उ�लेख गरकेो देिखयो । य�िप कसको 
िनयिु� स�ब�धमा, के क�तो छानिबन भएको हो, 
िनवेदकको तलब िकन िनकासा निदएको हो भ�ने �प� 
जवाफ िदएको देिखएन । �यसैगरी उ� काया�लयको 
िलिखत जवाफमा समेत िनयिु� गरी काममा लगाउने 
काय� िव�ालय �वयं र सोको �यव�थापन सिमितको 
रहेको र िनकासा माग भएमा िदने भ�नेस�मको बेहोरा 
उ�लेख भएको पाइएकोमा तलब िनकासाको लािग 
बार�बार आ�ह गदा�समेत िज�ला िश�ा काया�लयबाट 
तलब भ�ा िनकासा भई नआएको ह�दँा तलब खवुाउन 
नसिकएको भ�ने िव�ालयको �धाना�यापकको 
िलखत जवाफबाट देिखन आयो । उ� िव�ालयमा 
िनज िश�क काय�रत छैनन् वा िनजलाई यस कारणबाट 
िव�ालयबाट िन�काशन ग�रयो वा िनज िश�कको 
िव�ालयलाई आव�यकता छैन भनी कहीकँतैबाट 

उ�लेख नभएको । 
िविधस�मत �पमा िश�क िनयिु� गरी 

अ�यापनको कामकाज गन� लगाएकोमा िनजले पाउने 
पा�र�िमक िमित २०७०।०३।०१ दिेख उपल�ध 
गराएको देिखएन । िनवेदक िवप�ी िव�ालयमा राहत 
िश�कको पदमा िमित २०६७।०२।०७ गतेबाट लाग ु
ह�ने गरी िमित २०६७।०२।०६ मा िनयिु� पाई िज�ला 
िश�ा काया�लय महो�री जले�रको च.नं.२५७८ 
िमित २०६७।०२।११ को प�बाट िनजको िनयिु� 
समथ�न भई सोही िमितदिेख नै काय�रत रहेको 
भ�ने िमिसल संल�न कागज �माणबाट पिु� भएको 
पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�था तथा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा िनज िव�ालयमा 
हािजर भई काय�रत रहेको अविधको तलब भ�ा 
उपल�ध नगराएको िवप�ीह�को काय� कानूनस�मत 
देिखएन । िनवेदन मागबमोिजमको परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने ठहर गरी तथा िनवेदकले िवप�ीह�ले 
गैरकानूनी ि�याकलाप गरकेो भए उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँभनी माग गरकेोमा िवप�ीह�ले 
गैरकानूनी काय� गरकेो नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश 
जारी नह�ने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको िमित २०७२।०१।२२ को फैसला मनािसब 
देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन परने । यस अदालतको िमित 
२०७४।११।०६ को आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनवेदक रिव�� शाह िव�ालयमा हािजर 
भई कामकाज गरकेो अविधस�मको पाउनपुन� तलब 
िनयमानसुार भ�ुानी िदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने तथा उ��ेषणको आदेश 
जारी नह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुले 
िमित २०७२।०१।२२ मा गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: उषा �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फा�गणु १६ गते रोज ६ शभुम् ।
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इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६७-WO-०८८४, उ��ेषण, िववेकान�द 
�साद यादव िव. िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, 
भ�पुरसमेत

िनवेदकले आ.व. २०५९/०६० को 
का.स.म.ु नभरकेो भ�ने कुरा �े�ीय िश�ा िनद�शनालय 
म�यमा�चल, सानोिठमी, भ�परुको च.नं. ४८७ को 
िमित २०६७।६।८ को प�को बेहोराबाट देिख�छ । यी 
िनवेदकको आ.व. २०६२ को का.स.म.ु मा का.स.म.ु 
भरकेो िमित केरमेट भएको भ�ने स�ब�धमा िनजले सो 
कुरालाई अ�यथा भ�न सकेकोसमेत नदेिखने ।

िश�ा सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
(२०६०।१२।१६ ते�ो संशोधन�ारा थप) को िनयम 
३२(४) मा “यो उपिनयम �ार�भ ह�दँाको बखत 
काय�स�पादन मू�याङ्कन गराई नसकेको िश�कले 
यो उपिनयम �ार�भ भएको िमितले ६ मिहनािभ� 
िनयमबमोिजम काय�स�पादन मू�याङ्कन गराउन 
स�ने छ ।” भनी का.स.म.ु बझुाउनपुन� समयअविध 
उ�लेख गरेको देिख�छ । कानूनले तोकेको समय, िविध 
र �ि�यालाई सबैले अनशुरण गनु�पन�मा यी िनवेदकले 
िश�ा सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ मा उि�लिखत 
समयअविधको पालना गरकेोसमेत नदेिखने । 

िनवेदकको उमेर िमित २०७२।१।४ मा ६० 
वष� पूरा ह�ने भएकोले िमित २०७२।१।५ गतेदेिख 
लाग ुह�ने गरी �ी मा�यिमक िव�ालय �ेमपरु गोनाही, 
रौतहटबाट िन.मा.िव. ि�तीय �ेणीको िश�क पदबाट 
अिनवाय� अवकाश पाइसकेको भ�ने कुरा िज�ला 
िश�ा काया�लय, रौतहट गौरको च.नं. २४५० िमित 

२०७१।१२।३ को प�बाट दिेखएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदनको  औिच�यसमेत समा�त भइसकेको देिखन 
आएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट यी िनवेदकले समयमा का.स.म.ु फाराम 
नबझुाएको र उमेर हदका कारण िमित २०७२।१।५ 
गतेदेिख लाग ुह�ने गरी �ी मा�यिमक िव�ालय �ेमपरु 
गोनाही, रौतहटबाट िन.मा.िव. ि�तीय �ेणीको िश�क 
पदबाट अिनवाय� अवकाश पाइसकेको भ�ने कुरा 
िज�ला िश�ा काया�लय, रौतहट गौरको च.नं. २४५० 
िमित २०७१।१२।३ को प�बाट देिखएको ह�दँा ��ततु 
�रट िनवेदनको  औिच�य समा�त भइसकेको देिखन 
आएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गोपी िव�कमा� 
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CR-१२१५, ०६८-CR-०५१७, 
आगलागी, नेपाल सरकार िव. देवच�� यादवसमेत, 
देवच�� यादवसमेत िव. नेपाल सरकार

अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान पीिडतको मौकाको कागज, जाहेरी दखा��त, 
िकटानी जाहेरी, घटना�थल मचु�ुका, घाइतेको 
घा जाचँ कागज, मौकाको घटना िववरण कागज 
र अदालतसम�को बकप� ज�ता िमिसल सलं�न 
�वत�� �माणह�बाट जाहेरवालाह�को घरमा आगो 
लगाउने काय�मा �ितवादीह�को सलं�नता रहेको पिु�ट 
भइरहेको आधार �माणबाट िमित २०६१।१२।१३ 
गते जाहेरवालाह�को घर तथा बैठक घरसमेतमा 
आगो लगाउन अ�ाउने वा आगो लगाउने काय�मा 
�ितवादीह�को सलं�नता रहेको देिख�छ । तसथ� 
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�ितवादीह�ले आफूले सफाइ पाउन ुपद�छ भनी दायर 
भएको पनुरावेदन िजिकर मनािसब मा�न निम�ने ।

मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महलको १ 
नं. र ५ नं. बमोिजमको कसरु पिु�ट भएको अव�थामा 
कानूनमा �यव�था नै नभएको भिवत�यको अव�थाको 
�या�या गरी ऐ. द�ड सजायको १२ नं. बमोिजम स�ु 
िज�ला अदालतबाट सजाय गन� गरकेो स�ु फैसला 
सो हदस�म उ�टी गरी मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको 
महलको १ र ५ नं. बमोिजमको कसरुमा ४ वटा घरमा 
आगो लगाउने र आगो लगाउन वचन िदने कसरुमा 
सजाय गदा� पनुरावेदन अदालत जनकपरुले ४ वष� मा� 
कैद सजाय गन� गरकेो फैसला सो हदस�म कानून र 
�यायसङ्गत नदेिखने ।

जाहेरी दखा��तमा ११ वटा घर र अ�य 
धनमाल तथा चौपायासमेत ज�मा �.५,६१,०००।– 
बराबरको धनमाल नो�सान भएको भनी उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ भने २०६१।१२।१५ का ४ वटा 
घटना�थल मचु�ुकाह�मा पचंा सदाको घर र 
धनमालको �.४०,०००।-, रामजी सदासमेत जना 
५ को घर तथा धनमालको �.२,२०,०००।-, बैठक 
घर र सोमा भएका धनमालको �. १५,०००।– गरी 
ज�मा �.२,७५,०००।– उ�लेख भई रामलखन 
सदासमेत जना ४ को घर र धनमाल जलेर न�ट भएको 
भनी उ�लेख गरकेो भए पिन �यसको िबगो खलुाएको 
देिखदँैन । जाहेरी दखा��त र अिभयोगप�मा पचंा सदाको 
घर र धनमाल, रामजी सदासमेत जना ५ को घर तथा 
धनमाल र बैठक घर र सोमा भएका धनमालको िबगो 
�.३,७३,०००।- उ�लेख भएकोमा घटना�थल 
मचु�ुकाह�मा घटेर �.२,७५,०००।- कायम भएको 
देिखएको छ । रामलखन सदासमेत जना ४ को घर 
र धनमालको िबगो जाहेरी दखा��त र अिभयोगप�मा 
�.१,७७,०००।– भनी उ�लेख भएकोमा घटना�थल 

मचु�ुकामा भने यिकन िबगो उ�लेख भएको देिखदँनै । 
यस अव�थामा रामलखन सदासमेत जना ४ को घर र 
धनमालको िबगो के कित कायम गन� भ�दा स�ु िज�ला 
अदालतबाट अनपुाितक �पमा घटाई कायम गरकेो 
िबगो �.१,२५,०००।- लाई अ�यथा हो भनी वादी 
प�ले यिकन गन� नसकेको अव�थामा अ�यथा मा�न ु
पन� देिखएन । यसरी जाहेरवालाह�को आगलािगको 
िबगो �.४,००,०००।- कायम गरी �ितवादीह�बाट 
�ितपूित� भराइिदने गरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
फैसला अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारण, त�य एवं 
कानूनी �यव�थाका आधारमा  जाहेरवालाह�को 
िकटानी जाहेरी, घटना�थल मचु�ुका, घाइतेको 
घा जाचँ कागज, मौकाको घटना िववरण कागज र 
अदालतसम�को बकप�बाट जाहेरवालाह�को घरमा 
आगो लगाउने काय�मा �ितवादीह�को संल�नतामा 
रहेको पिु�ट ह�न आएकाले िनज �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महलको १ र ५ नं. 
बमोिजमको कसरुमा ४ वटा घरमा आगो लगाउने 
र आगो लगाउन वचन िदने कसरुमा सजाय गदा� 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुले ४ वष� मा� कैद सजाय 
गन� गरकेो फैसला सो हदस�म कानून र �यायसङ्गत 
नदिेखएकाले पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०६७।३।२४ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
भई �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको 
महलको १ र ५ नं. बमोिजमको कसरुमा ४ वटा घरमा 
आगो लगाउने र आगो लगाउन वचन िदने कसरुमा एक 
घरको जनही ४ वष� कैद र थप ३ घरमा आगो लगाउने 
र आगो लगाउन वचन िदने कसरुमा थप एक घरको 
जनही १ वष� कैद सजायका दरले ३ घरको जनही ३ 
वष�समेत ज�मा जनही �ितवादीह�लाई ७ (सात) वष� 
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कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । िबगोको हकमा स�ुले ठहर 
गरभे�दा बढी िबगोको धनमालसमेत न�ट भएको 
भ�ने त�यय�ु �माण वादी प�ले पेस गरी पिु�ट गन� 
सकेको नदेिखदँा स�ुको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०६७।३।२४ 
को फैसला सो हदस�म सदर ह�ने । 
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७५ साल पसु १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-WO-०२०५, उ��ेषण 
/ परमादेश, सुभ�ा काक� िव. नेपाली सेना,  सैिनक 
मु�यालय, भ�कालीसमेत

िनवेदकले क�ा ९ को शैि�क सिट� िफकेट पेस 
गरकेोमा उ� बाल�योित बोिड�ङ �कुलले सो समयमा 
१ देिख ५ क�ास�म मा� अ�यापन गन� अनमुित �ा�त 
गरकेो पाइयो । कानूनी�पमा केबल ५ क�ास�म मा� 
अ�यापन गन� पाउने िव�ालयबाट ९ क�ा उ�ीण� 
गरकेो �माणप�ह� जारी ह�न स�ने अव�था रहदँैन । 
यिद अ�यापन गन� अनमुित �ा� नभएको िव�ालयको 
नामबाट कुनै शैि�क �माणप� जारी भएको भए �य�तो 
�माणप�ले कानूनी हैिसयत �ा� गन� स�ने नै नह�ने ।

�रट िनवेदक सभु�ा काक�लाई सैिनक 
ऐनअ�तग�तको कसरुमा कसरुदार ठहर गरी सजाय 
ग�रएको प�र�े�यमा सैिनक ऐन, २०६३ मा 
भएको �यव�थालाई अवलोकन गनु�  सा�दिभ�क 
देिख�छ । सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ५५ ले 
ढाटँी छली िनय�ु भएको कसरु स�ब�धमा �यव�था 
गरी देहाय (घ) मा “भना�, बढुवा तथा तािलमलगायत 

सेवाका अ�य �योजनको लािग िकत� वा न�कली 
�माणप� पेस गरमेा” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
�यसैगरी सोही ऐनको दफा १०१ को उपदफा १ ले 
सैिनक अदालतबाट देहायबमोिजमको सजाय गन� 
सिकने छ भ�    ने उ�लेख गरी दहेाय (घ) मा “भिव�यमा 
सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी हटाउने 
वा भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य ठह�रने 
गरी बखा��त गन�” भनी कारबाही र सजायको कानूनी 
�यव�था गरकेो छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
कुनै सैिनक कम�चारीले कुनै �योजनका लािग न�कली 
�माणप� बनाई पेस गरमेा भिव�यमा सरकारी सेवाको 
िनिम� अयो�य ठह�रने वा नठह�रने गरी िनजलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी सजाय गन� सिकने भ�    ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइने । 

��ततु �रट िनवेदनमा यी �रट िनवेदकले 
सेनामा भना� ह�दँा क�ा ९ को शैि�क �माणप�ह� 
पेस गरकेो र सो समयमा उ� िव�ालयले नै ९ क�ा 
अ�यापन गन� �वीकृित िलएको नदेिखदँा उ� शैि�क 
�माणप�ह�ले कानूनी मा�यता �ा�त गन� अव�था 
रहेन । य�तो �माणप� पेस गरी सेवा �वेश गन� �रट 
िनवेदकले उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम सैिनक 
ऐन, २०६३ को दफा ५५ को देहाय (घ) अ�तग�तको 
कसरु गरकेो नै देिखयो । य�तो अव�थामा िनज 
�रट िनवेदकलाई सोही कसरुमा कसरुदार ठहर गरी 
सेवाबाट हटाउने ठह�याएको समरी सैिनक अदालतको 
िनण�य र सो िनण�यलाई नै सदर गन� गरकेो नेपाली सेना, 
पनुरावेदन सिमितको फैसला �िुटपूण� देिखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट यी �रट 
िनवेदक सभु�ा काक�ले न�कली शैि�क �माणप�ह� 
बनाई सेवा �वेश गरी सैिनक ऐन, २०६३ को दफा 
५५(घ) बमोिजमको कसरु गरकेो देिखई िनज 
सभु�ा काक�लाई सोही कसरुमा भिव�यमा सरकारी 
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नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने गरी भएको समरी सैिनक अदालतको िमित 
२०६७।१०।२४ को िनण�यलाई सदर गन� गरकेो नेपाली 
सेना, पनुरावेदन सिमितको िमित २०६८।०४।१७ को 
फैसलामा कुनै कानूनी �िुट नदेिखदँा �रट िनवेदन माग 
दाबीअनसुारको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल माघ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६७-CI-०२९०, ०७१-CI-०९०७, 
ज�गा िखचोला घर उठाई चलन, आसनारायण 
माझीसमेत िव. िलला सरदारसमेत, िलला सरदारसमेत 
िव. छिवलाल माझी था�समेत

�े�ताबाट �ितवादी शभु�ा कोइरालाको नाम 
दता�को िक.नं.२६३ को ०-०-७ ज�गा देिखएको छ । 
न�सा मचु�ुकाबाट न.नं. ६ र ७ को िक. नं. २६३ 
िभ�को भई िनिव�वाद देिखएको छ र �े�फलसमेत 
०-०-७ नै कायम छ । �ायल चेकबाट समेत िक.नं. 
२६३ को ज�गाको �े�फल ०-०-७ नै कायम छ । तर 
न.नं. ८ िववािदत जिनएको र न�सा कैिफयतबाट वादी 
दाबीको �ितवादी शभु�ाको बसोबास रहेको इ�ँाको 
िदवाल िपलर र छत ढलाई भएको िववािदत घर ज�गा 
भनी उ�लेख भएको देिखने । 

सो घर ज�गाका स�ब�धमा �ितवादी शभु�ा 
कोइरालाले �ितउ�र िफराउदँा िक.नं. २६३ को ज�गा 
२०४५ सालमा मेरा नाममा कायम भई २०४५ साल 
माघ मिहनामा प�क� घर बनाई बसेको भनी उ�लेख 
छ । सो ज�गाको �े�ताबाट समेत २०४५ सालमा नै 
शभु�ा कोइरालाले �ा� गरकेो दिेख�छ र सो त�यलाई 
पिु� गद� िनजले सो घरमा धारा िबजलुी जडान गन� 

िदएको िनवेदन, मतदाता प�रचयप�, टेिलफोन 
जडान गरकेो कागज तथा दहुवी खानेपानी योजनाको 
प�समेतको �माण पेस भएको देिखने । 

िक.नं. २१९ को ज�गा िमित २०६१।४।३१ 
मा मा� वादीले �ा� गरकेो त�य िमिसल संल�न वादीको 
ज�गाधनी दता� �माण पजुा�बाट देिख�छ । िनजको 
दातासमेतले न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत न.नं. ८ को 
घर बसोबास बारमेा कुनै िववाद उठाएको अव�थासमेत 
छैन । यस�कार वादीले िक.नं. २१९ को ज�गा २०६१ 
सालमा �ा� गरकेो अव�थामा न.नं. ८ को घर २०५० 
सालभ�दा अिघ नै िनमा�ण भएको देिख�छ । िनजका 
सा�ी तारा �े�ले शभु�ा कोइरालाको घरमा आफू 
२०४७ सालदिेख नै भाडामा बसेको भनी बकप� गदा� 
लेखाएको देिख�छ । िक.नं. २६३ को घर ज�गाको हक 
�वािम�व तथा भोग �ितवादी शभु�ा कोइरालाको भएको 
त�यमा िववाद छैन । िववािदत न.नं. ८ मा रहेको घर 
िनज �ितवादी शभु�ा कोइरालाले २०५० सालभ�दा 
अिघ नै िनमा�ण गरी भोग बसोबास गरकेो देिखयो । 
यस अव�थामा २०६१ सालमा सो �थानमा ज�गा 
ख�रद गन� वादीलाई सो घर भ�काई पाउ ँभ�ने वादी 
दाबी कानूनसङ्गत देिखन आएन । �ितवादी शभु�ा 
कोइरालाले ज�गा िखचोला गरी घर िनमा�ण गरकेो भ�ने 
दाबी भए तापिन घर बनाएको भ�नेतफ�  िवचार गदा� 
त�कालीन मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ 
नं. ले ज�गा िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएको 
िमितले एक वष�िभ� नािलस निदए ला�न स�ैन 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । २०५० सालअिघ नै 
घर िनमा�ण भएको देिख�छ । सो िखचोला गरी बनाएको 
घर उठाई पाउ ँभनी वादीले िमित २०६२।४।१३ मा� 
िफराद गरकेो देिखयो । य�तो अव�थामा िखचोला गरी 
घर बनाएको भ�ने दाबी मलुकु� ऐन घर बनाउनेको ११ 
नं. समेतले प�ुन नस�ने अव�था देिखने ।



47

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - २

यसैगरी दता� �े�ताबाट �ितवादीम�येका 
कृ�णकुमारी ितवारीको नाम दता�को िक.नं. २१८ को 
ज�गामा ०-०-७ धरु ज�गा दिेख�छ । �ायलचेकबाट 
समेत सो ज�गाको �े�फल ०-०-७ नै देिखएको छ । 
सो िक.नं. २१८ को ज�गा न.नं. १४ मा जिनएको छ । 
िववािदत जिनएको न.नं. १४ मा �ितवादी कृ�णकुमारी 
ितवारीको बसोबास रहेको इटँाको िदवाल िपलर र छत 
ढलाई भएको २ तले घर रहेको र सोको �े�फल ०-०-
७ धरु उ�लेख भएको दिेखयो । सो ज�गा �ायल चेक 
र िनजको �े�ताबमोिजम िमलेको देिखन आएको छ । 
सो ज�गामा २०४० साल फागनुमा नै आफूले प�क� 
घर बनाई बसेको हो भनी ��य�ुर िफराएको देिख�छ । 
सो त�यको �माणको �पमा दहुवी गा.िव.स. को िमित 
२०६२।४।११ को प�, टेिलफोन जडान गरकेो कागज 
�माणसमेत पेस भएको देिखदँा सो घर ज�गामा �ितवादी 
कृ�णकुमारी ितवारीको िविधवत् हक �वािम�व �थािपत 
भइरहेको अव�थामा सो घर ज�गासमेत आ�नो रहेको 
भ�ने वादीको दाबी �यायोिचत मा�न नसिकने । 

वादीको दता� �े�ताबाट िक.नं. २१९ को 
ज�गाको �े�फल ०-२-० भएको कुरामा िववाद छैन । 
नापी शाखा सनुसरीको िमित २०६२।८।१० को �ायल 
चेकको प�बाट िक.नं. २१९ को ज�गाको �े�फल 
०-१-१५ कायम भएको दिेख�छ । िमित २०६६।७।४ 
मा भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा� िववािदत जिनएको 
वादी दाबीको न.नं. १२ को �े�फल ०-०-३१/

२ 

ज�गा �ितवादी छिवलाल माझीको भोगमा रहेको 
देिख�छ । िववािदत न.नं. १३ को ०-०-८१/

४ 
ज�गा 

�ितवादी िसयावती थ�नीको भोगमा रहेको, न.नं. २० 
को ०-०-०

 
१/

२
 ज�गा �ितवादी दलुारी थ�नीको भोगमा 

रहेको  र न.नं. २१ को ०-०-७१/
४
 ज�गा �ितवादी 

आसनारायण माझीले भोग गरेको देिखयो । सो न.नं.
का ज�गाह� वादीको िक.नं. २१९ िभ�कै दिेखयो । 

यस �कार न.नं. १२, १३, २० र २१ को ज�गाको 
�े�फल र वादीको िनिव�वाद न.नं. ९ को िक.नं. २१९ 
को ज�गाको �े�फल ०-०-१० समेत जोड्दा वादीको 
ज�मा ज�गाको �े�फल ०-१-९.५ ज�गा देिख�छ । र 
िववािदत जिनएको न.नं. ८ को ज�गाको �े�फल ०-०-
५१/

२ 
 समेत जोड्दा वादीको �ायल चेकअनसुारको 

ज�गा प�ुछ । तर िववािदत न.नं. ८ को घर ज�गाका 
स�ब�धमा वादीको दाबी नप�ुने ठहर भइसकेको 
देिखने ।

य�तो अव�थामा न�सा �ेसमा उि�लिखत 
वादीको िक.नं. २१९ को ज�गाको आकृित �कृित 
हेदा�  िववािदत न.नं. १२, १३, २० र २१ को 
ज�गाह� वादीको िक.नं. २१९ अ�तग�त नै पन� जाने 
देिखयो । िववािदत न.नं. १२, १३, २० र २१ को 
ज�गाह� वादीको िक.नं. २१९ को ज�गा देिखई 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले भोग गरकेो दिेख�छ । 
िववािदत ज�गाको दि�णतफ� को ल�बाई र न�सा 
�ेसमा िक.नं. २१९ को दि�णतफ� को ल�बाई क�रब 
नाप जाचँ िम�न िभड्न आएको दिेखने । 

यसरी पनुरावेदक �ितवादीह�ले न.नं. 
१२, १३, २० र २१ को ज�गा आ�नो दता� �े�ता 
र �ायल चेकभ�दा बढी भोग गरकेो देिखयो । एकाको 
हक �थािपत भएको ज�गामा कानूनी �ि�यािबना नै 
अक�ले भोग गनु� , उपयोग गनु�  िखचोला मा�नपुन� 
ह��छ । व�ततुः िववािदत न.नं. १२, १३, २० र २१ 
को ज�गा वादीको िक.नं. २१९ िभ�कै ज�गा भएको पिु� 
भएको देिखएको छ । य�तो अव�थामा वादीको ज�गामा 
िखचोला गरकेो छैन भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसमेत मनािसब ह�न नआउने । 

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीम�येका शभु�ा कोइरालाको नाम दता�को 
िक.नं. २६३ तथा �ितवादी कृ�णकुमारी ितवारीको 
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नाम दता�को िक.नं. २१८ को ज�गामा िखचोला गरकेो 
भ�ने वादी दाबी नप�ुने र िववािदत न.नं. १२, १३, २० 
र २१ को ज�गा वादीको िक.नं. २१९ को ज�गाअ�तग�त 
पन� जाने भई सो ज�गाह�मा �ितवादीह�ले िखचोला 
गरकेो ठह�याई भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०६६।९।२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ १६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-०३७१, माना चामल, 
राजे��कुमार �े�समेत िव. राजिव�म �े�समेत

��ततु म�ुामा वादीह�लाई पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले इ�जत आमदअनसुार खानलाउन 
तथा �वा��य, िश�ा िदएका रहेछन् भनी मा�न िम�ने 
�माणबाट दिेखन आएन । वादीह�को जीिवकोपाज�न 
तथा िश�ा �वा��यको लािग उपचार खच� तथा 
खानलाउन पाउने नैसिग�क अिधकार रहेकाले 
�ितवादीह�बाट वादीले माना चामल भराई िलन 
पाउने नै देिखने ।

�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर हेदा� 
वादीह�ले देखाएज�तो आय�ोत नभएको तथा 
वादीका पित तथा िपता राजे��कुमार �े�को कुनै 
आय�ोत नभएको भ�ने देिख�छ । सो स�ब�धमा 
िवचार गदा�  यी पनुरावेदक �ितवादी म�जभु�को 
नाउमँा २ आनाको घरज�गा, िमना �े�को १ िक�ा 
ज�गा रहेको र म�जभु� �रटायड� कम�चारी भई घर 
ज�गाको पसल कबल भाडामा लगाएको भनी पनुरावेदन 
िजिकर गदा� आ�दानीको �ोतका बारमेा �वीकार गरकैे 
देिख�छ । य�तो ि�थित र अव�थामा वादीह�का 

िपता तथा पितसगँ कुनै अचल स�पि� नभएको भने 
तापिन वादीका सासू िमना �े� तथा ससरुा म�जभु� 
�े�का नाममा िविभ�न घरज�गा तथा आ�दानीका 
�ोतह� रहेको दिेख�छ । मानाचामल भराउनपुन� 
�यि�को आिथ�क हैिसयत, आय आज�नसमेतलाई 
िवचार गरी मानाचामलको रकम िनधा�रण गनु�पन� 
ह��छ । �ितवादीह�को कुनै आय�ोत नै नभएको भ�ने 
देिखएन । घर पसल कबल भाडामा लगाएको त�य 
�ितवादीह�ले �वीकार गरकैे देिख�छ । य�तो ि�थित 
र अव�थामा वादीह�लाई मानाचामलबापत मािसक 
�.१०,०००।– �ितवादीह�बाट भराइिदने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा 
देिखन आएन । आफूह�बाट वादीलाई मानाचामल 
भराउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला निमलेको भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, �माण र कानूनी 
�यव�था तथा �ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतबाट 
वादीह�ले अंश पाउने भएपिछ िफराद परकेो िमित 
२०६५।१२।२० देिखको आिथ�क हैिसयतसमेतलाई 
िवचार गरी वादीह�लाई मानाचामलबापत मािसक 
�.१०,०००।- �ितवादीह�बाट भराइिदने ठहर 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।१२।१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भरतकुमार दाहाल 
क��यटुर : देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CR-०१३१, जालसाजी, राजिव�म 

�े�समेत िव. म�जभु� �े�समेत
 § ०७०-CR-०१३२, जालसाजी, राजिव�म 
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�े�समेत िव. म�जभु� �े�समेत
 § ०७०-CI-०१५४, ०७०-CI- ०२३४, अशं 

चलन, राजिव�म �े�समेत िव. म�जभु� 
�े�समेत, िवजे�� कुमार �े�समेत िव. 
राजिव�म �े�समेत
 § ०७२-CR-०२६९, जालसाजी राजे��कुमार 

�े�समेत िव. राजिव�म �े�समेत
 § ०७२-CI-०३७०, अंश भरपाई िलखत 

बदर, राजे��कुमार �े�समेत िव. राजिव�म 
�े�समेत

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-११२४, बैना रकम 
िफता�, दानबहादुर �जापित िव. राजु थापा

वादी �ितवादीसमेतको िबचमा िमित 
२०६८।२।१० मा िलखत भई �.१०,००,०००।- (दस 
लाख) रकम बैना भएको दिेख�छ । िलखत भएको िमित 
२०६८।२।१० बाट ३(तीन) मिहनािभ� अथा�त् िमित 
२०६८।५।९ स�ममा बाकँ� रकम �.४०,००,०००।- 
(चािलस लाख) थप गरी �.५०,००,०००।- (पचास 
लाख) वादीले �ितवादीलाई िदनपुन� भाका रहेको 
उ�लेख भएको पाइने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन लेनदने �यवहारको 
४० नं. मा उि�लिखत हद�यादको आधार िलई ��ततु 
िफराद दता� भएको छ । सो ४० नं. मा “भए गरकेो 
िमितले २ वष�िभ� नािलस िदनपुन� भनी” हद�याद 
तोकेको �प� छ । िलखतमा भाखा रािखएको अव�था 
सो भाखा नाघेको िमितबाट दईु वष�िभ� नािलस िदने 
हद�याद रहने भनी यस अदालतबाट उ� िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको छ । ��ततु िफराद हद�यादिभ� छ, 
छैन भनी हेदा� बैनाको िलखत िमित २०६८।२।१० मा 
भएको देिख�छ । सो बैनाको िलखतमा ३ मिहनािभ� 

थप रकम िदने र ज�गा पा�रत गन� भनी भाखा राखेको 
पाइ�छ । िमित २०६८।२।१० को िलखत भएपिन ३ 
मिहनाको भाखा िमित २०६८।५।९ मा प�ुने ह�दँा सो 
िमित २०६८।५।९ बाट २ वष�िभ� लेनदेन �यवहारको 
४० नं. बमोिजम नािलस गनु�पन� ह��छ । भाखा नाघेको 
िमित २०६८।५।९ बाट २ वष�िभ� अथा�त् िमित 
२०७०।५।८ स�ममा ��ततु नािलस दता� गनु�पन� 
हद�याद रहेको दिेखने । 

हद�यादस�ब�धी कानूनी ��न जिहलेसकैु 
पिन उठ्न स�ने र अदालतबाट सो ��नको िन�पण 
ह�ने �याियक अ�यास छ । हद�यादिभ� िफराद 
नपरकेो अव�थामा अ�य त�य औिच�यतफ�  �वेश 
गन� आव�यक नै रहदैँन । जितसकैु भरपद� �माण 
भएपिन हद�यादस�ब�धी िविधशा�अनकूुल नभएमा 
�योजनहीन नै ह��छ । आ�नो हक अिधकारतफ�  
समयमा नै जाग�क नरहने �यि�लाई अदालतले 
म�त गन� नस�ने ।  

िमित २०६८।२।१० को बैनाको िलखत 
भाखा समा� भएको िमित २०६८।५।९ बाट लेनदने 
�यवहारको ४० नं. मा िनिद�� गरकेो हद�याद िमित 
२०७०।५।८ स�ममा िफराद दायर गन�पन�मा िमित 
२०७१।७।२४ मा मा� ��ततु हद�याद नघाई िफराद 
दायर ह�न आएको दिेख�छ । कानूनले तोकेको हद�याद 
बा�यकारी नै ह��छ । हद�यादिवहीन िफरादबाट 
वादीले कानूनी उपचार �ा� गन� स�ने देिखएन । 
कानूनले तोकेको हद�यादिभ� नािलस िदनपुन�मा सो 
हद�याद �यतीत गरी वादी अदालत �वेश गरकेो काय� 
कानूनस�मत मा�न सिकएन । व�ततुः हद�यादिवहीन 
म�ुाको िफरादबाट इ�साफ गन� िम�ने नदेिखने । 

अतः िववेिचत त�यगत आधार कारण 
तथा कानूनी �यव�था तथा �ितपािदत �याियक 
िस�ा�तसमेतको आधारमा हद�याद नाघी दायर 
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भएको िफरादबाट �ितवादी दानबहादरु �जापितको 
हकमा पन� सावँा रकम �.३,३३,३३३.३३ स�म 
वादीले भराई पाउने ठहर गरकेो स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।३।१७ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादीको िफराद 
हद�यादिभ�को नदेिखदँा दाबी खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल 
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल भदौ १७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७१-CR-१५२१, १५५७, 
०७२-CR-००९२, ०५०४, १५४७, ��ाचार 
(अिनयिमतता), हक� बहादुर दाहाल िव. नेपाल सरकार, 
राजकुमार लाल दास िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. ने�बहादुर रावलसमेत, ने�बहादुर रावल 
िव. नेपाल सरकार, पशुपितनाथ ठाकुर िव. नेपाल 
सरकार

िववािदत िक.नं. ५८ को ज�गाको राजीनामा 
ग�रिदने स�मा दज� र िलने सिुशलकुमार अ�वाल 
भएको र.नं. ३१७३ िमित २०४५।१२।२९।३ 
को िलखतको �ितिलिपबाट सो ज�गाको हक 
सिुशलकुमार अ�वालले �ा�त गरकेो भ�ने देिख�छ । 
सो राजीनामाको अचल स�पि� िववरणको महलमा 
०-०-८ ऐलानी ज�गामा बनेको प�क� २ कोठेघर र 
सोको मािथ २ कोठासमेत ज�मा कोठा ४ को घर भ�ने 
जिनएको छ । साथै हक भोग भएको बेहोरामा वीरग�ज 
न.प.ं काया�लयको िसफा�रसबमोिजम भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । सिुशलकुमार अ�वालको नामको 
ज�गाधनी दता� �े�ताको �ितिलिपबाट िम.नं.११२ 
िमित २०६२।६।२८ को �ववासी दता�ले वडा नं.८ 

िक.नं. ५८ को ज�गा ऐलानीबाट न�बरी ह�न आएको 
भ�ने देिखन आउने ।

नापी शाखा, पसा�बाट �ा� भएको 
िफ�डबकुको �ितिलिपबाट िव.उ.म.न.पा. वडा नं. 
८ िस.नं. ११३-०३९०-०४ को िक.नं. ५८ को 
००११५.८० ज�गा, सो ज�गामा प�क� घर-१ उ�लेख 
गरी िमित २०४६।११।२६ मा सिुशलकुमार अ�वालको 
नाममा नाप न�सा भएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिखयो । �यसैगरी मालपोत काया�लय, पसा�को 
च.नं.३३८० िमित २०६३।८।११ को प�को 
�ितिलिपबाट िव.उ.म.न.पा. वाड� नं.८ िस.नं.११३-
०३९०-०४ को िक.नं. ५८ को ००११५.८०  
ज�गा सािबक स�मा दज�को नामबाट र.नं.३१७३ 
िमित २०४५।१२।२९ मा सिुशलकुमार अ�वालले 
राजीनामा गरी िलई िनजले भोगचलन गद� आएकोमा 
िनजकै नाममा �ववासी घर ज�गा कायम रही १ नं. 
नापी गो�ाराबाट िव.उ.म.न.पा. वडा नं. ८ िस.नं. 
११३-०३९०-०४ को िक.नं.५८ कायम गरी 
सिुशलकुमार अ�वालकै नाममा नाप न�सा भएको, 
िमित २०६२।६।२८ को िनण�यबाट ज�गाधनी दता� 
�े�ता तयार गरी यस काया�लयमा स�कल �े�ता 
कायम भएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिखयो । वीरग�ज 
उ.म.न.पा.को िमित २०६२।११।२९ को प�बाट 
सिुशलकुमार अ�वालको नाममा रहेको उ� घर 
ज�गामा बाटो �मािणत ग�रिदएको देिख�छ । उि�लिखत 
�माणह�बाट उ� िक.नं. ५८ को घर ज�गामा िमित 
२०४५।१२।२९ मा नै सिुशलकुमार अ�वालको नाममा 
�ववासी दता� भएको आधारमा िमित २०६२।०६।२८ 
मा मा� �े�ता तयार भएकोस�म देिखएकोले उ� घर 
ज�गा �प� �पमा सिुशलकुमार अ�वालको िनिव�वाद 
हक भोगको हो भ�ने कुरा �े�ताबाट पिु� ह�न आएको 
ह�दँा दाता सिुशलकुमार अ�वालको उ� ज�गामािथको 
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�वािम�वमा कुनै िववाद रहेको दिेखन नआउने ।
सोही िक.नं. ५८ को घर ज�गा सिुशलकुमार 

अ�वाल िदने उमादवेी चाचान िलने भई र.नं.३१६६(ख) 
िमित २०६२।१२।६ मा राजीनामाको िलखत पा�रत 
ह�दँा सबै �ि�या पूरा भई रिज��ेसन पा�रत भएको 
र सो रिज��ेसनबापत ला�ने राज�व द�तरुबापतको 
रकम �.१,३१,३२८।- िमित २०६३।१।२८ मा ब�क 
दािखल भएको भ�ने नेपाल रा�� ब�क, वीरग�जको 
भौचर नं. ५०९३११ को स�कलै ब�क भौचरबाट 
देिखयो । सो राजीनामाको हक भोगको बेहोरामा मेरो 
नाउमँा दता� भएको ज�गाधनी �माण पजुा�बमोिजम 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । उ� राजीनामाको 
िलखत नै यी �ितवादीह�ले ठीक छ भनी हेरी जाचँी 
मोठ �े�तासमेत िभडाई मोठ �े�तासमेत िभडेकोले 
िलखत पा�रत ग�रिदई उमादवेी चाचानको नाममा 
�े�तासमेत बनाई िदएको भ�ने िमिसल संल�न 
�माणह�बाट र िनज उमादेवी चाचानको नामको 
ज�गाधनी दता� �े�ताको �ितिलिपबाट दिेखन आउने ।

�ववासी ज�गामा लामो समयदेिख घर 
बनाई भोग बसोबास गरी आएको ह��छ । हा�ो भूिम 
�शासनमा यस �कारका घर बसोबास रहेको ज�गालाई 
कानूनी �ि�या प�ुयाई न�बरीमा दता� गरी मालपोतको 
�े�तामा ज�गा दता� गरी अिभलेख गन� गरकेो 
पाइ�छ । व�ततुः �ववासी, िम�ही घरडेी, गाउ ँ�लक, 
ऐलानी ज�ता िवशेषताय�ु श�दह� भूिम �शासनमा 
रहदैँ आएको छ । �य�तो �थानमा लामो समयदिेख घर 
िनमा�ण, भोग बसोबास गरी आएको अव�थामा िनयिमत 
�ि�या अवल�बन गरी �े�तामा अिभलेखीकरण गरी 
भूिम राज�वको प�रिधमा �याउने ग�र�छ । �यि�को 
स�पि�लाई �यवि�थत �पमा अिभलेखमा दता� 
गन� �ि�या य�िप िव�मान छ । अ�यथा �यि�को 
स�पि�स�ब�धी अिधकारमा ��य� असर परी 

अ�यायपूण� ह�न जाने । 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� ��ततु ज�गाको 

अवि�थित नगरपािलकाको सहरी �े�मा रहेको र लामो 
अविधदेिख घर िनमा�ण भई बसोबास भइरहेको भ�ने 
देिख�छ । कसैको भोगािधकारमा नरहेको साव�जिनक 
�योगमा नै रहेको ज�तो होइन । ज�गाको �े�फल 
०-०-८ (आठ धरु) मा� रहेको छ । सो �थानको 
व�रप�र घरह� नै भई बसोबास रहेको दिेख�छ । 
यस �कारको भोग बसोबासको आधारमा �थानीय 
िनकायको िसफा�रसबाट िब�� �यवहार ह�ने गरकेो 
र मालपोत काया�लयले �य�तो िब�� �यवहारलाई 
�मािणत गरी अिभलेख गन� पिन गद�छ । व�ततुः ��ततु 
घर ज�गाको �कृित र �व�प साव�जिनक �व�पको 
कसैको भोग नरहेको भ�ने नभई िब�� �यवहार ह�दैँ 
गरकेो र हक ह�ता�तरण गन� िम�ने देिखएको छ । 
मालपोत काया�लयले यसअिघ पिन िब�� �यवहार गद� 
तहतह हक ह�ता�तरण ह�दँ ैआएको भ�ने देिखने ।

��ततु िववादमा िक.नं. ५८ को घर ज�गा 
ऐलानी भनी जिननपुन�मा �ववासी भनी जनाई 
अिभलेखमा दता� गरी ��ाचार गरकेो भ�ने आरोप 
प�मा उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ववासी भनी जिनए 
पिन सो �वतः न�बरीमा पा�रणत ह�ने पिन ह�दँैन । सो 
जनाउने काय� यी �ितवादीह�ले गरकेा ह�न् भ�ने पिन 
��ट �माण छैन । �ववासी भनी घर ज�गा िब�� गन� र 
ख�रद गन� �यि�उपर वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबी नै रहेको दिेखन आउदैँन । मूल �पमा घर ज�गाको 
�वािम�ववाला �यि�ह�उपर अिभयोग दाबी नै नभएको 
र सो राजीनामा पा�रत िलखतबाट ख�रद िब�� गरकेो 
िक.नं.५८ को ज�गाको �कृित यथाि�थितमा रही घर 
ज�गाको हक �ववासी भनी जिनई िनज ख�रद दाताको 
हकमा सरुि�त रिहरहेको पाइ�छ । यस अव�थामा 
यी �ितवादीह�लाई कसरुदार ह�न् भनी ठहर गन� 
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�यायोिचत ह�नेसमेत देिखन नआउने ।
��ततु म�ुाको अिभयोग दाबीमा उ�लेख 

गरकेो ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)
(ज) को ज�तो साव�जिनक सरकारी स�पि� उ� 
िक.नं. ५८ को ज�गाको हैिसयत देिखन आउदँैन । 
�यि�ले घर बनाई बसोबास गरी आएको र �य�तो 
बसोबासको घर ज�गा त�कालीन वीरग�ज न.प.ं
काया�लयको िसफा�रसबमोिजम िकनबेच ह�ने गरकेो 
भ�ने पिन देिखन आएकोले िववािदत िक.नं. ५८ को 
घर ज�गा उ� ऐनमा उ�लेख गरकेो भावना ज�तो 
साव�जिनक स�पि� देिखन नआएकोले �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् भ�ने अिभयोग माग दाबी 
पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

यसै स�ब�धमा िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, पसा�का िज�ला �यायािधव�ा 
रामकुमार थापाबाट अनसु�धान ह�दँा िक.नं. ५८ 
को घर ज�गा सिुशलकुमार अ�वालको नाममा िमित 
२०४५।१२।२९ मा �ववासी दता�  भएको आधारमा 
िमित २०६२।६।२८ मा दता�  �े�ता तयार भएको भ�ने 
देिखयो । उ� घर ज�गामा सिुशलकुमार अ�वालको 
िनिव�वाद हकभोग र �वािम�व रहेकोले िनजले सो ज�गा 
िब�� गरकेो भ�ने दिेखयो । सो ज�गा ख�रद िब�� 
गदा� िहनािमना भएको भिनएको राज�व ब�क दािखला 
भइसकेको र �ितवादीह�म�ये कसैले पिन उ� 
राज�व ब�क दािखला गरकेो भ�ने खलेुको दिेखएन । 
�यसैले कसरुदार �प� �पमा िकटान गन� सिकने ठोस 
र यिकन �माणको अभाव रहेकोले गो�ारा �पमा कोही 
कसैउपर म�ुा चलाउन ु�यायोिचत ह�ने नदेिखदँा हाल 
कसैउपर म�ुा नचलाउने भनी िमित २०६६।९।२४ मा 
रायसमेत �य� भएको पिन दिेखने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादीह�म�ये ने�बहादरु रावल र पशपुितनाथ 

ठाकुरलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(ज) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
८(१) बमोिजम ३(तीन) मिहनाका दरले कैद र 
�.३०,०००।– (ितस हजार) का दरले ज�रवानासमेत 
ह�ने र �ितवादीह�म�येका हक� बहादरु दाहाल र 
राजकुमार लाल दासलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(ज) बमोिजम मितयारको कसरुमा 
सोही ऐनको दफा २२ बमोिजम १(एक) मिहना 
१५(प��) िदनका दरले कैद र �.१५,०००।– (प�� 
हजार) का दरले ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याएको स�ु 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७१।०८।२४ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादीह� 
हक� बहादरु दाहाल, राजकुमार लाल दास, ने�बहादरु 
रावल र पशपुितनाथ ठाकुरले आरोप प� माग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई र सरोजिनिध 
वा�ले
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-RB-००७१, मू�य 
अिभविृ� कर ०६६/०६७, आ�त�रक राज�व 
काया�लय, काठमाड�, �े� नं. २ िव. डुमादेवी 
इ�टर�ाइजेज

��यथ� करदाताले अि�तम कर िनधा�रण 
आदशे िमित २०६६/१२/२० मा बझेुको दिेख�छ । 
सो अि�तम कर िनधा�रण आदेशउपरको करदाताको 
�शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन िमित 
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२०६७/०२/१८ परकेो पाइ�छ । यसबाट करदाताको 
िनवेदन हद�यादिभ�ै दायर भएको देिखन आयो । 
तसथ�, हद�यादको कारण िनवेदन खारजे गन� गरकेो 
आ�त�रक राज�व िवभागको िनण�य उ�टी ह�ने गरी 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट फैसला मनािसब 
देिखयो तर सो फैसलामा आ�त�रक राज�व िवभागबाट 
पनुः िनण�य गनु�  भनी उ�लेख गरेको भ�ने नदेिखने ।

अतः राज�व �यायािधकरण काठमाड�ले 
िमित २०६८/०८/०६ मा फैसला गदा� आ�त�रक 
राज�व िवभागका महािनद�शकले पनुः कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भनी उ�लेख नग�रएको हदस�म राज�व 
�यायािधकरणको सो फैसला िमलेको दिेखएन । सो 
हदस�म बाहेक आ�त�रक राज�व िवभागको िमित 
२०६७/०३/११ को िनण�य उ�टी गरकेो राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०६८/०८/०६ 
को फैसला सदर ह��छ । अब यसमा कानूनबमोिजम 
जे जो ब�ुनपुन� बझुी िनण�य गनु�  भनी िमिसलसमेत 
आ�त�रक राज�व िवभागमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CI-१०८८, ०६८-CI-
००८८, िखचोला िमटाई चलन चलाई पाउ,ँ िलयाकत 
अलीसमेत िव. अफस�न िनशा िसि�क�समेत, 
अफस�न िनशा िसि�क�समेत िव. िलयाकत 
अलीसमेत

बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६२/३/२९ मा भएको फैसलाउपर �ितवादीह�को 
पनुरावेदन परकेो भए पिन िमित २०६२/२/१० मा 
भएको न�सा मचु�ुकामा िववाद जिनएको न.नं.२३ 
को ज�गाको स�ब�धमा स�ु िज�ला अदालतले 

केही नबोलेतफ�  वादीको पनुरावेदन परकेो अव�था 
देिखदँनै । स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६२/२/१० मा भएको न�सा मचु�ुका पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट बदर भई िमित २०६७/२/१४ 
मा पनु: न�सा मचु�ुका खडा भएको पाइयो । सो 
न�सा मचु�ुका र वादी �ितवादीह�को ज�गाको 
न�सा �ेससमेत िभडाई हेदा� वादीको िक.नं. १२ को 
ज�गा र �ितवादीको सािबक िक.नं. ३८७ (हाल बदर 
भई कायम रहेको िक.नं. ५६८) को ज�गा वादीको 
िक.नं. १२ को ज�गाको पूव�प�� उ�रितर सो ज�गाको 
पूव�प�� उ�रितर सो ज�गाको च�ुचो आकार रहेको 
देिख�छ । िववाद जिनएको न.नं.१२, १३, १४ को 
ज�गाको �े�फल जोड्दा ९ धरुभ�दा बढी क�रब १० 
धरुजित ज�गा देिख�छ । वादीले आ�नो िफराद दाबीमा 
०-०-६१/

२
 धरु ज�गा मा� �ितवादीह�ले िखचोला 

गरकेो भनी दाबी गरकेो अव�था छ । �ितवादीह�ले 
०-०-८१/

४
 ज�गा िखचोला गरकेो भ�ने स�ु िज�ला 

अदालतको फैसलामा वादी दाबीभ�दा बढी बोिलएको 
अव�था देिखन आउने ।

िस�ा�ततः वादी दाबीभ�दा बािहर गई 
दाबीभ�दा बढी अथा�त् दाबी नै निलएको बढी ज�गासमेत 
िखचोला गरकेो ठह�याई भएको फैसला �यायको 
रोहबाट िफराद दाबीभ�दा बािहर गई भएको देिखएबाट 
दाबीभ�दा बािहर गई भएको फैसला सो हदस�म 
कानूनसङ्गत मा�न िम�ने देिखदँनै । वादी दाबी नै 
म�ुाको आधारिशला हो । दाबीप�ात् नै म�ुाको उठान 
ह�ने र �यसै दाबीलाई �ितवादीले समथ�न वा ख�डन गन� 
ह��छ । दाबी िनि�त भएमा मा� �ितवादीलाई �वीकार 
गन� वा ख�डन गन� सिजलो ह�ने तथा अदालतलाई 
पिन दवैु प�को �प� दाबी िजिकरलाई िव�ेषण गरी 
इ�साफ गन� सिजलो ह�न जा�छ । �यसैगरी आ�नो 
वादी दाबी के कित हो फरक नपन� गरी स�ु तहमा नै 
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�प� �पमा उठाउन ुपछ�  । स�ु तहमा नउठाएको त�य 
पनुरावेदन तहमा उठाउन सिकँदैन । ��ततु िववादमा 
वादीले स�ु िज�ला अदालतमा िफराद गदा�  ०-०-
६१/

२
 धरु ज�गा मा� �ितवादीले िखचोला गरकेो भनी 

िफराद दाबी गर ेपिन पनुरावेदन तहमा िविभ�न म�ुामा 
गरी ०-०-१८ धरुजित �ितवादीह�ले ज�गा िखचोला 
गरकेो भनी पनुरावेदन िजिकर गरकेो पाइ�छ । िफराद 
दाबीमा ०-०-६१/

२
 धरु ज�गा मा� �ितवादीह�ले 

िखचोला गरकेो भनी दाबी गरकेो अव�थामा सोभ�दा 
बढी िखचोला गरकेो भनी िदलाउन भराउन िम�दनै । 
तसथ� वादीको िक.नं.१२ को ज�गाको पूव�प�� उ�र 
दि�णमा रहेको न�सा मचु�ुकाको न.नं. १२, १३ र 
१४ को ज�गाम�ये ०-०-६१/२ धरु ज�गा मा� वादीको 
देिखन आएको र उ� ज�गास�म वादीको हकभोग 
�वािम�वको ज�गा देिखएबाट एकाको हक �वािम�वको 
ज�गालाई आ�नो भ�नेले िखचोला गरकेो होइन भनी 
भ�न निम�ने भएबाट सो ०-०-६१/

२
 धरु ज�गास�म 

�ितवादीले िखचोला गरकेो ठहराई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको फैसला मनािसब नै देिखने ।

अत: िववेिचत आधार �माणबाट िमित 
२०६७/२/१४ मा भई आएको न�सा मचु�ुकामा 
झगडा जिनएको न.नं. १२, १३, १४ को ज�गाम�ये 
वादी दाबीबमोिजमको ०-०-६१/

२
 धरु ज�गास�म 

�ितवादीले िखचोला गरकेो ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०६७/३/८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-RC-००८०, कत��य 

�यान, नेपाल सरकार िव. राजमिण महतो
यसमा उ�च अदालतको फैसलाउपर थनुामा 

रहेको �ितवादीले कारागार काया�लयमाफ� त िमित 
२०७६।३।४ मा पनुरावेदनको �याद बझुी िलएकोमा 
िनजको यस अदालतमा पनुरावेदन परकेो देिखएन । 
साधकको रोहबाट �ितवादी कसरुदार ह�न् वा होइनन् 
भ�ने स�ब�धमा हेदा� िमित २०७३/२/१० गते िज�ला 
�प�देही बटुवल उपमहानगरपािलका वडा नं. १३ 
िबनापाते ि�थत आ�नै घरबािहर आगँनमा अिनल 
प�रयार रगता�य अव�थामा फेला परी उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको दिेखयो । �ितवादी राजमिण 
महतोउपर लालिजत दमैको िकटानी जाहेरी दरखा�त 
परकेो देिखयो । “The Cause of Death is due 
to Head Injury” भ�ने मतृक अिनल प�रयारको शव 
परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइने ।

�ितवादी राजमिण महतोले मैले लालिजत 
दमैको �ीमती इि�दरासगँ िववाह गरी बसेकोमा 
इि�दराले पूव��ीमान् को का�छो छोरा अिनल 
प�रयारलाई हामीसगँ �याई राखेको िथयो, िनजको 
नाग�रकता बनाउने िवषयलाई िलएर मलाई र मेरी 
�ीमतीलाई कुट्ने िपट्ने गरकेा िथए । सोही कारणले 
िमित २०७६/२/१० गते राित अं. ११:०० बजे 
घरअगािड खाटमा त�ना ओढेर सिुतरहेको अव�थामा 
िनज अिनल प�रयारलाई बासँको डोलेसोले �हार 
गरपेिछ टाउको फुटेर रगता�य भएको हो । �यसपिछ 
बासँको डोलेसो ितनाउ खोलामा फाली भागेको ह� ँ
भनी �ितवादी राजमिण महतोले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बयान गरकेो दिेखयो । अदालतमा 
बयान गदा�समेत मैले आ�नो िजउ जोगाउनको लािग 
मतृकलाई िनजकै ल�ीले �हार गरी कसरु गरकेो हो 
भनी आफूले गरकेो �हारबाट अिनल प�रयारको म�ृय ु
भएको हो भ�ने त�य �वीकार गरी बयान गरकेो पाइयो । 
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�ितर�ाका लािग �हार गरकेो भ�ने िजिकर �माणबाट 
समिथ�त ह�न आएको नदेिखने ।

मतृक अिनल प�रयारक� �ीमती मन ु
प�रयारले गरकेो मौकाको कागज, सिुशल प�रयारको 
मौकाको कागज, व�तिु�थित मचु�ुका, �ितवादीको 
बयानसमेतका सबदु �माणबाट �ितवादी राजमिण 
महतोले अिनल प�रयारलाई िनजले त�ना ओडेर सतेुको 
अव�थामा राित ११ बजेको समयमा आपरािधक 
मनसाय राखी बासँको डोलेसोले टाउकोमा �हार गरी 
ह�या गरकेो त�य शंकारिहत तवरबाट �मािणत भएको 
देिखयो । तसथ�, �ितवादी राजमिण महतोलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर 
गरी मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
समेतका आधारमा सव��व गनु�  नपन� गरी उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित २०७५/०६/२३ 
मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सजृना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष ७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१०१२, अदालतको 
अवहेलना, हरहरी उपा�याय िव. सक�ल अहमद 
जसगढ

मालपोत काया�लय, बाकेँबाट िवचाराधीन 
हकसफास�ब�धी म�ुाको कारबाहीय�ु अव�थामा 
रहेको भनेको देिख�छ । िवप�ी िनवेदकले हकसफा 
म�ुामा िनवेदन िदएपिछ सोको कारबाही नपख� 
िमित २०७१/०८/२५ मा िनषेधा�ा म�ुा र िमित 
२०७२/०२/१३ मा यो म�ुा िदएको पाइ�छ । म�ुाको 
िवषयव�त ुर �कृितबाट पिन िवप�ीले पराक�पनबाट 
भि�कएको घरको �यव�थापनस�म गरकेो हो र 

अदालतको अपहेलना गरकेो होइन । म अदालतको 
स�मान गछु�  भनी �ितब�ता जनाएकोसमेत पाइ�छ । 
म अदालतको सधै ँ स�मान गछु�  भनेबाट अदालतको 
अपहेलना गरकेो भ�ने देिखने अव�था िमिसल सलं�न 
कागजातबाट ख�ुन  आएको नपाइदँा पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, �माण र 
कारणबाट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम अदालतको 
अपहेलनामा दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७२।०८।०९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-११८७, करारबमोिजम 
गराई पाऊँ, परवेज अ�तर मोची िव. शोभा रा�यल�मी 
िसंह ठकुरी

�ितवादी राघवे�� �ताप िसहका नाममा 
कायम रहेको ज�गा �.२,३६,०००।– मा वादीले 
ख�रद गन� गरी बैना �व�प ७५,०००।– बझुी िलई 
िदई बाकँ� १,६१,०००।– ६ मिहनािभ�ै िलने िदने 
गरी सत�सिहतको करार िमित २०६१/३/२ मा भएको 
देिखयो । यो त�य करारनामा िलखतको �करण ४ मा 
हालका िमितले ६ मिहनािभ� दो�ो प�ले रिज��ेसन 
पा�रत गराई िलई स�नपुन� छ भनी उ�लेख भएको 
सत�बाट ��ट ह�ने ।

करार ऐन, २०५६ को दफा ८९(२)(घ) मा 
करारको प�रपालना गन� दाबी गनु�पन� िवषयमा म�ुा 
गनु�पन� कारण परकेो िमितले दईु वष�िभ� िफराद गनु�पन� 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा  िफरादप� २०७०/५/२६ 
मा दता�  भएको देिखयो । िमित २०६१।०३।०२ मा 
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भएको करारमा आजको िमितले ६ मिहनािभ� दो�ो 
प�ले रिज��ेसन पा�रत गराई िलई स�नपुन� छ भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ । सो अविध �यतीत भएपिछ 
नया ँवा संशोिधत अ�य कुनै सत� स�झौता भएको भ�ने 
देिखएन । करार िलखतको �करण ४ मा उ�लेख 
भएको ६ मिहनािभ� दो�ो प�ले रिज��ेसन पा�रत 
गराई िलई स�नपुन� भनी उ�लेख भएको सत�लाई नै 
करारको प�रपालना गनु�पन� अविध मा�नपुन� ।

करारबमोिजम ६ मिहनािभ� सत� पालना 
नभएको र करारको अविध बढाउने गरी अ�य स�झौता 
भएको नदेिखएको अव�थामा िमित २०६१/३/२ मा 
भएको करारनामा अनसुार ६ मिहनािभ� करारमा 
लेिखएको सत� पूरा नग�रएको अव�थामा सो अविध 
पूरा भएपिछ म�ुा गनु�पन� कारण परकेो मा�नपुन� 
देिखयो । यही अव�थाबाट करार ऐन, २०५६ को 
दफा ८९(२)(घ) बमोिजम हद�यादिभ� नालेस गनु�पन� 
िथयो । तर ��ततु म�ुामा िफराद २ वष� नघाई धेरपैिछ 
अथा�त् िमित २०७०/५/२६ मा मा� दायर भएको 
देिखदँा म�ुा हद�याद नाघी दायर भएको देिखने । 

अत: हद�याद नाघी दायर भएको ��ततु 
िफरादबाट म�ुाको अ�य त�यगत अ�तरव�तमुा �वेश 
गरी इ�साफ गन� िमलेन । हद�याद नाघेपिछ म�ुा दायर 
भएको कारणबाट खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७२।३।३० को 
फैसला कानूनअनकूुल देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः- अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल जे� ३ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही,  ०७०-CR-१६६८, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. सुरज मगर

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी तथा 

अदालतमा समेत आफूले चलाएको गाडीले ठ�कर 
िदई रोमहष� आचाय�को म�ृय ुभएको त�यलाई �वीकार 
गर े पिन गाडी �याक गरी १८ िफट िघसाररे मारकेो 
कुरामा इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । िमिसल 
सलं�न लास �कृित मचु�ुका तथा Autopsy Report 
हेदा�  मतृकलाई गाडीले िकचेको र १८ िफटस�म 
िघसारकेो देिखने घाउ खत रहेको भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँैन । उ� �रपोट�मा म�ृयकुो कारण 
Blunt Force Injury to the Head भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । रोमहष� आचाय�लाई गाडी �याक गरी 
िकचेर मारकेो भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकामा राजे�� 
बोगटीसमेतका मािनसले ग�रिदएको कागज एवं बकप� 
बेहोरा Autopsy Report लगायतका िमिसल सलं�न 
कागजातसगँ मेल खाएको नदेिखदँा �याक गरी िकची 
मारकेो भ�ने त�य पिु� ह�न सकेको देिखएन । �. सरुज 
मगरले चलाएको गाडीले ठ�कर िदएको कारणबाट 
रोमहष�को टाउकोमा सानो चोट ला�न पगेुको र सोही 
कारणबाट िनजको म�ृय ुभएको भ�ने देिखने । 

�ितवादीले प�रणामको पूव��ान ह�दँाह�दैँ 
लापरबाही गरकेो भ�ने अव�था िमिसल �माणबाट 
देिखन आएको छैन । �ितवादीको भनाइअनसुार 
दघु�टना ह�दँाको अव�थामा केही अ�ठ्यारोज�तो 
भई अिल टाढाको व�त ु �यित रा�ोसगँ नदेिखने 
भएको, अक� साइडमा मोटरसाइकल र टाटा गाडी 
आएको तथा मतृकले ए�कासी बाटो काट्न लागेको 
देखेपिछ �ेक लगाउदँा लगाउदँै गाडीको अगािडको 
भागले ठ�कर िदएको भ�ने देिख�छ । �ितवादी सरुज 
मगरले लापरवाहीपूण� तवरबाट गाडी चलाउदँा रोमहष� 
आचाय�लाई ठ�कर लागेको भनी मा�न सिकनेस�मको 
अव�था �माणबाट दिेखन आएन । िबहानको िमरिमर े
समयमा गाडी चलाउदँाको अव�थामा पैदलया�ीले 
बाटो-�स गन� ला�दा संयोगवश दघु�टना ह�न पगेुको 
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देिखएको छ । यस अव�थामा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको 
कसरु कायम ह�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनािसब देिखने । 

अत: �ितवादी सरुज मगरलाइ� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) 
बमोिजम कसरु गरकेो ठह�याई ४ मिहना १९ िदन कैद 
र �.२,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।३।४ को फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल माघ २७ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-CI-०९८१, उ��ेषण / 
परमादशे, िस�राज िम� िव. िज�ला िश�ा काया�लय, 
काठमाड�समेत

िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित 
२०७४।७।२४ मा बसेको बैठकले िनवेदकको शैि�क 
तथा �शासिनक काय� स�तोषजनक नदेिखएको, 
िश�कह�सगँ िम�न नसकेको, �यि�गत �वाथ�मा 
मा� िल� रहेको, सोिधएको �प�ीकरणको जवाफ 
निदएको भ�नेसमेतका आधारमा �धाना�यापकको 
िज�मेवारीबाट हटाउने िनण�य गरी िमित २०७४।७।२४ 
मा िनवेदकलाई प�समेत िदएको दिेखयो । िनवेदक 
िस�राज िम�लाई �धाना�यापकको िज�मेवारीबाट 
हटाउने गरी िदइएको उ� प� िनजले िमित २०७४।७।२६ 
मा बिुझिलई भरपाइमा सही नगरकेो भ�ने प�को 
िपठमा उि�लिखत बेहोराबाट दिेख�छ । िव�ालयको 
�धाना�यापक ज�तो मह�वपूण� िज�मेवारीमा रहन ु

भएका िनवेदकले िव�ालयको शैि�क गणु�तर उका�दै 
िव�ालयको वातावरणलाई �व�छ राखी िव�ालयका 
िश�क, िशि�का, अिभभावक, िव�ालय �यव�थापन 
सिमितका पदािधकारी, िव�ाथ�ह�लगायत िव�ालय 
प�रवारसगँ असल अिभभावकको िज�मेवारीसमेत 
िनवा�ह गनु�  िनजको कत��य ह�न आउछँ । िमिसल सामेल 
रहेका िव�ालय �यव�थापन सिमितका िनण�यह�, 
िनवेदकलाई सोिधएको १७ बुदँामा उि�लिखत 
बेहोरासमेतबाट सोअन�ुपको भूिमका िनवेदकबाट 
िनवा�ह भएको अव�था दिेखन नआउने ।

िनवेदकको कामकारबाही स�तोषजनक 
नभएको भ�ने आधारमा समदुाय�ारा स�चािलत उ� 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�यको आधारमा 
िनवेदकलाई �धाना�यापकको िज�मेवारीबाट हटाउने 
काय� िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९३ को 
उपिनयम (९) बमोिजम भए गरकेो देिखदँा िनवेदकलाई 
गैरकानूनी िकिसमले �धाना�यापकको िज�मेवारीबाट 
हटाइएको भ�ने िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर 
त�यपरक देिखन नआउने ।

समदुाय�ारा स�चािलत गोकण� मा�यिमक 
िव�ालयको �यव�थापन सिमितले िव�ालयको 
र िव�ाथ�ह�को िहतका लािग िव�ालयको 
वातावरण िब�न निदन, शैि�क �शासन र िव�ीय 
�यव�थालाई पारदश� र �व�छ बनाउनको लािग 
तपाइलँाई िन�नअनसुारको �प�ीकरण सोिधएको 
छ भनी िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�ले 
ह�ता�र गरी िनवेदक िस�राज िम�लाई िमित 
२०७४।५।१६ मा १७ बुदँे �प�ीकरण सोधेको 
पाइयो । िमित २०७४।५।१६ मा सोिधएको 
�प�ीकरणको स�ब�धमा िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको िमित २०७४।६।२७ मा बसेको बैठकबाट 
सहमित र समथ�न गरकेो कुरा िमिसल सामेल 
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रहेको िनण�यको �ितिलिपबाट दिेख�छ । सोिधएको 
�प�ीकरणको जवाफ निदएको कुरामा िनवेदकले 
�वीकार गरकैे देिखयो । िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
समथ�न ग�रसकेको �प�ीकरणलाई िनवेदकले अनदेखा 
गरी जवाफसमेत िदन आव�यक नठानी बसेको 
पाइयो । सोिधएको �प�ीकरणको जवाफै निदएको 
अव�थामा सनुवुाइको मौका पाइन भनी िनवेदकले 
िलएको पनुरावेदन िजिकरसमेत मनािसब नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदकको कानूनी र संवैधािनक हक हनन् भएको 
ि�थित नह�दँा समदुाय�ारा स�चािलत गोकण� 
मा�यिमक िव�ालयको िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
�धाना�यापक पदमा िनयिु� गरकेो िनवेदकलाई 
कानूनी �ि�या पूरा गरी िव�ालय �यव�थापन 
सिमितले �धाना�यापकको िज�मेवारीबाट हटाउने 
गरी भएको काम कारबाही कानूनस�मत दिेखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेश जारी 
गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।३।६ मा भएको 
आदेश कानूनस�मत देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल �ावण २६ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-०७३०,  उ��ेषण / 
परमादशे, क�पना रावत िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
बु�नगरसमेत

यसमा िनवेदक �ा.िल. को कारोबार रो�का 
गन� गरी िवप�ी वैदिेशक रोजगार िवभागबाट भएको 
िनण�य काया��वयनको काय� रो�ने आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन माग गरकेोमा ��ततु �रट िनवेदनमा 

उि�लिखत िवप�ीले रो�का राखेको कारोबार िमित 
२०७५।११।३ मा फुकुवा भइसकेको भनी वैदेिशक 
रोजगार िवभागको च.नं.४९५ िमित २०७५।११।३ 
को प�बाट लेखी पठाएको दिेखयो । िनवेदक भेरी 
ए�ड कणा�ली इ�टरनेसनल �ा.िल. को रो�का 
ग�रएको स�पूण� कारोबार फुकवा भइसकेको देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखएकोले ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा� २६ गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CI-१२७४, िलखत बदर 
दता� बदर दता� कायम, जगिदश दास बैरागी िव. रामबाबु 
चौधरी

��ततु म�ुामा वादी अ�जनीका िपताको 
म�ृय ु भइसकेको अव�था भई घर �यवहार िनजक� 
आमा �ितवादी िच�तामणीले नै ग�ररहेक� िछन् । 
घर �यवहारको �ममा आव�यक परकेो अव�थामा 
अंशब�डाको १९(२) नं. ले २१ वष� नाघेको अंिशयारको 
म�जरुी िलनपुन� �यव�था गरबेाट दाबीको ज�गा िब�� 
गन� यी नाबालक वादीको म�जरुी िलनपुन�स�मको 
अव�था नै रहेको छैन । य�तोमा लेनदेन �यवहरको 
१० नं. को कानूनी �यव�थालाई िनरपे� मानी घर 
�यवहारको �ममा घरको म�ुयले िब�� गरकेोलाई 
समेत बदर गरी िदने हो भने अंशब�डाको १९ नं. को 
कानूनी �यव�था �योजनहीन ह�ने ।

िफरादी नाबालक रहेको र िनजको आमाले नै 
घर �यवहार गरी आएको भ�ने देिखएकोमा अंशब�डाको 
१९ नं. ले घर �यवहार गदा�  उमेर नपगेुका अंिशयारको 
म�जरुीको आव�यकता नै नपन� कानूनी �यव�था 
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ह�दँाह�दँै लेनदने �यवहारको १० नं. बमोिजम िलखत र 
दता�समेत वादी दाबीबमोिजम बदर गन� गरकेो िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सजृना गौतम
इित सवंत् २०७६ साल फा�गनु २ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३–CI–१७५०,  िलखत दता� 
बदर दता�, न�द राउत कुम�समेत िव. ब�ती राउत कुम�

एकासगोलका अिंशयारले सगोलको स�पि� 
िब�� िवतरन हक ह�ता�तरण गदा� अ� अंिशयारको 
म�जरुी िलनपुन� नपन� भ�ने स�ब�धमा लेनदेन 
�यवहारको १० नं.मा - "अशं नभएका अंिशयारले 
सगोलको अचल स�पि� बेचिबखन गदा� वा कुनै 
िकिसमले हक छाडी िददँा ऐनले आफूखसुी गन� पाउने 
अ�को मजरुी िलन नपन�मा बाहेक अ�मा एकाघरसगँका 
अंिशयार सबै सा�ी बसेको वा िनजह�ले म�जरुीको 
िलखत ग�रिदएको भए मा� प�का ठहछ�  । सा�ी पिन 
नबसेको र म�जरुीको िलखत पिन नभए म�जरु नह�नेले 
रिज��ेसन भएको िमितले १ वष�स�ममा थाहा पाएको 
प�तीस िदनिभ� उजरु ग�यो र िनजको म�जरुी ठह�रएन 
भने िनजको हकजित सो स�पि� िनजलाई िफता� गराई 
िदनपुछ� " भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । यी �ितवादी 
न�द राउत कुम�का छोरा भएकोमा मखु िमलेको अव�था 
छ । वादी �ितवादी एकासगोलमा रहदँा ब�दाको 
समयमा दाबीको ज�गा ख�रद गरी िलएको दिेखदँा 
सो ज�गा सगोलको आज�न भएकोमा िववाद छैन । 
एकासगोलका जनुसकैु अंिशयारका नाममा रहेको 
स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म सबै अंिशयारको 
पिन हक ला�दछ । अ�य अंिशयारसमेतको हक ला�ने 
स�पि� हक ह�ता�तरण गदा� लेनदेन �यवहारको १० 

नं. बमोिजम िनि�त �ि�या पूरा गनु�पन� ह��छ । दाबी 
स�पि� हक ह�ता�तरण गदा� पनुरावेदक वादीको 
�वीकृित म�जरुी िलएको नदेिखदँा सो िलखतले 
मा�यता पाउन स�ने अव�था देिखने ।

िवप�ी वादी ब�ती राउत कुम�ले पनुरवेदक 
�ितवादी न�द राउत कुम�समेतउपर अशं म�ुा दायर 
गरकेो र वादीले स�पूण� स�पि�को ३ ख�डम�येबाट ५ 
ख�ड लगाई �यसबाट १ ख�ड अंश पाउने ठहर भएको 
स�ु अदालतको फैसलाबाट देिख�छ । दाबीको र.नं. र 
िमितको िलखतबाट ज�गा हक ह�ता�तरण गदा� वादीको 
�वीकृित म�जरुी निलएको र सो ज�गा सगोलमा रहदँा 
ब�दा ख�रद गरकेो देिखएको अव�थामा दाबीबमोिजम 
िलखत र.नं. ४८(ख), िमित २०६९।४।५ को िलखत 
३ ख�डको १ ख�डबाट ५ ख�डको १ ख�ड बदर 
भई बदर भएको िलखतजितको ज�गा वादीका नाममा 
दता�समेत ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासको िमित २०७१/१०/४ गतेको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सजृना गौतम
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल फा�गनु २ गते रोज ६ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CI-०६५०, िलखत बदर 
दता� बदर दता� कायम, क�र�मा �धान (नेपाली) िव. 
�काशमान शा�य

िदलकुमारीको नाममा दता� भएको िक.नं. 
२५ को ज�गा िनजको एकलौटी कोही कसैलाई ब�डा 
नला�ने हो भ�ने नदेिखनकुा साथै आमा तथा बबुाले 
जे जनु तरहले आज�न गरकेो स�पि� भए पिन �यसरी 
आज�न गरकेो स�पि� सगोलको छोरा छोरीलाई 
अंशहक नला�ने हो भनी भ�न िम�दनै । आफूखसु गन� 
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पाउने कुरामा बाहेक सगोलको स�पि� बेचिबखन गदा� 
अंिशयारको म�जरुीलाई कानूनले अिनवाय� गरकेो छ । 
यस अव�थामा ��ततु म�ुाका वादीसमेतको हक ला�ने 
उि�लिखत िक�ा नं. २५ को ज�गा िदलकुमारीले िब�� 
िवतरण वा हक छाडी िददँा यी वादीको म�जरुी िलएको 
वा उ� िलखतमा सा�ी नराखेको अव�थामा आ�नो 
हकजित बदर गरी मा�न सगोलको अंिशयारलाई 
लेनदने �यवहारको १० नं. ले अिधकार िदएकै दिेखने ।

िववािदत िक.नं. २५ को ज�गा िदलकुमारीको 
नाममा सािबकमा रहेको रतैी नं. ३७० िनजकै दाइजो 
पेवाको ह�दँा वादीको म�जरुी िलनपुन� होइन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर रहेको छ । सो स�ब�धमा हेदा� 
२०४३ सालमा नापन�सा ह�दँाका बखत उ� रतैी 
नं. ३६९ र ३७० का ज�गाह� एकै �लटमा िमलान 
भई िक.नं. ३२ र २५ कायम भएकोमा िदलकुमारीले 
आ�नो भागको ज�गा छुट्याइ पाउ ँ भनी मालपोत 
काया�लय मोरङमा िनवेदन िदई िनजको िनवेदन 
मागअनसुार नै िक.नं. ३२ बाट िक�ाकाट भई िक.नं. 
६६ को �े�फल ०-०-७.२ ज�गा (सािबक रतैी नं. 
३७० को �े�फल जित नै) िनजका नाममा दा.खा. 
दता� भई गएको र बाकँ� ज�गा िक.नं. ६७ मा कायम 
भई िक.नं. ६७ कै अक� िसटमा दता� ह�न गएको िक.नं. 
२५ को ज�गासमेत �ीस�पि� शा�यका नामबाट 
िदलकुमारीकै नाउमँा नामसारी दता� भएको दिेख�छ । 
यसरी सािबक दता�वालाकै मागअनसुार रतैी नं. ३७० 
बाट िभडी िक.नं. ६६ दता� भइसकेपिछ िक.नं. २५ 
पिन सािबक रतैी नं. ३७० को हो भनी मा�न निम�ने ।

यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा वादी 
शारदा शा�य �ितवादी �काशमान शा�यसमेत भएको 
अंश म�ुामा ६ अिंशयार कायम भई भएको स�ु फैसला 
पनुरावेदन अदालतबाट समेत िमित २०५९।६।८ मा 
सदर भएको अव�थामा २ भागको १ भाग िलखत बदर 

गन� गरकेो भ�ने आधार िलएको दिेख�छ । त�कालका 
अव�थामा िनजह�को ६ अिंशयार कायम भए तापिन 
ती अंिशयारह�िबच िविभ�न म�ुासमेत परी अंश 
छु��इसकेपिछ ��ततु िववािदत िलखत पा�रत ह�दँाका 
अव�थामा िमित २०६७।६।६ गते आमा िदलकुमारी र 
छोरा ��यथ� वादी �काशमान मा� एकासगोलमा रही 
२ अंिशयार रहेको देिखएबाट उ� आदेशमा िलइएको 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः नरशेमान शा�य छु�ी िभ�न भइसकेको 
देिखएको, यी ��यथ� वादी र िदलकुमारीका िबचमा 
आमा छोराको स�ब�ध रहेको कुरामा कुनै िववाद 
नरहेको र यी वादीले आमा िदलकुमारीबाट अंश 
िलएको �माणसमेत नदेिखएको अव�थामा ��यथ� 
वादीको समेत अशं हक ला�ने िक.नं. २५ को ज�गा 
हक ह�ता�तरण ग�रिदएको िमित २०६७।७।६ र.नं. 
१८२१(क) मा भएको िलखतम�ये २ भागको १ 
भाग िलखत बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७१।१०।२० मा भएको 
फैसला कानून र �यायको रोहमा िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-CR-०२८७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िडलबहादुर वली

�यान ज�तो ग�भीर कसरुमा अनमुान एवं 
शकंाको भरमा कसैलाई दोषी ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ह��छ । िमिसल 
सलं�न कागज �माणका आधारमा �ितवादीउपर दोषी 
करार गन� भार वादीको ह�ने र वादी नेपाल सरकारले 



61

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - २

आ�नो अिभयोग दाबी �वत�� तथा ठोस �माण 
पेस गरी पिु� गन� सकेकोसमेत पाइदँैन । मतृकलाई 
�ितवादीले मानु�पन�स�मको �रसइवीसमेत रहेको 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँैन । अ�यिधक 
र�सी सेवन गरी मतृक र �ितवादी साथसाथै रातको 
१२:०० बजेको समयमा जंगल र िभरको बाटो 
ह�दँ ै िहिँडरहेको अव�थामा र�सीको नसामा मतृक 
िभरबाट खसेको र सोही कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
देिख�छ । �ितवादीले मतृक लडेको खबरस�म नगरी 
बसेको र साथै िहडेँको आधारमा मा� शकंा गरी दोषी 
ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने नदिेखने ।

शंकाको आधारमा जाहेरी परकेो, मतृक र 
�ितवादीले अ�यिधक मा�ामा र�सी सेवन गरकेो, 
�ितवादीको मौकामा अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान, मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण Chest 
Injury भ�ने देिखएको, शव परी�ण गन� डा�टर निवन 
खितवडा र मोहनलाल वलीसमेतको बकप� र िमिसल 
संल�न प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट मतृकको 
म�ृय ुकसैले मारकेो नभई मतृक र �ितवादीले अ�यिधक 
मादक पदाथ� सेवन गरकेो कारण कुकुरलोटे िभरबाट 
मतृक लडी मरकेा र मतृकले �ितवादीको झोला तथा 
गलब�दीसमेत आफँैले बोकेको ह�दँा मतृककै साथमा 
रहेको भनी �ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत 
बयान गरकेो ह�दँा मतृकलाई �ितवादीले कत��य गरी 
मारकेो नभई आफँै िभरबाट रातको समयमा ख�न गई 
म�ृय ुभएकोमा कुनै िववाद नदिेखने ।

तसथ�: मतृक र �ितवादीका िबच 
मानु�पन�स�मको �रसइवी रहेको नदेिखनाको साथै 
�ितवादीले नै मतृकलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने 
िन�या�मक �माण िमिसलबाट देिखन आएको 
छैन । मतृक र �ितवादी रातको समयमा सगँ साथ 

रहेका भ�ने आधारमा मा� �ितवादीले मतृकलाई 
मारी कुकुरलोटे िभरबाट फालेका ह�न् भनी अनमुान 
गरी �ितवादीलाई सजाय गन� �माणको अभाव देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई स�ु स�यान िज�ला अदालतबाट 
अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद गन� गरकेो 
िमित २०७०/१०/२९ को फैसला निमलेको ह�दँा 
उ�टी भई �ितवादी िडलबहादरु वलीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत 
दाङबाट िमित २०७१/०१/२१ मा भएको फैसला 
मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल असार ८ गते रोज १ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-०५६३, ��ाचार (घुस 
�रसवत), राम�साद �यौपाने िव. नेपाल सरकार

मालपोत काया�लय िचतवनमा िमित 
२०७०।१०।८ मा अ.द.ुअ.आ. को टोलीले सो 
काया�लयका ना.स.ु राम�साद �यौपाने र ना.स.ु 
िखलाराज शमा� ढकालको शरीर खानतलासी 
गदा� �ितवादी राम�साद �यौपानेको साथबाट 
िविभ�न दरका र िविभ�न अङ्कका नोटह� ज�मा 
�.१५,३१०।– नगद ै बरामद भएको र सो बरामदी 
मचु�ुकामा िनजसमेतले ह�ता�र गरकेो पाइयो । 
बरामदी मचु�ुकालाई अदालतमा बयान गदा� �वीकार 
गरी बयान गरकेो तथा अनसु�धानको �ममा प�ाताप 
महससु गरी �मयाचना माग गरकेो देिखन आएबाट 
िनजले आफू काय�रत रहेको मालपोत काया�लय 
िचतवनमा सेवा �वाहको िसलिसलामा सेवा�ाहीसगँ 
घसु �रसवत माग गरकेा िथएनन् भनी भ�न िम�ने 
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नदेिखने । 
मालपोत काया�लय िचतवनमा िमित 

२०७०।१०।८ मा घसु, �रसवत िलई ��ाचार गरकेो 
भ�नेसमेतको मचु�ुकामा ह�ता�र गन� वादीका 
सा�ीह� घन�याम उपा�याय, ग�ुद� सवेुदी, 
राजे���साद पौडेल, िखला शमा� ढकाल, च��बहादरु 
िसजाली, रशेम बोहरा र रिव�� अिधकारीसमेतका 
सा�ीह�ले उ� िमितमा मालपोत काया�लय िचतवनमा 
भएको खानतलासी बरामदी मचु�ुकाबाट �ितवादी 
राम�साद �यौपानेको साथबाट िनजले सेवा�ाहीबाट 
िलएको घसु, �रसवत �पैया ँ बरामद भएको हो भनी 
आरोिपत कसरुलाई खि�बर ह�ने गरी िवशेष अदालतमा 
आई बकप� गरी िदएकोसमेत देिखन आएबाट �ितवादी 
राम�साद �यौपानेले साव�जिनक सेवा �वाहको 
िसलिसलामा सेवा�ाहीबाट घसु �रसवत िलएको भ�ने 
त�य समिथ�त भएको पाइने ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु आफूले गरकेो 
होइन भनी अदालतमा बयान गदा� िजिकर गरकेो 
देिख�छ । तर िनजले आ�नो िजिकरको समथ�नमा कुनै 
भरपद� �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । उजरुवालाले 
उजरु गनु�पन�स�मको पूव��रसइवी र कारण पिन 
देिखदँैन । अदालतको फैसलाअनसुारको दाखेल 
खारजे गन� काय� नै नभएको भ�ने कुरा पिन दिेखन 
आउदँैन । दाखेल खारजेस�ब�धी काम कारबाही 
आफँै काय�रत काया�लयमा रहेको कुरालाई �ितवादीले 
अ�यथा हो भ�न सकेका छैनन् । बरामद भएको 
रकमम�येको �.८,०००।– �ितवादीले सेवा�ाहीको 
काम गराई िदने भनी बदिनयतसाथ िलई राखेको 
त�य अनसु�धानको �ममा बिुझएका �यि�को बकप� 
बेहोरा, बरामदी मचु�ुकासमेतले पिु� भएको छ । अतः 
आरोिपत कसरुमा �ितवादीले सफाइ पाउन ुपद�छ भ�ने 

�ितवादीतफ� को िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
तसथ�, �ितवादी राम�साद �यौपानेलाई 

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क) 
बमोिजम १(एक) मिहना कैद र सोही दफा ३(१) 
बमोिजम �.८,०००।– (आठ हजार) ज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याई भएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७१।८।१८ को फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद आचाय�
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल असार ३० गते रोज २ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल,  ०७३-CR-११२३,  ग�डा मारी 
खाग िब�� �यवसाय, िदधी लामा िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी िदधी लामाले कसरु 
अपराध गरकेो कुरामा सािबती रही अब आइ�दा य�तो 
ग�ती किह�यै नगन� भनी कसरुदारले �वे�छाले कसरु 
�वीकार गरी �य�तो कसरु गरबेापत प�चाताप गरी 
म�ुाको अनसु�धान तथा म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
समेत साचँो स�य कुरा लेखाई केही हदस�म �याय 
िन�पणमा समेत सहयोग गरकेो देिखयो । यसका साथै 
यी पनुरावेदक �ितवादी शारी�रक �पमा अ�व�थ 
िबरामी रही िनजले वीर अ�पतालमा �वा��य परी�ण 
गराई औषधी सेवन गन� गरकेो भनी देिखने िमिसल 
सामेल रहेको िविभ�न िमितको O.P.D. TICKET  
तथा उ� अ�पतालको �रपोट�समेतका कागजात पेस 
ह�न आएका छन् । यस म�ुाका सहअिभय�ुह�म�ये 
ग�डा मान� म�ुय �यि� िमलन भ�ने काजीमान 
�जालाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजम १४ वष�, 
राजकुमार �जालाई १४ वष� तथा �ीमान् साइला भ�ने 
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शेरबहादरु �जालाई १२ वष� कैद ह�ने ठहरी फैसला 
भएको देिख�छ । यस अव�थामा ग�डाको खागको 
िब�� िवतरणमा स�म सलं�न रहेका पनुरावेदक िदधी 
लामालाई ग�डाको िसकार गन� म�ुय अिभय�ुह�लाई 
भ�दा बढी अथा�त् ह�न स�ने अिधकतम हद १५ वष� 
कैद र �.१००,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी सजाय 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला �यायको रोहमा उिचत देिखन नआउने ।

उपयु�� कुराह�लाई कसरुको ग�भीरता 
घटाउने अव�थाका �पमा हेन� सिक�छ । तथािप 
यस म�ुामा कसरुको ग�भीरता बढाउने अव�थाह� 
पिन िव�मान रहेको पाइयो । �ितवादी िदधी लामा 
पटकपटक गरी ३ पटक ग�डाको खाग िब�� गन� 
काय�मा संल�न रहेको देिखएको छ । ग�डा मान� र 
खागलगायतका अ�य ओखेटोपहारको त�करी गन� 
काय� सङ्गिठत �पमा ग�रएको देिखएको छ । यस 
अव�थाका कसरुदारलाई �यूनतम हदको सजाय गनु�  
उिचत ह�दँैन । तसथ�, कसरुको मा�ाअनसुार िववेकपूण� 
�पमा सजाय िनधा�रण गनु�  मनािसब देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िदधी लामालाई राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
बमोिजम प�� वष� कैद र �. एक लाख ज�रवाना 
ह�ने ठहरी िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लय, 
कसरा िचतवनबाट िमित २०७२।३।२८ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७३।५।१४ मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई राि��य िनकु�ज 
तथा सरंि�त व�यज�तसु�ब�धी कसरुको सजाय 
िनधा�रण स�ब�धमा तयार भएको सामा�य माग�दश�नमा 
उ�लेख भएअनसुारको आधार िव�दबुाट केही बढी ह�ने 
गरी �ितवादी िदधी लामालाई १० (दश) वष� कैद र 

�.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असोज ३० गते रोज ५ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-WO-०४२४, उ��ेषण 
/ परमादेश, जीते��कुमार झा िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत

िनवेदकले आफूलाई समायोजन गदा� 
घटुवा गरी समायोजन ग�रएको र पदसमेत �िुट 
गरी समायोजन ग�रएको भ�ने िजिकर रहेको 
देिख�छ । िनवेदकलाई समायोजन ग�रएको भनी 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयले िदएको 
च.नं.१६/०६/�वा��य/४२०५(२३०) िमित 
२०७६।४।१४ को प� िववरणमा "सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयको च.नं. ७५९ िमत 
२०७६।३।१ को प�ानसुार कम�चारी समायोजन 
ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोिजम यस म��ालयको 
(सिचव�तरको) िमित २०७६।४।१४ को िनण�यानसुार 
तपाइलँाई �थानीय सेवाको पदमा दहेायअनसुार 
समायोजन ग�रएको छ" भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
िनजको पद र �ेणीको िववरण खलुाउदँा हाल काय�रत 
पदको िववरणमा पद - वै� (पदनामः किवराज) 
र �ेणीमा सहायक पाचँ� भनी उ�लेख भएको र 
समायोजन भएको पदको िववरणमा पद - व�र� वै� र 
�ेणीमा सहायक पाचँ� उ�लेख गरी समायोजन गरकेो 
पाइयो । यस अव�थामा िनवेदक जीते��कुमार झालाई 
समायोजन ग�रएको पदको �ेणी सहायक पाचँ� उ�लेख 
भई समान �ेणीमा नै समायोजन गरकेो देिखदँा घटुवा 
गरी समायोजन गरकेो भ�ने िनजको िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । जहासँ�म पदसमेत �िुट गरी समायोजन 
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ग�रएको भ�ने िजिकर छ सो स�ब�धमा समायोजनका 
�ममा भएका �ािविधक �िुट स�याउन र िच� नबझुेका 
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 “गनुासो �यव�थापन 
एवं सहजीकरण सिमित” समेत गठन भइसकेको छ 
भ�ने �वा��य तथा जनस�ंया म��ालयको िलिखत 
जवाफ रहेको स�दभ�मा िनवेदकको उ� िजिकर सोही 
िनकायबाट स�बोधन ह�न स�ने नै देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, 
कारणसमेतबाट सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालयको च.नं. ७५९ िमित २०७६।३।१ 
को प�ानसुार �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको 
(सिचव�तरको) िमित २०७६।४।१४ को िनण�यानसुार 
�रट िनवेदक िजते��कुमार झालाई समायोजन गदा� 
िनजको पदको �ेणी, तह समान कायम रहेको (पाचँ� तह 
नै कायम रहेको) देिखएको, िनजको पद घटुवा भएको 
नदेिखएको ह�दँा िनवेदकले िलएको िजिकरअनसुार 
आदेश जारी गनु�  परने । उ��ेषणसिहतको परमादेशको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । िनवेदकको हकमा नेपाल सरकार, सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 
२०७६।३।१ को प�ानसुार भनी उ�लेख ग�रएको 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय (सिचव�तर) को 
िमित २०७६।४।१४ को समायोजन ग�रएको िनण�य र 
प� काया��वयन नगरी यथाि�थितमा रा�न ुभनी यस 
अदालतको एकल इजलासबाट िमित २०७६।८।५ मा 
भएको अ�पकालीन अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
इित संवत् २०७६ साल माघ २७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७५-WH-००८७, 
ब�दी��य�ीकरण, राजेशकुमार थापा िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

�रट िनवेदक फैसला काया��वयनको �ममा 
िमित २०७५।०९।०८ मा बािनयाटँार, काठमाड�बाट 
प�ाउ परकेो भ�ने दिेख�छ । अिनलकुमार ग�ुङको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी हाल प�ाउ 
परकेा ियनै उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापासमेत 
भएको वैदेिशक रोजगार कसरु म�ुाका अका� 
�ितवादी राजन पोखरले भ�ने ठाने�र पोखरले र 
िगता �जाले उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापाले 
उ� म�ुामा बयान गन� �ममा आफूलाई उमेश पनु, 
राजेशकुमार थापा, निवन पनु र अ�य िविभ�न नामबाट 
िचनाउने गरकेो भनी िवप�ीबाट पेस भएको िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भएको दिेख�छ । यस अदालतको 
िमित २०७६।०१।१३ को आदेशबमोिजम िमित 
२०७६।१०।१९ मा म�ुताङ टुकुचे ३ को हाल 
थासाङ गाउपँािलका १ मा सज�िमन मचु�ुका ह�दँा 
उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापा र िहरालाल प�रयार 
नाम गरकेो �यि� एउटै हो भनी सज�िमन मचु�ुका खडा 
भएको देिख�छ । यस अदालतको आदेशबमोिजम 
सोही म�ुाको अक� �ितवादी िगता �जाले िमित 
२०७६।०१।२३ मा गरकेो सनाखत बयानमा पिन 
उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापा भ�ने �यि� ियनै ह�न् 
भनी सनाखत गरकेो देिख�छ भने यी िनवेदक उमेश 
पनु भ�ने राजेशकुमार थापाले �ित सनाखत गन� �ममा 
राजन पोखरलेले अ�सगँ प�रचय गदा� उमेश पनु भ�ने 
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राजेशकुमार थापा भनी भ�न ु भनेकाले मैले आ�नो 
नाम उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापा भनी प�रचय 
िदएको िथए ँतर मेरो नाम िहरालाल प�रयार हो भनी 
�ित सनाखत बयान गरकेो ।

उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापा र िहरालाल 
प�रयार भिनएका यी िनवेदक एउटै �यि� ह�न् भनी 
िन�कष�मा पगुी िनजउपर फैसला काया��वयनको �ममा 
िनजको नाउकँो लगत असलुउपरका लािग प�ाउ गरी 
कैदीपजु�समेत िदई फैसला काया��वयन भइरहेको 
देिखयो । यसैिबचमा यी िनवेदकले कारागार काया�लय 
न�खलुाई स�बोधन गरी िमित २०७६।०९।२५ मा 
उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार थापा र िहरालाल प�रयार 
दवुै नाम गरकेो �यि� म �वयम् ह� ँ । हाल कारागार 
काया�लय न�खमुा वैदेिशक रोजगार म�ुामा थुनामा 
रहेको छु भनी िनवेदनसमेत िदएको ।

िनवेदकले कारागार काया�लय न�खलुाई 
स�बोधन गरी िदएको िनवेदन, सज�िमन मचु�ुका, 
�ितवादी राजन पोखरले भ�ने थाने�र शमा� र िगता 
�जाको भनाइ तथा िगता �जाले उमेश पनु भ�ने 
राजेशकुमार थापा र िहरालाल प�रयार भिनएका �यि� 
एउटै ह�न् भनी ग�रिदएको सनाखतसमेतका सम� 
�माणह�बाट यी िनवेदक नै उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार 
थापा ह�न् भ�ने कुरा पिु� भएको देिख�छ । यसरी यी 
िनवेदक नै २०७२ सालको म�ुा नं. ५२।३५६ र 
२०७२ सालको म.ुनं.५७।३६७ को वैदेिशक रोजगार 
कसरु म�ुाका �ितवादी उमेश पनु भ�ने राजेशकुमार 
थापा ह�न् भ�ने देिखई यी िनवेदकलाई उमेश पनु भ�ने 
राजेशकुमार थापाको नाउकँो लगत असलुउपरका 
�ममा प�ाउ गरी कैदीपजु�समेत िदई कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवलमा पठाउने गरी िवप�ीह�बाट 
भए गरकेा काय�लाई गैरकानूनी काय� भ�न सिकएन र 

उ� थुनालाई गैरकानूनी थनुा भ�न नसिकने । 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 

िमित २०७४।०६।३० को फैसलाबमोिजम कैद र 
ज�रवानाको लगत असलुउपरका �ममा यी िनवेदकलाई 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कैदीपजु�समेत िदई थनुामा 
पठाउने गरी िवप�ीह�बाट भए ग�रएका काय�लाई 
गैरकानूनी काय� एवम् उ� थुनालाई गैरकानूनी थुना 
भ�न सिकने अव�था नह�दँा िनवेदन िजिकरबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�ने अव�था 
देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल असार २५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०१४५, 
वैदेिशक रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादरु 
भ�डारीसमेत

�ितवादी राजकुमार ितवारीले अनसु�धानमा 
तथा स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बयान गदा� 
जाहेरवालालाई िच�दछु, आफू िस� �लोबल सिभ�स 
�ा.िल.को स�चालक नभई िमित २०७२।०६।०३ 
बाट माक� िटङ मेनेजरको �पमा काम गद� आएको 
छु । जाहेरवालालाई िकिग��थान रोजगारमा पठाउछुँ 
भनेर रकम िलएको तथा कहीकँतै वैदेिशक रोजगारको 
लािग पठाएको छैन, होइन भनी कसरुमा पूण� �पमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिखयो । जाहेरीप�ात् 
२०७२।६।१८ मा जाहेरवाला र राजकुमार ितवारीले 
वैदेिशक रोजगार िवभागको महािनद�शक साम ु पेस 
गरकेो िनवेदनमा िनजले उजरुीमा दाबी गरकेो रकम 
�.३,७६,०००।- बिुझसकेको भनी उ�लेख गरकेो 
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देिखयो । त�प�ात् िनजलाई वैदेिशक रोजगार िवभागले 
िझकाई िमित २०७१।७।१६ मा कागज गदा� पिन 
िनजले उजरु गरपे�ात् ‘’मैले पाउनपुन� रकम र �ितपूित� 
�ा� गरकेो ह� ँभनी (स.ज ६) मा कागज गरकेो देिख�छ । 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट यी जाहेरवालालाई 
उपि�थत गराउन िमित २०७२।११।५ मा आदेश 
गरकेोमा िनज सो �यायािधकरणमा उपि�थत भई 
बकप� गन� सकेको पाइदैँन । यस ि�थितमा जनु प�लाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाई ठगी ग�रयो भिनएको छ सो 
प�ले नै अिभयोगप� पेस ह�नपूुव� नै रकम र �ितपूित� 
पाए ँ भनी कागज गरकेोबाट िनज ठिगएको रहेछ 
भ�न सिकएन । िनजले आफूलाई अ�याय परकेो भए 
अदालतमा उपि�थत भई आ�नो कुरा भ�नपुन�मा सो 
भ�न सकेको पाइदैँन । जहासँ�म �ितवादीलाई सजाय 
ह�नपुन� भ�ने अिभयोग दाबी र पनुरावेदन िजिकर छ, 
आरोिपत कसरुमा �ितवादी राजकुमार ितवारी इ�कार 
रहेको देिख�छ भने अिभयोजनका कुरा नै �थािपत 
नभएको अव�थामा अक� �ितवादी कृ�णबहादरु 
भ�डारी उपि�थत नभएको भ�ने मा� आधारमा रकम 
िलए खाएको भ�ने कुनै कागजप�बाट �थािपत नभएको 
अव�थामा सजाय गन� निम�ने । 

�ितवादीह�ले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ को कसरु गरकेो भ�ने शंकारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न नआएकोले �ितवादीलाई सजाय गरी 
हजा�नासमेत भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी नप�ुने र 
�ितवादी राजकुमार ितवारी र कृ�णबहादरु भ�डारीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७३।८।२२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल जे� ४ रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-०४५९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रामे�वर दाससमेत

��ततु म�ुामा �ितवादीह� आमोद नारायण 
चौधरी, कौश�या देवी चौधरी र संजय चौधरीलाई स�ु 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� िनज 
�ितवादीह�को मतृकसगँ कुनै िववाद भएको देिखदैँन । 
होटलमा भएको िववादपिछ कुटिपटबाट ब�नलाई मतृक 
ल�ुन यी �ितवादीह�को चामल गोदाममा आउदँा �यहा 
भएको कुटिपट वारदातलाई यी �ितवादीह�ले रो�ने 
�यास गरकेो भ�ने कुरा �.रामे�र दासको बयानबाट 
ख�ुन आएको देिख�छ । आ�नो घरपसल गोदाममा 
अ�य�बाट स�ु भएको झगडाको प�रणाम �व�प कोही 
भा�दै ल�ुन आएमा �य�तो िववाद रो�ने र आ�नो 
िजउ�यान स�पि�समेत बचाउन �य�न ह�न ु�वभािवकै 
देिख�छ । यी �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
भ�न िम�ने अव�था �मािणत गन� �वत�� �माणको 
उपल�धतासमेत नभएकोले िनजह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०६६।१२।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

 �ितवादी वैज ु दासको अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, 
�ितवादीह� वैज ु दास, �ान दास र रामे�र दास 
म�ुकान होटलका स�चालक रहेका, िनजैह�को 
उ� होटलमा मतृक श�भ ु झाले खाजा खाएको 
र पैसा निदएको िवषयलाई िलएर िववाद स�ु 
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भएको तथा ितनैजना �ितवादीह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो कुरा �ितवादीम�येका रामे�र दासले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानमा पाइ�छ । 
�यसैगरी घटना िववरण कागज गन� दानी झासमेतका 
�यि�ह�को कागजबाट समेत उ� वारदातमा 
यी �ितवादीह�को संल�नता िथयो भ�ने कुरा 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा खाजा खाई पैसा निदएको 
िवषयमा वादिववाद भई कुनै िकिसमको पूव�तयारीिबना 
ए�कासी वारदात भएको पाइ�छ । मतृकलाई मान�स�मको 
कुनै तयारी, इवी तथा द�ुमनीसमेत यी �ितवादीह�मा 
रहेभएको पाइदँैन । �ितवादीह�ले उ� वारदातमा कुनै 
िकिसमको हातहितयारसमेत �योग गरकेो पाइदँनै । 
सामा�य �कृितको पैसा ितन� िववादमा यसरी उ��प 
िलन ु �वीकाय� िवषय पिन होइन, कुटिपटमा संल�न 
भइहा�न ु अ��य पिन होइन, तर �य�तो कुटिपटको 
प�रणामका बारमेा िवचार गनु�पन� िथयो । य�िप त�काल 
भएको िववादमा हात हालाहालस�मको प�रि�थित 
िसज�ना भएको, �ितवादीह�को उ� काय�बाट मतृक 
मन� पिन स�छ भ�ने सामा�य सोच �ितवादीह�मा 
नभएको अव�थामा मतृकको म�ृय ु वारदात �थलमा 
नभई उपचारको �ममा अ�पतालमा भएको पाइयो । 
पनुरावेदक बैज ुदासले आफू वारदातको समयमा अ�य� 
िथए भनी िजिकर िलई सा�ी ��ततु गरपेिन अ�य 
कुनै व�तिुन� �माणबाट िनज घटना�थलमा नरहेको 
र मतृकलाई हात नहालेको भ�ने पिु� ह�न सकेको 
पाइदँैन । �ितवादीह� �ान दास र रामे�र दासको 
समेत संल�नतामा कुटिपट भएको भनी अनसु�धानमा 
िव��भर झा, �वय�भर झा, शिशका�त झासमेतले 
गरकेो कागजबाट घटना िववरणमा एक�पता देिख�छ, 
यसबाट यी �ितवादीह� घटना�थलमा िथएनन् भ�ने 
िजिकर खि�डत ह�न पगेुको छ । तथािप यी कागज गन� 
�यि�ह�बाट पिन यी मतृकलाई मान� स�ने �कृितबाट 

कुटिपट भइरहेको िथयो भनी भ�न सकेका नदेिखने ।
अत: उ�लेख भएबमोिजमको त�य सबतु 

�माण रहेको ��ततु म�ुामा ग�रएको िववेचनाका 
आधारमा ��ततु म�ुामा भएको वारदात मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) को अव�थाको 
देिखन आएन साथै उ� वारदातमा ऐ.ऐ. को १४ 
नं. को पूवा�व�था िव�मान रहेको पिन देिखएन । 
��ततु म�ुाको वारदातमा होटलमा खाजा खाएर 
पैसा निदएको कारणबाट कुटिपट गदा� मतृकको म�ृय ु
भएको दिेखएकोले पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६६।१२।२२ को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीह� रामे�र दास, �ान दास र वैज ु दासले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा िनजह�लाई सोही 
नं. बमोिजम दईु (२) वष� कैद र �.पाचँ सय (५००।-) 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  तथा �ितवादीह� आमोद नारायण 
चौधरी, कौश�यादेवी चौधरी र संजयकुमार चौधरीको 
हकमा िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
गरी भएको िमित २०६६।१२।२२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िदपे��नाथ योगी 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७६ साल भा� १६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७६-WH-०१२१, ब�दी��य�ीकरण, 
जङ्गबहादरु भ�डारीसमेत िव. गहृ म��ालयसमेत

िनवेदकह� जङ्गबहादरु भ�डारी, काजी 
ग�ुङ र िमलन राईलाई िमित २०७६/७/१ मा 
साव�जिनक िहत, �वा��य सरु�ा, सिुवधा र नैितकता 
िव��को अ�तग�तको अभ� �यवहार कसरुमा प�ाउ 
गरकेो भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखए पिन िमित 
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२०७६।२।२५ गते का�क� िज�लावाट िव�ाथ�ह�को 
बैठकबाट िनवेदकह� ३ जनालाई प�ाउ गरी 
राज�ोहस�ब�धी कसरुमा का�क� िज�ला अदालतबाट 
�याद थप ग�रएकोमा ब�दी��य�ीकरणको म�ुा परी 
उ�च अदालत पोखरा का�क�बाट िमित २०७६।२।३० 
मा िनवेदकह�लाई थनुाम�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी भई थनुाम�ु भएकोमा उ�च अदालत 
बार, पोखराको क�मा बिसरहेको अव�थामा िमित 
२०७६।२।३१ गते िदउसँो अं.१२.३० बजे रातको 
समयमा प�ाउ गरी िज�ला �हरी काया�लय, का�क�को 
िहरासतमा राखी साव�जिनक म�ुामा �याद थप 
गरकेोमा िनवेदकह�को हकमा ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन परी िमित २०७६।३।३ मा उ�च अदालत 
पोखराबाट पनुः ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भई थनुाम�ु भएकोमा िमित २०७६।३।४ गते िबहान 
िनवेदकह�लाई प�ाउ गरी िज�ला �हरी काया�लय, 
दमौली, तनह�मँा िहरासतमा रािखएको र राज�ोहको 
कसरुमा तनह� ँिज�ला अदालबाट िमित २०७६।३।३१ 
मा साधारण तारखेमा रही म�ुा पपु�� गन� आदेश 
भएकोमा सो लग�ै प�ाउ गरी राज�ोह म�ुामा �याङ्जा 
लगी �याद थप गरकेोमा िमित २०७६।४।२३ गते 
�याङ्जा िज�ला अदालतमा साधारण तारखेमा राखी 
म�ुाको पपु�� गन� आदेश भएकोमा लग�ै प�ाउ गरी 
गोरखामा प�ुयाई साव�जिनक शाि�त िव��को कसरुमा 
�याद थप गरकेोमा िमित २०७६।५।१६ मा िज�ला 
�शासन काया�लय, गोरखाबाट थनुाम�ु ग�रएको लग�ै 
प�ाउ गरी िज�ला �शासन काया�लय, बेसीसहर, 
लमजङुबाट �याद थप ग�रएकोमा िनवेदकह�ले 
िदएको �रट िनवेदनमा सव��च अदालतबाट िमित 
२०७६।०६।०२ गते ब�दी��य�ीकरण (०७६-WH-
००७१) को आदेश जारी भई थुनाम�ु भएकोमा साझँ 
५:३० बजे यस अदालतकै सेरोफेरोमा महानगरीय 

�हरी व�ृ, िसंहदरबारबाट खिटई आएका �हरी�ारा 
प�ाउ ग�रएको देिखने ।

तसथ�ः प�ाउ गरी थनुामै रा�न ु पन� 
अप�रहाय�ताको अभावमा िवना व�तिुन� आधार 
र कारण ��ततु नगरी िनवेदकको संिवधान �द� 
मौिलक हकह� मािथ अनिुचत ब�देज लगाउने गरी 
िमित २०७६/२/२५ दिेख यी ब�दीह�लाई अनवरत 
�पमा एकपिछ अक� तथाकिथत कसरुको अिभयोगमा 
पटकपटक प�ाउ गरी िनवेदकको थुनालाई िनर�तरता 
िदइराखेको देिखएको अव�थामा यी ब�दीलाई थुनामै 
रा�ने �व�ृ भावना छैन भ�न नसिकने ह�दँा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) 
बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रिदएको 
छ । अ�य कसरुमा थुनामा रा�न ु पन� नभए आजैका 
िमितदिेख थनुाम�ु ग�रिदन ुभनी सिं�� आदेश जारी 
भई यस अदालतको च.नं.७६३०६-३१५५८६, म�ुा 
नं.०७६- WH-०१२१, िमित २०७६।७।१९ मा 
प�ाचार भएको देिखदँा अ� केही गरी रहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०६७-CR-०६२७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िहम�साद शमा�

��ततु म�ुामा जाहेरवालाले �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी िदएको भए पिन िनजले अदालतमा 
बकप� गदा� मतृकसगँ स�ब�ध नरा�ो रहेकोले 
�ितवादीले मतृकलाई कत��य गरी मारकेोमा िव�ास 
ला�छ भनेका छन् । स�ब�ध ज�तोसकैु, च�र�, 
चालचलन ज�तोसकैु भए पिन िवना ठोस आधार, 
कारण र �माण िवना कसैलाई दोषी ठह�याउन 
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िम�दैन । यी जाहेरवाला थाने�रभ�दा पिहले नै 
�ितवादीले �हरीसम� �ीमती झिु�डएर मरकेो भ�ने 
जाहेरी दता� गराएको अव�था छ । मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनमा टाउकोमा चोट लागेको स�भावनास�म 
औ�ंयाइएको छ । यसरी बिुझएका मािनसह�को शंका 
एवं शव परी�ण �ितवेदनमा औ�ंयाइएको कुटिपट 
चोटको स�भावनालाई �ितवादीको कसरु िस� गन� 
आधार बनाउन सिकने अव�था देिखदैँन । कुटिपट 
गरी मारकेो भए कुन �थानमा कुटिपट ग�रएको हो ? 
टाउकोमा ग�भीर चोट प�ुयाएर मारकेो �थान कुन हो ? 
क�तो हितयार �योग भयो ? उ� �थानमा सङ्घष�को 
�माण रगतलगायत ठोस �माण देिखन ुभेिटन ुपन� सो 
केही भेिटएको नदेिखने ।

�ितवादीका सा�ीह� रामलाल शमा�, 
जाय�वर जैसीले मतृक आफँै झिु�डई आ�मह�या गरी 
मरके� ह�न भनी �ितवादीको अदालतसमेतको इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�नेगरी बकप�समेत ग�रिदएका 
छन् । आखँा र टाउकोमा घाउको खत छ भ�ने स�दभ�मा 
घटना�थल �कृित मचु�ुकामा सो उ�लेख भएको 
छैन । उ� मचु�ुकामा ब�नेले घाउ भएको भए �यहा ँ
ितनीह�ले बो�ने िथए, लेखाउन िथए । तर आखँामा र 
टाउकोमा भएको घाउ स�ु घटनाि�थत लास �कृित 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको पाइदँैन । लास जाचँ गराउन 
पहाडको बोटोमा क�रब १२ कोष टाढाबाट गाडीमािथ 
लास राखेर �याएको अव�था देिखदँा लासमा 
चोटपटक ला�न स�ने स�भावना देिख�छ । शकंा र 
प�रि�थतज�य �माणबाहेक ठोस आधार �माणह� 
नदेिखने ।

�ितवादीले मतृकलाई मान� लागेको भए मतृक 
कराएको, िचचाएको, हारगहुार गरकेो अ�य �यि�ले 
स�ुन ुपन� सो कुरा देखाउन खलुाउन सकेको पाइदैँन । 
प�रवारले लगी मतृकलाई झ�ुड्याइएको भए जिमनमा 

िविभ�न िच� ह�न ु पन� �य�तो केही देिखएको छैन । 
िहम�साद शमा�लाई मा� �ितवादी बनाएको छ, अ�य 
�यि� एवम् प�रवारको सद�यलाई �ितवादी बनाएको 
छैन । ए�लै �ितवादीले मारी झ�ुड्याउन स�ने 
स�भावनासमेत नदेिखने ।

�यान मान� कसरु ज�तो आरोपमा-अपराध 
अपराधीले नै गरकेो हो भनी �मािणत ह�न ु पछ�  । 
अपराध गरकेो होला, ह�न स�छ ज�ता का�पिनक 
एवम अनमुानको आधारबाट अपराध प�्ुयाई ह�दँनै । 
प�रि�थितज�य �माण िनण�या�मक एवम �मािणक 
ह�नपुछ�  । अपराध मालाकारको �पमा गािँसएर जोिडएर 
�मािणत गरकेो ह�नपुछ�  । तर ��ततु म�ुामा �य�तो 
�माणह� पेस गन� सकेको नपाइने । 

अत: �ितवादीले कसरु गरकेो भ�न सिकने 
ठोस �माणको अभाव ह�दँा िनजले अिभयोगबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई �यूठान िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६५।५।१५ को फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरु दाङबाट भएको िमित 
२०६६।७।११ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७६ साल काित�क २६ गते रोज २६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७१-CR-१४०९, 
ब�दी��य�ीकरण, ड�बरबहादरु थापा मगर िव. 
उदयपरु िज�ला अदालतसमेत

पनुरावेदक �ितवादीलाई कत��य �यान म�ुामा 
उदयपरु िज�ला अदालतको िमित २०६७।३।२८ को 
फैसलाबमोिजम लागेको कैदको लगत बाकँ� रहेकोमा 
कानूनबमोिजमको स�पूण� �ि�या प�ुयाई िनजका 
िव�� कैद �याद ठेगी, िनजले सो कैदीपजु� �रतपूव�क 
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बिुझिलई कानूनबमोिजम कैद भ�ुान ग�ररहेको 
अव�था दिेखयो । ��ततु म�ुाका अका� �ितवादी महेश 
चौधरीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानमा 
श�भ ु मगर भ�ने ड�बरबहादरु मगरको खास घर 
झापा ितर हो भ�ने सनेुको ह� ँ। िनज रामपरु ठोि�सला 
वडा नं.५ मा अ�थायी �पले बसोबास गद� आएका 
िथए । िनज घटना�थलबाट भागी गई म प�ाउ नपन� 
बेलास�म गाउमँा आएका िथएनन् भनी लेखाइिदएको 
पाइ�छ । िनजको ठेगाना िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
पिन झापा सतासीधाम भ�ने खलेुको र जाहेरवालाले 
अदालतमा आई बकप� गदा� श�भ ुमगर नै ड�बरबहादरु 
मगर ह�न् भनी लेखाई िदई सनाखतसमेत गरकेो 
देिख�छ । िनजको पिहचानमा ताि�वक अ�तर ह�ने 
गरी फरक पन� नदिेखएको तथा िनवेदकले पेस 
गरकेो नाग�रकताको �माणप�मा िनजको वतन झापा 
सतासीधाम वडा नं. ४ र मतदाता प�रचयप�मा 
झापा सतासीधाम वडा नं. ९ उ�लेख भएको 
देिखएबाट पिन िनज नाम तथा वतन प�रवत�न गररे 
िहड्ँने गरकेो देिख�छ । ��ततु म�ुाका स�दभ�मा यस 
अदालतबाट जाहेरवाला दीपककुमार ख�वेलाई �याद 
िदई िझकाई, िनवेदकलाई उपि�थत गराई कानूनको 
�रतपूव�क सनाखतको �ि�या स�प�न गरी पेस गनु�  
भनी िमित २०७५।१।७ मा भएका आदेशानसुार 
िमित २०७५।५।२८ मा जाहेरवाला उदयपरु िज�ला 
अदालतमा उपि�थत भई वारदात ह�दँाको अव�थामा 
िनज �ितवादी र म एउटै गाउमँा ब�ने गरकेो र 
गाउघँरमा िनजलाई श�भ ु मगर भनेर बोलाउने ह�दँा 
जाहेरीमा िनजको नाम श�भ ु मगर भनेर लेिखएको 
हो । आज मलाई देखाइएका ड�बरबहादरु मगर नै मैले 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेा श�भ ुमगर ह�न भनी सनाखत 
ग�रिदएको देिखने ।

कुनै पिन िनद�ष �यि�ले आफूले नगरकेो 
कामबापत कुनै पिन िकिसमको सजाय पाउन ु ह�दँनै 
भ�ने �यायको �थािपत मा�यता रहेको छ । ��ततु 
िववादमा यी िनवेदकले आफूलाई आरोिपत �यि�भ�दा 
फरक �यि� भएको भनी दाबी िलएको र अ�य �यि�को 
शकंामा गलत �यि�लाई प�ाउ गरकेो (case of 
mistake identify) भ�ने दाबी िलएको दिेखयो । यो 
कुरा पिु� गन� आफू िज�ला झापा सतासीधाम गा.िव.स. 
वडा नं. ४ मा ज�म भई सोही वतनमा बसोबास गरी 
आएको भनी नाग�रकता �माणप�लाई आधार िलएको 
देिख�छ भने पनुरावेदन गदा� आफू बाबसुगँ अंश िलई 
वडा नं. ९ मा बसोबास गरी मतदाता �माणप�समेत 
सोही वडा नं. ९ बाट िलएको देिख�छ । �हरी हवलदार 
दगुा��साद �े�को �ितवेदनमा यी पनुरावेदक  झापा 
�थायी घरमा लकु�िछपी बसेको अव�थामा प�ाउ 
परकेो र ियनको �थायी वतन झापा िज�लामा भएपिन 
उदयपरु िज�ला रामपरु ठो�सीमा गा.िव.स. वडा नं. ५ 
अ�थायी बसोबास भएको श�भ ुमगर ह�न भनी उ�लेख 
गरकेो, जाहेरवालाले सनाखत गदा�समेत वारदात ह�दँा 
आफू र यी पनुरावेदक एकै गाउ ँ घरमा ब�ने गरकेो 
र उ� गाउमँा ियनलाई श�भ ुमगर भ�ने गरकेो तथा 
श�भ ु मगर र ड�बरबहादरु थापा मगर एकै �यि� हो 
भनी िकटानी कागज गरकेो पाइयो । जाहेरवालाले यी 
पनुरावेदकलाई पो�न ु पन� कारण र अव�थाबार े यी 
पनुरावेदकको कुनै भनाइ रहेको दिेखदँैन । आफूले 
कैदी पजु� बझुी िलदँासमेत उ� कैदी पजु� आ�नो 
होइन, आफू अस�बि�धत �यि� हो भनी िवरोध गरी 
सो स�ब�धमा कुनै बेहोरा लेखाएको पिन देिखदैँन । 
तसथ�, ��ततु म�ुाको िमिसलबाट यी ड�बरबहादरु 
थापा मगर नै �ितवादी श�भ ुमगर हो भ�ने स�ब�धमा 
िववाद नदेिखएको ह�दँा उ� �रट िनवेदन खारेज गरकेो 
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िमलेकै दिेखदँा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७१।१०।२६ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ 
इित संवत् २०७६ साल भा� १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-RC-००९५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. च��े भ�ने िवनय ने�वाङ

�ितवादी च��े भ�ने िवनय ने�वाङले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� वारदातलाई 
िसलिसलेवार �पमा �य� गरी कसरु गरकेोमा 
सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । मतृकका छोरा 
सिुनल के�ङले �ितवादी च��े भ�ने िवनय ने�वाङले 
मेरो बबुा िभमबहादरु के�ङलाई घरमा सिुतरहेको 
अव�थामा रातको समयमा धा�रलो हितयार ब�चरोले 
घाटँीमा �हार गरी कत��य गरी मारकेो ह�दँा िनजलाई 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ िकटानी जाहेरी 
िदएको र सो जाहेरीलाई पिु�ट ह�ने गरी अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप�समेत ग�रिदएको दिेखयो । घटना 
िववरणमा कागज गन� इ��बहादरु था�सहुाङसमेतका 
�यि�ह�ले �ितवादीले ज�गास�ब�धी पूव��रसइवी 
िलई मतृकलाई पिहलेदेिख नै माछु�  भनी गाउघँरमा 
भनी िहड्ँने गरकेोमा वारदातका िदन मतृकलाई 
राित घरमा सिुतरहेको अव�थामा धा�रलो हितयार 
ब�चरो �हार गरी मारकेा ह�न् भनी कागज ग�रिदएको 
र सो मौकाको कागजलाई अदालतमा उपि�थत भई 
बकप�माफ� त पिु�ट ग�रिदएकोसमेत देिख�छ । मौकामा 
�ितवादीको �ीमती गंगा ने�वाङले वारदातको िदन म 

छोरासिहत मतृकको घरमा सतेुको िथए,ँ राित �ीमान् 
आई छोरा र मलाई आ�नो घरमा लगी सतुाई घरको 
ब�चरो बोक� लगी सिुतरहेका िभमबहादरुको घाटँीमा 
�हार गरी ग�भीर घाइते बनाएको र सोही चोटको 
कारण िभमबहादरुको म�ृय ु भएको ह�दँा �ीमान् च��े 
भ�ने िवनय ने�वाङलाई कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  
भनी गरकेो कागजलगायतका उि�लिखत आधारबाट 
�ितवादीको सािबती बयानलाई पिु�ट गरकेो 
देिखयो । यी �ितवादीको घरनिजकबाट कसरु गन�मा 
�योग ग�रएको धा�रलो भागमा रगत सकेुको फलामको 
ब�चरो र �ितवादीले लगाएको कपडासमेत बरामद 
भएको पाइ�छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा 
म�ृयकुो कारण Deep sharp cut injury with short 
weapon about (8×3×2.5) in size leading to 
complete cutting of trachea, esophagous, 
thyroid cartilage, laryngopharynx and deep 
cut upto cerrical spine 5 bone, with blood 
precent ove there vessel were also cut on 
that part भनी उ�लेख भएबाट मतृकको म�ृय ु यी 
�ितवादीले घाटँीमा �हार गरकेो ब�चरोको चोटको 
कारण भएको त�य पिु�ट ह�ने ।

�ितवादी च��े भ�ने िवनय ने�वाङले मतृक 
िभमबहादरु के�ङलाई धा�रलो हितयार ब�चरोले 
घाटँीमा �हार गरी कत��य गरी मारकेो त�य पिु�ट ह�न 
आएकाले िनज �ितवादीलाई स�ु पाचँथर िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत १३(१) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई भएको फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७६।३।११ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर ह�ने 



72

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, माघ - २

ठहछ�  तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी च��े भ�ने 
िवनय ने�वाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासको फैसला सािबक कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमलेको दिेखए तापिन “मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै 
कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो सिंहता 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने 
गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त 
कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसरुका 
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” भ�ने कानूनी �यव�था रही मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ मा सव��वको सजाय गन� �यव�था 
नभएकोले ��ततु म�ुामा �ितवादी च��े भ�ने िवनय 
ने�वाङलाई सव��वको सजाय ह�ने दिेखएन । तसथ�, 
िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने 
ठहछ�  । साथै सव��वको सजाय नह�ने भएकोले िनजको 
अंश भागमा पन� आउने चल अचल स�पि� ��ततु 
म�ुाको रोहबाट रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने 
ठहन� ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७६ साल पौष २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-CR-०५९५, कत��य �यान,  
नेपाल सरकार िव. हेमराज साह तेलीसमेत

आ�नो छोरी�वाइ ँ हेमराज साह तेलीले 
अ�य �ितवादीह�सगँ मतस�लाहमा परी िनजक� ७ 
मिहनाक� छोरी अि�तमा कुमारीलाई िजउदैँ खोलामा 
फाली ह�या गरकेोले कारबाही ग�रपाउ ँभनी मनुी साह 
तेलीको तथा आ�नो �ीमान् हेमराज साह तेलीले अ�य 
�ितवादीह�सगँ मतस�लाहमा परी छोरी अि�तमा 
कुमारीलाई खोलामा फाली ह�या गरकेोले कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी संिगता साह तेलीको िकटानी जाहेरी 
पर े तापिन िनज उ�च अदालत जनकपरु अ�थायी 
इजलास वीरग�जको आदेशले िझकाइएक� जाहेरवाला 
सिंगता दवेी तेलीनले उ� िमितमा मेरो काखबाट ७ 
मिहनाक� छोरीलाई कसैले खोसी लगेको िथएन, 
जाहेरीको बारमेा मलाई थाहा छैन, मलाई सहीछाप 
गराए, पढेर सनुाएनन्, �ितवादीह�ले मतृक छोरीलाई 
िजउदँै खोलामा फालेको होइन, छोरी िनमोिनयाले 
िबरामी िथयो, १०/१५ िदन गाउमँा उपचार गराएको 
िथयो र म�ृय ुभयो, जाहेरी बेहोरा झठुा हो भनी जाहेरी 
बेहोरा ख�डन गरी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको 
पाइयो । अनसु�धानको �ममा कसरुमा सािबत 
रहेका �ितवादी हेमराज साह तेलीले अदालतसम� 
अनसु�धानको बयानलाई नकाद� कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेा छन् भने अ�य �ितवादीह�ले 
कसरुमा इ�कार रही अनसु�धानको �ममा तथा 
अदालतसम� बयान गरकेा छन् । �ितवादीतफ� का 
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सा�ीह�ले �ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई 
समथ�न गरी बकप� ग�रिदएका छन् । मौकामा बिुझएका 
मािनसह� राकेश रोशन ितवारी, शंकर साह, राज ु
पटेल, भागीरथ साह र अशोक साहले घटना िववरण 
कागजको बेहोरा पढ्न निदई आफूह�लाई सहीछाप 
गराइएको, जाहेरी बेहोरा झठुा भएको र �ितवादीह� 
िनद�ष भएको भनी अदालतसम� घटना िववरण 
कागजको बेहोरा ख�डन गरी बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । मतृक अि�तमा कुमारीको लास फेला पन� 
नसकेकोले िनजको म�ृयको कारण ख�ुन सकेको 
छैन । उपरो�ानसुारको �माणह�बाट �ितवादीह� 
िनद�ष भएको इङ्िगत ग�ररहेको तथा अ�य कुनै 
व�तिुन� �माणले िनजह�उपरको अिभयोग दाबी पिु� 
ह�न नसकेको अव�थामा �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम कत��य �यानको कसरुमा सजाय ह�नपुछ�  
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एव ं
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

जाहेरवाला संिगतादेवी तेलीले जाहेरी 
बेहोरा ख�डन गरी, वादीतफ� का सा�ीह�ले मौकाको 
बयान ख�डन गरी अदालतसम� बकप� ग�रिदएका, 
�ितवादी हेमराज साह तेलीले मौकाको बयान 
ख�डन गरी तथा अ�य �ितवादीह�ले मौकामा र 
अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा, 
�ितवादीह�का सा�ीह�ले �ितवादीह�को बयान 
बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतसम� बयान गरकेा 
तथा मतृकको लास फेला नपरी म�ृयकुो कारण ख�ुन 
नसकेकोसमेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी पिु� ह�न नसकेको 
देिखदँा �ितवादी हेमराज साह तेलीलाई कसरुदार 
ठहर गरी अ�य �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला केही उ�टी गरी 

सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरु अ�थायी इजलास 
वीरग�जको िमित २०७६।२।१९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः िवकाश कुमार रजक
क��यटुरः सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-CR-१००७, लाग ु औषध 
(�ाउन सगुर), नेपाल सरकार िव. संजय िल�बूसमेत

�ितवादी �िदप यादवले आ�नो साथबाट ४ 
प�ुरयामा रहेको ४ �ाम  लाग ुऔषध  बरामद भएको 
हो । सो लाग ु औषध हामी तीनैजनाले बराबर बाडेँर 
सेवन गन� भनी भारतको सनुौली बजारबाट िलई 
आएको हो भनी बयान गरकेो र अ�य �ितवादीह� 
सजंय िल�बू र िविपन मगर भ�ने कुमार गाहामगरले 
आफूह�बाट लाग ुऔषध �ाउनसगुर बरामद नभएको  
र आफूह�सगैँ खाजा खान बसेका एकजना मािनससगँ 
लाग ुऔषध भेिटएकोले �हरीले लाग ुऔषध �याएको 
भनी प�ाउ गरकेो हो भ�ने बयान बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ भने अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
भने आफूह�को िमलेमतोमा भारतबाट सामूिहक 
�पमा ख�रद गरी �याएको लाग ुऔषध �िदप यादवले 
राखेको अव�थामा िनजबाट ४ �ाम लाग ु औषध 
�ाउनसगुर बरामद भएको हो भ�ने बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानलाई 
बरामद गन� �हरीको �ितवेदन बेहोरा र िनजको 
अदालतसम� आई गरकेो बकप� तथा �ितवादी 
�िदप यादवको अदालतसम� भएको बयान बेहोराबाट 
पिु�ट गरकेो देिख�छ । मौकामा खडा भएको बरामदी 
मचु�ुका बेहोरालाई �ितवादीह� जना ३ रोहवरमा 
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बसी सहीछाप गरी बरामदी मचु�ुकालाई िन:सत� 
�पमा �वीकार गरकेो देिखएबाट पिन बरामद लाग ु
औषधमा सबै �ितवादीह�को समान दािय�व र 
भूिमका रहेकोमा अ�यथा नदेिखने ।  �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम� र अदालतमा गरकेो बयान 
बेहोरा, बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत लाग ुऔषधको 
प�रणाम र सोमा हेरोइन पाइएको भ�ने के��ीय 
�हरी िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदन, 
मौकाको �हरी �ितवेदन, �ितवेदकले अदालतसम� 
गरकेो बकप�समेतका सम� �माणको मू�याङ्कनबाट 
�ितवादीह� तीनजनाको समान संल�नतामा र 
लगानीमा भारतको सनुौलीबाट ४ �ाम लाग ु औषध 
�याएको अव�थामा �हरीबाट प�ाउ परकेोमा िववाद 
नदेिखने ।

अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा 
केही मा�ामा िब�� िवतरणसमेत गन� भनी �ितवादीले 
बयान गरकेोमा सो बयानलाई िब�� िवतरण भ�नेस�म 
अ�वीकार गरी अदालतमा �िदप यादवले ३ जना िमली 
सेवन �योजनको लािग �याएको भनी सेवनस�मको 
कसरु मा� �वीकार गरकेो पाइ�छ । अ�य �ितवादीले 
अदालतमा लाग ु औषधमा आ�नो संल�नता  नरकेो 
भनी अ�वीकार गर े तापिन सह�ितवादी �िदप 
यादवले अनसु�धान र अदालतसम� गरकेो बयान र 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत बेहोरा, �ितवेदकको 
अदालतसम� भएको बकप�समेतका �माणबाट अ�य 
�ितवादीको अदालतमा भएको बयान खि�डत ह�न 
पगेुको देिखने ।

�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु
औषध क-कसका िबच कारोबार भई के कित मू�यमा 
क-कसका िबच ख�रद िब�� बेचिबखन गन� लागेको 
भ�ने कुरा वादी प�ले �माण�ारा पिु� गन� सकेको 
िमिसल संल�न कागजातबाट  देिखदँैन । �ितवादीबाट 

बरामद भएको लाग ु औषधको प�रमाणलाई हेदा� र 
�यसमा संल�न रहेका �ितवादीह�को सं�यासमेतका 
आधारमा बरामद लाग ुऔषध सेवनकता�ले सेवन गदा� 
खपत ह�न नस�ने अ�वाभािवक प�रमाणको भएको 
पिन देिखदँैन । लाग ु औषधमा आ�नो िह�सा रहेको 
मौकाको बयानमा �वीकार गन� �ितवादी संजय िल�बूको 
�वा��य परी�णमा लाग ुऔषध द�ुय�सनी (narcotic 
drug user) भ�ने उ�लेख भएबाट �ितवादीह� सबै 
लाग ु औषध सेवनकता�स�म रहेको दिेख�छ । सेवन 
गन� �ितवादीह� ३ जनालाई बराबर संल�नताको 
आधारमा बरामद भएको लाग ुऔषध प�रमाण सामा�य 
देिखएको र सेवनको लािग ख�रद गरकेो अव�थामा 
िब�� गदा� ख�रद गन� �ितवादीबाहेकका अ�य दो�ो 
प�को उपि�थित नदेिखएको र िब�� कारोबारको 
दाबी पिु�ट गन� ठोस र व�तिुन� �माणको अभावमा 
�ितवादीह�ले ख�रद िब��को आरोिपत कसरु गरकेो 
भ�न िम�ने दिेखएन । �ितवादीह�ले लाग ुऔषधको 
िब�� िवतरणको कारोबार गरकेो पिु�ट ह�न नआएकोले 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� �िदप यादव, संजय िल�बू 
र िविपन भ�ने कुमार गाहा मगरले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा बरामद भएको लाग ु
औषध बाडेँर सेवन गन� ख�रद गरकेो भनी सेवनको 
कसरु �वीकार गरकेो र �ितवादीको सं�या र बरामद 
लाग ुऔषधको प�रमाणका आधारमा स�ु अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को ख�ड (घ), (ङ) र (च) बमोिजमको कसरु 
कायम गरी सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम 
जनही पाचँ वष� कैद र पाचँ हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने 
ठहर भएको स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
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२०७५।०३।२८ को फैसला िमलेको नदिेखदँा केही 
उ�टी गरी िनज �ितवादीह� �िदप यादव, संजय 
िल�बू र कुमार गाहा मगरलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (छ) को लाग ुऔषधको 
सेवनको कसरुमा ऐ. दफा १४(१) (ङ) बमोिजम जनही 
एक वष� कैद ह�ने गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७६।१।१० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं१६

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-CR-०९५६, मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार र जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
लेखबहादुर प�रयार दज�

काकँडिभ�ा ि�थत िव� सेवा िव�तार 
सं�थाक� कम�चारी मनुा आचाय�ले यी �ितवादी र 
पीिडतालाई सोधपछु गदा� �ितवादीले भारतको 
कािलमबोङ ि�थत िददी-िभनाजकुो घरमा जान 
लागेको भनेका ह�न् भनी अनसु�धानका �ममा 
लेखाएको पाइ�छ । �ितवादीको िददी-िभनाज ुभारतको 
कािलमबोङमा बसोबास गन� गरकेो भ�ने िनजह�को 
प�रचय र बसोबासको ि�थितको त�य �प� ख�ुने गरी 
�माण कागजातसमेत पेस भई स�ु िमिसल सामेल 
रहेको दिेख�छ । िववािहत प�ुषले िववाह गछु�  वा 
गरकेो भनेर उमेर पगेुक� कुनै क�याकेटीलाइ�  ललाइ� 
फकाइ� गरी घरबाट िहडँाइ ँसीमा पारी आफ�तकै घरमा 
लिगरहेकोमा सीमामा नै प�ाउ परकेो अव�थामा 
पीिडतलाइ� बेचिबखन गन�कै लािग भारततफ�  लैजान 

लागेको भ�न निम�ने ।
मिहलालाइ� िलएर सीमा पारी प�ुयाउदँै र 

जादैँ गरकेो अव�थामा प�ाउ पदा� पिन िनजलाइ� 
वा�तवमै भारततफ�  बेचिबखन गन� भनी लगेको हो 
भनी पीिडता एवम् �ितवादीको मौकाको बयान, 
पीिडता एवम् �ितवादीबाट बरामद भएको अ�य 
कागजप�, पीिडताउपर �ितवादीले घरगाउबँाट 
िहडँालेको अव�थामा िदएको आ�ासन गरकेो �यवहार 
र प�ाउ पदा� एवम् उ�ार ह�दँाको समयमा मौकामा 
नै िवशेषत: पीिडतले �य� गरकेो भनाइ र िनजको 
अव�था आिदको िनजको त�यगत ि�थितबाट नै 
िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादीउपर लगाइएको मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसारतफ� को अिभयोग मागदाबी पिु� ह�न नसिकरहेको 
प�र�े�यमा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादीमा ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ��ततु म�ुामा अिभयोजन 
प�बाट �ितवादीउपर लगाइएको मानव बेचिबखनको 
कसरु पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

सामा�यतया: जबरज�ती करणीज�तो 
ग�भीर �कृितको फौजदारी अपराधमा ��य�दश�को 
�पमा अ�य कोही नभएर �वयं पीिडता नै रहेको ह��छ । 
��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतालाई डर, �ास, धाक, 
ध�क� िदई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य िनज 
पीिडताकै बकप� बेहोराबाट पिु� भइरहेको देिख�छ । 
यिद �ेमस�ब�धमा परी �ेिम�ेिमकािबच करणी िलनिुदन ु
भएको भए यी पीिडताले �ितवादीउपरको जबरज�ती 
करणीको कसरु पिु� ह�ने गरी अदालतमा समेत बकप� 
गनु�पन� कुनै कारणसमेत ह�ने िथएन । िववािहत प�ुषले 
अिववािहत मिहलासगँ िववाह गन� भनी �ेम स�ब�ध 
राखी िनजलाइ� अनिुचत दबाब, �भाव एवम् �लोभन 
पारी झ�ुा आ�ासन िदइ� िनर�तर �पमा करणी एवम् 
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यौन शोषण गन� गरकेो काय�लाइ�  जबरज�ती करणीको 
काय�को कसरु गरकेो मािनन जा�छ । यसरी पीिडताको 
उमेर १८ वष� पूरा नभएको, पीिडतालाइ�  �ितवादीले 
डर, धाक, ध�क�मा पारी जबरज�ती करणी गरकेो 
कसरु जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको मौकाको र 
अदालतको बयान, पीिडताले मौकामा गरकेो घटना 
िववरण कागजलाइ� समथ�न गद� अदालतमा आइ� गरकेो 
बकप�समेतबाट �थािपत भइरहेको देिखने ।

��ततु म�ुामा पीिडताले आफूलाइ� 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा 
अदालतमा आई मौकाको भनाइलाइ� समिथ�त ह�ने गरी 
गरकेो बकप� बेहोरा, िनजको उमेर, उ� �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट 
�ितवादीउपर लगाइएको जबरज�ती करणीको कसरु 
मा� पिु� भई मानव बेचिबखनको कसरु पिु� ह�नसकेको 
नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारण �ितवादी 
लेखबहादरु प�रयार दज�ले पीिडता प�रवित�त ०८ नाम 

आिँखस�ला (क) लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मानव बेचिबखन गरकेो कसरु पिु� ह�न नसक� 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरु मा� �ितवादीले 
मौकामा र अदालतमा गरकेो बयान, जाहेरी दरखा�त 
एवम् जाहेरवालाको बकप�, पीिडतले गरकेो घटना 
िववरण कागज एवम् बकप�समेतबाट पिु� भइरहेको 
देिखएबाट िनज �ितवादी लेखबहादरु प�रयार 
दज�लाइ� अिभयोग मागदाबीबमोिजम मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ बमोिजमको कसरुबाट सफाइ िदने र मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद र ऐ.महलको १० नं. बमोिजम 
�ितवादीबाट पीिडतालाई �.५०,०००।- (पचास 
हजार) �ितपूित�बापत भराइिदने गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट िमित २०७५।३।४ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभुम् ।


