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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, फागुन – १, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा 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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मू�य मू�य ��..४४००।।––  

  

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.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०३२८, दूिषत हाल 
सािबक िनण�य दता� बदरसमेत, राजु राजवंशीसमेत िव. 
शािलकराम पुडासैनीसमेत

पनुरावेदक वादीम�येका राज ु राजवंशीले 
६ नं. नापी गो�वारामा आ�नो नाममा दता� रहेको 
सािबक िक.नं. ८३५ को ज�गा नया ँ नापी ह�दँा 
िक.नं. २८ मा पन� ह�दँा उ� िक.नं. २८ बाट 
सािबक न�साअनसुार िक.नं. १७५१ र ८५१ को 
घसेुको भाग क�ा गरी िक�ाकाट गरी हालसािबक 
दता� ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी उ� 
िनवेदन िमित २०६१।६।४ मा सनाखतसमेत गरकेो 
मालपोत काया�लय, कलंक�को स�बि�धत फायलबाट 
देिख�छ । पनुरावेदक वादीले ६ नं. नापी गो�वारामा पेस 
गरकेो सोही िनवेदन तथा सनाखतसमेतको आधारमा 
मालपोत काया�लय, कलंक�बाट िमित २०६४।९।१३ 
मा हालसािबकस�ब�धी िनण�य भएको पाइयो । ��यथ� 
शािलकराम पडुासैनीको सािबक िक.नं. १७५१ हाल 
िक.नं. ३५१ ज�गा हालसािबक ह�दँा सािबकभ�दा घटी 
�े�फल कायम भई हालसािबक भएको देिखने ।

पनुरावेदक वादीले �ितवादीको िक.नं. 
१७५१ ज�गा आ�नो िक.नं. २८ मा घसेुको 
त�यलाई �वीकार गरी उ� िक.नं. २८ बाट िक.नं. 
१७५१ को ज�गा छु�्याई िदन नापीमा िलिखत 
�पमा म�जरुी िदएको अव�थामा पिछ सोही िवषयमा 
अ�यथा िजिकर िलन उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
आधारमा यी पनुरावेदक वादी िवबि�धत ह�ने ह�दँा 
��यथ� �ितवादीह� सािलकराम पडुासैनी र नाजिनन 
अहमदका नाममा हालसािबक गन� गरी मालपोत 
काया�लय, कलंक�बाट भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ

भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई िमलेकै 
देिखदँा यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित 
�दान गदा� िलइएका आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
��यथ� �ितवादीह� सािलकराम पडुासैनी र नाजिनन 
अहमदका नाममा ज�गा हालसािबक गन� गरी मालपोत 
काया�लय, कलंक�बाट िमित २०६४।९।१३ मा भएको 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०६६।५।२१ को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।२।९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
  इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल फा�गनु ८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा, ०७०-CI-०३२९, पखा�ल भ�काई 
िखचोला मेटाई पाउँ, राजु राजवंशी र शािलकराम 
पुडासैनी

स�ु अदालतबाट न�सा गन� आदेश भई 
िमित २०६६।०१।०९ मा न�सा मचु�ुका भई 
आएकोमा उ� न�सा मचु�ुकालाई समेत पनुरावेदकले 
�वीकार गरी बसेको पाइयो । उ� न�सा मचु�ुकामा 
न.नं. ५, ६ र २३ मा ��यथ� वादीको ज�गा अवि�थत 
देिखएको र न.नं. ४ मा यी पनुरावेदक राज ुराजवशंीको 
सािबक िक.नं. ८३५ हाल िक.नं. २८ अवि�थत रहेको 
देिख�छ । वादीले सािबक िक.नं. ८३५ को पूव� तथा 
पि�म सािबक न�साबाट देिखएको ज�गा छोडी 
क�पाउ�ड वाल लगाएको ह�दँा पनुरावेदक राज ु
राजवंशीको ज�गा कम ह�ने नै दिेखयो । अदालतबाट 
भई आएको उि�लिखत न�सा मचु�ुकाबाट ��यथ� 
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वादीको समेत सािबक �े�फलभ�दा कम �े�फल 
कायम भई हाल सािबक भएको र िववािदत पखा�ल 
वादीको ज�गामा नै िनमा�ण भएको देिखएको आधारमा 
स�ु िज�ला अदालतबाट पखा�ल ��यथ� वादीको 
कायम ह�ने ठहर गरी फैसला भएको र पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट समेत स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई फैसला भएको दिेखदँा सो 
फैसला मनािसबै देिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट वादी दाबीको ज�गामा िनमा�ण भएको 
पखा�लसमेतमा वादीको हक ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।०५।२१ 
को फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८।०२।०९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ई�वरी�साद भ�डारी 
क��यटुर: च��शेर राना 
इित संवत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६९-WO-०८०३, परमादशे, 
�वीणता व�ती पोखरलेसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

स�ब�ध िव�छेद गरी अंशब�डा गदा� लामो 
समय ला�ने भएमा वा सो म�ुामा िनण�य वा फैसला भई 
अंशब�डा नभएस�मका लािग मािसक खच� भराइिदन 
सिकने देिखदँा य�तो प�रि�थितमा अदालतबाट 
अ�तकालीन आदेशमाफ� त ��येक मिहनाका लािग 
खच� भराइिदने गरी आदेश िदन स�ने दिेखयो । यसरी 
आदेश भएमा पितको आय�ताको आधारमा मािसक 
खच�को िनधा�रण ह�ने र सो िनधा��रत रकम अदालतले 
��येक मिहना भराइिदनपुन� देिखने । 

म�ुा परपेिछ त�काल अ�त�रम संर�णका 
लािग मिहलालाई जीवनयापन एवं �वा�थ सरु�ाका 

खाितर िनि�त रकमको आव�यकता पन� कुरालाई 
कानूनले नै संर�ण �दान गरकेो छ । सो �योजनका 
लािग म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा समेत अ�त�रम 
सरं�णका मा�यमबाट उपल�ध ह�ने मानाचामललाई 
काया�ि�वत अव�थामा �याउन काय�िविधगत �प�ता 
नभएको प�र�े�यमा सोको काया��वयन गन� स�ब�धमा 
िनि�त काय�िविधको आव�यकता रहेको देिखयो । 
य�िप फैसला काया��वयनस�ब�धी कानूनी �यव�था 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलमा देिख�छ तापिन 
यस �कारको संर�णा�मक आदेश काया��वयन गन� 
सवालमा पिन सोही महलबमोिजमको काय�िविध 
अपनाउन ु पदा� िछटो र �भावकारी उपचार �ा� 
गन� नसिकने यथाथ�लाई म�यनजर गदा� पीिडतको 
अ�याव�यक आधारभूत आव�यकता पूित�का लािग 
त�काल राहत �व�प मानाचामलको रकम िदलाई 
भराइिदने िनि�त काय�िविध तय गन� वा�छनीय 
देिखएकोले मागबमोिजमको परमादेश जारी ह�ने ।  

म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
जीवनयापन गन� आव�यक पन� मानाचामलको 
�यव�था गन� गरी अ�त�रम आदशे भएकोमा सो 
आदशेको काया��वयन गन� आव�यक पन� काय�िविध 
तय भएको नपाइदँा म�ुा अि�तम भई ठहर भएको 
फैसलापूव� म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा समेत 
प�नीलाई मानाचामल भराइिदनपुन� सवालमा िनि�त 
काय�िविधको अभाव रहेको ��ततु प�र�े�यमा मािसक 
खच� भराउनेस�ब�धी काय�िविध कानूनको िनमा�ण 
गन� वा�छनीय देिखयो । तथािप कानून िनमा�ण गन� 
िवधाियकाको �े�ािधकारिभ� पन� िवषय भएको र 
सोस�ब�धी कानूनको िनमा�ण नभएस�मको लािग 
देहायबमोिजमको �ि�याबमोिजम मािसक खच� 
भराउने गरी िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 

१. म�ुा फैसला नह�दँ ैमािसक खच� भराउने गरी 
आदशे भएका म�ुामा मािसक खच� भराई 
िलन पाउने प�नीले भराइिदनपुन� पितको 
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आय�था यिकन गरी िज�ला अदालतको 
तहिसल शाखामा जानकारी िदनपुन� छ । 

२. मािसक खच� भराइिदनपुन� पितले आ�नो 
कुनै स�पि�बाट मानाचामल खच� भराउन 
अदालतसम� अनरुोध गन� स�ने छ । 

३. मािसक खच� भराइिदनपुन� प� तारखेमा रहेको 
भए अदालतले िनजलाई आदेशबमोिजमको 
मािसक खच� ��येक मिहनाको ितस गतेिभ� 
अदालतमा दािखल गन�का लािग समय 
िदनपुन� छ । सो समयिभ� िनधा��रत रकम 
दािखला गनु�  खच� बेहोनु�पन� प�को दािय�व 
ह�ने छ ।

४. मािसक खच� िदनपुन� प� तारखेमा उपि�थत 
नभएको वा खच� भराउन अदालतसम� 
अनरुोध नगरकेो वा अदालतले तोकेको 
समयिभ� रकम दािखला नगरकेो अव�थामा 
खच� भराई िलन पाउने प�ले खच� 
भराइिदनपुन� प�को कुनै स�पि� देखाई 
अदालतसम� िनवेदन िदनपुन� छ । 

५. यस �कारको िनवेदन परेमा अदालतले 
उिचत �ि�या अपनाई �य�तो स�पि�बाट 
खच� भराइिदने छ । 

६. खच� भराउनपुन� प� सरकारी वा साव�जिनक 
सेवामा आब� रही पा�र�िमक पाउने 
�मािणत ह�ने �माण पेस भएमा खच� भराइिदने 
गरी िनधा�रण भएजित रकम भरी पाउने 
प�लाई उपल�ध गराउने गरी अदालतले 
स�बि�धत काय�लय िनकाय वा अिधकारीका 
नाउमँा आदेश िदनस�ने छ र �य�तो आदेश 
�ा� भएमा आदेशानसुारको खच� भराउने वा 
उपल�ध गराउने दािय�व �य�तो काया�लय 
वा िनकायका अिधकारीको रहने छ । 

इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-०१४०, अंश छुट्याई 
दता�, ब�ी म�डल धानुकसमेत िव. कृ�णदेव म�डल

िववादको �पमा रहेको वादीका नाउकँा 
िक.नं.५०७ र ५०९ का ज�गा ब�डा ह�नपुन� हो 
वा वादीको िनजी ह�ने हो भ�ने स�दभ�मा हेदा�  यी 
पनुरावेदक �ितवादीह� र ��यथ� वादीिबच अंश म�ुा 
परी अंश म�ुामा िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम भएको देिख�छ । ��यथ� 
वादीले आ�नो िफरादप�मा २०३४ सालबाट आफू 
अलग भई आ�नो खेतीपाती गरकेो भनी दाबी िलएका 
र यस अदालतमा ��यथ� वादीका छोराले पेस गरकेो 
िलिखत �ितवादमा बबुा बौवालाल िमित २०४० 
सालमा सगोलबाट अलग भई बसेको भनी उ�लेख 
गरकेो देिखयो । यसरी सगोलबाट अलग भई आ�नो 
खित उपित गरकेो दाबी िलने वादीले िफरादप� र यस 
अदालतमा पेस गरकेो िलिखत �ितवादमा समेत आफू 
किहले िभ�न भएको भ�ने यिकन गन� सकेको देिखएन । 
वादी �ितवादीह�िबच िफराद प� परकेो अिघ�लो िदन 
िमित २०६०।४।४ लाई मानो छु��एको िमित कायम 
ह�ने गरी भएको आदेश अि�तम भई सोहीबमोिजम 
फैसला भएको देिखदँा मानो छु��एको िमितभ�दा 
अगािड यी वादी र �ितवादीह� सगोलमै बसी खेती र 
आय आज�न गरकेो भ�नेमा िववाद नह�ने ।

िववािदत ज�गा ��यथ� वादी बौवालालले 
मोहीबाट �ा� गरकेो दिेखए पिन िनज बौवालाल सगोल 
प�रवारबाट अलग भई आफू नै मोही भएको पिु� गराउन 
सकेको पाइएन । िफराद दायर ह�दँाका िमितस�म 
वादी बौवालाल अ�य अंिशयारासगँ सगोलमा रहेको 
अव�थामा ०५७ सालमा िमलाप�बाट वादीका नाउमँा 
कायम भएका िक.नं.५०९ र ५०७ को ज�गा मोहीको 
हैिसयतबाट कमाएको भने पिन सो िनजी आज�नबाट 
कमाएको नभई मोही नामसारी ह�दैँ आएको र उ� ज�गा 
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कमाउदँा िपताको संर�क�वमा बसी सगोल प�रवारबाट 
कमाएको ज�गा नै वादीका नाउमँा कायम भएको 
देिखयो । सगोल प�रवारबाट मोहीमा कमाइ आएको 
ज�गा िमलाप�बाट �ा� भएको भ�ने आधारबाट मा� 
िनजी कायम गन� निम�नेमा पनुरावेदन अदालतबाट 
िक.नं. ५०७ र ५०९ का ज�गा िनजी कायम गन� गरी 
भएको फैसला कानून र �यायको रोहमा िम�न आएको 
नदेिखने ।

तसथ�, पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत सबै स�पि� ब�डा गरी १ भाग अशं वादीले 
पाउने ठह�याई भएको स�ु फैसला केही उ�टी गरी 
वादीका नाउकँो िक.नं. ५०७ र ५०९ को ज�गा 
वादीको िनजी कायम ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०६७।९।२ मा भएको फैसला 
िनजी ठहर गरकेो हदस�म केही उ�टी भई वादीका 
नाउकँो िक.नं.५०७ र ५०९ को ज�गासमेत सबै 
अंिशयारिबच बराबर ब�डा ह�ने ठहराएको स�ु स�री 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल काित�क २२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६८-CR-०१७०, आयकर 
(आ.व.०६२/०६३), खमुराज प�ुजाली िव. 
संिदपकुमार अ�वाल

उ�ोगको क�चा पदाथ�को खपतमा एकै 
�कारको उ�पादन ह��छ भ�न िम�दैन । कामदारको 
द�ता, मेिसनको अव�था, क�चा पदाथ�को गणु�तर 
ज�ता धेर ै कारक त�वह� ह�न स�छन् जसले 
उ�पादन िनधा�रण गन� ह��छ । यी कारक त�वह�को 

िव�ेषणको आधारमा उ�पादनको अव�था देिखन 
स�ने ह��छ । अनमुानको आधारमा मा� उ�पादनको 
िनधा�रण ह�न नस�ने भएकाले उ�ोग िवभागले 
तोकेको मापद�डअनसुार उ�पादन भएको होला र सो 
सामानको िब�� भई आयआज�न भएको होला भनी 
करदाताको आय कायम गन� िम�ने देिखदँैन । यस 
अदालतबाट सवंत् २०६१ सालको फौ.प.ुनं.३१२६ 
को पनुरावेदक आ�त�रक राज�व िवभाग िव�� न�दन 
�यू ए�ड आयल इ�डि��ज �ा.िल. बारा ��यथ� भएको 
मू�य अिभविृ� कर म�ुामा क�चा पदाथ�को खपतमा 
लेखाले देखाएको वा�तिवक खच�लाई मा�यता िदनपुन� 
भनी िस�ा�त �ितपादन भएको देिखदँा यस स�ब�धमा 
भएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�यसैगरी चाल ुआ.व.मा िवतरण नभई बाकँ� 
रहेको बोनस रकम �.६,२०,०८३।– staff welfare 
fund मा �ा�सफर गरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदकको 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� करदाता �ा.िल.ले 
आ.व. २०५७।०५८ मा िवतरण नभएको बोनस 
रकम �. १४,७९२।– र आ.व. २०६०।०६१ को 
अिवत�रत बोनस रकम �.८,७१,०४१।– समेत 
ज�मा �.८,८५,८३३।– को ३० �ितशतले ह�ने रकम 
िमित २०६३।४।१ मा नेपाल रा�� ब�क थापाथली 
शाखामा दािखला गरकेो देिख�छ । बाकँ� रकम �. 
६,२०,०८३।– staff welfare fund मा दािखला 
गरकेो र सो रकम बोनस ऐन, २०३० बमोिजम 
कम�चारीलाई नै िवतरण ह�ने रकम ह�नेमा िववाद 
छैन । �म िनयमावली, २०५० को िनयम १४ 
ले िनिद�� गरकेो �े�मा नै सो रकम खच� ह�ने हो । 
बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ अनसुार बाकँ� ह�न 
आएको रकम �म ऐन, २०४८ को दफा ३७ तथा 
�म िनयमावली, २०५० को िनयम १३(२) बमोिजम 
खडा ग�रएको कम�चारी, क�याण कोषमा ज�मा भएको 
देिख�छ । कम�चारी क�याण कोषमा ज�मा भई 
कम�चारीको क�याणमा खच� ह�ने कानून�ारा 
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करदातालाई उ�मिु� िदएको �य�तो रकम 
�.६,२०,०८३।– लाई पनुरावेदक ठुला करदाता 
काया�लयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२) 
बमोिजम करयो�य आय कायम गरकेो िम�ने नदिेखने ।

�यसैगरी loss on fire भनी goods in 
process अ�तग�त �.१,०४,०३०।– र finished 
goods अ�तग�तको �. २३९३४।– समेत ज�मा 
�. १,२७,९६४।– ह�ने रकममा closing stock 
को valuation भ�दा बढीमा valuation गरकेो 
पाएकोले फरक परकेो रकम आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा १५ अनसुार खच� क�ा गन� निम�ने भनी ठुला 
करदाता काया�लयले गरकेो िनण�यमा कुनै व�तिुन� 
आधार नदेिखई कर अिधकृतले अनमुानको भरमा 
आय कायम गरेको देिख�छ । यसरी कर अिधकृतले 
व�तिुन� �माणको आधारमा आय कायम गनु�पन�मा 
सोको अभाव रहेको देिख�छ । करदाता उ�ोगले 
देखाएको वा�तिवक लेखालाई अ�यथा भ�न र पिु� 
गन� कर अिधकृतले नसकेको अव�थामा ठुला करदाता 
काया�लयले आय कायम गरकेो िमलेको नदेिखने । 

�य�तै मेिसनरी तथा अ�य उपकरणह�मा 
�योग ह�ने spare parts र साम�ीह�मा भएको खच� 
मम�त सधुार खच� ह�ने भएकोले �य�तो खच� आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १६ बमोिजम स�पि� समूह 
(घ) को �ास आधारको ७ �ितशतको सीमािभ� रही 
खच� दाबी गनु�पन�मा सबै खच� ऐ. ऐनको दफा १५ 
बमोिजम cost of sale मा दाबी गन� िम�ने होइन भनी 
पनुरावेदकले िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� 
कारखानामा �योग ह�ने मेिसनरी सामानको िनि�तस�म 
पगेुपिछ आय ुसमा�त ह�न स�छ । मेिसनरी औजारह� 
फेनु�  तथा मम�त गनु�पन� ह��छ । मेिसनका ि�लय�रङ, 
वे�ट ज�ता सामानह� मम�त गन� निम�ने भई फेनु�पन� 
अव�थाका ह��छन् । अतः य�ता मेिसनमा �योग ह�ने  
V belt, bearing, not bolts, piston ring आिद 
ज�ता Spare parts खच�मा दाबी गरकेो मनािसब ह�दँा 

उ� िशष�कअ�तग�त पनुरावेदक काया�लयले करदाता 
िशवशि� उ�ोग इ�डि��ज �ा.िल.को आय कायम 
गरकेो निम�ने भनी राज�व �यायािधकरण काठमाड�ले 
गरकेो फैसला अ�यथा नदेिखदँा िमित २०६८।५।२ 
मा यस अदालतबाट पनुरावेदनको अनमुित �दान गदा� 
िलइएका आधार, कारणह�मा सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माण र 
कारणसमेतका आधारबाट कानूनले छुट पाउने 
सिुवधामा घटी उ�पादन गरकेो भनी करको दािय�व 
बढाएको, बोनसतफ�  छुट्याएको िविवध रकममा 
अिवत�रत रकमलाई आयतफ�  समावेश गरकेो, 
आगजनी नो�सानी छुट िदन इ�कार गरकेो िमित 
२०६४।११।२१ को ठुला करदाता काया�लय, 
लिलतपरुको कर िनधा�रण आदेश तथा िनण�य उ�टी 
ह�ने ठह�याएको राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 
िमित २०६६।४।१८ गते भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६८-CR-०१७१, मू.अ.कर 
(आ.व.०६३।६४) खमुराज प�ुजाली िव. संिदपकुमार 
अ�वाल

२०६३ फा�गनु मिहनाको सदर�याहा 
��ापनप� नं.३९८६ र ३९८७ बाट िनयिमत दािखला 
गरकेो रकम उ�ोगले कर �ेिडट पाउनपुन� भनी िजिकर 
िलएकोमा उ� िजिकरलाई ठुला करदाता काया�लयले 
कुनै आधार �ामाणबाट ख�डन गन� सकेको अव�था 
पिन देिखदँनै । इजलाससम� बहसको �ममा करदाता 
उ�ोगतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीले देखाएका 
उ� ३९८६ र ३९८७ का ��ापन प�ह� वा�तिवकै 
भएको देखाएको र सोबमोिजम करदाता उ�ोगले 
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कर �ेिडट निदएको स�ु ठुला करदाता काया�लयको 
कर िनधा�रण िनण�य कानून र �यायसङ्गत नदिेखदँा 
सो िनण�यलाई उ�टी गरकेो राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को िनण�य मनािसब नै देिखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माण र 
कारणसमेतका आधारमा भ�सार ��ापन प� नं. 
३९८६ र ३९८७ को आधारमा �ेिडट दाबी गरकेो 
मू�य अिभविृ� कर रकमलाई नपाउने �ेिडट दाबी 
गरकेो भनी अमा�य गन� गरी भएको ठुला करदाता 
काया�लय, लिलतपरुको िमित २०६४।९।२९ को िनण�य 
उ� रिसदह�को हकमा स�म उ�टी गरी सोबाहेक 
अ�मा पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याएको 
िमित २०६६।४।१८ को राज�व �यायािधकरण, 
काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-११०६, अपुताली, 
झगर अिहर िव. अ�दुल रौफ फिकर

��यथ� जोख ु फिकरले मोती धिुनयाइनको 
नाउ ँ दता�का ज�गाह� आ�नो नाउमँा हक कायम 
गरी नामसारी दता� ग�रपाउ ँ भनी िज�ला काया�लय; 
�प�देहीमा िमित २०४०।६।१२ र २०४४।१०।७ 
मा िदएका िनवेदनह� उ� काया�लयले दता� गरी उ� 
ज�गामा हक कायम गराइ मा�ने जोख ुफिकर र उ� 
ज�गा त�काल जोतभोग ग�ररहेका पनुरावेदक झगर 
अिहरसमेतका स�बि�धत �यि�ह� बझुी सो स�ब�धमा 
आव�यक जाचँबझु गरी �माण कागज सङ्कलन गरी 
सोसमेतको आधारमा िमित २०५३।३।१८ मा उ� 

ज�गामा कसको हक प�ुने र कसको नाउमँा नामसारी 
दता� ह�ने भनी ठहर िनण�य गरकेो देिख�छ । उ� 
ज�गामा आ�नो हक कायम गरी नामसारी दता� ग�रपाउ ँ
भनी ��यथ� जोख ुफिकरले िदएका िनवेदनह� िमित 
२०४०।६।१६ (िमित २०४०।६।१२ को िनवेदन 
दता� िमित) र २०४४।१०।७ मा दता� भए पिन उ� 
िनवेदनउपरको ठहर िनण�य भने िमित २०५३।३।१८ 
मा भएको देिख�छ । साथै; उ� ज�गामा आ�नो हक 
कायम ह�नपुन� भनी पनुरावेदक झगर अिहरले िमित 
२०४५।५।१५ मा िज�ला काया�लय; �प�देहीका 
�मखु िज�ला अिधकारीसम� बयान गरकेो देिख�छ 
भने िमित २०५३।२।२४ मा िज�ला �शासन 
काया�लय, �प�देहीका �मखु िज�ला अिधकारीसम� 
द.नं. १५७६४ को िनवेदन िदएको देिख�छ । उ� 
दवैु पटक (बयान गदा� र िनवेदन िददँा) िनज झगर 
अिहरले मतृक मोती धिुनयाइनको नाउदँता�को 
ज�गाह� मालपोत बाकँ�मा िललाम सकार गरबेापत 
�.१२५।- दािखल गरी धरौटीमा आ�दानी बािँधएको 
भ�ने बेहोराको िमित २०३३।३।११ को धरौटी 
िट�पणीको �ितिलिप �माणको �पमा पेस गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदकले बयान गदा�को बखत िमित 
२०४५।५।१५ मा रहेको िज�ला काया�लयको नाम 
नै २०४७ सालदेिख प�रवत�न भई िज�ला �शासन 
काया�लय कायम भएको हो । पनुरावेदक झगर अिहरले 
दता� गराएको द.नं. १५७६४ िमित २०५३।२।२४ को 
उ� िनवेदनबाट समेत िनजले उ� िवषयमा कारबाही 
गन� िज�ला �शासन काया�लय, �प�दहेीको अिधकार 
�े�लाई �वीकार गरकेो र �यसस�ब�धी �ि�यामा 
सहभािगता जनाएको दिेखने । 

पनुरावेदकले भनेझ� उ� िवषयमा कारबाही 
गन�का लािग िज�ला काया�लय (िज�ला �शासन 
काया�लय) लाई अिधकार�े� मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको १७ नं. मा 'अदालती कारबाहीस�ब�धी 
केही नेपाल ऐन (सशंोधन), २०४७' �ारा िमित 
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२०४७।४।१० मा भएको सशंोधनबाट �दान 
ग�रएको देिख�छ । उ� संशोिधत ऐनको बेहोरा िमित 
२०४७।४।१०।४ को नेपाल राजप�को ख�ड ४०, 
अित�र�ाङ्क २५, भाग २ मा �कािशत रहेको 
देिख�छ । नेपाल राजप�मा �कािशत मलुकु� ऐन 
संशोधनको उ� सूचनानसुार मलुकु� ऐन, २०२०, 
अपतुालीको महलको १७ नं. मा उि�लिखत अव�थामा 
अपतुालीको स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार�े� 
अ�चलाधीश काया�लयको स�ा स�बि�धत िज�ला 
काया�लयलाई िदइएको भ�ने कानूनी �ब�ध उ�लेख 
रहेको देिख�छ । यसबाट िमित २०४७।४।१० देिख 
उ� िवषयमा िनण�य गन� अिधकार�े� स�बि�धत 
िज�लाको िज�ला काया�लय (िज�ला �शासन 
काया�लय) लाई �ा�त भएको देिखयो । साथै, २०४७ 
सालदेिख नै खारजे भइसकेको अ�चलाधीश 
काया�लयबाट २०५३ सालमा उ� िवषयमा िनण�य 
ह�नस�ने पिन भएन । तसथ�, उ� अपतुालीको िवषयमा 
िनण�य गदा�को बखत अथा�त् िमित २०५३।३।१८ 
को िदन उ� िवषयमा िनण�य गन� अिधकार�े� 
िज�ला �शासन काया�लय, �प�दहेीलाई नै रहेको 
देिखयो । तसथ�, आफूलाई कानूनबमोिजम �ा�त 
अिधकार�े�को �योग गरी िज�ला �शासन काया�लय, 
�प�देहीले िमित २०५३।३।१८ मा गरकेो उ� िनण�य 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको ३५ नं. 
िवपरीत तथा अिधकार�े�िवहीन रहेको नदेिखने ।

पनुरावेदक झगर अिहरले भनेबमोिजम उ� 
ज�गाह� िनजले िललाममा सकार गरकेो भए उ� 
िललामी �ि�या समयमै टुङ्�याई उ� ज�गाह� आ�नो 
नाममा दता� गराइस�नपुन� िथयो । तर िनजले कानून�ारा 
िनिद�� उ� कामकारबाही नगरी उ� ज�गाह� आफूले 
िललाममा सकार गरकेो भ�दै सोबापतको धरौटी�व�प 
ितरकेो �.१२५।- को िट�पण भ�ने मा� देखाई २०३३ 
सालदेिख नै उ� ज�गाह� आफूखसुी जोतभोग गरकेो 
भ�ने देिखयो । जबक� आ�नो हक कायम भई िविधवत् 

आ�नो नाममा दता�  �े�ता तयार नभईकन उ� ज�गा 
भोग चलन गन�का लािग िनजको हक प�ुने देिखदँनै । 
यसरी िविधवत् आ�नो हक नै पगुीनसकेको ज�गाह� 
२०३३ सालदेिख नै िनजले आफूखसुी भोगचलन 
गरकेो देिखएबाट िनजको उ� ज�गामािथको जोतभोग 
कानूनस�मत देिखएन । यसबाट पनुरावेदक झगर 
अिहरले दाबी गरजे�तो मोती धिुनयाइनको नामदता�को 
उ� ज�गाह� िनजले िविधवत् िललाम सकार गरकेो, 
उ� िललामी �ि�या अिधकार�ा�त अिधकारी 
वा िनकायबाट सदर भएको, सदर भएपिछ िनजले 
धरौटी�व�प राखेको भिनएको �. १२५।- सदर 
�याहा भई राज�वमा दािखला भएको र उ� ज�गाह� 
िनजको नाममा िविधवत् नामसारी भई दता� �े�ता 
तयार भएको देिखएन । तसथ�, �व. मोती धिुनयाइनको 
नाम दता�को उ� ज�गाह� आफूले िललाम सकार 
गरकेो भ�ने पनुरावेदक झगर अिहरको दाबी व�तिुन� 
�माण�ारा �मािणत ह�नसकेको नदेिखदँा उ� ज�गामा 
आ�नो हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने िनजको दाबी प�ुन 
स�ने देिखएन । तसथ�, उ� ज�गाह�मा पनुरावेदक 
झगर अिहरको हक कायम ह�नस�ने नदेिखने ।

िज�ला �शासन काया�लय, �प�देहीबाट 
��ततु म�ुा िमित २०५३।३।१८ को िदन िनण�य 
भएपिछ उ� िनण�य सिुनपायौ ँभ�ने बेहोराको ��ततु 
म�ुाका दवैुप� जोख ु फिकर र झगर अिहरले संय�ु 
�पमा िनण�य सिुनपाएको कागज गरी सहीछाप 
ग�रिदएको त�य स�ु िमिसल संल�न रहेको उ� 
बेहोराको कागजबाट देिख�छ । स�ु िमिसल सलं�न 
रहेको उ� कागज मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १९३ नं. बमोिजमको उ�े�य र �योजनको 
लािग नै तयार गरी िमिसल सलं�न रािखएको 
देिखएबाट �यसरी म�ुाका दवुैप�ले िनण�य ह�दँाकै 
िदन उ� िनण�य सिुनपाई सोको रीतपूव�कको कागज 
ग�रिदएको अव�थामा िनजह�ले िविधवत् उ� िनण�य 
सिुनपाएको मािन�छ र सोही कारणले िनजह�को 
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नाममा पनुरावेदनको �यादसमेत जारी ग�ररहन ुनपन� 
ह��छ । उ� अ�यास हा�ो �चिलत �याय �णालीमा 
सव��वीकाय��पमा रिहआएको छ । तसथ�; िनण�य 
सिुनपाएको उ� कागजकै आधारमा पनुरावेदन ला�न 
स�ने अव�थामा स�बि�धत प�ले स�बि�धत िनकायमा 
पनुरावेदन गन�स�ने ह��छ । सो कागजकै आधारमा 
पनुरावेदनको �याद स�ु ह�ने, गणना ह�ने र कायम ह�ने 
ह��छ र सोही आधारमा पनुरावेदन-प� दता� ह�ने गरकेो 
अ�यास नेपालको �याय �णालीमा आम �चलनको 
�पमा रिहआएको देिखने । स�ु िमिसल संल�न रहेको 
उ� कागज आफूले गरकेो होइन भ�ने िजिकरसमेत 
पनुरावेदक झगर अिहरले आ�नो पनुरावेदनमा िलन 
नसक� उ� कागज र सोको बेहोरालाई �वीकार गरी 
बसेको दिेखने । 

य�तो अव�थामा िमित २०५३।३।१८ को 
िदन िनण�य सनेुकै बखत िनण�य सिुनपाएको कागज गरकेा 
यी पनुरावेदक झगर अिहरले उ� िनण�य सिुनपाएको 
िमितले ऐनको �यादिभ� स�बि�धत िनकायमा 
पनुरावेदन दता� नगरी धेरपैिछ िमित २०६४।९।२६ 
मा िनण�य-पचा�को न�कल िलएको आधार देखाई िमित 
२०६४।१०।१४ मा दायर गरकेो िनजको पनुरावेदन 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १९३ 
नं. बमोिजमको �याद ३५ िदनिभ� परकेो नदिेखएको 
आधारमा िनजको पनुरावेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलालाई निमलेको 
भ�न िमलेन । तसथ�, �याद नाघी परकेो िनजको उ� 
पनुरावेदनलाई खारजे गन� ठह�याएको उ� फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

िज�ला �प�दहेी, गा.पं. बलरामपरु, वडा 
नं. ४ ब�ने मोती धिुनयाइनको म�ृय ु२०२८ सालमा 
भएको, िनजको स�तान हकदार कोही नभएको, 
िनजको ��यथ� जोख ु फिकरसगँ कुनै नातास�ब�ध 
नरहेको, िनजको नाममा दता�  रहेको िज�ला �प�देही, 
बलरामपरु गा.पं. वडा नं. ५(क) िक.नं. ३८३ को ज.िव. 

०-०-१३, ऐ. िक.नं. ३९६ को ज.िव. ०-०-१२, ऐ. 
िक.नं. ४०९ को ज.िव. ०-१-१७, ऐ. िक.नं. ४४८ 
को ज.िव. ०-४-०, ऐ. वडा नं. ५(ख) िक.नं. ६१९ 
को ज.िव. ०-०-७ समेत ज�मा �े�फल ज.िव. ०-७-
९ ज�गा मालपोत बाकँ�मा िललाम ह�दँा पनुरावेदक 
झगर अिहरले सकार गरकेो भ�ने पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा मोती धिुनयाइनको अपतुाली खाने मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको महलको १ नं. बमोिजमको हकदार 
कोही नदेिखएको अव�थामा िनजको नामदता�को उ� 
ज�गाह� मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको १७ नं. 
बमोिजम �ी ५ को सरकारको ह�ने र सोअनसुार �ी ५ को 
सरकारको �वािम�वमा रा�न मालपोत काया�लयलाई 
जनाउसमेत िदने गरी िमित २०५३।३।१८ मा भएको 
िज�ला �शासन काया�लय, �प�देहीको िनण�य 
कानूनस�मत नै दिेखएको आधारमा उ� िनण�य सदर 
ह�ने र सो िनण�यउपर पनुरावेदन गन� �याद नघाई झगर 
अिहरले दायर गरकेो पनुरावेदन-प� �याद नाघी दता� 
भएको देिखएको आधारमा उ� पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।३।१४ को फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः उपयु��ानसुारको िव�लेषणको 
आधारमा ��ततु म�ुामा िज�ला �शासन काया�लय, 
�प�देहीबाट भएको िमित २०५३।३।१८ को िनण�य 
मनािसब ठह�याई पनुरावेदक झगर अिहरले दायर 
गरकेो पनुरावेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०६८।३।१४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पसु ९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-०८३४, परमादेश, 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय, आयुव�द िवभाग, 
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टेकु िव. इि�सकवारी िमयासमेत
�वा��य सेवा ऐन, २०५३(९) (ख) को 

उपदफा (१) (चौथो संशोधन) मा भएको उपयु�� 
�यव�थाले �तरविृ� भइसकेका तर पद�थापना 
भई नसकेका कम�चारीह�लाई पिन पद�थापन गन� 
गरी िवशेष �यव�थासमेत ग�रसकेको र पद�थापन 
भइसकेका कम�चारीले सो पदका लािग आव�यक 
�यूनतम शैि�क यो�यता हािसल नगरकेो भए �य�ता 
कम�चारीलाई म��ालयले िनधा�रण गरबेमोिजमको 
तािलम उपल�ध गराइने छ भ�ने उ�लेख भई सािबक 
ऐनमा संशोधन भइसकेको अव�थामा पनुरावेदकले 
िजिकर िलएज�तो �तरविृ� भएका यी िनवेदकह�ले 
मािथ�लो पदनाम र पद�थापना नपाउने भ�ने िजिकर 
तथा यसै अदालतबाट भएको िवप�ी िझकाउने 
आदेशमा िलइएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

यसैगरी ��यथ� िनवेदकह�लाई 
िवप�ीम�येकै �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले 
�तरविृ� भएको पदमा पद�थापनसमेत ग�रसकेको र 
िनवेदकम�येका इि�स कवारीलाई धनषुाधाम �ाथिमक 
�वा��य के��, धनषुाधाममा छैठौ ँ तह, िस.अ.हे.व. 
पदमा िवशेष पद�थापन गरकेो भनी �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयकै िमित २०७२।३।२७ गतेको 
प�समेत िमिसल संल�न रहेको देिखदँा �तरविृ� भएको 
पदमा पद�थापन गन� काय� म��ालयबाटै भइसकेको 
अव�थामा हाल आएर िनवेदकह�लाई �तरविृ� 
भएको मािथ�लो तहमा पद�थापन गन� निम�ने भनी 
सोही म��ालयसमेतले िलएको दाबी आव�यकता र 
औिच�यका आधारमा समेत सा�दिभ�क नदेिखने ।

य�तो अव�थामा �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा ९ को उपदफा ७घ ले मािथ�लो तहमा 
�तरविृ� भएको कम�चारीले जनु तहबाट �तरविृ� 
भएको हो, सोही तहको काम गनु�पन� भ�ने �यव�था भए 
पिन �तरविृ� भएको अव�थामा पदको पदनाम िदन र 
तदनसुार पद�थापन गन� कहीकँतै रोक लगाएको ि�थित 

िव�मान नदेिखदँा नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम-७ सगँ स�बि�धत अनसूुची ३ को 
हे�थ इ��पे�सन समूहअ�तग�त िस.नं.२८ मा पाचँ� 
तहको िस.अ.हे.व. पद स�ब� देिखदँा िनवेदकह�लाई 
सो पदनाम िदई कानूनको रीत प�ुयाई पद�थापन 
गनु�  भनी िवप�ीको नाममा परमादशेको आदेश जारी 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।१।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल काित�क ११ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६९-CR-०२४२, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. कृ�ण तामाङ

मतृकको टाउकोमा दाया ँ कानभ�दा ५ 
इ�चमािथ ३ इ�च लामो काटेको घाउ चोट रहेको 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकाबाट देिख�छ । नमाजी 
अ�सारीको म�ृयकुो कारणमा Head Injury due to 
physical assult भनी उ�लेख भएको दिेखदँा िनजको 
म�ृय ुकत��यबाट भएको त�यमा िववाद रहेन । नमाजी 
अ�सारीको म�ृय ु �ितवादी ग�डाकोटे भ�ने मेघबहादरु 
कुमालको कत��यबाट भएको कुरा यस अदालतबाट 
िमित २०६६।३।२८ मा भएको फैसलासमेतबाट 
देिखने ।

अब िमित २०६१।११।११ का िदन साझँ 
१९:०० बजेको समयमा भएको वारदातमा फरार 
रहेका यी �ितवादीह� माधव अिधकारी र कृ�ण 
तामाङको के क�तो सलं�नता रहेको छ भ�नेतफ�  हेदा�, 
चादँ महमद अ�सारीले िनज �ितवादीह�लाई िकटान 
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गरी जाहेरी दरखा�त िदएको देिख�छ । सो जाहेरीमा यी 
�ितवादीह�ले छाडेको चोटबाट नमाजी अ�सारीको 
म�ृय ुभएको हो भनी लेखाउन सकेको छैनन् । ��ततु 
वारदातका ��य�दश� र िमित २०६१।११।११ को 
वारदातमा घाइते भएका राब�ुला अ�सारी, सैफु�लाह 
अ�सारी र रबलु अ�सारीले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो कागजबाट िनज �ितवादीह� वारदात�थलमा 
उपि�थत भए पिन िनजह�ले नमाजी अ�सारीलाई 
कुटिपट गरकेो देिखएको छैन । ��य�दश� राब�ुला 
अ�सारी र रबलु अ�सारीले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� आ�नो अनसु�धानको बेहोरालाई 
समथ�न गद� �ितवादी ग�डाकोटे भ�ने मेघबहादरु 
कुमालले इ�ँाले हानेको भनी लेखाइिदएका छन् । 
जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा�  उ� वारदातमा 
यी �ितवादीह�को के क�तो संल�नता िथयो भ�ने 
कुरा �प� गरी खलुाउन सकेको नपाइने ।

�ितवादी ग�डाकोटे भ�ने मेघबहादरु कुमालले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� आरोिपत कसरु 
�वीकार गरी वारदात�थलमा िनज �ितवादीह�समेत 
उपि�थत िथए भनी लेखाए पिन अदालतमा सो कुरा 
इ�कार गरी यी �ितवादीह�सगँ मा� झगडा भएको कुरा 
लेखाएका छन् । अका� �ितवादी जंगबहादरु कुमालले 
अदालतमा बयान गदा� आ�नो संल�नता रहेकोमा 
अ�वीकार गरी झगडा ह�दैँ गदा�का अव�थामा कृ�ण 
तामाङ र माधव अिधकारीसमेत िथए भनी लेखाइिदएका 
छन् । यसरी ��य�दश�ह�को र सहअिभय�ुह�को 
भनाइबाट िनज �ितवादीह� माधव अिधकारी र कृ�ण 
तामाङ वारदात�थलमा उपि�थत रहेको त�य पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी १३(३) नं. बमोिजमको 
अिभयोगअनसुार सजाय नभएको फैसलाउपर 
��ततु पनुरावेदन परकेोले सोतफ�  हेदा�, �ितवादीह� 
वारदात�थलमा उपि�थत भए पिन मतृकको शरीरमा 

टाउकोमा एउटा चोट मा� लागेको कुरा लास जाचँ 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । यी �ितवादीह�समेत भई 
ह�लह��जत गरी कुटिपट गरकेो भए मतृकको शरीरमा 
अ�य चोटपटक देिखनपुन�मा टाउकोको चोटबाहेक 
अ�य चोटपटक नदेिखएको अव�था ह�दँा िनज 
�ितवादीह� मत स�लाहमा पसी वारदात�थलमा 
उपि�थत भई वारदात घटनाबाट बचाउनलाई 
कुनै काय� नगरी वारदात भएको हेरी बसेको देिखन 
आयो । �ितवादीह� उ� काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. अनसुारको कसरु 
भएको देिखन आउछँ । मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा सजाय ह�नपुद�छ 
भनी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादीह� माधव अिधकारी र कृ�ण 
तामाङले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो देिखएकोले िनजह�लाई 
ऐ. १७(३) नं. बमोिजम जनही ६ मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०६८।८।२५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-१०९७, वैदेिशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार िव. पहलमान बोहरा

जाहेरवाला राम ु चौधरीले पेस गरकेो 
िमित २०६६।१०।१ को कागज बेहोरा हेदा� िनज 
�ितवादीले राम ु चौधरीबाट ज�मा �. ७५,०००।– 
र अका� जाहेरवालाह� नरबहादरु खड्कासमेतले 
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पेस गरकेो िमित २०६६।८।५ को कागज बेहोरा 
हेदा� िनजह�बाट ज�मा �.१,१५,०००।– वैदेिशक 
रोजगारीबापत पठाइिदने भनी िलएको देिख�छ । िनज 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बयान 
गदा� उ� कागजह� करकाप गरी जबरज�ती गराएको 
भने पिन सो कागजात बदर गराउने स�दभ�उपर 
कानूनबमोिजमको कुनै कारबाही गरकेो देिखदैँन । 
यसबाट िनज �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउनको लािग उपयु�� रकम िलएको 
त�य पिु� ह�न आएको दिेखने ।

राम ु चौधरीलाई वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाइसकेकोले कम सजाय गन� गरी भएको फैसला 
िमलेको छैन भनी वादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
जाहेरवाला राम ु चौधरीलाई िवदेश पठाई िदन भनी 
�ितवादी पहलमान बोहोराले िमित २०६६।१०।१ मा 
रकम िलएको त�य िमिसल सलं�न वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने कबिुलयत गरकेो कागजबाट देिख�छ । जबक� 
िमिसल सलं�न Gulf Arabic Language Center 
ले अनवुाद गरकेो कुवेत रा�यको िभसाको िव�ततृ 
िववरण हेदा� िनज जाहेरवाला राम ु चौधरीको िभजा 
०७/०१/२०१० (िव.सं. २०६६।९।२३) मा जारी 
भएको दिेख�छ । �य�तो वैदेिशक रोजगारमा जानको 
लािग आव�यक पन� िवमा तथा �म तथा यातायात 
�यव�था म��ालय, वैदिेशक रोजगार �व��न बोड�को 
�म �वीकृित िमित २०६६।९।३० मा िलएको 
देिख�छ । िनज जाहेरवाला सोही िभजाको आधारमा 
कुवेत गएर २९ माच� २०१० मा नेपाल फक� को देिखए 
पिन वादीले िवदेश पठाएको भए िनजसगँ भएको 
कागजपिछ वैदिेशक रोजगार िवमा, �म �वीकृित र 
िभजा जारी भएको ह�नपु�य� । �ितवादीसगँ वैदेिशक 
रोजगारमा कुवेत पठाई िदन भनी भएको कबिुलयतभ�दा 
अगािड नै जारी भएको िभजाको आधारमा िनज िवदेश 
कुवेत गएकोले यी �ितवादीले नै जाहेरवालालाई िवदेश 
पठाएको हो भ�ने कुरा ठोस �पमा �मािणत ह�न गएको 

देिखन नआउने ।
जाहेरवाला नरबहादरु खड्कासमेतसगँ 

वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदनको लािग �. 
१,१५,०००।– िलएको तर वैदेिशक रोजगारमा 
नपठाएको िनजह�को जाहेरी बेहोराबाट नै 
देिखएको छ भने अका� जाहेरवाला राम ु चौधरीलाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाइसकेको कुरा ठोस सबदु 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको तर वैदिेशक रोजगारमा 
पठाउनको लािग रकम िलएको त�य िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएकोले वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ अ�तग�तको कसरुमा 
सजाय गन� गरी भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी पहलमान बोहोराले वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउने इजाजत प� निलई जाहेरवाला 
नरबहादरु खड्कासमेतसगँ �. १,१५,०००।– र 
अका� जाहेरवाला राम ु चौधरीसगँ �. ७५,०००।– 
िलई वैदेिशक रोजगारमा नपठाई वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरकेोले 
िनज �ितवादी पहलमान बोहरालाई ऐ. ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद र �. १,५०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने तथा जाहेरवालाह� नरबहादरु 
खड्कासमेतले र राम ुचौधरीले िदएको रकम �मशः 
�. १,१५,०००।– र �. ७५,०००।– तथा सोको 
५०% ले ह�ने रकमसमेत हजा�नाबापत �ितवादीबाट 
जाहेरवालाह�ले भरी पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६८।१२।१३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-११६१, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. झनक िघिमरे

अब पाव�ती खड्काको जाहेरीको स�ब�धमा 
हेदा�, �ितवादी झनक िघिमरेले वैदेिशक रोजगारीमा 
अमे�रका पठाइिद�छु भनी �.६,००,०००।– िलएको 
तर वैदिेशक रोजगारीमा पिन नपठाएको र रकम 
पिन िफता� नगरकेो भनी जाहेरी िदएको देिख�छ । 
�ितवादीलाई �.६,००,०००।– िदएको कुनै कागज 
गराएको छैन भ�ने कुरा जाहेरी बेहोराबाट नै �प� 
छ । �ितवादीले नोभे�बर २८ मा जाने हो भनी सन् 
१६-११-२०११ मा पठाएको SMS को ि��ट गरकेो 
कागज �माणको �पमा पेस गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा र �यायािधकरणमा बयान गदा� 
उ� रकम जाहेरवालासगँ िलएको होइन, उ� �यासेज 
िनज जाहेरवाली माइजू नाता पन� भएक�ले मेरो घरमा 
आउ जाउ गदा� आफँैले मेरो मोबाइलबाट आ�नो 
मोबाइलमा पठाएको ह�न स�छ भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेका छन् । जाहेरवाली पाव�ती खड्काले 
िनज �ितवादीलाई �.६,००,०००।– िदएको कुराको 
िलखत �माण िमिसल सामेल नदिेखने ।

नेपाल सरकारले �ितवादीको मोबाइलबाट 
जाहेरवालाको मोबाइलमा पठाएको SMS लाई 
�माणको �पमा �हण गरी अिभयोग दाबीअनसुार 
�ितवादीलाई सजाय ह�नपुन� भनी पनुरावेदन िजिकर 
िलए पिन वैदेिशक रोजगारमा पठाउनको लािग 
�ितवादीले जाहेरवालासगँ कित �पैया ँ िलएको कहा ँ
के काममा पठाउने भनी सहमित भएको कुरा सो 
SMS बाट ख�ुदैन । �ितवादीसगँ वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने भनी सहमित भएको कुनै ठोस सबदु �माण 
नै नभएको अव�थामा केवल जाहेरीमा उ�लेख भएकै 
आधारमा वैदिेशक रोजगारमा पठाउन सहमित भएको 
भनी अनमुान गन� िम�दैन । जाहेरी आफँैमा �माण 

होइन । जाहेरीमा उ�लेख भएको बेहोरा िमिसल सलं�न 
अ�य �माणबाट समिथ�त भएको ह�नपुद�छ भनी यस 
अदालतबाट िविभ�न म�ुामा िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भइसकेको अव�थामा जाहेरीको आधारमा मा� िनज 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय गन� निम�ने ।

जाहेरवाला सीता खलुालसगँ �ितवादीले 
�. ३,००,०००।– िलई िमित २०६५।६।२८ 
मा ग�रिदएको कागज वैदेिशक रोजगारमा पठाउने 
उ�े�यले नभई लेनदेनको उ�े�यले भएको देिखएको र 
जाहेरवाला पाव�ती खड्कासगँ िनज �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउनको लािग कुनै िलखत कागज गरकेो 
नदिेखएकोले िनजह�को जाहेरीको हकमा वादी 
दाबी नप�ुने गरी भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
सिकएन । यी जाहेरवालाह�को जाहेरीको हकमा 
पिन अिभयोग दाबीबमोिजम ह�नपुद�छ भनी वादीको 
पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट सीता खलुाल र पाव�ती खड्काको जाहेरीको 
हकमा वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७१।२।२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०४०२, उ��ेषण 
/ परमादेश, ल�मण �े� िव. िश�ा म��ालयसमेत

िश�ा ऐन, २०२८ (सात� संशोधन) दफा 
१२(१) मा सामदुाियक िव�ालयको स�चालन, 
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रखेदखे, �यव�थापन गन�को लािग ��येक िव�ालयमा 
िविभ�न �े�का ९ सद�यीय िव�ालय �यव�थापन 
सिमित रहने, जसम�ये अिभभावकह�म�येबाट 
छािनएको �यि� अ�य� ह�ने, अिभभावकम�ये १ जना 
मिहलासिहत ३ जना र वडा अ�य�, �थानीय विु�िजवी 
िश�ा�ेमी, िश�क र �धाना�यापकसमेत १/१ जना 
सद�य रहने सािबक ऐनको �यव�था दिेख�छ । िश�ा 
ऐनको (आठ� संशोधन) ले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको गठन �ि�यामा अिभभावकम�ये २ जना 
मिहलासिहत ४ जना, वडा अ�य� वा सद�यबाट 
१ जना, �थानीय विु�िजवी िश�ा�ेमीम�ये १ जना 
मिहलासिहत २ जना सद�य रहने �यव�था गरकेो तथा 
िश�कम�ये १ जना र �धाना�यापक सद�य सिचव 
रहने �यव�थालाई यथावत् राखेको देिखने ।

यसैगरी अपाङ्गता भएका �यि�को समेत 
िवशेष िश�ा स�चालन गन� िव�ालयको िव�ालय 
�यव�थापन सिमितमा क�तीमा १ जना अपाङ्गता 
भएको �यि� सद�य रहने नया ँ �ावधान राखेको 
पाइ�छ । िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�मा 
अिभभावकह�म�येबाट छािनएको �यि� ह�ने 
सािबकको �यव�थामा प�रवत�न गरी अिभभावक, 
वडा अ�य� वा सद�य तथा �थानीय विु�िजवी, 
िश�ा �ेमीम�येबाट िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
सद�यह�ले छानेको सद�य सिमितको अ�य� ह�ने 
�यव�था गरकेो छ । िव�ालय �यव�थापन सिमितमा 
सािबकमा १ जना मिहला सद�य रहने �यव�था 
रहेकोमा हालको आठ� संशोधनले ३ जना मिहला 
सद�य रहने �यव�था गरी एक ितहाई मिहलाको 
�ितिनिध�व गराएको छ । उ� �यव�थाबमोिजम नया ँ
संशोधन ऐनलाई काया��वयनमा लैजाने स�ब�धमा 
िमित २०७३।३।२८ मा मि���तरीय िनण�य भएको र 
सोही आधारमा िश�ा िवभागबाट िमित २०७३।४।५ 
मा देशभरका सबै िज�ला िश�ा काया�लयह�लाई 
नया ँसशंोिधत ऐन काया��वयनको लािग सोहीबमोिजम 

िव�ालय �यव�थापन सिमित गठन गनु�  भनी िनद�शन 
िदएको देिखने ।

सो संशोिधत �यव�थाले सािबकमा 
रहेको िव�ालय �यव�थापन सिमित र संशोिधत 
�यव�थाअनसुारको िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
सरंचनामा नै आमूल प�रवत�न गरकेो देिख�छ । िश�ा 
ऐनमा भएको सशंोधन तु��त लाग ु भएकोमा िववाद 
छैन । �यसरी त�ु�त लाग ु ह�ने ऐनको संशोिधत 
�यव�थाको काया��वयन रो�नपुन� कुनै अव�था 
िव�मान देिखदँनै । ऐनमा भएको �यव�था काया��वयन 
ह�न ुनै पछ�  । यिद सो �यव�था संवैधािनक �यव�थासगँ 
मेल खादैँन वा संिवधानसगँ बािझएको अव�था 
भएमा �यसलाई अदालतमा चनुौती िदन सिक�छ र 
अदालतले संिवधानसगँ बािझएको देखेमा सो �यव�था 
िनि��य ह��छ । संरचना प�रवत�न गदा�  यिद परुानो 
�यव�थापन सिमितलाई िनर�तरता िदने िविधकता�को 
मनसाय भए सोही िकिसमको �यव�था संशोधन ऐनमा 
रािखने िथयो । तर िश�ा आठ� संशोधन ऐन हेदा� 
�य�तो �यव�था रािखएको छैन । साथै िनवेदकले नै 
सो भएको संशोधनलाई �वीकार गरी सो संशोधनअिघ 
कायम रहेको िव�ालय �यव�थापन सिमित सािबक 
ऐनमा तोिकएको अविधस�म कायम रहनपुछ�  
भ�नेस�मको �रट िनवेदन िजिकर रहेको छ । ऐनमा 
भएको �यव�थालाई काया��वयनमा �याउने स�ब�धमा 
भएको िनण�य वा प�रप�लाई अ�यथा मा�नपुन� कुनै 
ि�थित नदेिखने ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को 
सािबक �यव�थाभ�दा फरक �यव�था २०७३।३।१५ 
को सशंोधनले गरकेो छ । संिवधानले समावेशी 
िस�ा�तलाई अङ्िगकार गरकेो र सोहीबमोिजम 
ऐनमा संशोधन गरी सवंैधािनक �यव�थाको 
काया��वयनमा �ि�या अगािड बढाएको अव�थास�म 
देिख�छ । सोलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
ह�दैँन । ऐनमा भएको �यव�था काया��वयन नगन� हो 
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भने संिवधानअनसुार िवधाियकाले ऐनमा �यव�था 
गरकेो समावेशी िस�ा�तको काया��वयन नै अव�� 
ह�न जाने ह��छ । �रट िनवेदकको िजिकरलाई मानी 
परुाना पदािधकारीलाई नै िनर�तरता िदइरहने हो 
भने संशोिधत ऐनले गरकेो �यव�था काया��वयन ह�न 
स�दैन । ऐनमा भएको �यव�था नै काया��वयन ह�न 
नस�ने गरी अदालतले आदेश िदन स�ने अव�था 
पिन ह�दैँन । संिवधानले समावेशी िस�ा�तलाई 
�वीकार गरी सोहीअनसुार िव�ालय �यव�थापन 
सिमितमा मिहलाह�को िनि�चत �ितशत �ितिनिध�व 
सिुनि�चत गरेको र �य�तो �यव�था काया��वयनमा लगे 
मा� समावेशी िस�ा�तको संवैधािनक ल�य पूरा ह�न 
स�ने । संशोिधत �यव�थाअनसुारको िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको कुनै पदािधकारीमा िनय�ु ह�न 
िनवेदकलाई कुनै कानूनी ब�देज रहेको अव�था पिन 
छैन । यसरी सवंैधािनक �यव�थाको काया��वयनका 
लािग ऐनमा संशोधन गरी सो सशंोिधत �यव�थाअनसुार 
िव�ालय �यव�थापन सिमित गठन गन� स�ब�धमा 
भएका िनण�य वा प�ाचार कानूनस�मत नै दिेखदँा 
�यसबाट िनवेदकको कुनै सवंैधािनक वा कानूनी 
अिधकारमा असर परकेो देिखन नआउने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा िमित २०७३।३।१५ 
मा भएको आठ� संशोधनले गरकेो �यव�था काया��वयन 
गन� िश�ा म��ालय, िश�ा िवभाग तथा िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट भएका काय�बाट िनवेदकको संवैधािनक 
तथा कानूनी हक अिधकार हनन् भएको नदिेखदँा �रट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०७२०, सवारी 

�यान, नेपाल सरकार िव. रिवन गु�ङसमेत
�ितवादी रिवन ग�ुङसगँ सवारी चालक 

अनमुित प� �ा�त नगरकेो भनी अनसु�धान अिधकारी 
तथा स�ु अदालतमा बयान गदा� �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । सवारी चालक अनमुित प�िवना िनजले 
चलाएको ना.९ प ६७५ नं. को मोटरसाइकलले 
िवरमान �े�ले चलाएको ना.१५ प ५८४९ नं. को 
मोटरसाइकललाई ठ�कर िदई िवरमान �े� घाइते भई 
म�ृय ुभएको त�यमा िववाद नदेिखने । 

सवारी साधनको स�चालन साव�जिनक 
सरु�ासगँ ��य��पमा गािँसएको र सवारी साधन 
चलाउनका लािग िनि�त यो�यता एवं �मताको 
आव�यकता पन� भएकोले नै िवधाियकाले यातायात 
एवं सवारीस�ब�धी िवशेष कानून िनमा�ण गरी सवारी 
साधनको वग�करण, स�चालन, चालक अनमुितप�को 
�यव�था, चालक अनमुितप� �ा� गन�को लािग िनि�त 
यो�यता र िविभ�न िकिसमको सवारी साधन चलाउने 
�मताको परी�णलगायतका कानूनी �यव�था गरकेो 
देिखने ।

सवारी साधन चलाउने �यि�मा 
अिनवाय��पमा ह�नपुन� सोस�ब�धी �मता र यो�यताको 
सिुनि�तता गरी सवारी दघु�टनाबाट ह�न स�ने िजउ 
धनमािथको स�भािवत जोिखम हटाउनको लािग नै यी 
कानूनी �यव�थाह� ग�रएको हो भ�ने कुरामा दईुमत 
ह�न स�दैन । सोस�ब�धी कानूनह�ले सवारी साधन र 
सवारी चालक अनमुितप�लाई वग�करण गरी आफूले 
सवारी चलाउन अनमुित पाएको वग�को सवारी साधन 
मा� चलाउन पाउने गरी चालक अनमुितप� िदने 
�यव�थासमेत गरकेो पाइने ।

कुनै खास िकिसमको सवारी साधन चलाउन 
कानूनले अनमुितप� िलनपुन� �यव�था गरकेो छ भने 
�यसलाई ज�ताको त�तै मा�नपुन� ह��छ । यसको 
अित�र� सवारी साधन चलाउने अनमुित प� िलनपुन� 
�यव�था ऐि�छक नभई ऐनले गरकेो अिनवाय� �यव�था 
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भएकोले स�बि�धत सवारी साधन चलाउने अनमुित 
प� निलएको �यि�ले �य�तो सवारी साधन चलाउन 
ह�दँनै भ�ने कुरालाई अ�यथा मा�न पिन नसिकने ।

�ितवादी रिवन ग�ुङसगँ सवारी साधन 
चलाउने अनमुित �ा� नगरकेो अव�थामा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाको नजर अ�दाज गरी सवारी साधन 
चलाई िनजले जानीजानी जोिखम उठाएको कुरामा 
िववाद ह�न स�दनै । �यसकारण िनजको उ� काय� 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�लाई म�यनजर राखी 
अनषुाङ्िगक �पमा �या�या गदा� सवारी साधन 
चलाउने अनमुितप� निलएको देिखदँा िनज �ितवादी 
रिवन ग�ुङ मादकपदाथ� सेवन गरी गरकेो उ� 
काय�लाई लापरवाहीय�ु मा�नपुन� नै ह�ने ।

�ितवादी रिवन ग�ुङले आफूले जानी-जानी 
लापरवाही गरी दघु�टना गराएको नभई �वयं मतृकले 
चलाएको मोटरसाइकल आफूितर आइरहेको अव�थामा 
आ�नो मोटरसाइकल अचानक अिनयि��त ह�न गई 
दघु�टना भएको भ�ने दिेखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजम जानी जानी वा लापरवाही गरी 
मोटरसाइकल चलाई दघु�टना भई मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखयो । �यसैले उ� दघु�टनाबाट भएको मतृकको म�ृय ु
सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम देिखन आउने ।

�ितवादी रिवन ग�ुङउपर सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) 
बमोिजमको कसरु �थािपत गरी सोही दफाबमोिजम 
१ वष� कैद र �.२०००।- ज�रवाना र सवारी 
चालक अनमुित प� निलई सवारी चलाई उ� कसरु 
गरकेाले सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप 
�.२०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�                  याई स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१/१२/०६ 
मा भएको फैसला निमलेको देिखने ।

�ितवादी रिवन ग�ुङलाई अिभयोग 

दाबीअनसुार सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) अनसुार २ (दईु) वष� कैद 
ह��छ सो हदस�म केही उ�टी भई र सवारी चालक 
अनमुितप� �ा�त नगरी सवारी चलाई उ� कसरु 
गरकेोले सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप 
�.२,०००।– ज�रवाना ह�ने हदस�म िमलेकै दिेखने ।

अका� �ितवादी मोटरसाइकलधनी 
कृ�णबहादरु ग�ुङले आ�ना नाममा रहेको ना.९ 
प ६७५ नं. को मोटरसाइकल चालक अनमुित प� 
नभएका �ितवादी रिवन ग�ुङलाई चलाउन िदएको 
भ�ने  कुरा िमिसल संल�न �माणबाट पिु� नभएको र 
�वयं �ितवादी कृ�णबहादरु ग�ुङले अदालतसम� 
उपि�थत भई बयान गदा� स.ज. १० र १४ मा �ितवादी 
रिवनलाई मोटरसाइकल चलाउन िदएको होइन भनी 
उ�लेख गरकेो देिखदँा व�तुिन� �माणको अभावमा 
�ितवादी कृ�णबहादरु ग�ुङले सवारी चालक अनमुित 
प� नभएका �ितवादी रिवन ग�ुङलाई मोटरसाइकल 
चलाउन िदएका रहेछन् भनी िन�कष�मा प�ुन ु�यायोिचत 
ह�ने नदिेखने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादी रिवन ग�ुङउपर सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको 
कसरु �थािपत गरी सोही दफाबमोिजम १ वष� कैद र 
�.२०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�                  याई स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१/०२/१३ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१/१२/०६ मा भएको फैसला निमलेको देिखदँा 
�ितवादी रिवन ग�ुङलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) अनसुार २ (दईु) वष� कैद ह��छ सो हदस�म 
केही उ�टी भई र सवारी चालक अनमुितप� �ा�त 
नगरी सवारी चलाई उ� कसरु गरकेोले सोही ऐनको 
दफा १६१(४) बमोिजम थप �.२,०००।– ज�रवाना 
ह�ने भनी भएको हदस�म िमलेको देिखदँा सदर 
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ह��छ । अका� �ितवादी कृ�णबहादरु ग�ुङको हकमा 
आरोिपत कसरुबाट �ितवादी कृ�णबहदरु ग�ुङले 
सफाइ पाउने ठहरी स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।२।१३ को फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०७१/१२/६ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०८७३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. अजु�न गोिडया

कानूनले �ितपूित� भराउन नपन� भनी �प�सगँ 
�यव�था नगरकेो अव�थामा जबरज�ती करणीज�तो 
ग�भीर अपराधबाट पीिडत नाबािलकालाई �ितपूित�बाट 
वि�चत गनु�  �यायसङ्गत ह�न नस�ने ।

अतः बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(२) मा नाबालक �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�ितपूित�  भराउन नपन� भनी �यव�था नभएको तथा 
सजायस�ब�धी कुरा र आिथ�क �ितपूित�को िवषय 
िभ�ना िभ�नै �कृित र अव�था भएकाले यसलाई 
एउटै �ि�कोणले हेन� निम�ने भनी यस अदालतको 
पूण� इजलासबाट �या�यासमेत भइसकेको अव�थामा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
मा पीडकबाट पीिडतलाई मनािसब �ितपूित� भराइिदने 
कानूनी �यव�था नभएको भ�ने आधारमा �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराउन नपन� भनी भएको स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले गरकेो िमित 
२०७१।११।२५ को फैसला केही उ�टी भई यी 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �.२५,०००।- भराइिदने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
इित संवत् २०७४ साल काित�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-११३४, उ��ेषण / 
परमादेश, िज�ला �यायािधव�ा राजेशकुमार कटुवाल 
िव. शाि�तकुमारी ग�गाई ं

पनुरावेदक अिभयोजन प�ले पीिडता 
अिभय�ुह�को क�जा िनय��णमा रहेको �वीकार 
गद� �ितवादीह�उपर मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारको अिभयोग लगाएपिछ सोही वारदात 
िवषयमा जबरज�ती करणीतफ�  म�ुा च�न नस�ने 
भएमा सोको कानूनसङ्गत जवाफ िदनपुछ�  । एकजना 
नाबालकलाई सामूिहक �पमा क�जामा िलई यौन 
शोषण गन�ज�तो ग�भीर र संवेदनशील �कृितको 
म�ुामा हद�यादको आधारमा म�ुा नचलाउने िनण�य 
ग�र�छ भने सो िनण�य गदा�  मलुकु� ऐन, अ.ब.ं४० नं. 
को �यव�था तथा िनज अिभय�ुह�को क�जामा 
रही िनजह�को क�जाबाट छुट्कारा पाएपिछ मा� 
कारबाहीको लािग �वेश गन� पाएको अव�थालाई 
ग�भीरतापूव�क िवचार ग�रनपुछ�  । तर िज�ला सरकारी 
विकल काया�लयका सहायक िज�ला �यायािधव�ाबाट 
िमित २०७०।७।१४ मा भएको िनण�यमा किहलेबाट 
हद�याद �ार�भ भएको, कसको कारण हद�याद ग�ुन 
गएकोलगायतका �� तथा मलुकु� ऐन, अ.बं.४० 
नं को �यव�थाको स�ब�धमा समेत कुनै िववेचना 
नै नगरी हद�याद कारण नघाई जाहेरी परकेो भ�ने 
एक मा� कारण दखेाई जबरज�ती करणीतफ�  म�ुा 
नचलाउने िनण�य भएको देिखदँा उ� िनण�यलाई 
कानूनबमोिजमको िनण�य भनी मा�न िम�ने नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, मोरङका सहायक 
िज�ला �यायािधव�ाबाट भएको िमित २०७०।७।१४ 
को िनण�य कानूनिवपरीत भएको देिखदँा उ� िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी अब ��ट �पमा 
हद�यादस�ब�धी �चिलत कानूनी �यव�थाको िवशद ्
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िववेचना गरी म�ुा चलाउने नचलाउने स�ब�धमा 
१५ िदनिभ� पनुः िनण�य गनु�  भनी िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, मोरङको नाममा परमादशेको आदेश 
जारी गन� पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७१।११।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ काि�क १९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६७-CR-११९६, सरकारी कागज 
िकत� ठगीसमेत, नेपाल सरकार िव. घन�याम�साद 
साहसमेत

िज�ला बारा, िपपरा िसमरा गा.िव.स., वडा 
नं. ७ ब�ने मोही महे�� चौधरीले ज�गाधनी ��यकुमारी 
राणाको नामको ज�गाको २०५७, २०५८, २०५९ 
र २०६० सालको कुतबाली धरौटीबापत भूिमसधुार 
काया�लयमा ज�मा गरकेो �.६५,६३०।- रकम 
लेखापाल श�भ�ुसाद यादव तथा लेखापढीको काम 
गन� घन�याम�साद साहसमेतले िकत� कागजह� पेस 
गरी भ�ुानी िलएको बिुझएकोले आव�यक अनसु�धान 
गरी दोषीउपर कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने भूिमसधुार 
काया�लय, बाराको प� बेहोराबाट ��ततु म�ुाको उठान 
भएको पाइने ।

उ� रकम लेखापढीको काम गन� 
घन�याम�साद साह, लेखापाल श�भ�ुसाद यादव 
र रामबहादरु म�लसमेत ३ जना भई रकम िनकाली 
खाएको, सोको लािग पेस ग�रएका अमला�साद 
कलवारको नामको अिधकृत वारसेनामा, ��यकुमारी 
राणाको नाग�रकताको �मािणत �ितिलिपसमेतका 

कागजप�ह� आफूह�ले िकत� गरी भूिमसधुार 
काया�लयमा पेस गरकेो भनी �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । तर उ� बयान िनजह�ले �वे�छाले गरकेो 
होइन भ�द ैकसरुमा पूण��पमा इ�कार रही अदालतमा 
बयान गरकेो दिेखयो । िनज �ितवादीह�को घा जाचँ 
�ितवेदनबाट िनजह�को शरीरमा घा खत देिखएबाट 
पिन िनजह�को अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान 
�वे�छापूव�क नभएको भ�ने दाबीलाई समथ�न िम�न 
गएको छ । �ितवादीह�को इ�कारी बयान िनजका 
सा�ीह�को बकप�बाट समेत समिथ�त देिखने ।

�ितवादीह�को मौकाको बयानमा 
उि�लिखत रामबहादरु म�ल भ�ने मािनसलाई 
प�ाउ गरी अनसु�धानको दायरामा �याउन सकेको 
देिखदँनै । धरौटी रकम िफता� िलन पाउने महे�� 
चौधरीले �ितवादीह�को िव�� जाहेरी िदएकोसमेत 
देिखएन । िनजले ज�गाधनीसगँको िमलाप�प�ात् 
कुत धरौटीबापतको �. ३२,०००।- बझेुको भनी 
अनसु�धानको �ममा �वीकार गरी कागज गरकेो 
देिख�छ तर िनजले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेोसमेत दिेखन आएन । �ितवादीह�को मौकाको 
बयान �वे�छापूव�क भएको भ�ने पिु� ह�न सकेको 
देिखएन । �ितवादीह�को अदालतसम�को इ�कारी 
बयानलाई िनजह�का सा�ीह�ले समथ�न गरी बकप� 
गरकेो देिखएको र वादी प�ले ठोस सबदु �माण�ारा 
अिभयोग दाबी �मािणत गराउन सकेको नदेिखएको 
अव�थामा �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा सजाय 
गन� िम�ने अव�था नदिेखएको ह�दँा यस अदालतबाट 
म�ुा दोहो�याई हेने िन�सा �दान गदा� �हण ग�रएका 
आधार कारणसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
�माणबाट ��यथ� �ितवादीह� घन�याम�साद साह र 
श�भ�ुसाद यादवलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
ठहराई स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
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सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०६७।३।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खानाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चै� ५ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CR-०७००, सरकारी 

कागज िकत� तथा ठगी, नेपाल सरकार िव. 
घन�याम�साद साहसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७४-CR-०३३४, कत��य 
�यान, �ताव घत� मगर िव. नेपाल सरकार

�ितवादी र मतृकका िबचमा रा�ो स�ब�ध 
नरहेको भनी अ�य �ितवादीह�ले बयान गदा�समेत 
लेखाइिदएको देिखएको र मतृकसगँ घरायसी िववाद 
भई आफूले दाजलुाई �रसको झ�कमा अग�ुटाले हानेको 
भ�ने यी �ितवादीले उ� अग�ुटाले �हार गरकेो एकै 
चोट मा� हानेको अव�था देिखदँैन । मतृकको टाउको, 
घाटँी, छाती तथा पेटसमेतमा िनलडाम घा-खत रहेको 
देिख�छ भने टाउकोमा ४.५” ल�बाई १" चौडाइ र 
०.५" गिहराई भएको कािटएको घाउसमेत रहेको 
देिख�छ । मतृकको शरीरको िविभ�न भागमा चोट पीडा 
ह�ने गरी मतृकलाई पटकपटक �हार भएको दिेखन 
आएको छ । मतृकले घरायसी िववादमा उठाएको के 
कुन कुराले आफूले �रस था�न नसकेको हो भ�ने 
स�ब�धमा �ितवादीले आ�नो बयान िजिकरसमेतमा 
कहीकँतै खलुाई लेखाइिदएको देिखदँनै । आफूले 
दाजलुाई मानु�पन�स�मको मनसाय नरहेको भनी िजिकर 
िलने यी पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो दाजलुाई के 
कुन कुराको �रस था�न नसक� िहका�एको हो भ�ने 
कुराको यिु�य�ु प�्ुयाई ं नगरकेाले यी �ितवादीले 
मतृकलाई अग�ुटाले �हार गरकेो चोट पीडाबाट 

मतृकको म�ृय ुह�न गएको देिखएको अव�थामा िनजले 
िजिकर िलएबमोिजम ��ततु म�ुामा िनज �ितवादीका 
हकमा उ� �यानस�ब�धी महलको १४ नं.को अव�था 
िव�मान रहेको दिेखन नआउने । 

घटना वारदातमा संल�न रहेको भनी 
अिभयोग लगाइएका अ�य �ितवादीह� नरबहादरु 
घत�मगर र बिु�मान घत�मगरउपरको कसरु �थािपत 
ह�न नसकेकोले �ितवादीह� नरबहादरु घत�मगर 
र बिु�मान घत�मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने र यी �ितवादी �ताव घत�मगरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा उ� फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
तलुसीपरुबाट िमित २०७४।०१।१९ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� अव�था नदेिखएको 
ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । यी �ितवादीका हकमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ नं.को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने भनी 
स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गन� भनी उ�च 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।०१।१९ मा 
भएको फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।

वारदातमा िनज �ितवादी �ताव घत� 
मगरले मतृकलाई मान�कै लािग भनी पूव�वत् �पमा 
कुनै योजना बनाई षड्य��पूव�क उ� घटना घटेको 
देिखन नआएको र मतृकलाई यी �ितवादीले िनद�यी 
त�रकाले �ूरतापूव�क ह�या गरकेोसमेत देिखन 
आएको छैन । यी �ितवादीले उ� घटनामा मतृक 
दाजलुाई आफूले अग�ुटाले �हार गरकेो कुरा �वीकार 
गद� अनसु�धानको �ममा नै बयान गरकेो र आफँैले 
�हार गरकेो चोट पीडाबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
त�यमा सािबत भई अदालतसम� समेत बयान गरकेो 
देिखएको छ । वारदात िमितको िदन भाइिटका परकेो 
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र मतृकसिहतका सबै दाजभुाइ ज�मा भई आ�नो 
सं�कृित र पर�पराअनसुार चाड पव�मा र�सी सेवन 
गन� पर�परागत सं�कार रहेका यी �ितवादीको घरमा 
मतृकसिहतका स�पूण� दाजभुाइ एकठाउमँा बसी र�सी 
सेवन ग�रसकेपिछ घरायसी िववादमा ��ततु म�ुाको 
वारदात घट्न पगेुको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� र 
घटनामा आफूले िनवा�ह गरकेो भूिमकालाई उजागर गद� 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा तथा अदालतसम� 
समेत बयान गरकेो देिखदँा �ितवादीले �याियक 
�ि�यामा सहयोग प�ुयाएकै देिखन आएको ह�दँा यी 
�ितवादी �ताव घत�मगरलाई िनजले गरकेो उ� 
कसरुमा ठहर भएबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखएको र िनज �ितवादीलाई १० वष� कैद सजाय 
गदा�समेत �यायको म�सद पूरा ह�ने नै देिखएकोले 
यी �ितवादी �ताव घत� मगरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ठहरकेो 
कैद सजाय नगरी िनज �ितवादीलाई १० (दश) वष� 
कैद सजाय ह�न मनािसब देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएको आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी �ताव 
घत� मगरका हकमा अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याइ� स�ु �कुम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।०५।२३ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट 
िमित २०७४।०१।१९ मा भएको फैसला सदर ह�नेमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम यी �ितवादीको 
हकमा १० वष�को कैद तो�ने गरी राय �य� 
ग�रएकोले ��ततु फैसलाबमोिजम यी �ितवादी �ताव 
घत�मगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ठहरकेो कैद सजाय नगरी िनज 
�ितवादीलाई १० (दश) वष� मा� कैदको लगत कायम 
गरी कैद असलु गनु�  भनी स�ु रो�पा िज�ला अदालतमा 

लेखी पठाउने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६८-CI-०८४६, अंश चलन, िदपेन 
िव�समेत िव. गणेशबहादुर िव�समेत

सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 
िमित २०५८।१।२१ को िनण�यले �ा� भएको उ� 
ज�गा िवमला िव� र िवशाल िव�ले �ा� गरकेो भए 
पिन पिहलेदेिख नै ियनै प� िवप�ह�कै भोगमा रहेको 
र िवमलाका नाममा नापी भई आयोगबाट िवमला र 
िवशाल िव�टका नाममा दता�  भएको देिखन आयो । यस 
अव�थामा सगोलमा रहदँा ख�रद गरकेो वा सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगबाट �ा� ह�न आएको जे जनु 
�ोतबाट �ा� भएको भए पिन सगोलक� अंिशयार यी 
पिव�ा िव�लगायतका प�िवप�िबच ब�डा ला�ने नै 
देिखने । 

यसरी संर�कसमेत वादी िवमला िव�ले 
२०५३ सालमा दायर गरकेो अंश म�ुा सव��च 
अदालतमा िवचाराधीन रहेकै अव�थामा त�काल 
�चिलत कानूनमा संशोधन भई म�ुा फैसला ह�नअुिघ नै 
अथा�त् म�ुा अि�तम नह�दँाकै अव�थामा कानूनबमोिजम 
नै अिंशयार कायम भइसकेक� पिव�ा िव�लाई समेत 
अंिशयार कायम गनु�पन� अव�था िथयो । �ितवादीले 
अ�य अंिशयार पिन रहेको भनी �ितउ�र प�मा नामै 
उ�लेख गरकेो अव�थामा िनज अंिशयारह�लाई 
नबझुी, अदालतसम� उपि�थत भएका अिंशयारह�ले 
पेस दािखला गरकेो तायदाती स�ुने, सनुाउने र ख�डन 
गन� मौकै निदई ग�रएको फैसलालाई आधार मानी 
पनुरावेदकह�ले दायर गरकेो ��ततु म�ुामा स�ु झापा 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
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फैसलासमेत िमलेको नदेिखने ।
म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा �चिलत 

कानूनमा संशोधन भई छोरासरह अंश पाउने अिववािहत 
छोरी पिव�ा िव�समेत गरी वादीह�तफ�  जना ४ 
र  म�ुा च�दाच�दकैो अव�थामा २०६६।७।२८ मा 
िवप�ी िवमला िव�को िनधन भइसकेको भ�ने िमिसल 
संल�न कागजात तथा म�ृय ु दता�को �माण-प�बाट 
देिखएको अव�थामा िनजलाई अशं भाग छुट्याइरहन 
पन� नदेिखदँा बाकँ� ३ अंिशयार मा� कायम रहेको 
अव�थामा ७ भागको ४ भाग अंश यी वादीह�ले 
�ितवादीबाट छुट्याई िलन पाउने ।

उपयु�� िववेिचत त�य एव ं �माणसमेतका 
आधारमा यी पनुरावेदकह�लाई अ.बं. १३९ नं. 
बमोिजम नबझुी स�ुङ्गा ५ को िक.नं. ८ को घर 
ज�गा ब�डा नला�ने गरी तथा संशोिधत कानूनअनसुार 
२०५९ सालपिछ मा� अंिशयार कायम ह�न आएक� 
पिव�ा िव�ले मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४६ नं. को 
देहाय १८ नं. मा तथा िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७८ (ख) बमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गनु�पन�मा सो नगरकेोले यी िवमला िव� र 
िवशाल िव�बाहेकका अंिशयारह�बाट मा� अंश पाउने 
भनी ग�रएको फैसला िमलेको नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट २०६६।११।९ मा भएको फैसला 
उ�टी भई वादीह�ले तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख 
गरकेो ऋणका स�ब�धमा धनीको उजरुी परकेा बखत 
कानूनबमोिजम ह�ने गरी अचल स�पि�को हकमा 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलबमोिजम तपिसलमा 
उि�लिखत घर ज�गालाई ७ भाग लगाई यी पनुरावेदक 
वादीह�ले ७ भागको ४ भाग अशं �ितवादीह�बाट 
भराई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ ७ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 

फैसला भएका छन्:
 § ०६८-CR-०८१३, जालसाज, िदपेन 

िव�समेत िव. गणेशबहादरु िव�समेत
 § ०६८-CR-०८१४, जालसाज, िदपेन 

िव�समेत िव. इ��माया ग�ुङसमेत
 § ०६८-CR-०८१५, िकत� जालसाजी, िदपेन 

िव�समेत िव. गणेशबहादरु िव�समेत
 § ०६८-CR-०८४७, िलखत दता� बदर, िदपेन 

िव�समेत िव. इ��माया ग�ुङसमेत
 § ०६८-CR-०८४८, फैसला बदर, िदपेन 

िव�समेत िव. गणेशबहादरु िव�समेत
४

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१५७४, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
शकंर दमाई

�ितवादी शंकर दमाईले अनसु�धान तथा 
अदालतमा बयान गदा�समेत मैले जाहेरवालीक� छोरी 
क�चनपुर ख  लाई �लोभनमा पारी छोराको साथ 
लगाई भारततफ�  पठाएको होइन । क�चनपुर ख लाई 
�ितवादी मंगले दमाइले के उ�े�यको लािग भारततफ�  
लगे मलाई थाहा भएन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला तथा पीिडतसमेतले 
�ितवादी शकंर दमाईको के कुन काय�मा संल�नता 
रहेको िथयो भनी ��ट �पमा खलुाउन सकेकोसमेत 
देिखएन । �ितवादीका सा�ीले अदालतमा आई 
बकप� गदा�  शंकर दमाईको यसमा संल�नता रहेको छैन 
िनजका नाउकँो जाहेरी झ�ुा हो भनी उ�लेख गरको 
पाइ�छ भने उ� िदन मंगले दमाई र क�चनपुर ख सगैँ 
गएको देखेको भनी कागज गन� सर�वती सनुारले समेत 
िनजह�सगँ शकंर दमाईसमेत रहेको भनी मैले भनेको 
होइन भनी बकप�समेत गरकेो देिखने ।

��ततु म�ुामा वादीले �ितवादी शंकर 
दमाईउपरको कसरु शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� 
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सकेको देिखएन । जाहेरी दरखा�त आफँैमा �माण 
होइन यो त अपराधको सूचनास�म हो । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी शंकर दमाईको नाम जाहेरी दरखा�तमा नाम 
उ�लेख भएबाहेक अ�य कुनै पिन �वत�� �माणबाट 
कसरुमा शंकर दमाईको संल�नता रहेको पिु� ह�दँनै । 
�ितवादी शंकर दमाईको अनसु�धान तथा अदालतमा 
भएको इ�कारी बयान, शंकर दमाईको कसरुमा 
संल�नता नरहेको भनी िनजको बयानसगँ िम�दो 
ज�ुदो सा�ी बकप� र अ�य प�रि�थितज�य �माणबाट 
समेत िनजको संल�नता रहेको नदिेखएको अव�थामा 
िनजलाई कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
मा�ने अव�था नह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारतफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी शंकर दमाइले सफाइ पाउने 
गरी स�ु िज�ला अदालतको िमित २०७१।३।२ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट िमित २०७२।०२।२७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१३९३, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
मैजुि�न भ�ने मोह�मद अजैयासमेत

पीिडत भिनएक� जाहेरवालीह�लाई 
�ितवादीह�ले िब�� गन� भारततफ�  लान लागेको भ�ने 
अदालत�ारा �मािणत बयानमा उ�लेख भए तापिन 
�वयम् जाहेरवाली पीिडत स�रता प�रयार, लिलता 

प�रयार र िसज�ना प�रयारसमेतले आफूह�लाई 
�ितवादीह�ले बेचिवखन गन� लगेको होइन, हामीह� 
टागँामा आफँै बसेका ह� । �पैिडया घ�ुन जान लागेका 
ह� भनी मौकाको आ�नो भनाइलाई खि�डत ह�ने 
गरी अदालतमा बकप� ग�रिदएको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा कुनै मिहलाले आफूलाई कसैले बे�यो भनी 
जाहेरी िदई सोहीअन�ुप बयान �मािणत गराएकै भरमा 
िनजको सो कथनलाई समथ�न गन� अ�य �माण भए 
नभएतफ�  नहे�रने हो भने मानव बेचिबखनको काय�का 
स�ब�धमा भएको कानूनी �ावधानको द�ुपयोग 
ह�न स�ने खतरा रह�छ । �यसैले �यायकता�ले उ� 
�ावधानलाई एकतफ��पमा पीिडत भनी जाहेरी 
िदने वा बयान �मािणत गराउनेको स�दभ�मा मा� 
नहेरी अपराध घटे नघटेको, आरोिपत �ितवादीले 
अपराध गरकेो �माण रहे नरहेको, �ितवादीले आ�नो 
िनद�िषताको �माण िदन सकेको नसकेको आिद सम� 
व�तिु�थिततफ�  अदालतको �यान जान ुज�री ह�ने ।

��ततु म�ुामा वादीले �ितवादीह� मैजिु�न 
भ�ने मोह�मद अजैया र अमतृाकुमारी मरसाङ्गी 
थापाउपरको कसरु शकंारिहत तवरबाट पिु� गन� 
सकेको देिखएन । जाहेरी दरखा�त आफँैमा �माण 
होइन यो त अपराधको सूचनास�म हो । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह� मैजिु�न भ�ने मोह�मद अजैया 
र अमतृाकुमारी मरसाङ्गी थापाको नाम जाहेरी 
दरखा�तमा नाम उ�लेख भएबाहेक अ�य कुनै पिन 
�वत�� �माणबाट कसरुमा िनजह�को संल�नता 
रहेको पिु� ह�दँनै । �ितवादीह� मैजिु�न भ�ने मोह�मद 
अजैया र अमतृाकुमारी मरसाङ्गी थापाको अदालतमा 
भएको इ�कारी बयान, मैजिु�न भ�ने मोह�मद 
अजैया र अमतृाकुमारी मरसाङ्गी थापाको कसरुमा 
सलं�नता नरहेको भनी िनजह�को बयानसगँ िम�दो 
ज�ुदो सा�ी बकप�, �वयं जाहेरवाली पीिडत स�रता 
प�रयार, लिलता प�रयार र िसज�ना प�रयारसमेतले 
आफूह�लाई �ितवादीह�ले बेचिबखन गन� लगेको 
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होइन, हामीह� टागँामा आफँै बसेका ह� । �पैिडया 
घ�ुन जान लागेका ह� भनी मौकाको आ�नो भनाइलाई 
खि�डत ह�ने गरी अदालतमा बकप� ग�रिदएको र अ�य 
प�रि�थितज�य �माणबाट समेत �ितवादीह�को 
कसरुमा सलं�नता रहेको नदेिखएको अव�थामा 
िनजह�लाई कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसलालाई 
अ�यथा मा�ने अव�था नह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक नेपाल सरकारतफ� बाट 
उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी अमतृा थापा मरसाङ्गी र 
मैजिु�न भ�ने मोह�मद अजैयासमेतले सफाइ पाउने 
गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।७ 
मा भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको िमित 
२०७१।८।८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CR-१००४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गोर ेभ�ने यमबहादुर मगर

मतृकको बाबकुो जाहेरी दखा��त तथा 
बकप�बाट �ितवादीह�उपर शङ्का र स�भावनास�म 
�य� गरकेो देिखयो । हरके बाब ु आमालाई आफूले 
ज�माएर ह�का�एको छोरीको म�ृयकुो खबर पीडादायी 
ह��छ नै । �यसमा पिन िवगतमा छोरी तथा �वाईसंमेत 
िबचको असमझदारीपूण� �यवहारको आधारमा आ�नो 
छोरीको म�ृयलुाई शंका�पद �पमा हेनु�  �वाभािवक 
पिन छ । सोही स�दभ�लाई िलएर मतृकका माइती 
प�का गवाहह�ले �ितवादीह�ले मतृकलाई माररे 
झ�ुडाएको ह�नपुछ�  भनी िव�वास �य� गरकेोस�म 

देिखए पिन िनजह�ले िकटानीसाथ बकप� गन� सकेको 
देिखएन । वारदातको च�मिदद गवाह कोही पिन 
देिखएन । लास �कृित मचु�ुका तथा शव परी�ण 
�ितवेदनबाट पिन मतृकलाई कत��य गरी मारी 
झ�ुडाएको भनी यिकनसाथ भ�न सिकने अव�था 
देिखएन । मतृकको शरीरमा देिखएका सामा�य घाउ 
चोटह�को आधारमा कत��य गरी मारकेो भनी िन�कष� 
िनका�न नसिकने ।

अ�यथा �मािणत नभएमा झिु�डएको 
अव�थामा पाइएको शवलाई आ�मह�याको �पमा 
मा�नपुन� ह��छ (All hanging deaths are 
considered as sucidal unless proved 
otherwise) भ�ने मा�यता रहेको छ । �ितवादीह� 
अनसु�धान अिधकारीसम� र अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा पूण��पमा इ�कार रहेका छन् । म�य 
िदउसँोको वारदात समयमा �ितवादीह�को घरमा 
कुनै िकिसमको झै-झगडा तथा हो-ह�लासमेत भए 
गरकेो कतैबाट देिखन आएको छैन । मतृक झिु�डएको 
ध�सारमा िभ�बाट चकुुल लगाएको र �ितवादी 
यमबहादरुले ला�ीले हानी ढोका फोरी िभ� पसी 
उचालेको र �ितवादी बिु�माया मगरले पासो फुकाएको 
भ�ने त�य त�काल घटना�थल पगेुका मािनसह�ले 
खलुाएको घटना िववरणसमेतबाट देिखन आएको 
छ । यसरी अनसु�धानको �ममा सङ्किलत �माण 
कागजबाट �ितवादीह� कसरुदार रहेछन् भनी मा�न 
िम�ने अव�था देिखन नआउने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीको ह��छ । कसरु �मािणत ह�न िव�वसनीय सबतु 
�माणको ज�रत पद�छ । �ितवादीह�ले आपरािधक 
काय� गरकेो भ�ने नै पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
अपराध ह�न स�ने कारणह� दसा�ई �य� ग�रएका 
शङ्का र अनमुानका कुराह�ले अकाट्य �माणको 
�प �हण गन� नस�ने ।
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िव�वसनीय सबतु �माणबाट पिु� नभई 
वारदातपूव� मतृक र �ितवादीिबच असमझदारी रहेको 
भ�ने आधारले मा� �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेा ह�न् भनी ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखदँनै । 
फौजदारी िविधशा�मा शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने भ�ने िस�ा�त रहेको पाइ�छ । उ� िस�ा�त 
यी �ितवादीह�को हकमा समेत सा�दिभ�क ह�ने 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा मतृकको म�ृय ु कत��यबाट 
नै भएको हो भ�ने नै पिु� ह�न सकेको अव�था नह�दँा 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला अ�यथा 
नदेिखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट इ�द ुमगरको म�ृय ुकत��यबाट भएको 
भ�ने त�य �मािणत ह�न नआएको ह�दँा �ितवादी 
यमबहादरु मगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद र �ितवादी बिु�माया 
मगरलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम १ वष� 
६ मिहना कैदको सजाय ह�ने ठह�याई िनज यमबहादरु 
मगरको हकमा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं१८८ नं. को 
आधारमा १० वष� मा� सजाय ह�ने राय �य� गरी 
स�ु लमजङु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला उ�टी 
गरी िनज �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०६७।०९।१८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महेश खानाल
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CR-०२६७, जालसाजी, 

तेजकृ�ण �े� िव. अिनता �े�ठसमेत
जालसाजीको कसरु आ�नो फाइदा र 

अ�को नो�सानी प�ुयाउने िनयतले गैरकानूनी 
कागजको मा�यमबाट �यि��ारा �यि� िव�� ग�रने 
फौजदारी �कृितको अपराध भएबाट जालसाजीको 
अपराध �थािपत ह�न आपरािधक काय� र सो काय� गन� 
आपरािधक मनसायको पिु� ह�नै पद�छ । कुनै पिन काय� 
�वतः जालसाजीपूण� ह�ने होइन । जालसाजी ह�न अंश 
ला�ने स�पि� िब�� भई �ा� ह�ने अंश भागमा �ितकूल 
असर प�यो भ�न ु मा� पया�� नह�ने ।  तेजबहादरु 
�े�ठले आफू घरको म�ुय �यि� भएको र घर �यवहार 
चलाउन उ� ज�गा िब�� गरकेो साथै आधाभ�दा 
बढी िब�� नगरकेो भनी �ितउ�र िजिकर िलएको 
देिख�छ । िववािदत ज�गा तेजबहादरु �े�ठले ��यथ� 
�ितवादी ��ा नरिसंह �या�पसलाई राजीनामा पा�रत 
गरी िददँाको समयमा िनज तेजबहादरुसगँ उि�लिखत 
ज�गाभ�दा बढी नै ज�गा रहेको देिखएको छ । दाबीको 
राजीनामा िलखत ग�रसकेपिछ तेजबहादरु �े�ठले 
�रउनमुाया मगरलाई िमित २०५९।१२।६ मा थप अ� 
ज�गा हक ह�ता�तरण गरी िदएको दिेख�छ । ��ततु 
दाबीको िलखतप�चात् भएको िलखतको िवषयमा 
ियनै पनुरावेदक वादीले िलखत बदरतफ�  िफराद 
दायर गरकेोमा सो दाबी खारजे ह�ने ठहर भई स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर यी 
वादीले पनुरावेदन नगरी सो म�ुा अि�तम भई बसेको 
देिख�छ । �रउन माया मगरलाई िमित ०५९।१२।६ 
मा राजीनामा गनु�भ�दा अगािड नै िब�� भएको ��ततु 
म�ुाको िववािदत िलखतको ज�गामा पिछ भएको 
िलखतको ज�गासमेत गणना गररे तेजबहादरु �े�ले 
आधीभ�दा बढी ज�गा िब�� गरकेोले वादीको अशं हक 
मेट्ने काम भएको भनी तक�  गनु�  मनािसब दिेखदँैन । 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९(१) नं. ले घरको म�ुय 
�यि�लाई �दान गरकेो कानूनी अि�तयारीिभ�ै रही 
गरकेो �यवहारलाई जालसाजी ठहर गन� अव�था 
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ह�दँनै । घर �यवहार चलाउन घरको म�ुयको 
हैिसयतले तेजबहादरु �े�ले �ितवादी ��ा निस�ङ 
�या�पसलाई पा�रत ग�रिदएको िमित २०५९।४।१ 
को राजीनामाको िलखत जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
ह�नपुन� भनी यी पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
तथा िनजतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस 
बुदँासगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िमित २०५९।४।१ को राजीनामाको िलखत 
जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६६।५।२९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल चै� १८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CI-०४०२, अंश चलन, 
तेजकृ�ण �े� िव. �ेमकृ�ण �े�

िक.नं. १६०८ र िक.नं. १५२२ का ज�गाह� 
भूिमसधुार काया�लय, भ�परुको िमित ०५८।८।२२ 
को िनण�यानसुार ज�गाधनीबाट ज�गा बाडँफाटँ गरी 
यी पनुरावेदक �ितवादीले छुट्याई िलएको भ�ने 
कुरामा िववाद देिखएन । ��ततु म�ुाको िफराद िमित 
२०५९।११।१२ मा परकेो र सोही िदनलाई यी वादी 
�ितवादीिबच मानो छु��एको िमित कायम ह�ने गरी िमित 
२०६०।३।१८ मा स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेशको स�ब�धमा यी पनुरावेदक �ितवादीले 
िववाद गरकेो दिेखदँैन । यी वादी �ितवादीह�िबच मानो 

छु��एको िमित कायम भएको िमित २०५९।११।१२ 
को अिघ�लो िदनस�म एकासगोलमा नै रहेको 
मा�नपुन� ।

पनुरावेदक �ितवादी तेजकृ�ण �े� २०५९ 
सालस�म अ�य अंिशयारसगँ सगोलकै अव�थामा 
रहेको देिख�छ । िववािदत ज�गाको मोही िनजको 
नाउमँा दता� भएको नाताले िनजले ज�गाधनीसगँ मोही 
हक बाडँफाटँमा उ� ज�गा �ा� �ा� गरकेो देिख�छ । 
सगोलको प�रवारका कुनै सद�यको नाउमँा मोही दता� 
भएको नाताले मा� सो ज�गाको मोहीको भोगािधकारको 
हक दता�वाला मोहीको मा� नभई सो ज�गामा �म गरी 
खेती गन� स�पूण� प�रवारको भोगािधकार रहने ह��छ । 
यी पनुरावेदक �ितवादीले ब�डा ह�न ुनपन� भनी िजिकर 
िलएको िनजको नाउकँो मोही हकको ज�गा २०२१ 
सालमा भएको नापीकै समयमा िनजको नाउमँा मोही 
जिनएको देिख�छ । यी पनुरावेदकको उमेरको गणना 
गदा� २०२१ सालमा िनजको उमेर ४ वष� रहेको 
भ�ने देिख�छ । ४ वष�को नाबालकको नाउमँा दता� 
भएको मोहीको ज�गा िनजले आ�नो �म लगाई खेती 
गरकेो भ�ने कुरा �वाभािवक दिेखदैँन । पनुरावेदकको 
नाउमँा दता�  रहेको मोही ज�गाको खेती गन� काय� उमेर 
पगेुका अ�य प�रवारका सद�यह�बाट भएको भ�ने 
सहजै अनमुान गनु�पन� ह��छ । �यसैले मोिहयानी हक 
बाडँफाटँमाफ� त एकासगोलको प�रवारका जोसकैु 
सद�यका नाममा ज�गा �ा� भए पिन सो ज�गा भोग 
गन� हक पिन �वतः सो प�रवारका अंिशयारह�लाई 
अंशािधकारसगैँ �ा� भएर आउछँ । स�पि� आज�नमा 
सगोलका प�रवार सद�य सबैको �म र िसप परकेो 
छ भने �यसमा कसैको पिन हक नमरोस् र कुनै एक 
�यि�को मा� िनजी �ान, िसप र �म परकेो छ भने 
�यसमा अ�लाई भाग ब�डा गन� कर नलागोस् भ�ने 
अंशब�डाको १८ नं.मा  िविधकता�को मनसाय रहेको 
देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीको नाम दता�को 
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उि�लिखत िक.नं.१६०८ र िक.नं.१५२२ का 
ज�गाह�समेत सगोलकै ब�डा ला�ने �कृितको 
देिखएकोले सो ज�गासमेतबाट वादीह�ले ४ भागको २ 
भाग अंश छुट्याई चलन चलाई िलन पाउने ठह�याएको 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला कानून 
र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत भएकोले बदर 
ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको िजिकर तथा िनजतफ� का 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बुदँासगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादी �ितवादीका नाममा दता� �े�ता िभिडएका स�पूण� 
स�पि�बाट ४ भागको २ भाग वादीह�ले अंश पाउने 
ठहराएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६६।५।२९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
इित संवत् २०७५ साल चै� १८ गते रोज २ शभुम् ।
यसमा यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ:
 § ०६७-CI-०४०३, ०६७-CI-०४०५, 

िलखत बदर, तेजकृ�ण �े� िव. �ेमकृ�ण 
�े�, भजुा अिधकारी �े�ी िव. �ेमकृ�ण �े� 
 § ०६७-CI-०४०४, िलखत बदर, तेजकृ�ण 

�े� िव. अिनता �े�समेत

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��ेठ, ०६७-CI-०७००, करार 
प�रपालना गराई पाऊँ, महे�� उ�च मा�यिमक 
िव�ालयसमेत िव. मदनलाल शाहसमेत

��ततु िववादमा िनवेदकले आफूह�ले 
िव�ालयसगँ स�झौता गरी पाएको चलनपजु�बमोिजम 
�ितमिहना �.२००।- ितरी पसल स�चालन गरकेो र 
सो स�झौतामा भाडा बढाउन नपाउने भ�ने उ�लेख 
भएकाले भाडामा ग�रएको विृ� स�झौतािवपरीत 
भएको भ�ने म�ुय �पमा िजिकर िलएको भए पिन �यस 
�कारको कुनै स�झौताको कागजात िनवेदकले पेस गन� 
सकेको पाइदँैन । िमित २०५८।३।१५ देिख िविभ�न 
िमितमा िव�ालयको तफ� बाट िदइएको चलनपजु�को 
बेहोरा हेदा� �यसमा िविभ�न सत�ह� उ�लेख भई 
��येक मिहनाको भाडा �.२००।- िव�ालयलाई 
ितनु�पन� भ�ने सत� नं. ३ मा उ�लेख छ । पर�त ुसो 
चलनपजु�मा समेत उ� भाडादर सदासव�दाको लािग 
कायम भएको भ�ने उ�लेख छैन । सो चलनपजु�को 
सत� नं. ६ मा उ� भाडा २०५७ साल वैशाख १ 
गतेदेिख लाग ुह�ने भ�ने उ�लेख भएकोमा स�पि�को 
हकवालाको हैिसयतले पनुरावेदक िव�ालयले समय 
सापे� भाडादर विृ� गन� नस�ने भ�ने नह�ने । 

िनवेदकले भने ज�तो भाडा विृ� गन� नपाउने 
गरी पनुरावेदक िव�ालयले िनवेदकसगँ स�झौता गरकैे 
होइन । अका�तफ�  भाडामा िदइएको पसल वा ग�ुतीबाट 
िनवेदकह�लाई हटाउन लािगएको भ�ने िनवेदकह�को 
भनाइ नै छैन । िव�ालयतफ� बाट �ा�त िलिखतजवाफमा 
पिन िनवेदकह�लाई भाडामा िदइएको पसल वा 
ग�ुतीको समय सापे� भाडा विृ� ग�रसिकएको 
�ितमिहना �.२००।- भाडालाई �.५००।- बनाइएको 
भ�ने नै रहेको छ । यस अव�थामा िनवेदकह�ले विृ� 
गरजे�तो करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम 
कुनै आदेश जारी गनु�पन� अव�था नरहने ।

पनुरावेदक िव�ालय सामदुाियक िव�ालयको 
�पमा रहेको सं�था भएको भ�ने दिेख�छ । िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा १६(१) बमोिजम सामदुाियक 
िव�ालयको स�पि� साव�जिनक स�पि� मािनने 
�यव�था रहेको छ । �य�तै िश�ा िनयमावली, २०५९ 
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को िनयम २५(१) को ख�ड (क) मा िव�ालयको 
स�चालन, रखेदेख, िनरी�ण र �यव�था गन� तथा 
ख�ड (ख) मा िव�ालयको लािग चािहने आिथ�क 
�ोत जटुाउने अिधकार सामदुाियक िव�ालयको 
�यव�थापन सिमितलाई �दान ग�रएको दिेखएको 
स�दभ�मा िव�ालयको लािग आिथ�क �ोत जटुाउन 
कानूनले िदएको अिधकार �योग गरी िव�ालयको 
�वािम�वमा रहेको ज�गामा बनेको पसल तथा ग�ुतीको 
भाडामा समसामूिहक �पमा प�रमाज�न गन� स�ने 
अिधकार उ� �यव�थापन सिमितलाई रहे भएकै 
देिखन आयो । सोही अिधकार �योग गरी िव�ालय 
�यव�थापन सिमितले िमित २०६६।११।२५ मा 
पसल तथा ग�ुतीको सािबक भाडादरमा गन� भनी 
गरकेो िनण�य एवम् सोहीबमोिजमको प�ाचारसमेत 
कानूनबमोिजम भएको देिखएको अव�थामा िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) 
बमोिजमको आदेश जारी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको आदेश �िुटपूण� देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक िव�ालय र िनवेदकह�िबचमा िववािदत 
पसल तथा ग�ुती भाडामा लगाउनेस�ब�धी चलनपजु�को 
सत�मा समयसापे� �पमा भाडा बढाउन नपाउने भ�ने 
सत� उ�लेख भएको नदिेखदँा ��ततु िववादमा करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम कुनै आदेश जारी 
गनु�पन� नदेिखएको र िव�ालय �यव�थापन सिमितलाई 
िश�ा ऐन तथा िनयमावलीबमोिजम भाडादरमा 
प�रमाज�न गन� स�ने अिधकार �ा�त भएको देिखएकाले 
��ततु िववादमा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�पन� दिेखएन । िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
��ततु िनवेदन खारजे गनु�पन� िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६७।५।३० को फैसला उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई                      
इित संवत् २०७४ साल चै� ५ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-०२२५, धम�लोप, 
िशवद� भ�राई िव. सुिशला देवी �ा�णी

सािबक िक.नं. ४३ लाई िक�ाकाट गरी 
कायम िक.नं. ७३ र ७४ म�ये िक.नं. ७३ लाई 
िनजीतफ� बाट दता� गरी धम�लोप गरकेो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, वादी िहरादवेी �ा�णी, ��यथ� 
/ �ितवादी काशीनाथ स�ुला भएको पजुारी कायम 
नापी िनण�य बदर म�ुा (ने.का.प. २०५६, अङ्क 
५, िन.न.ं ६७१९, पृ. ३५७) मा यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट िमित २०५५।९।२४ मा भएको 
फैसला हेदा� राम जानक� मि�दरको स�पि�मा िनजी 
तवरबाट कसैको हक नला�ने भई पितको म�ृयपुिछ 
प�नीमा पजुारीको हक सन� अव�था नदेिखदँा 
िहरादवेीलाई पजुारी कायम गन� निम�ने भनी त�लो 
तहका अदालतह�ले गरकेो फैसला मनािसब ठहन� 
भनी फैसला भएको दिेखएको र उ� फैसलामा िक.नं. 
७३ को िववािदत ज�गास�ब�धमा केही उ�लेख 
भएको नदेिखदँा उ� ज�गा ��यथ�ह�का आमा 
तथा बजै िहरादेवीले दता� गराई िलएको कारणबाट 
��यथ� �ितवादीह�ले धम�लोप गरकेो भ�न िम�ने
देिखदँनै । तत् प�ात् चलेका िविभ�न म�ुाह�बाट 
रामजानक� िनजी गठुीका गिुठयार सरं�क सिुशला देवी 
र िधरनारायण शमा� कायम भएको देिखएको छ । साथै 
यस अदालतको िमित २०६३/७/१५ को फैसलाले 
समेत मि�दरको नाममा रहेको ज�गाको आय�ता 
मि�दरमा दानप�बमोिजम पूजाआजा स�चालनको 
लािगस�म िनवेदक सशुीलादेवी �ा�णी, िधरनारायणले 
�योग गन� पाउने, �यसरी �योग नगरी आफँैले खाए 
मासेमा धम�लोप गरकेो ठहरी कानूनबमोिजम कारबाही 
च�ने, सरं�क र पजुारीले अ�यथा नग��जेल मि�दरको 
ज�गाको उपयोग र भोग चलन मि�दरकै िहतमा गन�बाट 
िनवेदकलाई वि�चत गनु�  कानूनसङ्गत नह�ने भ�दै 
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��ततु म�ुाका पनुरावेदकका नाउमँा िनषेधा�ा जारी 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
आदेश सदर ह�ने ठहरी िनण�य भएको देिखदँा ��ततु 
म�ुामा ��यथ� �ितवादीह�ले मि�दरको नाउकँो 
ज�गा आ�नो नाउमँा दता�  गराई धम�लोप गरकेो भ�न 
निम�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत, आधार कारण र 
िस�ा�तसमेतका आधारमा ��ततु म�ुामा िक.नं. 
७३ को घरज�गा आ�नो नाममा दता� गराई ��यथ� 
�ितवादीह�ले राम जानक� मि�दरको घरज�गा मासी 
खाई धम�लोप गरकेो भ�ने नदेिखएकाले वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५/९/२७ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६७।९।१२ 
मा भएको फैसला मनुािसबै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चै� १८ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७३-CI-०२२६, 

नापी िनण�य दता� बदर दता�, िशवद� भ�राई 
िव. सशुीला देवी �ा�णी भएको म�ुामा पिन 
यसै �कृितको फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७४-WO-०२१६, उ��ेषण / 
परमादशे, रामह�र�साद कोइराला िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत

�रट िनवेदक र लेनदेन म�ुाका �ितवादी 
बस�त कोइरालािबच बाब ु छोराको नाता रहेकोमा 
िववाद देिखएन । िवप�ी राजे�� भ�डारीले लेनदेन 
म�ुामा ठहर भएको िबगो भराई पाउने कुरामा समेत 
िववाद छैन । लेनदेन म�ुाको िबगो भ�रभराउ गन� 
काय�िविधका स�ब�धमा मूलत: लेनदेन �यवहारको ८ 
र ९ नं. तथा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २६ नं. मा 

उि�लिखत कानूनी �यव�था हेनु�पन� ।
�रट िनवेदकका छोरा तथा िवप�ी राजे�� 

भ�डारीिबच भएको लेनदेनको िलखतमा रामह�र 
कोइराला सा�ी बसेको वा िनजको म�जरुीबाट उ� 
लेनदेन कारोबार ह�न गएको भ�ने पिन देिखदँैन । 
लेनदेनको िलखत ह�दँा सा�ी नबसेको तथा म�जरुीसमेत 
निदएका �रट िनवेदक रामह�र�साद कोइरालाले छु�ी 
िभ�न भइसकेको छोराले खाएको ऋणबापतको िबगो 
भनु�पन� भ�ने कुरा मलुकु� ऐन लेनदेन �यवहारको 
महलको ८ र ९ नं. को कानूनी �यव�थाअन�ुप ह�ने । 

द�ड सजायको २६ नं. बमोिजम घरको म�ुय 
�यि�ले घरायसी �योजनको लािग गरकेो �यवहारबाट 
िसिज�त दािय�व अ�य अंिशयारको नामको स�पि�बाट 
समेत भ�रभराउ गन� सिकने देिख�छ । तर ��ततु 
म�ुामा उ� २६ नं. बमोिजमको अव�था नदिेखदँा उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ह�नपुन� भ�ने िवप�ीतफ� को 
िलिखत जवाफसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

बाब ु छोरािबच रीतपूव�कको ब�डाप� 
पा�रत भइसकेप�ात् िलए खाएको ऋणको िबगोमा 
ऋणीबाहेकका अ�य अंिशयारको स�पि� प�� िबगो 
भ�रभराउ गरी पाउने कानूनी �यव�थाको अभावमा 
�रट िनवेदकका नाममा रहेको िनजको हक भोगको 
िज�ला धनषुा जनकपरु नगरपािलका वडा नं. ९ को 
िक.नं. १९२ तथा िक.नं. १९३ को घर ज�गा रो�का 
रा�ने गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।१५ को आदशे अशंब�डास�ब�धी �चिलत 
कानून तथा फैसला काया��वयन गदा� लाग ुह�ने मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको २६ नं. तथा लेनदेन �यवहारको ८ 
नं. र ९ नं. को कानूनी �यव�थाअनकूुल नदेिखदँा उ�च 
अदालत पाटनको आदेश तथा त�प�ात् लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िक.नं. १९२ र १९३ को घरज�गा 
रो�का गन� स�ब�धमा भएका प�ाचारह�समेत कानून 
�ितकूल रहेको देिखने ।

उ�च अदालत पाटनबाट ज�गा रो�का रा�ने 
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गरी स�ु अदालतको तहिसलदारबाट भएको आदेश 
मनािसब ठह�याई भएको आदेश कानून र ने.का.प. 
२०६३, अङ्क १०, िन.नं. ७७८ मा �कािशत निजर 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखन आएकोले धनषुा 
जनकपरु नगरपािलका वडा नं.९ को िक.नं.१९२ तथा 
िक.नं.१९३ को घर ज�गा रो�का रा�ने गरी भएको 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७४।५।१५ को 
आदेश तथा त�प�ात् ज�गा रो�का रा�ने स�ब�धमा 
भएका प�ाचारह�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने ।

तसथ�, उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।१५ को आदशे उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने ठहरकेोले अब  उ� ज�गा  लिलतपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७४।३।२३ को आदेशबमोिजम 
नै रो�का फुकुवा गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी लिलतपरु 
िज�ला अदालतका नाममा परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१३३५, ०७५-
RC-००४५, कत��य �यान, िवकास के.सी. िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदक िवकास के.सी.ले मौकामा 
गरकेो बयानमा आफू वारदात�थलमा उपि�थत भइ� 
मतृकसमेतलाइ� लात म�ुकाले �हार गरकेो कुरा �वीकार 
गरकेा र सोही िमलान ह�ने गरी अ�य सह�ितवादीह�ले 
मौकामा गरकेो बयान तथा �ितवादी आचे भ�ने सिुमत 
ग�ुङसमेतले अदालतसम� गरकेो बयानबाट समेत 

यी �ितवादी िवकास के.सी. वारदातमा उपि�थत 
रहेको भ�ने दिेख�छ । साथै वारदातका ��य�दश� 
तथा घाइते य�बहादरु कडाल (योगे�� कँडेल) ले 
मौकामा तथा अदालतसम� गरेको बकप�बाट समेत 
यी पनुरावेदक वारदात�थलमा रहेको त�य पिु� भएको 
अव�थामा िनजले म वारदातमा उपि�थत िथइन भनी 
िलएको alibi को िजिकर मनािसब नदेिखने ।

पनुरावेदक िवकास के.सी. समेत मादक 
पदाथ� सेवन गरी बाटोमा होह�ला गद� िहडेँका र मतृक 
�ेमबहादरु रोका तथा य�बहादरु कडाल (योगे�� 
कँडेल) समेतसगँ भेट भइ� झगडा ह�दँा पनुरावेदकसमेत 
चारजैना �ितवादीह� िमली लात म�ुकासमेत �हार 
गरी घाइते बनाएका र ियनै पनुरावेदकको साथमा 
रहेको च�कु बाबलुाल �याङ्ताङले योगे��बहादरु 
कडाललाइ� िपठ्युमँा बार�बार �हार गरकेा तथा 
मतृक �ेमबहादरु रोकालाइ� छातीमा �हार गरी घाइते 
बनाएको र िनजको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको भ�ने 
देिखएबाट यी पनुरावेदकले िलएको उपयु�� पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह�उपरको िकटानी जाहेरी, सोही 
जाहेरी समथ�न ह�ने गरी जाहेरवालाले अदालतमा 
ग�रिदएको बकप�, मौकामा �ितवादी बाबलुाल 
�याङ्ताङले बयान गदा� आफूले मतृकको छातीमा 
च�कु �हार गरकेो भनी �वीकार गरकेा तथा 
बाबलुाल �याङ्ताङले च�कु �हार गरकेा ह�न् भनी 
सह�ितवादीह�ले मौकामा तथा अदालतसम� गरकेो 
बयान, मतृक �ेमबहादरु रोकासगैँ र�सी खाएका 
रातामकै भ�ने चेतबहादरु थापा र डा�टर भ�ने 
सरुजिसंह रखालले बाबलुाल �याङ्ताङ, कुखरु ेभ�ने 
िवकास के.सी., आचे भ�ने सिुमत ग�ुङ र िदप ुभ�ने 
िदपक ग�ुङ भइ� लात म�ुकाले हानेका र बाबलुाल 
�याङ्ताङले च�कु �हार गरकेा कारण �ेमबहादरुको 
म�ृय ुभएको भनी मौकामा ग�रिदएको कागज र मतृक 
�ेमबहादरु रोकाको म�ृयकुो कारण hypovolemic 
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shock (Traumatic cardio) भ�ने बेहोराको शव 
परी�ण �ितवेदन, �ितवादी बाबलुाल �याङताङको 
साथबाट रगतज�तो पदाथ� लागेको च�कु बरामद 
भएको भ�ने बरामदी मचु�ुका, प�ुपा रा�कोटीसमेतका 
�यि�ले लेखाइ�  िदएको मौकाको कागज बेहोरा एवम् 
वारदातका ��य�दश� तथा घाइते य�बहादरु कडाल 
(योगे�� कँडेल) को मौकाको कागज तथा िनजले, 
�ितवादीह� बाबलुाल �याङ्ताङसमेतले आफू र 
मतृकलाई कुटिपट गरी च�कुसमेत �हार गरकेो भनी 
अदालतसम� गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादीह� 
बाबलुाल �याङ्ताङ, कुखरु े भ�ने िवकास के.सी. 
आचे भ�ने सिुमत ग�ुङ र िदप ुभ�ने िदपक ग�ुङ भइ� 
मतृक �ेमबहादरु रोका र िनजका साथी योगे��बहादरु 
कडाललाइ� लात म�ुकाले हानेका तथा बाबलुाल 
�याङ्ताङले च�कुसमेत �हार गरी घाइते बनाएका र 
सोही चोट पीडाबाट �ेमबहादरु रोकाको म�ृय ुभएको 
त�य �थािपत ह�न आएकोले उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी िवकास के.सीलाइ�  मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. को कसरुमा 
सोही १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७३।०८।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी िवकास के.सी.
को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । साथै अ�य 
�ितवादीह� बाबलुाल �याङ्ताङ, िदपक ग�ुङ र 
आचे भ�ने सिुमत ग�ुङका हकमा साधकको रोहबाट 
पेस भएकोमा �ितवादी बाबलुाल �याङ्ताङलाइ� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम कसरुदार ठह�याएको र �ितवादीह� िदपक 
ग�ुङ र आचे भ�ने सिुमत ग�ुङलाइ� मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. को कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको िमित २०७३।०८।१४ को फैसला 
मनािसब नै दिेखदँा साधक सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� 
अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ दफा ४० को उपदफा 
(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापतमा सव��वको 
सजाय ह�ने रहछे भन े यो ऐन �ार�भ भएपिछ 
�य�तो कसुरमा सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने 
गरी सजाय ग�रन ेछैन भ�ने �यव�था रहेको देिखदँा 
�ितवादी बाबलुाल �याङ्ताङलाई सव��वको सजाय 
नभई ज�मकैदको स�म सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल पौष २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७३-CR-१६०८, जबरज�ती करणी, 
कृ�ण�साद पा�डे िव. नेपाल सरकार

पीिडतका बाब ु जाहेरवालाले �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गदा�गद�को अव�थामा 
देखी प�ाउ गरी �हरीको िज�मा लगाएको भ�नेसमेत 
बेहोरा उ�लेख गरी  िकटानी जाहेरी िदएको र सो 
जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी अदालतमा बकप� गरकेो 
देिखयो । पीिडतले मौकामा गरकेो कागज तथा िनजले 
अदालतसम� गरकेो बकप�बाट यी �ितवादीले 
पीिडतलाई स�ुन जाउभँ�दा नमानेपिछ पीिडतलाई 
जबरज�ती तानेर छा�ोमा लगी जबरज�ती करणी 
गरकेो र पीिडतको हात ललुो भएका कारण �ितकार 
गन� नसकेको भ�ने देिखएबाट �ितवादीले पीिडतको 
सहमितमा नभई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
देिख�छ । पीिडतको सहमित नभएको कुरा वारदात 
ह�नअुगािड पीिडतको साथमा रहेका भाइ प�रवित�त 
नाम चापागाउ ँ ‘द’ ले गरकेो मौकाको कागज तथा 
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अदालतसम� गरकेो बकप�समेतबाट दिेखएको छ । 
मौकामा कागज गन� भािगरत ख�ीसमेतका �यि�ले 
मौकामा गरकेो कागज तथा अदालतको बकप�समेतबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
पिु� ह�न आएको दिेखयो । पीिडत र �ितवादीका िबचमा 
कुनै भावना�मक स�ब�ध रहेको वा �ेम स�ब�ध रहेको 
भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट नदेिखएको, पीिडत र 
�ितवादीका िबचमा लेनदेन गरी वा अ�य कुनै तरहले 
शारी�रक स�ब�ध गन� सहमित भएको वा वारदात 
अगािड पीिडत र �ितवादीका िबचमा िचनजान हेलमेल 
िथयो भ�नेसमेत नदिेखएको अव�थामा �ितवादीले 
पीिडतको सहमितमा करणी गरकेो भ�ने �ितवादीको 
िजिकर मनािसब दिेखदँैन । साथै वारदात�थलमा 
मादक पदाथ� सेवन गरी पगेुका �ितवादी र अिववािहत 
पीिडतका िबचमा सहमितमा करणीको लेनदेन भएको 
भनी मा�ने त�यय�ु �प� आधार, �माण �ितवादीले 
देखाउन नसकेको अव�थामा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पीिडत चापागाउ ँ त स�ुत मनि�थितक� 
भएक�ले जबरज�ती करणीको महलको ३क. नं. 
बमोिजम थप सजायको दाबी िलई अिभयोग दाबी 
िलएकोमा िनज पीिडतको शारी�रक तथा मानिसक 
अव�था परी�ण गन� पठाउने भनी लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।३।१५ मा भएको 
आदेशअनसुार पाटन हि�पटलबाट परी�ण गरी 
िदएको �ितवेदनबाट पीिडत शारी�रक र मानिसक 
�पमा अश� रहेको भ�ने दिेख�छ । उ� �ितवेदनको 
बेहोरा पीिडतले आफू शारी�रक �पमा अश� रहेकोले 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गदा� आफूले �ितकार 
गन� नसकेको भ�ने उ�लेख गरी अदालतसम� गरकेो 
बकप�समेतबाट समिथ�त भएको पाइ�छ । साथै 
पीिडतका बाब ु जाहेरवालाले आ�नो मािहली छोरी 
पीिडत शारी�रक�पमा अश� रहेको भ�ने उ�लेख 
गरी जाहेरी िदएको तथा अ�य बिुझएका �यि�ह�ले 

मौकामा गरकेो कागज तथा अदालतसम� गरकेो 
बकप�समेतबाट पीिडत अश� रहेको भ�ने कुरा पिु� 
भइरहेको दिेखन आएकोले पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी कृ�ण�साद पा�डेलाई 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद र ऐ. ऐन महलको ३क. नं बमोिजम थप ५ वष� 
कैद ह�ने र सोही महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडतले एकलाख �पैया ँ �ितपूित�  भरी पाउने ठहर 
गरी भएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।५।२३ को फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।४।११ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल चै� १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�वर�साद 
खितवडा, ०७०-CI-१०५८, िलखत दता� बदर 
रो�का ज�गा फुकुवा, रामतलेवर साह िव. महादेव 
यादवसमेत

��ततु म�ुामा वादी रामतलेवर साहले िसराहा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०५२।०१।२० मा भएको 
फैसलाबमोिजम स�ु िसरहा िज�ला अदालतको 
च.नं.५८९२ िमित २०६२।०२।१६ को प�साथ 
दा.खा. दता� गन�का लािग दश वष�प�चात् अथा�त् 
२०६२।०४।०४ मा मालपोत काया�लय िसराहामा 
दा.खा. दता� ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको देिखयो । 
तसथ�, वादी द�ड सजायको ४३ नं. बमोिजमको 
�यादिभ� आ�नो हक कायम भएको स�पि� चलन 
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चलाउन अदालत �वेश गरकेो नदेिखएको अव�थामा 
जिहलेसकैु पिन चलन चलाउन पाउने कानूनी �यव�था 
नभएको ह�दँा फैसला भएको िमितले ३ वष�िभ� चलन 
चलाउन दरखा�त िदनपुन�मा १०(दश) वष�पिछ आएर 
चलन चलाइपाउ ँभनी िदएको दरखा�त कानूनस�मत 
मा�न िम�दैन । तसथ�, वादी रामतलेवर साह िमित 
२०५२।०१।२० मा भएको फैसलाबमोिजम मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ४३(१क) बमोिजमको �यादिभ�, 
फैसलाअनसुार हक भएको स�पि�मा हक कायम गराई 
िलन नसकेप�चात् सो फैसलाबमोिजमको स�पि�मा 
दाबी गन� स�ने अव�था नरहने ।

कानूनमा यित अविधिभ� आ�नो हक कायम 
गराई िलन ुपद�छ भनी �प� �यव�थामा अ.बं.३६ नं.मा 
कानूनमा हद�यादको अव�था नभएकोमा जिहलेसकैु 
पिन नालेस ला�छ भ�ने कानून आकिष�त ह�ने 
देिखदँैन । �यसैगरी आ�नो ज�गा अ�ले दता� 
गराएकोमा थाहा पाएको िमितले ६ मिहनािभ� नालेस 
िदनपुन� कानूनी �यव�था पिन यसमा आकिष�त ह�ने 
अव�था दिेखदँैन । ��ततु म�ुामा आ�नो हकको ज�गा 
अ�लाई िलखत ग�रिदएउपर नालेस परी हक कायम 
गराएकोमा सो हक कायम गराउन पाउने कानूनको 
�यादिभ� नगई पिछ मा� सािबकको म�ुा पनु�भ�दा 
अगावै दता� भइरहेको िवषयलाई पिछ आएर मा� थाहा 
पाए ँ भनी ज�गा पजनीको १७ नं. अनसुार दाबी गन� 
िम�ने ह�दँनै । तसथ�, यस अदालतबाट दोहो�याई हेन� 
िन�सा �दान गन� आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकएको 
ह�दँा िफराद दाबी औिच�य र �माणको �ितकूल ह�दँा 
खारजे ह�ने ठहरकेोले वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।३।२ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०६८।०७।२२ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट पनुरावेदक / वादी द�ड सजायको 

४३ नं. बमोिजमको �यादिभ� आ�नो हक कायम 
भएको स�पि� चलन चलाउन अदालत �वेश गरकेो 
नदिेखएको ह�दँा स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।०३।०२ मा िलखत दता� बदर दता�  रो�का 
फुकुवातफ�  िफराद दाबी औिच�य र �माणको �ितकूल 
ह�दँा खारजे ह�ने ठहरेकोले वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी 
ठह�याई भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६८।०७।२२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CR-१९८८, ०७३-CR-००७०, 
��ाचार (नपाएको अिधकार �योग गरी झु�ा कागजात 
तयार गरकेो), नेपाल सरकार िव. िलइ��बहादुर लामा, 
िलइ��बहादुर लामा िव. नेपाल सरकार  

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
९ को कानूनी �यव�थाबमोिजम यी पनुरावेदक 
�ितवादीले नेपाल सरकार वा सरकारी िनकाय वा 
साव�जिनक सं�था वा कुनै �यि�लाई हािन नो�सानी 
प�ुयाउने बदिनयतले �य�तो कुनै िलखत तयार गरकेो 
भ�ने कुरा �माणबाट पिु�ट ह�न ुआव�यक छ । ��ततु 
काय�मा यी �ितवादीले कुनै �यि�गत �वाथ�मा वा अ� 
कसैलाई अनिुचत फाइदा िदलाउने गरी कुनै काय� 
गरकेो वा नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी गराएको 
भ�ने �माण फेला परकेो छैन । िनज �ितवादीले दता� 
नं. पूरा यिकन गररे मा� �माण प� जारी गनु�पन�मा 
हतारमा �माण प� जारी गदा� अका�को दता� नं. सगँ 
दोहोरो पन� गरी लापरबाही गरकेो देिखए पिन �य�तो 
काय� ��ाचारज�य नभई िवभागीय कारबाहीको िवषय 
ह�ने देिख�छ । सोअन�ुप यी �ितवादी पनुरावेदकलाई 
िवभागीय कारबाही भइसकेको िमिसलबाट देिखएको 
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छ । नेपाल सरकार वा सरकारी िनकाय वा साव�जिनक 
सं�था वा कुनै �यि�लाई नो�सानी प�ुयाउने बदिनयतले 
यी �ितवादीले �माणप� जारी गरकेो भ�ने �माण�ारा 
पिु�ट नभएको अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादी 
िलइ��बहादरु लामाको काय� ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ९ को स�म कसरु भएको भनी िनज 
�ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ९ बमोिजम ३ मिहना कैद 
र �.१०,०००।– (दश हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
िवशेष अदालतबाट भएको फैसला मनािसब मा�न 
िम�ने नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
यी �ितवादीले िशलादवेी रोडा ढुङ्गा उ�ोग �ा.िल. 
लाई उ�ोग दता�को �माणप� िदई गलत िलखत तयार 
गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ को 
स�म कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई ऐ. ऐनको दफा 
१५ को दाबी भए तापिन सोही ऐनको सोही दफा ९ 
बमोिजम ३ मिहना कैद र �.१०,०००।– (दश हजार) 
ज�रवाना ह�ने र ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१५ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेस�म वादी नेपाल 
सरकारको दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।१२।७ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी 
िलइ��बहादरु लामाले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७५-WH-००६८, ब�दी��य�ीकरण, 
प�रवित�त नाम ६५ कोहलपुर (ख) िव. उ�च अदालत 
तुलसीपुर, नेपालग�ज इजलाससमेत

�ितवादीको ज�मिमित २०५८।२।२ मा 
भएको र वारदात िमित २०७३।९।२ मा घिटत 

भएको देिख�छ । यसअनसुार वारदातको िमितमा 
िनवेदकको उमेर १५ वष� ६ मिहना रहेको देिख�छ । 
अिभयोग मागदाबी हेदा�  यी िनवेदकउपर मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १५ नं. को कसरु 
अपराध गरकेो भ�ने देिख�छ । उ� �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. मा “कानूनबमोिजम बाहेक कसैले कुनै 
मािनसको �यान मान�, मान� लगाउन वा माना�को उ�ोग 
गन� ह�दँैन” भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ भने ऐ. १५ नं. 
मा “�यान मान� मनसायले गोली चलाउने वा बम हा�ने 
वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�का लािग अ� 
जुनसुकै कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको काम गरकेोमा 
कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहेनछ भने �य�तो काम 
गन� र गन� लगाउने तथा सो ठाउँमा गई वचन िदने वा 
म�त गन�लाई पाँच वष�देिख बा� वष�स�म कैद गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । �य�तै यी िनवेदकलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम सजाय ह�नपुन� भनी अिभयोग मागदाबीमा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) मा “चौध वष� वा सोभ�दा 
मािथ र सो� वष�भ�दा मुिनको बालकले कुनै अपराध 
गर े िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पुगेका �यि�लाई 
ह�ने सजायको आधा सजाय ह�ने” भ�ने �यव�था गरकेो 
देिखने । 

त�कालीन बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ४२(२)(क) मा “कुनै कसुरको 
अिभयोग लागी मु�ाको तहिककात वा पुप��को िनिम� 
�चिलत कानूनबमोिजम थुनामा ब�नुपन� बालक” लाई 
बाल सधुार गहृमा रािखने भ�ने �प� �यव�था गरकेो 
देिख�छ । �य�तै बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा २४(२) मा बालबािलकालाई पपु��को लािग 
कारागारमा नभई बालसधुार गहृमा रा�नपुन� �प� 
�यव�था गरकेो देिखने ।

�य�तै बाल अिधकार महासि�ध, १९८९ र 
नेपालको संिवधानको धारा ३९, ४० र ५१ समेतले 
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बालबािलकाको सव��म िहतलाई �यान िदनपुन�, 
बालबािलकालाई थुनामा वा कैदमा रा�ने कुरालाई 
अि�तम िवक�पका लािग मा� �योग गनु�पन� र सजाय 
िनधा�रण गदा� उपय�ु िवक�प अपनाउनपुन� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । बालबािलकाको मानिसक िवकास 
पूण��पमा नह�ने ह�दँा �य�ता बालबािलकाले गरकेो 
अपराधमा समेत प�रप�व िदमागको �योग भएको ह�दँैन 
भ�ने मा�यता रािख�छ । �यसैले बालबािलकाले गन� 
अपराधमा िनजह�लाई सजाय गन� �योजनको लािग 
उमेरअनसुार िविभ�न भागमा िवभाजन गरी सजायको 
भागीदार नै नबनाइने वा कम मा� सजायको भागीदार 
बनाइने गरकेो पाइ�छ । बालबािलकाको मानिसक 
अव�था पूण� िवकास नभएको अव�थामा िनजह�ले 
अपराध गर े पिन िनजह�लाई सधुार गन� सिकने 
मा�यताका साथ बालबािलकाह�लाई बाबआुमा, 
प�रवारको अ�य सद�य वा सरं�क वा बालबािलकाको 
संर�ण गन� सं�था वा बालसधुार गहृमा पठाउन सिकने 
�यव�था गरकेोसमेत दिेखने । 

यसरी उपयु��बमोिजमको कानूनी �यव�था, 
िनवेदकको अपराध गदा�को उमेर र िनज िनवेदकले 
गरकेो कसरुको ग�भीरतालाई िव�ेषण गदा� 
अपराध गदा�को समयमा िनवेदक नाबालक रहेको र 
नाबालकलाई पपु��को लािग थनुामा रा�दा कारागारमा 
नराखी सधुार गहृमा रा�नपुन� भ�ने नै दिेखन 
आयो । य�तो अव�थामा यी िनवेदकलाई पपु��को 
लािग कारागार काया�लयमा रा�ने गरी स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७५।४।३१ को 
थुनछेक आदशे र उ�च अदालत तलुसीपरु नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७५।७।१३ मा कारागारमा 
रा�ने गरी भएको आदेश कानूनसङ्गत नदेिखदँा बदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल पौष ११ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-CR-०३८८, िवना इजाजत वन 
पैदावार ओसारपसार, लुमडी�साद खितवडा िव. 
नेपाल सरकार

अवैध वन पैदावार ओसार पसार गरकेो 
साधन जफत गन�को लािग दईुवटा अव�था (क) कसरु 
गरकेो ठह�रएको र (ख) �.१०,०००।- भ�दा बढी िबगो 
भएको वन पैदावार ओसारपसार गरकेो ह�न ुअिनवाय� 
मािन�छ । कसरु गरकेो ठह�रएको भ�नकुो अथ� �य�तो 
सवारी धनीले आपरािधक मनसायका साथ आपरािधक 
काय�मा संल�न रही कसरु गरकेो भनी ब�ुनपुन� ह��छ । 
जनुसकै �यि� कसरुदार ठहर भए पिन भनी यसको 
अथ� गन� िम�दैन । अ�य �यि� कसरुदार ठहर भएकै 
आधारमा कसरुमा संल�न नै नभएको सवारी धनीको 
सवारी साधन जफत ह�नपुछ�  भनी ��ततु �ावधानको 
�या�या गनु�  कानूनसङ्गत र तक� पूण� ह�न स�दैन । 
�ितवादी धनी रहेको सवारी साधनबाट �.१०,०००।- 
भ�दा बढी िबगो भएको वन पैदावार जफत भएकोमा 
िववाद नभए पिन िनजको संल�नता, चाहना, मनसाय, 
सहमित वा �वीकृित वा म�जरुीबेगर अ�य �यि�ले 
अवैध वन पैदावार ओसारपसार गन� �योग गरकेो 
देिखएको अव�थामा िनज �ितवादी धनी रहेको सवारी 
साधन जफत गन� िम�ने नदेिखने ।

फौजदारी कसरु �मािणत ह�नको लािग 
सामा�यतया आपरािधक मनसाय र आपरािधक काय� 
घिटत भएको ह�नपुछ�  । यी दवैु त�वको उपि�थित 
नभएको अव�थामा कुनै पिन �यि�उपर आपरािधक 
दािय�व वहन गन� गरी सजाय गन� िम�दैन । यो 
फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�त अनशुरण गनु�  र 
सोबमोिजम िनण�य गनु�  सबै अड्डा अदालतको दािय�व 
रहन जा�छ । ��ततु कसरुमा �ितवादी लमुडी�साद 
खितवडाको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने 
ठहरी स�ु िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत 



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, फागनु - १

पाटनबाट फैसला भएको अव�था छ । �ितवादी 
लमुडी�साद खितवडाले उ� �क अवैध काठ िलनको 
लािग पठाएको हो भ�ने कुरा वादी प�ले पिु� ह�ने गरी 
कुनै �माण पेस गन� सकेको छैन न त उ� अवैध काठ 
�याउने काय�मा िनजको संल�नता िथयो भनी देखाउन 
सकेको अव�था छ । �ितवादीह� िव�म खितवडाले 
बबुा अथा�त् �ितवादी लमुडी�साद खितवडाको समेत 
संल�नतामा काठ �याएको भनी उ�लेख गन� सकेको 
अव�था छैन भने �ितवादी िवरबहादरु तामाङले उ� 
बरामद भएको काठमा ओसारपसारमा �ितवादीको 
लमुडी�साद खितवडाको संल�नताको िवषयमा कुनै 
कुरा उ�लेख गन� सकेको दिेखदैँन । �ितवादी �वयम् ले 
समेत इ�कारी बयान गरकेो अव�था छ । यसबाट 
�ितवादी लमुडी�साद खितवडाको उ� घटनामा कुनै 
संल�नता िथयो भनी पिु� ह�न सकेको अव�था छैन । 
यसरी आपरािधक मनसाय र आपरािधक काय� गरकेो 
भनी पिु� नभएको र अिभयोग दाबीबाट नै सफाइ 
पाएको अव�थामा िनजले ख�रद गरी भाडामा चलाउने 
गरकेो �क जफत गनु�  उ� फौजदारी कानूनको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।

�ितवादी लमुडी�साद खितवडाको अवैध 
�पमा वन पैदावार ओसार पसार गन� काय�मा संल�न 
भएको पिु� नभई स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट 
सफाइ पाएको अव�थामा िनजको म�जरुी, मनसाय, 
सहमित वा �वीकृित नभई अवैध वन ओसार पसार 
काय�मा �योग भएको िनजको सवारी साधन जफत 
गन� िम�ने देिखन आएन । य�तो अव�थामा �ितवादी 
लमुडी�साद खितवडाले भाडामा �योग गन� िदएको 
उ� सवारी जफत गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको नदेिखने ।

अत: उपयु��बमोिजमका आधार, �माण, 
कानून र निजरको आधारमा स�ु िज�ला अदालतबाट 
अवैध वन पैदावार ओसारपसारमा सलं�न भएको 
�ितवादी लमुडी�साद खितवडाको नाउकँो सवारी 

साधन जफत ह�ने ठहरी भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।११।१० 
मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई उ� 
सवारी साधन जफत नह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २९ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-CR-१२९३, ��ाचार (घुस / 
�रसवत), ईवराज िघिमर ेिव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी ईवराज िघिमरकेो 
साथबाट अि�तयारबाट खटी गएका टोलीले 
�.८६,०००।- (छयासी हजार �पैया)ँ बरामद 
गरकेो त�य िमित २०७१।१०।१५ को खानतलासी 
तथा बरामदी मचु�ुकाको बेहोराबाट देिख�छ । उ� 
रकमम�ये �.७०,०००।– (स�री हजार �पैया)ँ 
िनज �ितवादीले िनवेदक होमबहादरु पनुसगँ िलएको 
त�यलाई िनजले अ�यथा भ�न सकेको दिेखदँैन । यी 
पनुरावेदक �ितवादी ईवराज िघिमरलेे अनसु�धानको 
�ममा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
बयान गदा� बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख भएको रकम 
�.८६,०००।– (छयासी हजार �पैया)ँ िनवेदक 
होमबहादरु पनुले मलाई काम गन� �यामीलाई िदन 
भनी िदएको रकम र मैले खच� गन� भनी �याएको रकम 
�.१६,०००।- समेत अि�तयारको टोलीबाट बरामद 
ग�रएको हो । बरामदी मचु�ुकामा भएको सहीछाप मेरो 
हो भनी आ�नो बयान बेहोरा लेखाएको देिख�छ । यी 
पनुरावेदक �ितवादीले िवशेष अदालतमा बयान गदा� 
मैले िनवेदक होमबहादरु पनुसगँ सहयोगी भावनाले काम 
गन� �यामीलाई िदनको लािग भनी उ� रकम िलएको 
हो । सो रकम नै अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको टोलीले मेरो साथबाट बरामद गरकेो हो भनी 
आ�नो बयान बेहोरा लेखाएको देिख�छ । यसरी यी 
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पनुरावेदक �ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत 
बयान गदा� अि�तयारको टोलीबाट बरामद भएको 
रकम िनवेदक होमबहादरु पनुबाट िलएको ह� ँ भनी 
�वीकार गरकेो देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादी ईवराज िघिमरकेो 
साथबाट बरामद भएको ज�मा �.८६,०००।– 
(छयासी हजार) म�ये �.५०,०००।– (पचास हजार) 
िनवेदकले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
भरपाई गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
उपल�ध गराएको १००० दरका ५० वटा नोट नै रहेको 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाको बेहोराबाट 
देिख�छ । सो रकम िनज �ितवादीले घसु �रसवतबापत 
िनवेदकसगँ माग गरकेो भनी िनवेदकले अनसु�धानको 
�ममा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
कागज गरकेो देिख�छ । िनवेदकले िवशेष अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� यी �ितवादीले घसु �रसवत 
माग गरकेोले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट भरपाई गरी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले उपल�ध गराएको �.५०,०००।- 
(पचास हजार) रकम घसु �रसवतबापत �ितवादीलाई 
िदएको तथा २० �ितशतको रकम नपगेुकोले मैले 
आ�नो खाताबाट िनकालेको �.३,५०,०००।- (तीन 
लाख पचास हजार) रकमबाट ५०० दरका ४० 
वटा नोट �.२०,०००।- (िबस हजार) समेत घसु 
�रसवतबापत �ितवादीलाई िदएको हो भनी उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । उ� �.२०,०००।- िनवेदकले 
चेकबाटै िमित २०७१।१०।१५ मा िनकालेको 
देिखएको ५०० का नोट नै रहेको देिखएको छ । 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाका मािनसह� 
ह�र�साद पौडेल, सूय�भान चौधरी, बामदेव िघिमर,े 
नारायण�साद खनाल, िड�लीनारायण पा�डेसमेतले 
उ� बरामदी रकम ियनै पनुरावेदक �ितवादी ईवराज 
िघिमरकेो साथबाट बरामद भएको हो भनी िवशेष 
अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत ग�रिदएको 

अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादी ईवराज 
िघिमरलेे अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
�माणह�बाट पिु�ट भएको छ । तसथ� अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम यी �ितवादीले कसरु गरकेो ठहर गरी 
िनज �ितवादीलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१) बमोिजम �.७०,०००।-(स�री हजार) 
ज�रवाना ह�ने र सोही ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोिजम ४ 
(चार) मिहना कैदसमेत ह�ने र बरामद भएको रकमम�ये 
�.५०,०००।– (पचास हजार) अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा िफता� पठाई �.२०,०००।- 
िनवेदक होमबहादरु पनुलाई कानूनबमोिजम िफता� 
िदन ुभनी िवशेष अदालत काठमाड�बाट भएको फैसला 
मनािसब नै रहेको देिखने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७३।८।२७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।
 

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०६९-CI-१२९१, बाटो 
खुला ग�रपाऊँ, �रि� थापा (घले) िव. गंगाराम खड्गी

िववािदत िक.नं. १९ को ज�गाको स�ब�धमा 
हेदा�  िक.नं. १९ को �े.फ. १४२.६० वग�िमटर घर 
ज�गा िक�दा सािव�ी साहीले र.नं.१०९५९(ख) िमित 
२०६५/११/१६ मा गंगाराम खड्गीलाई घर ज�गा 
राजीनामा ग�रिदएको दिेख�छ । उ� राजीनामाको 
हकभोग भएको बेहोरा र घर बाटोको िववरण महलमा 
१६ नं. वडाको िसफा�रसअनसुार घर र क�ची मोटर 



36

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, फागनु - १

बाटो भएको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । काठमाड� 
महानगरपािलकाको १६ नं. वडा काया�लयको च.नं. 
३७४८ िमित २०६५/११/१५ को प�ानसुार िक.नं. 
१९ को ज�गामा क�ची मोटर बाटो भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । सािव�ी साहीले ह�तमाया ब�नेतसगँ 
िमित २०६२/३/१७ मा र.नं. २०२९९ बाट उ� घर 
ज�गा िकनेको दिेख�छ । ह�तमायाले शोभा थापासगँ 
र.नं. २०८९ िमित २०५९/५/१८ मा िक�दा पिन 
िफ�डमा घर र क�ची मोटर बाटो छ भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । सािबकको िक.नं. १२० शा�दे थापा 
रही िक�ाकाट भई सगैँका िक.नं. १६ र १८ समेत 
रहेकोमा िववाद नदेिखने । 

�रि� थापा र शोभा थापा नाताले िददी बिहनी 
भई िक.नं. १६ बाट नै आउने जाने बाटो �योग गन� 
गरी िक.नं. १९ मा घरसमेत िनमा�ण भएको पाइ�छ । 
िक.नं. १६ बाट नै बाटो �योग गन� पाउने गरी शा�द े
थापाले छोरीह�लाई हा.ब. गरी ज�गा िदनकुा साथै 
आउन जान पिन साझा बाटोकै �योग गन� पाउने गरी 
बाटो �योगको सिुवधा ग�रिदएको देिख�छ । िनकास 
बाटो परापूव�कालदेिख सो �थानमा रहेको भ�ने 
िविभ�न राजीनामा पा�रत िलखतमा उि�लिखत 
बेहोराबाट देिखएको छ । �य�तै घर िनमा�ण ह�दँा पिन 
सोही बाटो देखाई घर िनमा�ण भएको पिन दिेखएको 
छ । लामो समयदेिख िनकास बाटोको �पमा साव�जिनक 
�योगमा आइरहेकोमा सो बाटोमा अवरोध प�ुयाउदँा 
घरमा आवत जावत गन� आधारभूत िवषयमा ग�भीर 
असर पन� जा�छ । यसरी िविभ�न समयमा राजीनामा 
ह�दँासमेत बाटो जिनएकोमा िवरोध नभएकोमा यी वादी 
गंगाराम खड्गीले िक.नं. १९ को ज�गा ख�रद गरपेिछ 
बाटो �योग गन� नपाउने भ�न कानूनतः निम�ने ह�दँा 
िनजले सो बाटो �योग गन� पाउने नै देिख�छ । यसरी एक 
पटक खलुाइसकेको बाटोको अि�त�व देिखइसकेपिछ 
बाटोको उपयोग वादीले गन� पाउने नै देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 

सािबक दातादिेख नै क�ची मोटर बाटो सामूिहक 
�पमा �योग गन� गरी िनकास खलुाइिदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९/५/११ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-CI-१२९२, ढल 

िनकास खलुाई पाऊँ, �रि� थापा (घले) 
िव. गंगाराम खड्गी भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-०८०१, उ��ेषण, 
तारा काक� िव. कम�चारी स�चय कोष के��ीय 
काया�लय, लिलतपुरसमेत

िवप�ी कम�चारी स�चय कोषले लिलतपरु 
िज�ला, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ५, 
लगनखेलि�थत कम�चारी स�चय कोष भवन पूर ैभाडामा 
िदने िसलब�दी बोलप� ��ताव आ�ानस�ब�धी 
सूचना िमित २०७०/१०/६ मा गोरखाप�मा �कािशत 
गरकेो िथयो । सो सूचनाअनसुार म िनवेिदकाले बोलप� 
��ताव फाराम ख�रद गरी स�पूण� कागजातह� सलं�न 
राखी बोलप� ��ताव पेस गरकेो िथए ँ । मैले कबोल 
गरकेो बोलप� �वीकृत भई ७ िदनिभ� करार स�झौता 
गन� आउन ु भनी म िनवेिदकालाई सूिचत गरी िमित 
२०७०/१२/१८ मा गोरखाप� राि��य दैिनकमा सूचना 
�कािशत ग�रएको िथयो । िमित २०७०/१२/१८ को 
७ िदने सूचना िमित २०७०/१२/२३ को पनुरावेदन 
अदालत पाटनको अ�त�रम आदेशले िनि��य 
भइसकेप�चात् िवप�ी स�चय कोषले म िनवेदकलाई 
पनुः स�झौता गन� आउन ु भनी अक� सूचना जारी 
गनु�पन�मा सो नगरी िमित २०७०/१२/१८ को 
सूचनाबमोिजम समयाविधिभ� म िनवेदकले स�झौता 
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गन� नआएको कारण मेरो बोलप� र� गन� गरी गरकेो 
िवप�ीको िनण�य र सो िनण�यका आधारमा �कािशत 
िमित २०७१/२/२ को सूचनासमेत बदर गरी मेरो 
िनवेदन मागदाबीबमोिजम इ�साफ ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको िनवेदन िजिकर रहेको देिखने ।

िमित २०७०/१२/१८ को सूचनामा 
उि�लिखत समयाविधिभ� करार स�झौता गन� 
उपि�थत नभई �याद गजुान� िवप�ीले आफूसमेत 
छलफलमा सामेल भई आदेश खारजे गराएपिछ त�ु�तै 
िनवेदन िलई स�झौता गन� आएको अव�था भए कोष 
स�चालक सिमितले सोही समयमा िनकासा िदने 
अव�था ह�न स��यो तर सोबमोिजम नगरी �याद थपका 
िनवेदन मा� एक प�ीय �पमा दता� गराएको अव�थामा 
कोषले िनजसगँ करार स�झौता गनु�पन� अव�था 
रहदैँन । यसरी कोषले �कािशत गरकेो सूचनाबमोिजमको 
�यादमा स�झौता गन� नआउने �यि�ले बोलप�साथ 
पेस गरकेो बोलप� जमानत जफत गरी िनजको बोलप� 
र�समेत गरी अक� बोलप�को सूचना �कािशत गन� 
काय�बाट िवप�ीको कुनै हक अिधकार हनन् नभएको 
ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको 
कम�चारी स�चय कोषको तफ� बाट पन� आएको िलिखत 
जवाफ रहेको देिखने ।

स�चय कोषका तफ� बाट �रट िनवेदक �िवण 
िनमा�ण सेवाको �ो. तारा काक�लाई एक वष�को भाडा 
रकम धरौटी राखी ७ िदनिभ� स�झौता गन� आउन 
िमित २०७०/१२/१८ मा सूचना िदएकोमा सो 
समय अविधमा स�झौता गन� आएको देिखदँनै । िमित 
२०७०/१२/१८ गतेको िवप�ी स�चय कोषले िदएको 
समयाविधिभ� िनवेदक स�झौता गन� उिपि�थत 
ह�न सकेको छैन । सो अविध समा� भएपिछ �याद 
थपको लािग िनवेदन िददँैमा स�झौताको अविध 
�वतः थिपने होइन । आिधका�रक िनण�य गरी अविध 
थ�ने काय� भएको ह�न ुपद�छ । गोरखाप�मा �कािशत 
सूचनाअनसुार कम�चारी स�चय कोष, लगनखेल 

भवनको भाडा करार स�झौता गन� अथा�त् सो भवन 
मेरो फम� �िवण िनमा�ण सेवा फुङ्गिलङ्ग �वीकृत 
भई करार स�झौता गन�को लािग आ�ान भएकोले मेरो 
काम िवशेष र ब�क �यार�ेटीको काम नसिकएकोले ह�दँा 
सो सूचनाअनसुार िमित २०७०/१२/२४ गतेिभ� 
उपि�थत ह�नपुन�मा ब�क �यारे�टीको कारणले गदा� अ� 
थप ७ िदन समय पाउ ँभनी िमित २०७०/१२/२४ मा 
िनवेदन िदए तापिन सो िनवेदनउपर �याद थपको कुनै 
िनण�य भएको नदिेखने ।

अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम 
आदशेको कारण करार स�झौता गन� नआएको भ�ने 
दाबी िलए तापिन सो आदशे कोषको हकमा िमित 
२०७०/१२/२६ र �िवण िनमा�ण सेवाको हकमा िमित 
२०७१/१/२ देिख मा� लाग ु ह�ने दिेख�छ । कोषले 
करार स�झौता गन� आउन ुभनी िमित २०७०/१२/१८ 
मा �कािशत गरकेो सूचनामा उि�लिखत स�झौता 
गन� आउने �याद कोष तथा िनज �िवण िनमा�ण 
सेवाको हकमा ०७०-WO-०९४८ को म�ुामा जारी 
भएको अ�त�रम आदेश ि�यािशल ह�नभु�दा अिघ 
नै समा�त भइसकेको देिखयो । स�झौता गन� अविध 
समा�त भइसकेको र कम�चारी स�चय कोषले आ�नो 
भवन भाडामा लगाउने काय�लाई अगािड बढाउनपुन� 
ि�थितमा िमित २०७१/२/२ मा पनुः अक� बोलप�को 
सूचना �कािशत गन� काय�मा िनवेदक पनुः सहभागी ह�न 
स�ने अव�था रहेकै ह�दँा �रट िनवेदकको कुनै पिन हक 
अिधकारमा आघात परकेो नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको िमित २०७१/९/१६ को फैसला (आदेश) 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल चै� १२ गते रोज २ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-१३१५, उ��ेषण, 
कृ�णबहादुर के.सी. (खनाल) िव. मालपोत काया�लय, 
दैलेखसमेत

ज�गा नाप जाचँ ह�दँा ज�गावालाले आ�नो 
हकभोगको �माण आफँै वा आ�नो �ितिनिध�ारा 
पठाई आ�नो ज�गा दता� गराउनपुन� कानूनी दािय�व यी 
िनवेदक कृ�णबहादरु के.सी.(खनाल) ले गरकेो िमिसल 
संल�न �माणबाट दिेखदैँन । िनवेदक कृ�णबहादरु 
के.सी. (खनाल) को िनिव�वाद हकभोगको भए नापीका 
बखत आ�ना नाउमँा न�सा गराउन नस�ने कारण 
र आधार िनजले िदनपुन�मा �यसो गन� सकेकोसमेत 
देिखदँैन । यो यस आधारबाट उ� ज�गा वन �े�मा 
पद�न भनेर िनवेदकले व�तगुत आधारबाट देखाउन 
सकेको पिन नदेिखने ।  

िमित २०७२/८/१५ गते िज�ला वन 
काया�लय दैलेखले द�ुल ुगाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ९ 
शाि�त बजारि�थत चा�ने मूल पाखो ज�गाको िवषयमा 
नया ँ िफ�डबकुमा िक.नं. २६४ च��बहादरु भ�डारी, 
िक.नं. २६५ जनकबहादरु काक�, िक.नं. २६६ बासदुवे 
काक�, िक.नं. २६७ लालबहादरु थापा, िक.नं. २६८ 
दगु� साक� र िक.नं. २६९ ल�े साक�समेतको नाममा 
िफ�डबकु कायम भए तापिन िमित २०६९/३/११ 
को िज�ला वन काया�लय, दैलेखको िनण�यअनसुार 
ज�रवानासिहत उ� ज�गा वन �े� कायम भएकोले 
उ� ज�गा व�ृरोपणको सरकारी वन �े�िभ�को 
रहेको बेहोरा अनरुोध छ भनी िज�ला वन काया�लय, 
दैलेखबाट मालपोत काया�लय, दैलेखलाई प� लेखी 
पठाएको दिेखयो । सोही प�का आधारमा छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभ�ने िववािदत ज�गाको कारबाही अगािड 
बढ्न नस�ने भनी मालपोत काया�लय, दलेैखले 
िनवेदकलाई जानकारीसमेत गराएको देिख�छ । यसरी 
िववािदत ज�गामा िनवेदकको हक �थािपत नै नभएको 

र वन काया�लयले वन �े� कायम ग�रसकेको देिखनकुा 
साथै सो आधारमा मालपोत काया�लयले छुट दता�को 
कारबाही अगािड नबढाउने भनी गरकेो िनण�यलाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको िमित २०७३/३/२१ 
को फैसला (आदेश) िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल चै� १२ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WO-०६०३, 
उ��ेषण, खगे��बहादुर पौडेल िव. सुनसरी  िज�ला 
अदालतसमेत
 ��ततु म�ुामा िनवेदकउपर ठगीतफ�  वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा िनवेदन परपेिछ अनसु�धान 
तहिककातको �ममा वैदिेशक रोजगार िवभागबाट 
िनवेदनउपर छलफल गन� उपि�थितका लािग 
पटकपटक सूचना िदएको, िवभागले गरकेो सूचनालाई 
बेवा�ता गरी उपि�थत नभएपिछ उपि�थत ह�नेबारकेो 
अ�य�त ज�री सूचनासमेत �कािशत गरी साव�जिनक 
िमिडया अ�नपूण� पि�कामा समेत �कािशत गरकेो 
देिखएको, िनवेदकले िवभागमा रािखएको धरौटीसमेत 
िफता� िलई जाहेरवालाह�लाई दामासाहीले हजा�ना 
िददँासमेत सोउपर िच� बझुाई कहीकँतै कारबाही नगरी 
बसेको देिखएको, अनसु�धान तहिककातको काय� 
स�प�न गरी अिभयोग दता� भएप�ात् वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाटै �याद जारी गदा� िनवेदकको �थायी 
वतन िज�ला सनुसरी ईटहरी-३ मा िपताको नामसमेत 
उ�लेख गरी जारी गरकेो �याद स�बि�धत वडाकै 
भलादमीह� र �थानीय िनकायका �ितिनधीसमेत 
सा�ी बसी िमित २०७०।१०।५ मा बेप�े तामेल 
भएको, बस�ुधारा धापासी ९ ि�थत िनवेदकको �ा.
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िल. रहेको �थानमा स�पक�  मोबाइल न�बरसमेत 
उ�लेख गरी जारी भएको �यादसमेत �थानीय वडाका 
भलादमीह�, �थानीय �ितिनिधसमेत सा�ी बसी 
सोही वडाको सूचनापाटीमा िमित २०७०।११।१२ 
मा बेप�े तामेल भएको, पनुः िनवेदकको वतनको 
बारमेा ब�ुने प�ाचार ह�दँा िनवेदकले क�पनी दता�  गदा� 
खलुाएको का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २९ ग�गबमुा 
स�पक�  न�बरसिहत �याद जारी ह�दँासमेत सोही 
वडाका भलादमीह�, �थानीय �ितिनिधसमेत सा�ी 
बसी वडाको सूचनापाटीमा िमित २०७१।०३।१७ मा 
बेप�े तामेल भएको देिखयो । फोन स�पक�  ह�न नसकेको 
भ�ने काम तामेल गन� कम�चारीले तामेली �ितमै बेहोरा 
उ�लेख गरकेो देिखने ।
 िनवेदकले ��ततु िनवेदन दता� गदा� उ�लेख 
गरकेो वतन िनवेदकको �थायी ठेगाना घर�ार रहेको 
इटहरी -३ िनवेदकको क�पनी अवि�थत धापासी -९ 
र िनजले क�पनी दता� गदा� देखाएको ठेगाना का.िज.
का.म.न.पा २९ समेतमा पटकपटक �याद तामेल भएको 
छ । िनवेदकलाई आफूउपरको अिभयोगको स�ब�धमा 
जानकारी ह�ने पया�� अवसरह�  पटकपटक �दान 
ग�रएको छ । जारी ग�रएको �याद बेप�े तामेल ह�दँैमा 
बे�रतको ह�ने होइन, िनवेदकको स�पक�  न�बरसमेत 
उ�लेख गरी जारी भएका �याद स�बि�धत वडाका 
भलादमी र �थानीय पदािधकारीह� रोहवरमा राखी 
वडाको सूचनापाटीमा टासँी कानूनबमोिजम तामेल 
भएको देिखएको ह�दँा म�ुाको कारबाहीको स�ब�धमा 
िनवेदकलाई थाहा जानकारी निदएको मा�न िमलेन । 
यस�कार िवप�ी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले 
फैसला गनु� पूव� पटकपटक  िनवेदकसगँ स�बि�धत 
िविभ�न वतनमा �याद पठाई कानूनको रीत प�ुयाई 
तामेल गरकेो देिखएबाट िवप�ीको कारबाही �याियक 
मा�यता, �ाकृितक �यायका आधारभूत िस�ा�त 
�ितकूल दिेखएन । िनवेदकउपरको अिभयोगमा 
िनवेदकलाई �ितर�ा गन� यथे�ठ अवसर �दान गरकेो 

र सनुवुाइको मौका िदएको देिखन आउने ।
 उि�लिखत आधार कारण िववेचनाबाट 
िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका निदएको, �ितवाद 
गन� अवसरबाट वि�चत ग�रएको वा संिवधान �द� 
सवंैधािनक र कानूनी हकबाट वि�चत गरकेो भ�ने 
नदिेखएबाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था िव�मान देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल जे� २७ गते रोज २ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०२५५, िकत�, 
िसयालाल साह सोनारसमेत िव. राजे�वरी देवी 
अिह�रन

वादीले िफरादसाथ पेस गरकेा तथा 
मालपोत काया�लय पसा�को च.नं. ४५६१ िमित 
२०६३।९।१७ को प�साथ �ा� ह�न आएका मालपोत 
काया�लय, पसा�बाट पा�रत भएका र.नं.९७८/ख 
िमित २०६२।६।१४, र र.नं.३५६१/ख िमित 
२०६२।१२।२१ का िलखतह�को �ितिलिप हेदा�, 
िज�ला पसा�, बै�रया िबता� गा.िव.स. वडा नं.१ को 
िक.नं. १०३० को १-६-२१/

२
 ज�गाको उ�रतफ� बाट 

िक.नं.१०३२ को ०-१०-० ज�गा राजे�री देवीले 
िसयालाल साह सोनार र राम�ेम साह सोनारलाई 
हालैको बकस प� ग�रिदएको र िक.नं.१०३३ को 
०-१६-२१/

२ 
ज�गा बाकँ� रहेको भ�ने र.नं.९७८/ख 

िमित २०६२।६।१४ को िलखतबाट र िक.नं.१०३३ 
को ०-१६-२१/

२
 ज�गाको उ�रतफ� बाट िक.नं. १०३८ 

को ०-३-२१/
२ 

ज�गा राजे�री देवीले िसयालाल साह 
सोनार र राम�ेम साह सोनारलाई नै हालैको बकस प� 
ग�रिदएको र िक.नं.१०३९ को ०-१३-०

  
ज�गा बाकँ� 

रहेको भ�ने र.नं.३५६१/ख िमित २०६२।१२।२१ को 
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िलखतबाट देिखने । 
राि��य िविध िव�ान �योगशालाको 

च.नं.३४२ िमित २०६६।५।३१ को प�साथ �ा� ह�न 
आएको िवशेष�को परी�ण �ितवेदन हेदा�, िव.१ ले 
सङ्केत ग�रएको र.नं.९७८/ख को िलखतको िदनेको 
महलका �या�चे छापह�, िव.२ ले सङ्केत ग�रएको 
र.नं.३५६१/ख को िलखतको िदनेको महलका 
�या�चे छापह� र नं.१ ले सङ्केत ग�रएका �या�चे 
छापह� अदालतको रोहवरमा वादी राजे�वरी देवी 
अिह�रनबाट िलएका �या�चे छापह� ह�न् भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । िव.२ ले सङ्केत ग�रएका �या�चे 
छापह�का रखेागणुह� नं. १ को �या�चे छापसगँ 
िम�दैन । िव.१ का अिधकांश �या�चे छापह�मा 
दोहोरो �कृितका �या�चे छाप लगाएका छन् । तीम�ये 
अिधकांशमा देिखएका ��ट रखेागणुह� नं.१ को दाया ँ
तथा बाया ँ�या�चेसगँ निम�ने अव�थामा छन् । िव.१ 
काया�लयमा भएको बाया ँमहलको �या�चे छापसगँ नं. 
१ बाया ँमहलको �या�चे छाप िम�दछ भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । उ� परी�ण �ितवेदनलाई पिु� ह�ने 
गरी उि�लिखत िलखतह�को परी�ण गन� राि��य 
िविध िव�ान �योगशालाका िवशेष� मकुुल �धानले 
यस अदालतमा आई बकप� गरकेोसमेत देिखने ।

उि�लिखत परी�ण �ितवेदन र 
िलखतह�को परी�ण गन� िवशेष�को बकप�समेत 
बाट र.नं.९७८/ख िमित २०६२।६।१४ को िलखतमा 
लागेको अिधकांश सहीछापसगँ वादी राजे�री देवी 
अिह�रनको सहीछाप िमले िभडेको नदिेखने र 
र.नं.३५६१/ख िमित २०६२।१२।२१ को िलखतमा 
लागेको सहीछापसमेत वादी राजे�री दवेी अिह�रनको 
सहीछापसगँ िमले िभडेको भ�ने देिखएन आएन भ�ने 
िवशेष�को रायलाई अ�यथा भ�न िमलेन । िववािदत 
िलखतह� ह�दँाको अव�थामा वादी राजे�री देवी ७४ 

वष�क� व�ृ मिहला रहेको भ�ने देिखएको र उ� दवुै 
िलखतमा लागेका सहीछापह� िनज वादी राजे�री 
देवीले गरी िदएका सहीछाप ह�न् भ�ने कुरा पूण� �पले 
िम�न िभड्न नआएपिछ सो िलखतह� स� ेह�न् भनी 
कानूनी मा�यता �ा� गन� स�ने अव�था नदेिखने ।

��यथ� वादी राजे�री देवी ७४ वष� उमेरक� 
व�ृ मिहला रहेको भ�ने दिेखएको अव�थामा िनज व�ृ 
मिहलाले पनुरावेदक �ितवादीह� िसयालाल साह 
सोनार र राम�ेम साह सोनारलाई हालैको बकस प� 
ग�रिदएका भिनएका र.नं.९७८/ख िमित २०६२।६।१४ 
र र.नं.३५६१/ख िमित २०६२।१२।२१ का 
िलखतह� उि�लिखत �माणह�बाट स� े�यवहारबाट 
भए गरकेा ह�न भनी पिु� ह�न सकेको देिखन 
आउदैँन । व�ततुः उ� �माण र कानूनी 
�यव�थासमेतबाट पनुरावेदक �ितवादीह�ले आपसमा 
िमलेमतो गरी पा�रत गरकेा उ� िलखतह� स� ेसाचँो 
नभई िकत� गरी खडा गरकेो ठह�याई िनजह�लाई 
जनही �.४६,०००।– ज�रवानासमेत गन� गरी स�ु 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला मनािसब नै 
देिखन आएको अव�थामा यस अदालतबाट िन�सा 
�दान गन� िलएका आधार कारणह�सगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�ः उपयु�� आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादीह�ले एकआपसमा िमलेमतो गरी 
र.नं.९७८/ख िमित २०६२।६।१४ र र.नं. ३५६१/ख 
िमित २०६२।१२।२१ मा पा�रत गरकेो िलखतह� 
स� े साचँो नभई िकत� गरी खडा गरकेो ठह�याई 
िनज �ितवादीह�लाई जनही �.४६,०००।– 
ज�रवानासमेत गन� गरी स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।१०।२१ मा भएको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
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२०६८।९।११ को फैसला मनािसब नै देिखएकोले 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल काित�क २६ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-०२१३, िलखत 

बदर दता�  बदर, सयालाल साह सोनारसमेत 
िव. राजे�री दवेी अिह�रन भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-११५५, राजीनामा 
िलखत बदर हक कायम, काशीराम वलीसमेत िव. 
जलकुमारी शाही

��ततु म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��नह�सगँ 
स�ब� �माणह� त�लो अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीले बु�न छुटाएको रहछे भने आफँैले बुझी 
�याियक िन�कष�मा पु�न स�न े वा मु�ाको लगत 
कायमै राखी ती �माणह� बु�नको लािग िमिसल 
त�लो अदालतमा पठाउन स�न े भ�ने अिधकार 
पनुरावेदन स�ुने अदालतलाई नै भएको देिख�छ । 
उपयु�� �यव�थाबमोिजम ��ततु म�ुामा ��यथ� 
वादीको पित अ�मरबहादरु शाही आ�ना दाज ुभाइसगँ 
२०४९ सालमा नै छु�ी िभ�न ह�न ुभएको र िववािदत 
िक.नं.६०१ को ज�गा अ�मरबहादरु शाहीले िछउले 
था�सगँ २०५२ सालमा ख�रद गनु�  भएको तथा 
��यथ� वादीह� िनज अ�मरबहादरुको एकासगोलको 
अंिशयार रहेको भ�ने उ�लेख भएको स�दभ�मा वादीको 
िफराद हद�यादिभ� दायर भएको हो वा होइन र उ� 
िलखत बदर ह�ने हो वा होइन भ�ने �माण बझुी िनण�य 
गनु�पन� देिखएको भए आव�यक �माण पनुरावेदन स�ुने 

अदालत �वयम् ले पिन ब�ुन स�नेमा सोबमोिजम भए 
गरकेो नदेिखएको र यिद �माण ब�ुनकै लािग िज�ला 
अदालतमा पठाउन ु परकेो अव�थामा पिन म�ुाको 
लगत कायम राखी िमिसल पठाइिदनपुन�मा म�ुाको 
लगत क�ा गरी पनुः इ�साफको लािग स�ु िज�ला 
अदालतमा पठाउने गरी फैसला भए गरकेो देिखदँा उ� 
फैसलाले ऐनको �यव�थालाई अवल�बन गरकेो भनी 
मा�न िम�ने नदिेखने ।

��ततु म�ुाको िफराद िमित २०६८।७।३० 
मा स�ु सखु�त िज�ला अदालतमा दता�  भई कारबाही 
�ि�या अिघ बढेको देिख�छ । लामो समयस�म म�ुा 
अदालतमा रिहरहदँा प�ले म�ुामा अनाव�यक हैरानी 
बेहोनु�पन� र िछटो छ�रतो �याय पाउने अिधकारबाट 
प�ह� वि�चत ह�न प�ुदछन् । �यायसमेत समयमा 
�ा� ह�न नसक� अ�यायको ि�थित िसज�ना ह�न गई 
अदालत �ितको जनआ�थामा िव�वासको सकंट 
उ�प�न ह�न प�ुछ । व�ततुः पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
यसरी आफँैले �माण बझुी िनण�य गन� स�ने कानूनी 
अिधकारलाई उपभोग नगरी �माण बझुी पनुः िनण�य 
गन� स�ुमा पठाउने काय�ले �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेत िनि��य ह�ने ।

तसथ�ः उपयु�� आधार कारणह�समेतबाट 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा १४ तथा 
उि�लिखत �याियक िस�ा�तिवपरीत स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।९।२ को फैसला 
बदर गरी पनुः िनण�य गन� स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतमा नै पठाउने गरी िमित २०७०।९।२९ 
मा भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब जो 
जे ब�ुनपुन� हो बझुी चाडँो कानूनबमोिजम फैसला गनु�  
भनी उपि�थत प�ह�लाई तारखे तोक� िमिसल उ�च 
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अदालत सखु�तमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा  
इित संवत् २०७६ साल काित�क २६ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CR-१५१४, 

जालसाज, काशीराम वलीसमेत िव. 
जलकुमारी शाही भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-१२५५, लागु 
औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. �र�क� थापा

�ितवादी �र�क� थापा िमित २०६६/१२/१६ 
गते वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा नं.१९ ि�थत 
नगवा चौकमा लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ५ �ामसिहत 
प�ाउ परकेो देिख�छ । उ� लाग ु औषध िनजले 
भारतको र�सौलबाट िकनी आफूले सेवन गन�को 
लािग �याउदँ ै गरकेो अव�थामा प�ाउ परकेो भनी 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत 
बयान गरकेो देिख�छ । बरामदी लाग ु औषधको 
परी�ण �ितवेदनमा लाग ु औषध हेरोइन पाइएको छ 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �ितवादीको साथबाट 
बरामद भएको ५ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन 
भएकोमा िववाद रहेको पाइएन । �ितवादीले आ�नो 
साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषध आफूले सेवन गन� 
�याएको भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । �ितवादीले 
उ� बरामदी लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� �योजनको 
लािग �याएको भ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखने । 

�यस�कारको काय� �यापा�रक �कृितको 
नाफा आज�नका लािग अथवा िनयोिजत �पमा 
द�ुय�सनी फैलाउदँै लैजाने अिभ�ायले गरकेो 
नदिेखएको अव�थामा ख�रद िब��, स�चय वा 
ओसारपसारको कसरु कायम गनु�  िववेकसङ्गत 
ह�दैँन । ख�रद िब��तफ� को अिभयोग दाबी 
भरपद� र िव�वसनीय �माणबाट पिु� ह�न आएको 
देिखएन । बरामदी लाग ुऔषध सेवन गन�का लािग मा� 
नभई िब�� िवतरणका लािगसमेत �ितवादीले �याएको 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�न नआएको अव�थामा 
िब�� िवतरणमा समेत �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब नदिेखने । 

�ितवादीउपरको लाग ु औषध िब�� 
िवतरणतफ� को वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा �ितवादी �र�क� 
थापालाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(छ) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ङ) 
बमोिजम सेवनतफ�  १ वष� कैद ह�ने ठह�याई स�ु पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/१०/१५ मा भएको 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७०/०५/२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७३-CI-०८५५, ज�गा 
दता� नामसारीसमेत, िसि�लाल महज�नसमेत िव. 
आशालाल �े�ठसमेत

िववािदत िक.नं. २८, २९, ३२, ३३ का 
ज�गाह�को ज�गाधनी आफू भएको भनी िसि�लाल 
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महज�नसमेतको दाबी परकेो र ती ज�गा िबता� ज�गा 
भएकोले मोहीको हैिसयतले दता� ग�रपाउ ँ भनी 
आशालाल �े�, च��बहादरु �े� र कृ�णबहादरु 
�े�को िनवेदन परी मालपोत काया�लय लिलतपरुबाट 
कारबाही भएको देिख�छ । सोही ज�गा िबता� ज�गा 
होइन, रकैर प�रणत भइसकेको ज�गा हो । िमित 
२०२२।१।२९ मा ज�गाधनीको हैिसयतले मालपोत 
ितरकेो �माणप�समेत छ । सो ज�गाको ज�गाधनी 
हामी भएको र नामसारी गन� मा� बाकँ� रहेको अव�था 
ह�दँा मोहीका नाउमँा िबता� ज�गाको हैिसयतले दता� ह�ने 
होइन भ�ने ज�गाधनीतफ� बाट दाबी भई तेरो मरो तथा 
हक बेहकको ��न उठेको पाइयो । मालपोत काया�लयले 
सोतफ�  िवचार नगरी मोहीका नाउमँा िबता� उ�मूलन 
ऐन, २०१६ बमोिजम दता� ह�ने ठहर गरकेो अव�था 
देिखयो । सोउपर परकेो पनुरावेदनमा पनुरावेदन 
अदालतबाट सनुवुाइ ह�दँा पनुरावेदन नै नला�ने अथ� 
गरी पनुरावेदनप� खारजे गरकेो पाइने ।

कुनै पिन िववादको सनुवुाइ गदा� हकदयैा, 
हद�याद र �े�ािधकारको ��न मह�वपूण� ह��छ । 
प�ह�का िबचमा तेरो मेरोको ��न उपि�थत भई हक 
बेहकको ��न खडा भएमा �य�तो ��नको िन�पण 
गन� अिधकार अदालतबाहेक अ�य िनकायलाई ह�दँैन । 
सनुवुाइको �ममा हक बेहकको ��न उपि�थत भएमा 
हक बेहक यिकन गराई �याउन प�लाई अदालत 
जान सनुाइिदनपुन� ह��छ । हक बेहकस�ब�धी ��नको 
िन�पण गन� अिधकार अदालतलाई रहने हा�ो �याियक 
अ�यास रही आएको र सोही �ितपािदत िस�ा�तलाई 
हाल आएर देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ ले समेत 
कानूनका सामा�य िस�ा�तको �पमा आ�मसात् 
गरकेो छ । यस अव�थामा तेरो मेरो भ�ने ��न उठी 
हक बेहकको अव�था िसज�ना भएमा हक कायम गराई 
�याउन ुभनी मालपोत अिधकृतले सनुाइिदनपुन� ।

िववािदत ज�गा िबता�वालाका नाउमँा २०२२ 
सालभ�दा अगािड नै रकैरमा प�रणत भइसकेको ह�दँा 
अब मोहीका नाउमँा रकैर प�रणत गनु�पन� अव�था 
छैन भनी िमित २०२२।१।२९ को मालपोत बझुाएको 
रिसदसमेतलाई �माणमा उ�लेख गरी ज�गामा दाबी 
गरकेो देिखयो । सोही ज�गा रकैरमा प�रणत गरी दता�का 
लािग मोही आशालाल �े�समेतले दाबी गरी कारबाही 
चलाएको पाइयो । यसबाट िववािदत ज�गा स�ब�धमा 
�प� हक बेहकमा ��न उठेको दिेखयो । यसरी िववािदत 
ज�गा स�ब�धमा हक बेहकको ��न खडा भएपिछ 
स�बि�धत प�ह�लाई अदालतबाट हक कायम गराई 
�याउन ु भनी सनुाइिदनपुन�मा यी पनुरावेदक वादीले 
उ�लेख गरकेो िजिकर र �माणको कुनै िववेचना, 
मू�याङ्कन वा उ�लेख नै नगरी मालपोत ऐन, २०३४ 
को �यव�थाबमोिजमको सिमितको िसफा�रसमा 
मालपोत काया�लय आफँैले हक बेहकमा िनण�य गरकेो 
देिखन आयो । यस अव�थाको िववादको िवषयमा 
मालपोत काया�लयको िनण�यउपर पनुरावेदन ला�ने नै 
ह��छ । तसथ� पनुरावेदन नला�ने भनी पनुरावेदन खारजे 
गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।३।२० को फैसला िमलेको नदिेखने । 

अतः �ितवादी कृ�णबहादरु �े�, च��बहादरु 
�े� तथा आशालाल �े�का नाउमँा ज�गा दता� गन� 
गरी भएको मालपोत काया�लय लिलतपरुको िमित 
२०६७।१२।२७ को िनण�य तथा पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।३।२० को फैसला बदर 
ग�रिदएको छ । अब िववािदत ज�गाउपर सािधकार 
िनकाय अदालतबाट हक कायम गरी �याउन 
दवैु प�लाई सनुाइिदन ु भनी मालपोत काया�लय 
लिलतपरुमा स�ु िमिसलसमेत पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७६ साल पसु ४ गते रोज ६ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९–CR–०७९९, मानव 
अपहरण उ�ोग, िदलकुमारी लावती िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा सहअिभय�ुह� झलेु���साद 
पा�डे र बङुमाहाङ राईको गोपाल भ�ने गंगालाल 
दाहालको आदेशबमोिजम जाहेरवालालाई प�ाउ 
गन� आएको भनी पोल मा� भएको, उ� पोल अ�य 
�माणबाट समिथ�त ह�न नसकेको, िदलकुमारी लावतीले 
िनवेदन िदएको भिनएको िकरातँ वक� स पाट�को 
आफू अ�य�समेत नभएको र अपहरण गन� काय�मा 
आ�नो कुनै संल�नता नरहेको भ�ने अक� �ितवादी 
गगांलाल दाहाल कसरुमा इ�कार रहेको स�दभ�मा 
सहअिभय�ुह�को पोलको आधारमा मा� भएको 
सजाय कानूनस�मत देिखदैँन । तसथ�, मािथ िववेिचत 
आधार �माणह�बाट सहअिभय�ुह�को पोल अ�य 
�वत�� �माणबाट पिु� ह�न नसकेको, िनज �ितवादी 
िदलकुमारी लावतीको कसरुमा संल�नता रहेको 
कुरा िमिसल सलं�न �माणबाट नदेिखदँा पनुरावेदक 
िदलकुमारी लावतीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने । 

�ितवादी िदलकुमारी लावतीको अदालतमा 
यस स�ब�धमा कहीकँतै उजरुी गरकेो छैन भ�ने इ�कारी 
बयान छ । िदलकुमारी लावतीले िदएको भिनएको 
उजरुी अनसु�धानको �ममा ��ततु ह�न सकेको पिन 
छैन । ��ततु नै ह�न नसकेको उजरुीमा अपहरण गनु�  
भ�ने बेहोरा िथयो िथएन यिकन ह�न नसकेको कारण 
िनजको हकमा अपराधको त�य नै �थािपत ह�न सकेको 
देिखदँैन । देवानी �कृितको िवषयमा िनवेदन िदएको भए 
पिन �यसमा अपराध नै घटाउने मनसाय िथयो भ�न 
सिकने कुनै आधार नभएको र �ितवादी िदलकुमारी 
लावतीले अपहरण गन� मनसाय राखी अपहरण गन� 
पठाएको हो भ�ने कुरा पिु� ह�ने अ�य सबदु �माण पेस 

ह�न सकेको छैन । अपराधको ज�रया भिनएको उजरुी 
नै ��ततु ह�न नसकेको अव�थामा �य�तो उजरुीको 
आधारमा कसरुदार ठह�याई सजाय गन� िम�ने 
देिखदँनै । फौजदारी म�ुामा कसरुदार �मािणत गन� भार 
वादी प�को ह��छ । ठोस र शकंारिहत तवरबाट कसरु 
�मािणत ह�न नसकेको अव�थामा जाहेरी दरखा�त, 
अिभयोगप� वा सहअिभय�ुको पोलकै आधारमा 
मा� �ितवादीह�लाई दोषी ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको मा�यता �ितकूल ह�न जा�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी िदलकुमारी लावतीले गरकेो भिनएको उजरुी 
वादी प�बाट ��ततु भएको देिखदँनै । सो उजरुीमा 
पीिडतलाई अपहरण गन� गराउने िकिसमको बेहोरा 
रहेको भनी अनमुान गन� िम�ने पिन देिखदँैन । उजरुी 
नै गरकेो भए पिन आपरािधक मनसाय राखी उजरुी 
गरकेो भनी भ�न िम�ने अव�था छैन । यस अव�थामा 
सो आरोिपत कसरु �माणबाट पिु� नभएको स�दभ�मा, 
�ितवादी िदलकुमारी लावतीले अपहरण गन� मनसाय 
राखी जाहेरवालालाई अपहरण गन� पठाएको हो भ�ने 
कुरा पिु� भएको नदेिखने ।

�ितवादी िदलकुमारी लावतीले 
जाहेरवालासगँको अंशको िववादस�ब�धी िवचारलाई 
िलएर िकरातँ वक� स पाट�मा उजरुी गरबेमोिजम 
�ितवादीम�येका गोपाल भ�ने गगंालाल दाहालले 
�ितवादी झलेु���साद पा�डे र बङुमाहाङ् राईलाई 
अपहरण गन� पठाएकोमा अपहरण गन� लगाउदँ ैगरकेो 
अव�थामा प�ाउ परी अपहरण गन� नपाएकोले 
�ितवादीह�लाई सािबक मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको १ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ. 
३ र ४ नं. बमोिजम ह�ने सजायको उ�ोगतफ�  ऐ. नं. 
५ बमोिजम सजाय गरी ऐ.  ७ नं. बमोिजम सङ्गिठत 
भई गरतेफ�  थप सजायसमेत माग गरी अिभयोग पेस 
भएको दिेख�छ । जाहेरवालालाई अपहरण गन� लागेको 
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भ�ने अव�थामा नै प�ाउ परकेा झलेु���साद पा�डे 
र बङुमाहाङ् राईले मौकामा बयान गदा� जाहेरवाला 
र िदलकुमारी लावतीको ज�गास�ब�धी िववादका 
कारण जाहेरवाला बेनरुाज लावतीलाई पाट�को 
िनद�शनबमोिजम अपहरण गरी लान आएको भनी 
बयान गरकेो दिेख�छ । िकरातँ वक� स पाट�का गोपाल 
भ�ने गंगालाल दाहालको िनद�शनमा अपहरण गन� लगे 
भनी मौकामा बयान गरकेो र अपहरण गनु�पन� कारणमा 
�ितवादी भिनएक� िदलकुमारी लावतीको उजरुीलाई 
उ�ृत गर ेपिन सो कुरालाई �ितवादीले �वीकार गरकेो 
देिखदँैन । ज�गाको स�ब�धमा िववाद ह�न ु र अपहरण 
गराउन ुभ�ने िभ�न िभ�नै िवषय ह�न्, दवेानी �कृितको 
िववाद रहेको र िववाद स�टाउन कही ँकसैलाई उजरुी 
गरकैे भए पिन अपहरण गराउनेस�मको मनसाय वा 
काय� �मािणत ह�न स�दैन । पाट�मा िदएको भिनएको 
उजरुी कुनै प�बाट ��ततु भएको पिन देिखदँनै । 
अपहरण उ�ोगको काय�मा यी �ितवादी िदलकुमारी 
लावतीको उपि�थित रहेेको पिन पाइदँैन । घटनाको 
ज�रया भिनएको िनज िदलकुमारी लावतीको उजरुी 
अनसु�धानको �ममा ��ततु ह�न सकेको छैन र 
�ितवादी िदलकुमारी लावतीले अदालतमा कहीकँतै 
उजरुी गरकेो छैन भ�ने इ�कारी बयान गरकेो दिेखदँा, 
उजरुी परकेो िथयो िथएन र उ� उजरुीमा अपहरण 
गनु�  भ�ने बेहोरा िथयो िथएन यिकन ह�न नसकेकोले 
अपराधको त�य नै �थािपत ह�न सकेको छैन । अतः 
ियनकै िनद�शनमा अपहरण गन� लागेको भ�ने कुनै 
व�तिुन� आधार रहेकोसमेत नदेिखदँा �ितवादी 
िदलकुमारी लावतीलाई कसरुदार ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म मनािसब 
नदेिखने ।

�ितवादी िदलकुमारी लावतीले नै अपहरण 

गन� मनसाय राखी अपहरण गन� पठाएको हो भ�ने पिु� 
ह�न नसकेको र ज�रया भिनएको िनजकै उजरुी ��ततु 
ह�न नसकेको र सोही उजरुीको आधारमा अपहरण 
ग�रएको हो भ�ने पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । बङुहामाङ् 
राईले अदालतमा बयान गदा� घटनाको ज�रया भिनएको 
िनज िदलकुमारी लावतीको उजरुी परकेो हो वा होइन 
भ�ने यिकन गन� नसकेको र अनसु�धानमा पिन �य�तो 
उजरुी ��ततु ह�न नसकेको तथा �ितवादी िदलकुमारी 
लावतीले अदालतमा कहीकँतै उजरुी गरकेो छैन भ�ने 
इ�कारी बयान गरेको दिेखदँा, उजरुी परकेो िथयो 
िथएन र उ� उजरुीमा अपहरण गनु�  भ�ने बेहोरा िथयो 
िथएन यिकन ह�न नसकेकोले उ� अपराध िदलकुमारी 
लावतीकै िनद�शनमा भएको हो भ�ने आधार �माण 
प�ुन नसकेको र अपराधको ज�रया िनज िदलकुमारी 
लावतीकै उजरुी रहेको भ�ने त�य नै �थािपत ह�न 
नसकेको अव�थामा पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०६९।५।५ को फैसलामा �ितवादी िदलकुमारी 
लावतीलाई कसरुदार ठहर गरकेो हदस�म उ�टी भई 
िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १६ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WH-००६८, 
ब�दी��य�ीकरण, सािव�ी कुमारी िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

उमेर १८ वष� पूरा भइसकेको �यि�ले 
आ�नो �वे�छाले �ेम स�ब�ध कायम गरी (दा�प�य 
स�ब�ध कायम गरी) बसेको, ब�चासमेत जि�मएको 
र यस इजलाससम� क�चन िम�ा र रक� झासमेतले 
िनजह� आपसमा दा�प�य स�ब�ध कायम राखी ब�ने 
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भएको भनी उ�लेख गरकेो पाइएको ह�दँा गैरकानूनी 
�पमा ब�दी बनाएको भ�ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत : िसज�ना गौतम
इित संवत् २०७६ साल माघ २७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-WO-०४२१, परमादशे, 
द�ा�य अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय िसंहदरबारसमेत

िनवेदकह�ले आफूह� िविभ�न िमितमा 
अ�थायी िश�कको �पमा िनयिु� िलएको भनी उ�लेख 
गनु�भएको छ । िनवेदकह�ले अ�थायी िश�कको 
�पमा िनयिु� ह�ने बेलामा िनविृ�भरणलगायतको 
सेवा सिुवधा �ा� गन� वा अ�थायी सेवा गरकेो अविध 
िनविृ�भरणलगायतको सेवा सिुवधाको स�ब�धमा 
�थायी सेवा अविधमा थप गन� गरी कुनै स�झौता 
गरकेो भ�ने देिखदँैन । त�कालीन अव�थाको ऐन, 
िनयमावलीमा यस स�ब�धमा उ�लेख िथयो भनी 
िजिकर िलनसमेत सकेको नदेिखने । 

िनवेदकह� २०५२ सालमा िश�कको 
�थायी पदपूित�को लािग भएको िव�ापनमा सामेल 
भएपिछ २०६० सालमा नितजा �काशन नह�दँास�म 
अ�थायी �पमा सेवारत रहदँा निजता �काशन िढलो 
भयो भनी उजरु वाजरु गरी िछटो नितजा �काशन 
गन� पहल गरकेोसमेत िमिसलबाट देिखदैँन । २०६० 
सालमा �थायी िनयिु� िलएका यी िनवेदकह�ले 
२०७१ सालमा आएर मा� २०६० सालअिघ गरकेो 
अ�थायी सेवा अविध पे�सनलगायतको सिुवधा 
�ाि�को �योजनाथ� �थायी सेवा अविधमा जोिडपाउ ँ

भनी िजिकर िलएको देिखयो । यसबाट िनवेदकह�ले 
समयमा आ�नो िजिकर िलएको नभई अनिुचत िवल�ब 
गरी अदालत �वेश गरकेोसमेत देिखने ।

िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ११३, 
११४ र ११४क मा ग�रएको �यव�थाअनसुार �थायी 
सेवा अविध िविभ�न कारणले टुटेको अव�थामा 
मा� �थायी सेवा अविधमा जोिडन स�ने अव�था 
देिख�छ । िनवेदकह�ले यसभ�दा अगािड �थायी 
सेवा गरकेो भ�ने नभई अ�थायी िश�कको �पमा 
िनयिु� िलएको र सोअन�ुप काम गरकेो देिखएको 
छ । ऐन िनयमबमोिजम िनवेदकह�को अ�थायी सेवा 
अविध �थायी सेवा अविधमा जोड्न िम�ने नदेिखएको 
अव�थामा िनवेदकह�ले माग रा�दमैा सोअनकूुल 
आदशे जारी गन� िम�ने ह�दँनै । िनि�त �थायी सेवा 
अविध काय�रत रहेको अव�थामा मा� पे�सनलगायतको 
सिुवधा �ा� ह�ने �प� कानूनी �यव�था भएको 
प�र�े�यमा य�तो कानूनी �यव�थाले िनवेदकह�को 
हक अिधकारमा हनन् भयो भनी �या�या गन� िम�ने 
नदिेखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
आफूह�ले िनर�तर �पमा अ�थायी �पमा अ�यापन 
ग�ररहेको अव�थामा २०५२ सालमा �थायी 
िश�कको लािग भएको िव�ापनअनसुार जाचँ िदएको 
र सोको नितजा िढलो गरी २०६० सालमा �काशन 
भएको कारणले पे�सनलगायतको सिुवधा �ा� 
गन� आव�यक �थायी सेवा अविध नपगेुका कारण 
उ� सेवा सिुवधाबाट वि�चत रहन ु परकेो अव�था 
आएकोले िव�ापन भई नितजा �काशन नभएको 
अविधको अ�थायी सेवा अविधसमेत �थायी सेवा 
अविधमा गणना गरी पे�सनलागयतका सेवा सिुवधा 
�दान गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन िजिकर कानूनअनसुार 
नदिेखदँा �वीकार गन� सिकने देिखएन । ��ततु �रट 
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िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल आि�न ३० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७४-CR-१२८९, न�कली 
एवं झु�ा नगदी रिसद छपाई गरी राज�व रकम उठाई 
िहनािमना गरी मासी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार 
िव. धम��� �ीवा�तव

�ितवादीको घर कोठा खानतलासी गदा� दाबी 
ग�रएबमोिजमका न�कली रिसदका ठेली बरामद ह�न 
सकेको दिेखदैँन भने �ितवादीले सािबक मिनकापरु गाउ ँ
िवकास सिमितको काया�लय ह�दँा आ.व.२०६९/०७० 
मा �योग ग�रएको रिसदह�म�येबाट �मसं�या 
३८०१ देिख ३९०० स�मको �.६,६५०।- ज�मा ह�न 
बाकँ� �पैया ँबे�ज ुखातामा ज�मा गरकेो र नेपालग�ज 
नगरपािलका भएपिछ भूलवश अिघ�लो आिथ�क वष� 
आ.व.२०७१/०७२ मा बझुेका रिसदम�ये िफता� 
गन� राखेका उ� रिसद आ.व. २०७२/०७३ मा 
दोहोरो �योग भएको नगदी रिसदम�ये �मसं�या 
१३८५१ देिख १३८६१ स�मको �.४,०५०।- 
िमित २०७३।०२।९ मा उ� उपमहानगरपािलकाको 
खातामा ज�मा गरकेो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादीले िमित २०७३।०२।११ को िनवेदनसाथ 
संल�न गरी पेस गरकेा दईु थान ब�क भौचरबाट 
�ितवादीको उ� भनाइ पिु� भएको देिखने ।

यसरी आ.व.२०६९/०७० मा �योग 
ग�रएको रिसदह�म�येबाट �मसं�या ३८०१ देिख 
३९०० स�मको ज�मा ह�न आउने �.६,६५०।- �पैया ँ
बे�ज ुखातामा ज�मा गरकेो र आ.व. २०७१/०७२ 
मा बझेुका रिसदम�ये �मसङ्�या १३८५१ देिख 

१३८६१ स�मको एक आिथ�क वष�मा बझेुका रिसद 
अक� आिथ�क वष�मा �योग भएको कुरामा �ितवादी 
सहमत देिख�छन् । तर उ� रिसदह� जानाजान 
�योग गरकेो नभई भूलवश �योग भएको र थाहा पाउने 
िवि�कै नगरपािलकाको काया�लयलाई जानकारी 
गराई उ� रिसदअनसुार उठेको रकम �.४,०५०।- 
नगरपािलकाको खातामा ज�मा गरकेो भ�ने �ितवादीको 
भनाइ पेस भएको ब�क भौचरबाट पिु� भएको 
देिख�छ । यसरी भूलवश अिभयोग दाबीअनसुारको 
काय� भएको �वीकार गरी रिसद �योग गरी उठाएको 
रकम ब�क दािखलासमेत गरबेाट �ितवादीको राज�व 
रकम खाने, मा�ने र नेपाल सरकारलाई हािन नो�सानी 
प�ुयाउने बदिनयत रहेको भ�ने नदेिखने । 

राज�व रकम खाने, मा�ने र नेपाल सरकारलाई 
हािन नो�सानी प�ुयाउने बदिनयत �ितवादीको 
भएको नदेिखएको, रिसद भूलवश कािटएको भनी 
�ितवादीले बयान गरकेो, भूलवश रिसद कािटएको 
थाहा पाएपिछ रिसदअनसुारको �.१०,७००।- 
�ितवादीले  ब�क दािखला गरी बझुाइसकेकोले 
कसरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
�.५००।- नपगु देखायो िकन िहसाब िमलान ह�न 
सकेन भनी �ितवादीले आ�नो बयानमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । अिभयोग दाबीबमोिजमको �.५००।- नपगु 
भएको भ�ने आधारमा ��ततु �यूनतम रकम हािन 
नो�सानी प�ुयाई, मा�ने, खाने मनसाय यी �ितवादीको 
रहेको भनी मा�न सिकने देिखएन । �.५००।- अपगु 
भएको भए �ितवादीबाट बे�जकुो रोहमा उठाउन 
स�ने नै ह��छ । �ितवादीले �.५००।- दािखला गनु�पन� 
भए दािखला गन� लगाउन सिकने नै देिखएको भनी यी 
�ितवादी धम��� �ीवा�तवले आरोप दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरकेो स�ु िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७४।१०।१५ को फैसला िमलेकै 
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देिख�छ । आफूले भूलवश गरकेो काय�बाट उठाएको 
रकम दािखल ग�रसकेको अव�थामा िनजले मनसाय 
राखेर ैरकम असलुउपर गरकेोले कारबाही गनु�पछ�  भनी 
वादी नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
िमिसल स�ब� म�ुाको त�य, आधार र कारणबाट 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत म�ुाको त�य, आधार 
र कारणबाट समेत यी �ितवादी धम��� �ीवा�तवले 
आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो स�ु िवशेष 
अदालत काठमाड�को िमित २०७४।१०।१५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ताराकुमारी शमा�
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल �ावण २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०६४-WO-०९५२, उ��ेषण, राम 
महज�नसमेत िव. गठुी स�ंथान के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत

कानूनमा नै �प� �पमा देवी देवता देव�थल 
पव�सगँ स�बि�धत ज�गा �यि�का नाउमँा दता� भएमा 
पिन जनुसकैु बखत उ� दता� बदर गन� स�ने अिधकार 
गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ ले गठुी सं�थानलाई िदएको 
देिख�छ । �य�तै सोही ऐनको दफा १९ मा ‘’सबै छुट 
गुठी राज गुठीमा प�रणत भई �य�तो छुट गुठीको 
चल अचल जायजेथा देवमतु�समेतउपर छुट गुठीको 
भइराखेको सबै अिधकार स�ंथानमा सन� छ र �य�ता 
छुट गुठीका गुिठयार खा�गीदारको सबै हक समा� 
ह�ने छ’’ भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । साथै सोही ऐनको 
दफा ९ मा ‘’स�ंथानको काय� स�चालनको िनिमत 
नेपाल सरकारले एक स�चालक सिमित गठन गन� 
स�ने भ�न’े’ �यसैगरी दफा ९क(१) मा  स�ंथानको 

सबै काम कारबाहीको रखेदेख िनय��ण र �यव�था 
सिमितले गन� छ’’ भ�ने र �यसैगरी सोही दफाको 
उपदफा (२) मा ‘’यस ऐनअ�तग�त स�ंथानलाई 
भएको सबै अिधकारह�को �योग तथा कत��यको 
पालन सिमितले गन� छ’’ भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यसरी गठुीस�ब�धी स�पूण� सबै काम 
कारबाहीको रखेदेख िनय��ण र �यव�था गन� 
स�चालक सिमित रहेछ भ�ने देिख�छ । गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ को दफा २५ (४) मा नै  �य�तो �यि�का 
नाममा दता� ग�रएको रहेछ भने पिन सं�थानले �य�तो 
ज�गाको दता� बदर गन� स�ने छ भ�ने �प� �यव�था 
रहेको देिखदँा गठुी स�ंथानको स�चालक सिमितबाट 
भएको िनण�य कानूनिवपरीत रहेछ भ�ने नसिकने ।

िववािदत ज�गा मि�दर प�रसरिभ�को 
र बगैचँाको �पमा �योग भएको ज�गा रहेछ भ�ने 
देिखयो । साथै िवप�ीको िलिखत जवाफमा पिन उ� 
ज�गा छुट गठुीको मोही नला�ने ज�गा भएको, मोहीमा 
लेिखएका �यि�ह�को नाम क�ा गरी गुठीको बग�चा 
कायम ह�नुपन� �कृितको ज�गा भएको उ� रकैरतफ� को 
ज�गा बदर गरी तैनाथीमा प�रणत गन� िनण�य भएको 
भ�ने उ�लेख भएको पाइने । 

गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) 
बमोिजम गठुी स�ंथान के��ीय काया�लय स�चालक 
सिमितको िमित २०६४।९।२४ को बैठकको िनण�यले 
उ� िववािदत िक.नं. १७८ र १७९ ज�गाको रतैान 
प�रणत गरकेो दता� बदर गरी तैनाथीमा प�रणत गनु�भ�दा 
अगािड यी िनवेदकह�लाई सोको �िति�याको लािग ७ 
िदने सूचनासमेत जारी गरी �िति�या िलएको देिख�छ । 
सो कुरालाई िनवेदकले िनवेदनमा �वीकार गरकेोसमेत 
देिखयो । यस अव�थामा िनवेदकलाई आ�नो भनाइ 
रा�ने मौका �दान गरकेो पाइदँा सनुवुाइको अवसर 
िदइएन भ�ने अव�था पिन नरहने ।
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औिच�यको �ि�बाट हेदा�समेत व�बीर 
िवकटे�र मि�दर त�कालीन कमा�डर इन् िचफ 
जनरल बमबहादरु राणाले �थापना गरकेो र काठमाड� 
शहरिभ� रहेको मि�दर भ�ने देिखयो । �वाभािवक 
�पमा य�तो मि�दरमा दैिनक भ�जनह�को पूजा 
पाठ र आवत जावत ह��छ । य�तो मि�दर खलुा रहदँा र 
यसका बग�चा हराभरा रहदँा सहरको स�ुदरता बढ्छ । 
�यसैले मि�दर प�रसरमा रहेको, बग�चाको �पमा �योग 
भइरहेको ज�गा मि�दरकै बग�चाको लािग �योग ह�नपुछ�  । 
मि�दर �यव�थापन प�को कमजोरीको कारण वा अ�य 
कुनै �वाथ�वश कसैले िफ�डबकु वा अ�य �े�तामा 
केही कुरा लेखाउन सफल भयो भ�दमैा स�पदाको 
�यव�थापन र िदगो संर�णमा असर प�ुने गरी ज�गा 
उसैको गराउन वा रकैरमा प�रणत ह�ने काय� गन� 
निम�ने । मठ मि�दरह� हा�ो सं�कृित र स�यताका 
अिभ�न अङ्ग ह�न् । ियनीह�को हरहालतमा संर�ण 
ग�रनपुछ�  । दवेीदेवताका मि�दर �ाङ्गण, प�रसर, 
बग�चा र धम�शाला आिदको संर�ण गन� सकेमा मा� 
हामीले हा�ो आ�नो धम� सं�कृित र स�यताको संर�ण 
गरकेो मािन�छ । सं�कृित र स�पदा नािसदँा हा�ो 
आ�नै अि�त�व पिन खतरामा पद�छ । यस �ि�बाट 
पिन गठुी सं�थानको स�चालक सिमितबाट िमित 
२०६४।९।२४ मा भएको िनण�यलाई �िुटपूण� भ�न 
िम�ने नदिेखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट बग�चा 
ज�गा रहेकोले �य�तो रकैरतफ� को बदर गरी तैनाथीमा 
प�रणत गरकेो गठुी सं�थान स�चालक सिमितबाट 
िमित २०६४।९।२४ मा गरकेो िनण�य कानूनबमोिजम 
नै भए गरकेो देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
इित संवत् २०७६ साल असार ३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-०१९८, उ��ेषण / 
परमादेश, गु�जन कँुवर िव. कण�बहादुर कँुवरसमेत

िनवेदक ग�ुजन कँुवर र िवप�ी उिम�लादेवी 
कँुवरसमेतिबच चलेको अंश म�ुामा फैसला 
काया��वयनका �ममा अशं छु�्याउने �योजनको 
लािग िनवेदकको वारसे िफ�राम चौधरी र िवप�ीको 
वारसे चादँनी कँुवरलाई िमित २०७४।१०।२७ मा 
डोरमा उपि�थत ह�न ु भनी तारखे तोकेको कैलाली 
िज�ला अदालतबाट तयार भएको तारखे भरपाइबाट 
देिख�छ । िवप�ीको वारसे चादँनी कँुवरलाई िदइएको 
तारखे पचा�मा िमित २०७४।१०।२७ को डोर तारखे 
तोकेको नदिेखने ।

यसमा फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
तोिकएको डोरको तारखे भरपाइमा वादी �ितवादी 
दवैु प�ले ह�ता�र गरकेो दिेखए पिन िवप�ीलाई 
िदएको तारखे पचा�मा डोरको तारखे तोकेको अव�था 
छैन । उ� ब�डा मचु�ुकामा �ितवादी उपि�थत भए 
नभएको वा िनजले सही गर े नगरकेो भ�ने िवषयमा 
कुनै कैिफयतसमेत उ�लेख भएको अव�था छैन । 
िवप�ीको अनपुि�थितमै ब�डा मचु�ुका तयार भएको 
देिख�छ । ब�डा मचु�ुका ह�दँा प�ले आ�नो कुरा 
भ�न नपाई उ� ब�डा मचु�ुका �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तसमेत िवपरीत भएको देिखने ।

िमिसल सामेल रहेको तारखे भरपाइमा 
तोिकएको तारखे प�लाई िदएको तारखे पचा�मा 
समेत तो�नपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
अव�था छ । कैलाली िज�ला अदालतले तारखे 
भरपाइमा तोिकएको िमित प�लाई िदएको तारखे 
पचा�मा उ�लेख गरकेो देिखदँैन । जसको कारण प� 
डोरमा उपि�थत ह�न र आ�नो कुरा भ�नबाट वि�चत 
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भएको दिेख�छ । अड्डाको ग�तीले प�को हक जान 
स�ने पिन ह�दँनै । तसथ�, कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।१०।२७ मा भएको ब�डा मचु�ुका बदर 
नह�ने भनी �यस अदालतका तहिसलदारबाट गरकेो 
िमित २०७५।२।४ को आदेश सदर गन� गरी कैलाली 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।२।२५ मा भएको 
आदेश बे�रतको दिेखदँा उ� ब�डा मचु�ुका र िमित 
२०७५।२।२५ को �यस अदालतको आदेशसमेत बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकसमेतका वादी �ितवादीह�लाई 
डोरको तारखे तोक� पनु: कानूनबमोिजम ब�डा 
मचु�ुका गराई ब�डा छु�्याई िदन ुभनी उ�च अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७५।३।२८ मा भएको आदेश 
कानूनअन�ुपकै देिखदँा अ�यथा गरी रहन नपन� ।

अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट िमित 
२०७४।१०।२७ मा भएको ब�डा मचु�ुका सदर 
कायम गन� गरकेो कैलाली िज�ला अदालतको िमित 
२०७५।२।२५ को आदेश र िमित २०७४।१०।२७ 
को ब�डा मचु�ुकासमेत बदर ह�ने गरी उ�च अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७५।३।२८ मा भएको आदेश 
कानूनबमोिजमकै दिेखई िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण 
एवं परमादेशको आदेश जारी ह�न स�ने दिेखएन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७२-WO-०३७९, 
उ��ेषण / परमादशे, प�चलाल महज�न िव. िवमला 
ल�मी शाह खड्कासमेत

��ततु म�ुाको िवप�ीम�येक� िवमला ल�मी 
शाह खड्काउपर काठमाड� िज�ला अदालतमा ०७०-

CR-१५६० को ठगी म�ुा िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
र उ� ठगी म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा पेस भई 
िमित २०७०।१२।१३ मा थुनछेक आदशे ह�दँा िवप�ी 
िवमला ल�मी खड्का शाहबाट �.१,२५,००,०००।– 
धरौटी माग भएको देिख�छ । सोही धरौटीबापत जेथा 
जमानी राखी िनज तारखेमा रहेको दिेख�छ । सो 
थनुछेक आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा १७ नं.को िनवेदन परी सो िनवेदन 
�ितवेदनउपर सनुवुाइ ह�दँा िमित २०७१।६।३१ 
मा �ितवादी िवमला ल�मी शाह खड्कालाई थनुामा 
राखी म�ुाको पपु�� गनु�पन� भनी धरौटी माग गरकेो 
का.िज.अ.को िमित २०७०।१२।१३ को आदेश बदर 
गरी िदएको देिख�छ । उ� आदेशबमोिजम िवप�ी उ� 
म�ुाको �ितवादी िवमला ल�मी शाहलाई अ.बं.१२१ 
नं. बमोिजम थुनवुा पजु� िदई कारागारमा पठाइ 
कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने आदेशलाई यी िवप�ीले 
चनुौती िदएको अव�था छैन भने तत् प�ात् िनज िवप�ी 
अदालतमा उपि�थत नभई फरार भएको देिखने । 

यसरी अदालतको आदेशले थनुामा 
बसी म�ुाको पपु�� गनु�पन� भएको �यि� यी िवप�ी 
अदालतमा उपि�थत नभई भागी िहडेँको अव�था 
एकातफ�  छ भने अक�तफ�  आफू वादी िनवेदक 
प�चलाल महज�न �ितवादी भएको चेक अनादर म�ुाको 
फैसलाबमोिजमको रकम भराइपाउ ँ भनी अिधकृत 
वारसेमाफ� त फैसला काया��वयनको िबगो नं.५०(९३) 
र िबगो नं.५१ को िनवेदन दता� भई कारबाहीय�ु 
अव�थामा रहे भएको कुरा �माणमा रहेको िमिसलबाट 
देिख�छ । िबगो नं. ५०(९३) को म�ुामा �ितवादी 
यी िनवेदकको नामको ज�गा डाकँ िललाम भई िबगो 
असलु भई िमित ०७३।३।२६ मा तामेलीमा राखेको 
देिखयो �य�तै गरी िबगो नं. ५१ को म�ुामा सो 
म�ुाका �ितवादी यी िनवेदकका नाममा प�ाउ पजु� 
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जारी भएपिछ िनजको छोरा सिुनल महज�नले िबगो 
रकम �.८,०३,७५०।- िमित २०७२।७।१८ मा 
दािखल गरी सोही िमितमा वादीले िबगो बझुी सो िवषय 
टुङ्िगसकेको दिेखयो । �यसैले जे िवषयलाई िलएर 
िनवेदकले �यादह� बदर ग�रपाउ ँभनी िजिकर िलएका 
ह�न् सो फैसला काया��वयनको काय� स�प�न भइसकेको 
भ�ने कुरा िझकाई आएको िमिसलबाट दिेखएकोले सो 
हदस�म कुनै आदशे जारी ग�ररहन नपन� । 

िवप�ीम�येको िवमला ल�मी शाह 
खड्काले िवप�ी िदनेश खड्गीलाई ०६९।८।२६ मा 
अिधकृत वारेसनामा िदएको देिखयो । सो िमितस�म 
िवप�ीम�येक� िवमला ल�मी शाह खड्काको िव��मा 
कुनै अदालतबाट कुनै आदशे वा फैसला भई कैद 
ज�रवाना बझुाउनपुन� अव�थाको िसज�ना भएको कुरा 
पेस ह�न आएको िमिसलबाट देिखदैँन तापिन िनजका 
िव��मा काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको ठगी 
म�ुा (०७०-CR-१५६०) मा िनजलाई थुनामा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भनी २०७१।६।३१मा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट आदेश भएको र सोही म�ुामा िनज 
�ितवादी िवमला ल�मी शाह खड्कालाई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।८।२९ मा १ वष� 
कैद र �.१,०४,३५,७६९।- ज�रवानासमेत ह�ने गरी 
फैसला भएको पाइने । 

मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १४४, १४६ र अनसूुची-१३ समेतको 
�यव�थाबाट अदालतबाट कानूनबमोिजम लागेको 
द�ड, ज�रवाना, अदालती श�ुक, सरकारी िबगो वा 
कुनै द�तरु ितन� बाकँ� प�ले अि�तयारनामा िदन र 
�य�तो अि�तयारनामा �वीकार गन� ि�थित ह�दँनै । यस 
ि�थितमा अदालतको फैसलाबाट कैद र ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहरकेो �यि� िवप�ी िवमला ल�मी शाह 
खड्काले िमित ०७२।८।२९ को फैसलाको दािय�व 

पूरा नगरसे�म िनजले वा�रसमाफ� त �ितिनिध�व 
गन� स�ने अव�था ह�दैँन र उ� सािबकको अिधकृत 
वा�रसनामाबाट फैसलाप�ात् कुनै �ितिनिध�व ह�न 
नस�ने । 

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार, 
कारणबाट िवप�ी िवमला ल�मी शाह खड्काले 
वा�रस िलन नपाउने ह�दँा अब अदालतको आदेश वा 
फैसलाबमोिजम थनुामा ब�नपुन� द�ड, ज�रवाना, 
अदालती श�ुक, सरकारी िबगो वा द�तरु ितन� बाकँ� 
�यि�को अि�तयारनामाबाट कुनै पिन कारबाही नगनु�  
होला भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७१-CR-०८९४, ०७१-CR-
१३८२, ०७३-RC-०१६८, खुन डाँका, नेपाल 
सरकार िव. भोलेबाबा भ�ने श�भु गौतमसमेत, 
�याम�साद िव.क. िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. भोलेबाबा भ�ने श�भु गौतम

�ितवादीह�ले अदालतसम� बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा पूण� �पमा इ�कार रहेको दिेखए 
तापिन मौकामा अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान 
बेहोरा अ�ययन गदा� िनजह�ले वारदात घटाउनका 
लािग गरकेो योजना, कामको बाडँफाटँ एवम् अ�य 
भूिमकाह�का स�ब�धमा �य� गरकेा कुराह� 
एकआपसमा िम�न आएको देिख�छ । िनजह�म�ये 
कसले मोटरसाइकल चलाएको, को मोटरसाइकलको 
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पछािड बसेको, पसलिभ� को पसेको, पे�तोल 
कसले बोकेको, कसले मतृकलाई �हार गरकेो, 
पैसा कसले बोकेको, सहज �पमा भा�न सफल 
ह�नका लािग मोटरसाइकल कता फका�एर राखेको 
र को कता कोसगँ गएर बसेकोलगायतका बयान 
बेहोराह� एकआपसमा िमलेको देिखन आउछँ । िनज 
�ितवादीह� �याम�साद िव.क., भोलेबाबा भ�ने श�भ ु
गौतम र िनम�साद थापाले अदालतमा बयान गदा� 
एकआपसमा िचनजान भएको अ�य �ितवादीह�सगँ 
िचनजान नभएको भनी बयान गरकेो देिखएकोमा 
अजु�न गौतमको मो.नं.९८०७५४९४५६ बाट परुन 
भ�ने पूण�बहादरु �ीस मगर, कृ�ण गौतम, िनम�साद 
थापा, �याम�साद िव.क.र भोलेबाबा भ�ने श�भ ु
गौतमसगँ फोन स�पक�  भएको भ�ने िववरण पेस भएको 
देिखएबाट िनज �ितवादीह� सबैसगँ सबैको िचनजान 
भएको �प�ट ह��छ । यो त�यबाट यी �ितवादीह�ले 
अदालतमा गरकेो बयान िव�वासयो�य देिखदँनै । 
�ितवादी भोलेबाबा भ�ने श�भ ु गौतमको साथबाट 
पे�तोल १, �यागिजनमा २ राउ�ड गोली लोड गरकेो र 
�ाउन सगुरज�तो देिखने धलुो पदाथ� २७ �ाम बरामद 
भएको, �ितवादी िनम�साद थापाको साथबाट १० �ाम 
लागऔुषध �ाउनसगुर र परुन भ�ने पूण�बहादरु �ीस 
मगरले देखाएको ठाउ ँिपस र�ेटुर�ेटको छानामािथबाट 
१० इ�च लामो १ नाले कटुवा पे�तोल बरामद भएको 
देिख�छ । य�तो अवैध साम�ीह� िनजह�बाट बरामद 
ह�न ुनै गैरकानूनी काय� हो र ती पे�तोलको �योगबाट 
घटना घट्नलेु िनजह�को सलं�नताको पिु�ट ह�न 
जा�छ । िमिसल संल�न अ�य कागजातह� एवम् 
�ितवादीह�को बयान बेहोरा, िनज �ितवादीह�िबचमा 
भएको फोन स�पक�  र घटना घटेको काय�का िबचमा 
साथ�क स�ब�ध रहेको सहजै अनमुान गन� सिकने 
भएकोले िनजह�ले संगिठत �पमा योजनाब� 

त�रकाबाट खनुडाकँा गरकेो मा�नपुन� देिखन आउने । 
िनज �ितवादीह�ले उ� घटना घटाएको 

दे�ने ��य�दश� र �ितवादीह� भा�द ै गरकेो दे�ने 
�यि�तको मािथ त�य ख�डमा उि�लिखत भनाइह� र 
सनाखत कागजसमेतबाट मतृक द�पि��यलाई गोली 
हानी मान� र पसलमा भएको रकम लटुी लाने काय�मा 
िनज �ितवादीह�को समूह रहेको �प�ट �पमा देिखन 
आउने ।

शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृक आशा 
भ�डारीको म�ृयकुो कारणमा "Death is due the 
major neck vessel following bullet injury” भ�ने 
र मतृक रमेश भ�डारीको म�ृयकुो कारणमा "Death is 
due to haemothorax following bullet truma 
to the chest” भ�ने िचिक�सकको राय रहेको 
पाइ�छ । घटना�थल मचु�ुकाबाट घटना�थलमा 
गोलीको खोका थान ३ र सोको बलेुट थान ४ फेला 
परकेो दिेखन आउछँ । यसबाट मतृक द�पती�यको 
म�ृय ु गोली लागेर भएको तथा यसमा उि�लिखत 
�ितवादीह�को योजना र संल�नता रहेको पिु�ट भएको 
देिखने ।

�ितवादीह�म�ये भ�डारी �टोस� लट्ुनका 
लािग भोलेबाबा भ�ने श�भ ुगौतम, �याम�साद िव.क., 
अजु�न गौतम र कृ�ण गौतम ४ जना मा� गएको 
देिख�छ । िनजह� ४ जनाम�ये अजु�न गौतम र कृ�ण 
गौतम भ�डारी �टोस�िभ� पे�तोलसिहत लट्ुन जाने, 
�याम�साद िव.क. र भोलेबाबा भ�ने श�भ ुगौतम सहज 
�पमा भा�न सफल ह�नका लािग मोटरसाइकल उिचत 
ठाउमँा �ट्या�डबाई रा�ने योजनाबमोिजम आ-आ�नो 
भूिमका िनवा�ह गरकेो देिख�छ । पसलिभ� गोली चलेको 
आवाज सनेुपिछ �याम�साद िव.क. मोटरसाइकल 
िलएर भागेको र अजु�न गौतम र कृ�ण गौतम पसलवाला 
द�पती�यलाई गोली हानी पसलमा भएको रकम लटुी 
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भोलेबाबा भ�ने श�भ ुगौतमको मोटरसाइकलमा बसी 
भा�न सफल भएको अव�था देिख�छ । िनज ६ जना 
�ितवादीह�को वारदातप�चात् स�पक�  एवम् सम�वय 
भएको देिख�छ । �ितवादीह� िनम�साद थापा र 
परुन भ�ने पूण�बहादरु �ीस मगर उ� घटना घटाउने 
योजनामा संल�न रही ह�न लागेको घटनाका स�ब�धमा 
कहीकँतै ह�ला नगरी मतस�लाहमा बसेको दिेखने । 

अका� �ितवादी नारायण भ�ने िललबहादरु 
थापाको हकमा उि�लिखत �ितवादीह�ले उ� घटना 
घटाउने योजनामा िनजको सहमित वा संल�नता रहेको 
भनी भनेको अव�था देिखदँनै । िनज अनसु�धानको 
�ममा फरार रहे पिन अदालतसम� उपि�थत 
भई गरकेो बयानमा ल.ु४ प ७०१७ नं. को मेरो 
मोटरसाइकल पूण�बहादरु �ीसले मेरो त�काल काम 
छ भनी िलई गएका ह�न्, मैले कुनै योजना थाहा पाई 
मोटरसाइकल �योग गन� िदएको होइन भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । वादी प�ले व�तिुन�ठ आधार, �माण 
पेस गरी यी �ितवादी नारायण भ�ने िललबहादरु 
थापालाई अ�य �ितवादीले के गन� तयारी गरकेो भ�ने 
कुराको जानकारी रहेको वा अ�य कुनै �कारले िनजको 
संल�नता पिु�ट गन� सकेको अव�थासमेत नदेिखने ।

मािथ उि�लिखत त�यका आधारमा 
उपि�थत रहेका �ितवादी�य भोलेबाबा भ�ने श�भ ु
गौतम र �याम�साद िव.क. उपरको �यानस�ब�धी 
कसरुको स�ब�धमा मतृक�यको पसल पे�तोलसिहत 
लट्ुने योजनामा ��य� संल�नता रहेको, सोही 
वारदातको �ममा मतृक�यको म�ृय ु भएको र गोली 
हा�ने �यि�लाई बचाउ गरी पूण� तयारीसाथ भगाउन 
��य� भूिमका िनवा�ह गरकेोसमेतका आधार कारण 
देिखएबाट िनज �ितवादीह�को पे�तोलसिहत पसल 
लट्ुन जाने उ� काय� मनसायपूव�क घटाइएको घटना 
भएको ह�नाले िनज �ितवादी�यलाई अिभयोग माग 

दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने, उ� �यानस�ब�धी घटनामा 
��य� संल�न रहेका भिनएका �ितवादी�य अजु�न 
गौतम र कृ�ण गौतमका हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम 
म�ुतबीमा रहने, ��य� �पमा घटनामा संल�नता 
नभए तापिन पे�तोलसिहत पसल लट्ुने काय�को 
योजनामा संल�न भई सो कुरा कहीकँतै जानकारी 
नगराई मतस�लाहमा बसेका �ितवादी�य िनमबहादरु 
थापा र परुन भ�ने पूण�बहादरु �ीस मगरका हकमा ऐ. 
महलको १७(३) नं.बमोिजम ३(तीन) वष� कैद ह�ने 
गरी, डाकँातफ�  िनज �ितवादीह� भोलेबाबा भ�ने 
श�भ ु गौतम, �याम�साद िव.क., िनमबहादरु थापा 
र परुन भ�ने पूण�बहादरु �ीस मगरको रकम लट्ुने, 
रकम सरुि�त रा�ने, बाडँी खानेलगायतका योजनामा 
सलं�नता रहेको देिखएकोले िनज �ितवादीह� 
चारजैनालाई चोरी महलको १४(४) नं. बमोिजम 
जनही ६(छ) वष� कैद र िबगो �.५,१८,०००।- र 
सोको डेढीले ह�न आउने रकमसमेत जनही ज�रवाना 
ह�ने गरी, िबगोतफ�  बरामद भएको �.३,२५०।- 
जाहेरवालालाई िफता� िदलाई नपगु �.५,१४,७५०।- 
िनज �ितवादीह� चारजैनाबाट जाहेरवालालाई 
बराबरीका दरले भराइिदने गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�थाको िव�मानता दिेखन नआउने ।

�ितवादी भोलेबाबा भ�ने श�भ ु गौतमलाई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट ज�मकैद भएको 
फैसलाउपर िनज �ितवादीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन नगरकेोले िनजको हकमा साधक दायरीमा 
दता� भएको ह�दँा िनजलाई भएको सजायका स�ब�धमा 
साधकको रोहमा िवचार गदा�, िनज �ितवादी र अ�य 
�ितवादीह�समेत सङ्गिठत भई पे�तोलसिहत 
भ�डारी �टोस�मा लट्ुने योजना बनाई िनद�ष मतृक 
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द�पती�यको िनम�म ह�या ग�रएको र गोली हा�ने 
अ�य �ितवादीह�लाई मोटरसाइकलमा राखी 
भगाएको पिु�ट भएको अव�था छ । िनज �ितवादी 
अ�य डाकँा म�ुामा समेत कसरुदार ठहरकेो िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट दिेखएकोले िनज �ितवादी 
पटकपटक अपराध गन� आपरािधक �कृितका मािनस 
भएको देिखयो । िनजको आपरािधक घटनाको तयारी, 
��य� सलं�नता, घटना�थलमा उपि�थित तथा मान� 
काय� गन�ह�लाई भगाउने काय� गरबेाट िनजलाई भएको 
सजाय िमलेकै देिखने । 

�ताप तलुाचनको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी ियनै भोलेबाबा भ�ने श�भ ु गौतम 
भएको म�ुा नं. ६७-०६७-०२३८७ को डाकँा म�ुामा 
िनज �ितवादीलाई ६ वष� कैद र िबगो �.२,७३,५००।- 
को डेढीले ह�ने �.४,१०,२५०।- ज�रवाना ह�ने गरी 
र शशुीला अिधकारीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी ियनै भोलेबाबा भ�ने श�भ ु गौतम 
भएको म�ुा नं. ०६७-CR-०२७९ को डाकँा म�ुामा 
िनज �ितवादीलाई �. ५३,९२५।- ज�रवाना र छ 
वष� कैद ह�ने गरी िमित २०६८।२।१६ मा फैसला 
भएको देिख�छ । िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
�प�देहीले उ� दवैु फैसलाका �ितिलिपह� साथै राखी 
िनज �ितवादीलाई डाकँातफ�  पटके कायम ग�रपाउ ँ
भनी �प�देही िज�ला अदालतलाई च.नं.४०४ िमित 
२०६८।८।४ मा प�ाचार गरकेो देिखयो । कसरुदारको 
पटक कायम ह�नलाई अिभयोग प�मा दाबी िलएको 
देिखएन । ��ततु खनुडाकँा म�ुाको अिभयोग प� 
िमित २०६७।४।१८ मा दायर भएको दिेख�छ भने 
पटक कायम गन� पेस ग�रएका डाकँा म�ुा उ� म�ुा 
िवचाराधीन रहेको अव�थामा िमित २०६८।२।१६ 
मा फैसला भएको देिखयो । यसरी ��ततु म�ुा दता� 
गदा�को अव�थामा अदालतबाट यी �ितवादी कसरुदार 

�मािणत भइसकेको दिेखएन । तसथ�, िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, �प�दहेीले अिभयोग प� दता� भएको 
िमितभ�दा पिछ फैसला भएका म�ुाका फैसलाका 
�ितिलिपह� प�माफ� त पेस गरकेो आधारमा िनज 
�ितवादीलाई पटक कायम गरी पटकेमा सजाय गन� 
िम�ने दिेखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७१/१/३० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल चै� २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०२९६, कत��य 
�यान, मानबहादुर लुहार र नेपाल सरकार

जाहेरवाला जौलादेवी कामीले जाहेरीलाई 
समथ�न गरी अदालतमा उपि�थत भई �ितवादी 
मानबहादरु लहुारले कुटिपट गरी मतृकलाई मारकेो 
भनी बकप� गरकेो र ��य�दश� मकेुश लहुारले 
जङ्गलमा �ितवादी मानबहादरु लहुारले मतृक कमला 
लहुारलाई कुटिपट हातपात गरकेो मैले देखेको ह� ँभनी 
बकप� गरकेो दिेख�छ भने अका� ��य�दश� �ितवादी 
तथा मतृकका छोरा िवजय लहुारले �ितवादीले मतृक 
कमलालाई जङ्गलमा र दवेताको थानमा कुटिपट 
गरकेो हो, म र मकेुश िनजको साथमा गएका हौ ँ। बबुाले 
आमालाई कुटेपिछ जिमनमा ढलेक� ह�न्, �ितवादीले 
मतृक आमाको छातीमा ज�ुाले �यापेको, लातले 
हानेको हो, आमा बेहोस भएपिछ बोकेर �याएको हो, 
मतृक आमा �ितवादी बबुाको कुटाईको चोट कारणबाट 
मरके� ह�न् भनी िकटान गरी बकप� गरकेो देिखएकोले 
यी �ितवादीले आ�नो कुटिपटको कारणले मतृकको 
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म�ृय ु भएको नभई िवष सेवन गरी म�ृय ु भएको भनी 
मौकामा र अदालतमा बयान गर े तापिन मतृकको 
म�ृय ु िवष सेवन गरी भएको भनी �यसको कुनै ल�ण 
एवं िवषस�ब�धी कुनै सबदु �माण िमिसल संल�न 
कागजातबाट नदिेखदँा िनज पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृकको म�ृय ुिवष सेवनको कारणले भएकोले सफाइ 
पाउ ँभ�ने भनाइ िव�ासयो�य मा�न नसिकने ।

मतृकको शरीरमा िनलडाम चोटपटक लागी 
सिु�नएको, रगत जमेर सिु�नएज�तो रहेको छ भनी शव 
परी�ण गन� डा�टर नस�ल अ�सारीले गरकेो बकप� 
र मतृकको िभसेरा परी�ण �ितवेदनबाट िभ�ी चोटले 
गदा� िभ�ी Bleeding भई जमेको ह�नाले मतृकको 
म�ृय ुह�न स�छ भ�ने महाकाली अ�चल अ�पतालको 
प�समेतका �माणबाट मतृकको म�ृय ु िवष सेवनको 
कारण नभई �ितवादीको कुटिपटका चोटपटकको 
कारणले म�ृय ुभएको पिु� ह�न आएकोले �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) न�बरबमोिजम �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो स�ु क�चनपरु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको 
फैसला अ�यथा  दिेखन नआउने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार‚ कारण‚ 
अव�था र �माणह�बाट यसमा �ितवादीले मतृकलाई 
जोिखमी हितयार �योग गरकेो नदिेखएको, आफूले 
कुटिपट गरकेो चोटबाट मतृक बेहोस भइसकेप�ात् 
अ�पताल प�ुयाएकोसमेत दिेखएकोले �ितवादीको 
कुटिपटको चोटले मतृकको म�ृय ु भएको देिखएकोले 
िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १३(३) बमोिजम 
सजाय गरी भएको स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७३/८/२२ को फैसला सदर गन� गरकेो उ�च 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

अब ज�मकैदलाई १८८ नं. �योग गरी 
सजाय घटाएको स�ब�धमा िवचार गदा� मतृक 
पनुरावेदक �ितवादीको �ीमती भएको देिख�छ । लो�ने 
�वा�नीिबचको झगडा परी कसम खवुाउनको लािग 
मि�दरमा लगेको अव�थामा समेत आ�नै �ीमान् 
�ितवादीले कुटिपट गदा� �ीमती बेहोस भएपिछ त�काल 
प�वा भ�ने पदमबहादरु धामीको मोटरसाइकलमा 
हाली उपचारको लािग महाकाली अ�चल अ�पतालमा 
प�ुयाई �यहा ँ उपचार ह�न नस�ने भएपिछ भारतको 
खटीमा भ�ने ठाउमँा उपचारको लािग लगेको 
देिख�छ । �ितवादीले मतृकलाई मान�स�मको योजना 
बनाई जोिखमी हितयार �योग गरकेो नदेिखनकुा 
साथै लो�ने �वा�नीिबच एकआपसमा समझदारी 
नभई झगडा भई लो�नेले �वा�नीलाई कुटिपट 
गरकेो देिख�छ र मतृकको शरीरमा ग�भीर चोटसमेत 
नदिेखएको अव�थामा �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� जाने भएकोले 
स�ु िज�ला अदालतले अ.बं. १८८ नं. �योग गरी 
१० वष� कैद सजाय गन� गरी �य� गरकेो रायसमेत 
चक� पन� जाने देिखएकोले �ितवादीलाई ८ वष� कैद 
सजाय ह�नको लािग रायसमेत �य� गरी अ.बं.१८६ 
नं.बमोिजम साधक जाहेर ग�रएको पनुरावेदन अदालत 
िदपायल, महे��नगर इजलासको िमित २०७४/२/२४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१७७०, जबरज�ती 
करणी, अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार 
िव. जािफर आलम भ�ने जिफर आलम
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अपहरण तथा शरीर ब�धकको सवाल छ 
सोतफ�  िवचार गदा� पीिडता जसलाई मोटरबाइकमा 
राखी झापाबाट मोरङको उला�बारीमा लादँा कुनै 
�ितकार नगरकेो, साव�जिनक �थलमा गहुार मा�न 
नसकेको, ३-४ िक.िम. पैदल िहडँी कोठामा पगेुको 
भ�ने पाइएको, जबरज�ती करणीको वारदातप�ात् दवुै 
एकै�थानमा रहेको दिेखएको, �ितवादीले िववाह गन� 
��ताव राखेपिछ पीिडता सहमत भएको र पीिडताको 
सहमितबाट करणी भएको भ�ने दिेखएको र ियनकै 
सहमितमा िनजको घरबाट मोरङको उला�बारी ि�थत 
कोठामा राखेको भ�नेसमेत पाइदँा �ितवादीलाई 
अपहरण तथा श�ररब�धक अिभयोगमा समेत सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ विण�त िववरणबाट स�ु झापा 
िज�ला अदालतले पीिडतालाई �ितपूित�समेत 
भराइिदनपुन�मा सो नभराउने गरकेो फैसला सो 
हदस�म केही उ�टी गरी �.२५ हजार �ितवादीबाट 
पीिडतालाई �ितपूित�  भराइिदने ठह�याई उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७४।२।१० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल �ावण २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-१५५०, १५५१, कत��य 
�यान, धनबहादुर भ�ने गगंाबहादुर साक� िव. नेपाल 
सरकार, पदमबहादुर साक� िव. नेपाल सरकार

जेठो र मािहलो छोराह� िमली का�छो 

छोरा िच�बहादरुलाई िचप�टसमेतले हानी मारकेोमा 
आ�नै दईु छोराह�उपर कानूनी कारबाही ग�रपाउन 
बाब ु केशरमान साक�ले िकटानी जाहेरी िदएकोमा 
िनजह�ले मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो हो भनी 
घटना दे�ने सिुजता साक�ले मौकामा कागज गरकेो 
देिख�छ । मौकामा �ितवादीह� कसरु अपराधमा सािबत 
रहेकोमा �ितवादीम�येका गङ्गाबहादरुले एक पटक 
िचप�टले हानेकोस�म हो �यसपिछ आ�मर�ाको लािग 
दाज ु पदमबहादरुले हानेको िचप�टको कारण भाइको 
म�ृय ुभएको भनी कसरु गरकेोमा पदमबहादरुउपर पोल 
गरी र अका� �ितवादी पदमबहादरुले दवैुजना िमली 
आ�मर�ाको लािग िचप�ट तथा ढुङ्गाले हा�दा भाइको 
म�ृय ुह�न गएको हो भनी �ितर�ाको िजिकर िलई स�ु 
अदालतमा बयान गरकेो पाइने ।

लास जाचँ मचु�ुकामा मतृकको टाउकोमा 
बाया ँ भागमा तीन ठाउमँा, िनधारको बायापँ�� 
टाउकोितर एउटा र आखँीभौमँिुन एउटा काटेको खत 
रहेको भ�ने र शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
Blunt Force trauma to the head भ�ने उ�लेख 
भई धार नभएको हितयारले टाउकोमा ग�भीर चोटको 
(Serious Injury) कारण मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
पाइने ।

वारदात �थल �ितवादीको घर आगँन 
रहेको र �ितवादीको घर आगँनमा गई अल�चीको कुरा 
िझक� मतृक आफँैले िववाद �ार�भ गरपेिछ मतृक र 
�ितवादी गङ्गाबहादरुिबच हात हालाहाल भएको 
पाइ�छ । �यसै समयमा होह�ला सनुी अका�  �ितवादी 
पदमबहादरुसमेत वारदात �थलमा आइपगेुको र 
त�कालको �रसमा यी �ितवादीह�ले घटना�थलमा 
रहेको ढुङ्गा तथा िचप�टसमेतले मतृकलाई �हार 
गरकेो भ�ने त�य �थािपत ह�ने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
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१४ नं. मा �यान माना�को मनसाय रहेनछ, �यान 
िलनपुन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा 
िवष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, 
म�ुका इ�यािद हा�दा सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� 
�यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको दिेख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले �यान 
मान� मानसाय राखेको नदेिखएको, �यान मान�लाई इवी 
राखेको पिन नपाइएको र लकु� चोरीकन हानेकोसमेत 
नदेिखएको अव�थामा अल�चीको िवषयमा िववाद 
ह�दँा उ�ेजनामा आई उसै मौकामा उठेको �रस था�न 
नसक� घटना�थलमा रहेको ढुङ्गा तथा िचप�टले �हार 
गरकेो चोटको कारण मतृकको म�ृय ुह�न गएको दिेखन 
आएको ह�दँा यी �ितवादीह�ले �यान मान� पूव�योजना 
तथा मनसायका साथ ढुङ्गाले हानेको भ�ने अव�था 
देिखएन । �ितवादीह�ले मनसायपूव�क मतृकको 
ह�या गरकेो नदेिखएको अव�थामा सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको 
कसरु अपराधमा �ितवादीलाई जनही १० वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी स�ु अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादीह�ले अल�चीको िववादमा 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� िचप�ट तथा 
ढुङ्गाले हानेको कारण मतृकको म�ृय ु भएको भनी 
�ितवादीह�लाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम जनही १० वष�का दरले कैद 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु इलाम िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासको िमित २०७३।९।४ को फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मेघनाथ चापागाइँ
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-WO-०४९२, उ��ेषण, 
राजकुमार भ�राई िव. �े�ीय िश�ा िनद�शनालय, 
म�यमा�चल हेट�डासमेत

िनवेदकको काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम परी�ण गरी िश�क सेवा आयोगले िनवेदक 
राजकुमार भ�राईले ७३.७९ अङ्क �ा�त गरकेो 
भनी िमित २०७१।४।४ को गोरखाप�मा िस.नं.२ 
मा नाम �कािशत गरपे�चात िवप�ी आयोगले िमित 
२०७१।८।१७ मा एकप�ीय िनण�यले �रट िनवेदकको 
बढुवा सूचीबाट नाम हटाउने काय� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भए गरकेो नै देिख�छ । जहासँ�म 
िवप�ीम�येका इ��जीतकुमार पा�डेयको िलिखत 
जवाफको �करण ४ मा िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम २२(छ) को उपिनयम ४ को ख�ड (क) मा ७ 
वष� अिविछ�न �थायी सेवा गरकेो �यि� मा� बढुवाको 
लािग यो�य ह�ने भए तापिन िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ को िनयम २७ ले बढुवाको लािग 
५ वष� शैि�क स� �थायी नोकरी अविध पूरा भएको 
ह�नपुछ�  भ�ने कानूनी �यव�था भएबाट यी िनवेदक 
बढुवा �योजनका लािग उ�मेदवार ह�न यो�य नै रहेको 
देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट यी �रट िनवेदक उ� िव�ापनअनसुार 
यो�य उ�मेदवार भई बढुवा सूचनाको फाराम भरी 
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बढुवा भएप�चात पनुः िवप�ी िश�क सेवा आयोगले 
एकतफ� �पमा आफँै बढुवा पनुरावलोकन गरी यी �रट 
िनवेदकको बढुवा सूचीमा रहेको नाम हटाउने गरी िमित 
२०७१।८।१७ भएको िनण�य सोही िनण�यको िमित 
२०७१।८।१९ मा �कािशत गोरखाप�को सूचना र 
िमित २०७१।९।३ को प�समेत उ��ेषणको आदेश 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकको नाम बढुवा सूचीमा 
कायम गनु�  भनी िवप�ी िश�क सेवा आयोगसमेतका 
नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७७ साल पौष २२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RB-०६०६, ब�िकङ 
कसुर, तारा गु�ङ िव. नेपाल सरकार

 ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३ मा िमित २०७३।०६।१८ मा भएको संशोधनले 
उपदफामा ख�ड (ग) थपी चेक बाउ�सलाई पिन ब�िकङ 
कसरु मानेको छ । �यस उ�ा�त चेक बाउ�सको काय� 
बैिकङ कसरुअ�तग�त नै पन� भनी अदालतबाट पिन 
�वीका�रद ैआएको अव�थामा उ� काय� ब�िकङ कसरु 
नभई लेनदनेको ि�या ह�न स�ने भ�ने अि�तम �या�या 
भई अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भइसकेको 
अव�था छैन । यस कारणले चेक बाउ�सलाई अिहले नै 
ब�िकङ कसरु होइन, लेनदेनसरहको �यवहार हो भनी 
भिनहा�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

ब�िकङ कसरुस�ब�धी म�ुामा हालको कानूनी 
�यव�थाले आ�नो खातामा पया��त रकम छैन भ�ने 

जा�दाजा�दै चेक काटी भ�ुानी माग ग�रएको छ भने 
मा� पिन उ� काय� दफा ३ को ख�ड (ग) को कसरु 
मानेको देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो 
खातामा जाहेरवाला ह�र दवाडीलाई िदन प�ुने पया��त 
मा�ामा रकम नभएको कुरा आफूलाई थाहा जानकारी 
ह�दँाह�दँ ै पिन िनज जाहेरवालालाई चेक काटी िदएको 
भ�ने त�य िमिसलबाट देिखन आएको ि�थितमा 
�ितवादी तारा ग�ुङको उि�लिखत काय� िनजले 
िजिकर िलएज�तो नभई ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ को ख�ड (ग) बमोिजमको 
कसरु यी �ितवादीले गरकेो भ�ने त�य �थािपत ह�ने ।

�ितवादी तारा ग�ुङले जाहेरवाला ह�र 
दवाडीलाई �ितवादीको �भ ु ब�क धनगढी शाखाको 
चेक नं. ०००६१३७६६३ बाट �. ३,५०,०००।- 
र सोही खाताको चेक नं. ०००६१३७६६४ बाट 
�.३,२५,०००।- समेत गरी ज�मा �. ६,७५,०००।- 
(छ लाख पचह�र हजार �पैया)ँ का दईुवटा चेक 
िदएकोमा िनज जाहेरवाला उ� चेक साट्न जादँा 
�ितवादीको खातामा उि�लिखत रकम नभएको भनी 
ब�कबाट जानकारी पाएको अव�थामा िनज �ितवादीको 
उ� काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३(ग) अ�तग�तको कसरु गरकेो मा�नपुन� ।

�ितवादीउपर जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, 
भ�ुानी ह�न नसक� िफता� भई बाउ�स भएका चेकह�, 
�ितवादीको खातामा पया��त रकम नभएकाले चेक 
सटही ह�न नसकेको भ�ने �भ ुब�कको प�, घटना िववरण 
कागज गन� मािनसह�  अ�णकुमार िसंह, महे�र 
ओझा र िड�लीराज भ�को भनाइलाई अ�णकुमार 
िसंहले अदालतमा उ� मौकाको भनाइलाई समथ�न 
गरी बकप� गरकेो अव�था, �ितवादीले मौकामा र 
अदालतमा सािबती भई गरकेो बयानसमेतबाट यी 
�ितवादीले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
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दफा ३(ग) को कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकाले उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण र 
कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी तारा ग�ुङलाई 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा १५(१) 
बमोिजम ९ (नौ) िदन कैद र िबगोबमोिजम �. 
६,७५,०००।- (छ लाख पचह�र हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले उ� िबगोबमोिजमको 
रकम �ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठह�याएको 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको िमित 
२०७५।०२।०९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल काि�क ४ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७५-RB-०६०६, ब�िकङ 

कसरु, तारा ग�ुङ िव. नेपाल सरकार भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-०४०४, डाकँा चोरी, 
अजम रोकायासमेत िव. नेपाल सरकार

धौलागोह उपभो�ा सिमितको िनण�यबमोिजम 
�.१२,०२,३९०।- िभिडसेफ काया�लय, मा�मबाट 
�ितवादी अजम रोकायाले िमित २०७०।१।३० 
मा भरपाई गरी चेक नं. ०२९२९४७ बाट िलएको 
�.१२,०२,३९०।- नर�े� भ�डारीले सोही िमितमा 
बझुी िलएको कुरा िमिसल सामेल रहेको चेकको 
अध�क�ीको छायँा�ितबाट दिेख�छ । �ितवादी अजम 
रोकायाले अनसु�धानका �ममा र अदालतसम�को 
बयानमा �.१२,०२,३९०।- िभिडसेफबाट िलएको 

र उ� वारदात आ�नो योजना र सरस�लाहबमोिजम 
भएको अव�थामा अ�य �ितवादीह�बाट त�काल 
रकम बरामद नभई िमित २०७०।२।९ गते रकम 
बरामद ह�नकुा साथै यी �ितवादी अजम रोकायासमेत 
सोही िमितमा मा� प�ाउ परकेो दिेख�छ । �यित लामो 
समयस�म �ितवादीले अ�य�ै रकम लकुाउन वा रकम 
नासी मासी खान स�ने अव�था ह�दँा �ितवादी अजम 
रोकायाबाट कुनै रकम बरामद नभएको, िनजलाई 
रकमको भागसमेत नलगाएको भ�ने भनाइ व�तिुन� 
�वत�� �पमा पिु� ह�न आएको िमिसल सलं�न �माण 
कागजातह�बाट देिखन आएन । वारदातको त�काल 
अिघ पीिडत नर�े� भ�डारीले बझुी �याएको रकम 
�.१२,०२,३९०।- बाट कहीकँतै खच� भई नस�दै 
वारदात घटेको दिेखदँा सोही िबगो नै कायम ह�ने 
देिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारण र 
�माणसमेतबाट ��ततु म�ुामा �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं. बमोिजम डाकँाको 
कसरुमा सोही महलको १४(४) नं. बमोिजम जनही 
६ वष� कैद सजाय गरकेो स�ु कािलकोट िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरी �ितवादीह�बाट बरामद 
भएको रकम �. ८,६४,०००।- मा� िबगो कायम गरी 
सोबमोिजम जनही डेढी १२,९६,०००।- ज�रवाना गन� 
गरकेो हदस�म स�ु फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी गरी डाकँा चोरी भएको िबगो �.१२,०२,३९०।- 
कायम भई �ितवादीह�लाई चोरीको १४(४) नं. 
बमोिजम िबगोको डेढी �.१८,०३,५८५।- जनही 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाबाट िमित २०७२।९।१ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी / अन ुयाकामी
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ९ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं१८

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७७-WH-००६५, ब�दी��य�ीकरण, 
िशवराज िगरी िव. उ�च अदालत तुलसीपुरसमेत

फुक�माया पनुको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िशवराज िगरी भएको कत��य �यान 
म�ुामा यी िनवेदकलाई अिभयोगसाथ स�ु अदालतमा 
पेस ग�रएकोमा बयान काय� ह�न नपाई त�कालीन समयमा 
माओवादीले दाङ िज�ला, सदरमकुाम घोराहीमा, 
आ�मण गरेकोले यी िनवेदक भागी लामो समयस�म 
फरार रहेकोमा िनवेदकलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ६ नं. को देहाय ४ बमोिजम २ वष� कैद ह�ने 
ठह�याई स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला त�कालीन पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
उ�टी गरी िनवेदक �ितवादीलाई १० वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहरी फैसला भई िनजको नाममा सोबमोिजम 
लगत रहेकोमा �हरीले िमित २०७६।९।१० मा 
प�ाउ गरपे�चात् मा� उ� म�ुामा भएको फैसलाको 
जानकारी ह�न आएको तथा पनुरावेदन गन� अवसरसमेत 
नपाएकोले उ� फैसलासमेत कानूनिवपरीत रहेकोले 
मलाई थुनामा रा�ने गरी िदएको कैदी पजु�समेत बदर 
गरी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको म�ुय िनवेदन िजिकर रहेकोमा िनवेदकलाई 
अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजम लागेको कैद 
असलुउपर गन�का लािग फैसला काया��वयनको �ममा 
�हरीले प�ाउ गरी कानूनबमोिजम नै थनुामा रा�न 
पठाइएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ रहेको ।

�ितर�ाको मौका नै निदई �ाकृितक 

�यायको िस�ा�तिवपरीत कसरुदार कायम गरी सजाय 
ग�रएको भ�ने िनवेदकको िजिकर रहेकोमा �यसतफ�  
हेदा�  िनवेदकलाई अिभयोगप� साथ स�ु अदालतमा 
उपि�थत गराइएकोमा उ� िदन समयाभावले बयान 
काय� ह�न नसकेप�चात् िज�ला �हरी काया�लय, 
दाङमा िफता� पठाएको र सोही िमित २०५८।८।८ 
गते राित �हरी काया�लयमा भएको माओवादी 
आ�मणका कारण यी िनवेदक �हरी िहरासतबाट 
भागी फरार रहेकोले िनजको बयान ह�न नसकेको 
कुरा उ� कत��य �यान म�ुाको स�ु िमिसलबाट 
देिख�छ । आफूउपर  दायर भएको �यानस�ब�धी म�ुामा 
घटनाप�चात् मनािसब र यथोिचत समयमा आधार र 
कारण दसा�उदैँ आ�नो भनाइ रा�नलाई िनवेदकलाई 
�य�तो कुनै अवरोध भएको िथयो जसले गदा� िनज 
अदालतमा हािजर ह�न पाएका िथएनन् भ�ने िनजले 
िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको नदेिखएको अव�थामा 
िनवेदकले आ�नो कानूनको पालनास�ब�धी कत��य 
एवं  दािय�व�ित उदासीन रही त�काल दशेमा िव�मान 
��� समा�त भएको धेरै वष�स�म आफूउपर िज�ला 
अदालतमा कत��य �यान म�ुा दायर रहेको जानकारी 
रा�ने यी िनवेदक यथोिचत समयिभ� अदालतमा 
उपि�थत नभई समयको लामो अ�तरालपिछ �यो 
पिन अदालतबाट भएको उपयु�� म�ुाको फैसलाको 
काया��वयनको िसलिसलामा �हरी�ारा प�ाउ 
परपेिछ मा� िनज�ारा ��ततु िनवेदन पन� आएको 
देिखदँा िनजको िनवेदन दाबी नै अ�वाभािवक एवं 
कानूनस�मत देिखन आउदैँन । यसरी यी िनवेदक 
�हरी िहरासतबाट िमित २०५८।८।८ गते म�ु भएपिछ 
देशमा िव�मान ���समेत सा�य भइरहेको अव�थामा 
स�ु अदालतबाट फैसला ह�दँाको िमित २०६१।६।४ 
स�म अथा�त् लगभग ३ वष�को अविधस�ममा पिन 
आफूउपर दायर भएको म�ुामा �ितर�ाका लािग िनज 
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अदालतमा उपि�थत ह�न नआई फरार भई बसेको 
अव�थामा िनजउपर परकेो कत��य �यान म�ुामा 
भएको फैसला काया��वयनको िसलिसलामा �हरी�ारा 
िमित २०७६।०९।१० मा प�ाउ परी थुनामा परपेिछ 
मा� उ� म�ुामा �ितर�ाको मौका निदइएको भ�ने यी 
िनवेदकको भनाइ यिु�सङ्गत देिखन नआउने ।

२०५८ सालमा माओवादी आ�मणमा 
परी �हरी िहरासतबाट म�ु भई भागेका यी िनवेदक 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६२।१०।१९ मा 
फैसला ह�दँा तथा सो फैसलाअनसुार लागेको कैदको 
लगतअनसुार िमित २०७६।९।१० मा �हरीले प�ाउ 
गनु�  अिघस�म पिन अदालतमा उपि�थत नभएका 
यी िनवेदकले �हरी�ारा प�ाउ परपे�चात् मा� 
�ितर�ाको  मौका पाइन भ�ने िनजको भनाइ आफँैमा 
�िततलायक देिखदैँन । र िनजको िनवेदन िजिकर पिु� 
ह�ने कुनै आधार कारणसमेत िनवेदनमा उ�लेख भएको 
देिखदँैन । आफूउपर कत��य �यान म�ुा दायर भएको 
जानकारी भएका यी िनवेदकले �हरी िहरासतबाट म�ु 
भइसकेपिछ अदालतमा उपि�थत भई आ�नो सफाइ 
पेस गन� अवसर, मौका रहदँारहदँै समयमै �यसतफ�  
जाग�क भई सरोकार रा�नपुन�मा नराखी सजायबाट 
उ�मिु� पाउन सिक�छ िक भ�ने मनसायबाट �े�रत भई 
फरार रहेको भ�ने नै रहेछ भ�ने िनजको �यवहारबाटै 
देिखने । 

नेपालको संिवधानको धारा ४८(ख) ले 
संिवधान र कानूनको पालना गनु�   ��येक नाग�रकको 
कत��य ह�ने भनी मौिलक हक र कत��यअ�त�गत 
प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । उ� संवैधािनक �यव�था 
मतुािबक यी िनवेदकले कानून र सिंवधानको 
पालना�ित उदासीन रही आफूमािथ लागेको 
अिभयोगको बारमेा जानकार रहेका यी िनवेदक म�ुा 
दायर ह�दँाको अव�थामा िव�मान दशेको असहज 

ि�थित सहज बिनसकेपिछ पिन सनुवुाइको हकबाट 
वि�चत भई �ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�त 
�व�छ सनुवुाइको मौकासमेत नपाई मेरो स�ब�धमा 
फैसला भयो भनी िनवेदकले िलएको िजिकर संिवधान 
एवं कानूनअन�ुप रहेको मा�न नसिकने । 

िनवेदकले त�कालीन मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दबो�तको ९४ नं मा �यवि�थत मौकमा अदालतमा 
आफँै उपि�थत भई आफूउपरको अिभयोगको 
�ितर�ा गनु�पन�मा सो नगरी �हरी�ारा प�ाउ 
परपेिछ मा� कानूनी �ि�या अवल�बन नगरी भएका 
फैसलाको आधारमा थुनामा रा�ने काय� गैरकानूनी 
रहेको भनी िलएको िनवेदन िजिकरका स�दभ�मा हेदा� 
त�काल �चलनमा रहेको अदालती ब�दोब�तको 
९४ नं. मा  म�ुा हेन� अड्डाले... “कैदको सजाय 
ह�ने राजकाजस�ब�धी म�ुा, कत��य �यान, �यान 
मान�को उ�ोग, डाकँा, गोवध, �वदेशी वा िवदेशी 
म�ुा खोटो टक मारकेो वा छापेको र �य�तो 
खोटो म�ुा चलन गरकेो वा गन� उ�ोग गरकेो म�ुा, 
जबरज�ती करणीको महलअ�तग�त सजाय ह�ने 
म�ुा, िजउ मा�ने बे�न े वा सोस�ब�धी म�ुा, लागु 
औषधस�ब�धी म�ुा, रा��सेवकले  नगद वा िज�सी 
मसौट गरकेो म�ुा, सरकारी स�पि� रहकेो घरमा 
आगो लगाएको म�ुामा अिभयु�लाई  िगर�तार 
गन� सकेस�मको ह�िलयासमेत खुलाई अिभयु� 
रहबेसकेो इलाका �हरी काया�लय वा �हरी 
कम�चारीका नाउँमा यसै महलको ९८ न�बरको 
नमनुाबमोिजमको वार�ेट दुई �ित र सात िदनस�म 
तदा�खसाथ खोजतलास गदा� पिन अिभयु� 
िगरफतार ह�न नसके तामले गन� यसै महलको ९९ 
न.ं बमोिजम स�री िदने �यादी पुज�समेत  लेखी 
पठाई सो सात िदनको �याद नाघेपिछ उ� �यादी 
पुज� जारी भएको बेहोरा अड्डाको सूचना पाटीमा 
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र यथास�भव कुनै �थानीय प�–पि�कामा समते 
�कािशत गनु�पछ� । �हरी काया�लय वा कम�चारीले 
पिन वार�ेट पाएपिछ सो बदर वा तामेल नभएस�म 
तदा�खसाथ अिभयु�लाई खोजतलास गरी प�� 
बाटाको �यादबाहके चौबीस घ�टािभ� वार�ेट 
जारी गन� अड्डामा दािखल गराउनु पछ� । अिभयु� 
अ�य इलाकामा गई बसकेो प�ा लागे �य�तो �हरी 
काया�लय वा कम�चारीले आ�नो नाउँको वार�ेट 
अिभयु� गई बसेको इलाकाको �हरी काया�लय 
वा कम�चारीको नाममा पठाई  वार�ेट  जारी  गन�  
अड्डालाई सूचना गनु�पछ� । �यसरी आएकोमा �हरी 
काया�लय वा कम�चारीले आ�नो नाउँमा आदेश 
भएसरह तामले गनु� गराउन ुपछ� । सोबाहके फौजदारी 
म�ुामा समा�ान र देवानी म�ुामा इतलायनामा 
बाटाको �यादबाहके ितस िदनको �याद िदई जारी 
गनु�पछ� र सो समा�ान इतलायनामा यसै महलको 
१०४ न�बरको नमनुाबमोिजम ह�नुपछ�” भ�ने कानूनी 
�यव�था भएकोमा यी िनवेदक अिभयोगप�साथ 
अदालतमा पेस भएप�चात् बयान काय� ह�न नपाउदँ ै
माओवादी�ारा दाङ िज�ला आ�मण ह�दँा िमित 
२०५८।८।८ गते भागी लामो समयस�म फरार रही 
कानून र आदशेको पालनामा िनज �वयम् उदासीन 
रहेको ह�दँा स�ुदेिख नै हािजर नभई फरार रहेको 
भ�ने नदिेखदँा कानूनको उि�लिखत �यव�थाअनसुार 
िनवेदकका नाउमँा वार�ेट तथा �यादी पजु� जारी गनु�पन� 
अव�था िव�मानता नदेिखदँा िनवेदन िजिकरबमोिजम 
िनजका नाउमँा �याद सूचना जारी गरी पनुरावेदनको 
�यादसमेत िदनपुन� कानूनी र काय�िविधगत �यव�था 
भएकोसमेत देिखएन । िकनिक िनवेदकलाई अदालतमा 
उपि�थत गराई समयाभावको कारणले बयान ह�न 
नसकेको ि�थितमा उपयु��बमोिजम घटना ह�न गई 
�वयम् िनवेदक भागी फरार रहेको अव�था ह�दँा �यादी 

पजु� जारी भएन, पनुरावेदनको �यादसमेत िदइएन 
भ�ने िनवेदकको भनाइ यिु�य�ु नदेिखने ।

िनवेदकले सािबक मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २०८ नं. बमोिजम पनुरावेदनको 
�यादसमेत जारी नै नगरी ग�रएको फैसला 
कानूनिवपरीत भएको भ�ने िजिकरको स�ब�धमा हेदा�, 
त�काल �चलनमा रहेको उ� मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २०८ नं. मा “अड्डाबाट जारी भएको 
समा�ान इतलायनामाको �याद ता�रखमा �ितवाद 
नगरी �याद गुजारी बसेका झगिडयाको ऐनबमोिजम 
एकतफ� �माण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन 
ला�न स�ैन । समा�ान इतलायनामा तामेल गदा� 
यसै महलको ११० न�बरबमोिजम रीत नपु�याई 
तामेल गरकेोले थाहा पाउन नसक� �ितवादी िदन 
नपाई �याद ग�ुेको भ�ने उजुरीसाथ फैसला भएको 
छ मिहनािभ�मा थाहा पाएको प�ितस िदनिभ� 
झगिडयाले �ितवादी लेखी िदन �यायो भने 
पिहले िमिसल सामेल रहकेो तामेली समा�ान हरेी 
रीतपूव�क तामेल भएको देिखन आएन भने सोही 
बेहोराको पचा� लेखी �ितवादी दता� गरी ऐनबमोिजम 
बु�नुपन� �माण बुझी म�ुा फैसला गनु�पछ� । रीत पुगी 
तामेल भएको देिखएमा सोही बेहोरा खोली उजुर 
ला�न स�ैन भनी दरपीठ गरी िफता� िदनुपछ�” भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकोमा यी िनवेदक स�ु िज�ला 
अदालतमा हािजर भई बयान काय� ह�न नपाउदँै िज�ला 
सदरमकुाममा माओवादी�ारा आ�मण भई भागेको 
अव�था देिखदँा उ� ऐनको सिुवधा पाउन स�ने 
अव�था नदेिखने ।

अदालतको फैसलाले लागेको द�ड ज�रवाना 
असलुउपर गन� िसलिसलामा िनवेदकलाई प�ाउ 
गरी कैदमा रा�ने गरकेो काय� कानूनस�मत देिखन 
आएकाले िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
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आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर ५ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार �े�ठ र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७५-CR-२२६४, हाडनाता जबरज�ती करणी, 
बाल यौन दुराचार, प�रवित�त नाम महाराजग�ज ६७ 
िव. नेपाल सरकार

�ितवादी प�रवित�त नाम महाराजग�ज ६७ 
ले आ�नै ११ वष�या नाबािलका छोरी प�रवित�त 
नाम महाराजग�ज ६५ लाई �ितवादी प�रवित�त नाम 
महाराजग�ज ६७ ले गरकेो उ� काय� मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. मा प�रभािषत 
३(२) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज 
�ितवादी प�रवित�त नाम महाराजग�ज ६७ लाई सोही 
महलको ३(२) नं. बमोिजम सजाय ह�न र �ितवादीले 
आ�नो संर�णमा रहेक� आ�नै छोरीलाई करणी 
गरकेो दिेखदँा ३(क) नं. बमोिजम थप सजायसमेत 
ह�नकुा साथै �ितवादीले आ�नै छोरीलाई हाडनातामा 
करणी गरकेोसमेत देिखदँा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
हाडनाता करणी गन�को महलको १ नं. िवपरीत कसरु 
अपराधमा िनज �ितवादी प�रवित�त नाम महाराजग�ज 
६७ लाई सोही महलको १ नं. बमोिजम सजायसमेत 
ह�न र पीिडतलाई पन� गएको शारी�रक, मानिसक 
�ितको मू�याङ्कन गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई उिचत 
मनािसब मािफकको �ितपूित�समेत िदलाई भराई 
पाउन मागदाबी िलइएको अिभयोग मागदाबी भएको 
��ततु म�ुामा �ितवादी प�रवित�त नाम महाराजग�ज 
६७ ले आ�नै ११ वष�क� छोरी महाराजग�ज ६५ लाई 

जबरज�ती करणी गरकेो �थािपत भएकाले िनजलाई 
जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम १० वष�, 
ऐ.३(क) बमोिजम थप ५ वष� र हाडनाता करणीको 
१ नं. बमोिजम थप १० वष� सजाय ह�ने भई ऐ.१० 
नं. बमोिजम �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
�ितपूित� भराई पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।०७।२८ मा भएको 
फैसलाउपर यी �ितवादीको पनुरावेदन परी स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।०९।१६ मा भएको फैसलाउपर 
�ितवादी प�रवित�त नाम महाराजग�ज ६७ को यस 
अदालतमा पनुरावेदन परी िनण�याथ� इजलाससम� 
पेस ह�न आएको देिखने  ।

िमित २०७३।०९।१३ गते िबहान अ�दाजी 
०६:३० बजेको समयमा काठमाड� िज�ला, 
बढुानीलक�ठ नगरपािलका वडा नं.४ पािसकोट 
ि�थत पािसकोट जाने पलुनिजकको जङ्गलमा 
म जाहेरवालाको माइली छोरी वष� ११ क� नाम 
प�रवित�त महाराजग�ज ६५ लाई �ितवादी नाम 
प�रवित�त महाराजग�ज ६७ ले आ�नो काखमा राखी 
जबरज�ती करणी गरकेो र उि�लिखत �यवहार पिहले 
पिन पटकपटक गरकेो र कसैलाई भनेमा च�कुले 
हानेर मा�रिदने धाकध�क� देखाएको भ�ने खलुी 
आएको ह�दँा िनज महाराजग�ज ६७ लाई जबरज�ती 
करणी म�ुाअ�तग�त कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरी दरखा�तबाट 
उठान भएको ��ततु म�ुामा �ितवादी अनसु�धान 
र अदालतमा बयान गन� �ममा आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन पीिडत ११ वष�क� 
बािलका यी �ितवादीको छोरी रहेको त�यमा िववाद 
छैन । पीिडतले बाबाले िमित २०७३।९।१३ गते िबहान 
६:३० बजेितर आमा कोठाबािहर गएको अव�थामा 
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बाबा, बिहनी र म बंगरुलाई दाना िदनको लािग 
�र�सामा दाना बोक� घरभ�दा मािथको जङ्गलमा गई 
दाना िदई �यही ँजङ्गलको व�रप�र खेली बसेको िथए,ँ 
सोही �ममा बिहनीलाई बाबाले पैसा िदई िब�कुट 
िक�न पठाई मलाई बाबाले आ�नो काखमा राखी मेरो 
बबु ुसमाउने, गाला तथा ओठमा माया गन� र बाबाको 
ससु ुगन� मेरो ससु ुगन�मा िछराएको हो । िनजले पिहला 
पिन पटकपटक य�तै गरकेो र बाबाले कसैलाई नभ�न ु
भ�नभुएको िथयो । एकजना िददी कोठामा आई पापा 
िद�छु, खेलौना िकनी िद�छु भनी फकाएर सोधेको 
कारण स�यसाचँो कुरा बताएक� ह�,ँ भनी मौकामा 
लेखाएक� र सोही बेहोरा समथ�न गरी अदालतमा 
बकप� गरकेो अव�था पाइ�छ । जाहेरवालीले आ�नो 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� बकप� गदा� �ितवादीले 
छोरीमािथ यौन द�ुय�वहार गरकेो कुरा संर�ण सं�थाका 
मेमह�लाई बताएपिछ मलाई बोलाई यौन द�ुय�वहार 
भएको रहेछ भनी मेमह�ले सनुाएकोले िनजह�को 
साम�ुनेमा मैले छोरीलाई सोधपछु गदा� छोरीले सो कुरा 
बताएक� र �हरीमा समेत छोरीले सोही कुरा बताएक� 
ह�दँा सनुी थाहा पाएक� ह� ँभनी लेखाई िदएको पाइ�छ 
। पीिडत पढ्ने �कुलले छोरी यौन द�ुय�वहारमा पन� 
स�ने ह�दँा सरं�ण स�ंथामा िसफा�रस ग�रिदन ुप�यो 
भनी आमाले भनेको ह�दँा �कुलबाट िसफा�रस िदएको, 
पीिडत क�ामा एकोहोरो ह�ने, होमवक�  नगन� र पढाइमा 
�यान निदने भनी �कुलका तफ� बाट घटनािववरण 
कागज गन� मािनस बालकृ�ण र�ेमीले बकप� गरकेो 
देिख�छ । पीिडतलाई सरं�ण िदने स�ंथाका �िदप 
डंगोलले �कुलको सवंेदनशीलता, पीिडतह�ले भनेको 
कुरा, डा�टरको �वा��य परी�ण �रपोट�  र पीिडतह�ले 
बाबलेु यौन द�ुय�वहार गरकेो भनेको समेतका आधारमा 
�ितवादीले यौन द�ुय�वहार गरकेो भ�ने ला�छ भनी 
बकप� गरकेो पाइने ।

�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट पीिडतका 
शरीरमा अ�य चोटपटक नभएको देिखए पिन पीिडतको 
क�याजाली �याितएको अव�था रहेको भ�ने देिख�छ । 
�वा��य परी�ण �ितवेदनको बेहोरालाई समथ�न गद� 
�वा��य परी�ण गन� िचिक�सकले पीिडत बािलकाको 
क�याजाली परुानो �याितएको अव�था रहेको भनी 
बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । यसरी �ितवादी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गर ेतापिन जाहेरवालीको 
िकटानी जाहेरी, जाहेरवालालगायत अ�य बिुझएका 
मािनसह�को बकप� र पीिडतको �ितवादीले आफूलाई 
पटकपटक जबरज�ती करणी (बाबाले आ�नो ससु ुगन� 
मेरो ससु ुगन�मा िछराएको) गरकेो भनी गरकेो मौकाको 
कागज र अदालतमा गरकेो बकप�को बेहोरा िनजको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त भएको पाइने ।

�ितवादीउपर आरोप लगाउनेमा िनजकै 
छोरी र प�नी �मशः पीिडत र जाहेरवाली देिखन 
आउछँन् । जाहेरवालीले आ�नै नाबािलका छोरीको 
इ�जत, स�मान र भिव�यमा समेत असर ह�ने गरी 
यी �ितवादीउपर जबरज�ती करणीज�तो जघ�य 
अपराधको आरोप लगाउनपुन� कुनै कारण रहेको 
देिखदँनै । िनजह�ले यी �ितवादीउपर झ�ुा आरोप 
लगाउनपुन� �य�तो भरपद� कुनै कारण र आधार 
�ितवादीले िदन सकेकोसमेत पाइदैँन । जबरज�ती 
करणी वारदातको �माणको पिहलो कडी भनेकै 
�वयम ् पीिडत हो, पीिडत नै घटनाको आधारभूत 
गवाह ह�दँा िनजले �य� गरकेो कुरालाई �माण ऐन, 
२०३१ को १०(१) (ख) बमोिजम ��य� र िनणा�यक 
�माणको �पमा िलनुपन� भ�न े हा�ो �थािपत 
�याियक मा�यता रही आएको छ । यसै स�दभ�मा 
प�रवित�त नाम B देवीको जाहेरीले नेपाल सरकार 
िव�� च���साद ितवारी भएको जबरज�ती करणी 
म�ुामा “�ितवादीको अदालतको इ�कारी बयानको 
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िव��मा �माण यथे� मौजुद रहकेो अव�थामा 
अदालतको इ�कारी बयान मा� िनद�िषता सािबत 
ह�ने एक मा� आधार ह�न नस�न े। जबरज�ती 
करणीको वारदातको पिहलो कडी भनेको �वय ं
पीिडत हो र यी पीिडतालाई ��य� र जीिवत �माण 
मा�नुपन� ह��छ भने पीिडतको शारी�रक परी�ण 
अक� कडी मा�नुपन�” (ने.का.प. २०६९, अङ्क ८, 
िन.नं. ८८७८, भाग ५४) भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइने ।

एकजना िददीले िमठो खाने कुरामा �लोभन 
देखाई पीिडतले म िव�� बेहोरा लेखाएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर छ, उ� कुरा कुनै �माणले समथ�न 
गरकेो पाइदँनै । यसैगरी पीिडतले अनसु�धानका 
�ममा कागज गदा�  बाबा, बिहनी र म बंगरुलाई दाना 
िदनको लािग �र�सामा दाना बोक� घरभ�दा मािथको 
जङ्गलमा गई दाना िदई �यही ँ जङ्गलको व�रप�र 
खेली बसेको िथए,ँ सोही �ममा बिहनीलाई बाबाले 
पैसा िदई िब�कुट िक�न पठाई मलाई बाबाले आ�नो 
काखमा राखी मेरो बबु ु समाउने, गाला तथा ओठमा 
माया गन� र बाबाको ससु ुगन� मेरो ससु ुगन�मा िछराएका 
ह�न् । िनजले पिहला पिन पटकपटक य�तै गरकेा िथए 
िसलिसलेवार त�रकाले लेखाएको अव�थामा पीिडतको 
क�याजाली परुानो �याितएको अव�थामा रहेको भ�ने 
�वा��य परी�ण �ितवेदनलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । �य�तै पीिडतले बाबलेु छातीमा समाउने, 
ओठ र गालामा माया गन� र जबरज�ती यौन स�पक�  
गरकेो कुरा आ�नो आमा, संर�ण सं�था, �हरी र 
अदालतमा समेत �य� गरकेो दिेखदँा पीिडतले आ�नो 
बाबउुपर र जाहेरवालीले पितउपर अनाहकमा पोल 
गरी जाहेरी िदएको होला भनी भ�न िम�ने अव�था 
िमिसलबाट दिेखएन �यसैले �ितवादीको इ�कारी 
बयानको आधारमा मा� अिभयोग दाबीबाट सफाइ 

पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक / �ितवादी प�रवित�त नाम 
महाराजग�ज ६७ को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

जबरज�ती करणी एक जघ�य अपराध 
हो । यसले �यि�को �यि�गत आ�मस�मानदेिख 
सामािजक अि�त�वमा समेत असर गरकेो 
ह��छ । िमिसल संल�न त�य एवं �माणबाट ११ वष�या 
अवोध नाबािलका आ�नै बाब�ुारा करणीज�तो 
घिृणत र अमानवीय �यवहारबाट पटकपटक �तािडत 
ह�नपुरकेो अव�था छ । यसबाट एउटा नाबािलकाले 
आ�नो स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक, सामािजक 
सरु�ाको हक, बालबािलकाको हकज�ता मौिलक हक 
तथा मानव अिधकारबाट वि�चत ह�न पगेुको प�रवेश 
देिख�छ । ११ वष�को किललो उमेरमै पटकपटक 
िनजउपर भएको शारी�रक एवं मानिसक आ�मण, 
पाशिवक मनोविृ� एवं बब�रतापूण� शारी�रक र मानिसक 
पीडाले पीिडतले सहनपुन� जीवनभ�रको मनोवै�ािनक 
चोट र कु�ठा एवं सामािजक मया�दामा आउने 
आचँसमेतका कुराह� ��ततु िमिसलको स�ब�धमा 
िवचारणीय ह�न आउने । 

�ितवादी प�रवित�त नाम महाराजग�ज ६७ 
ले आ�नै ११ वष�को नाबािलका छोरी प�रवित�त नाम 
महाराजग�ज ६५ लाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
त�य �थािपत भएको दिेखदँा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७४।०७।२८ मा भएको फैसला 
सदर गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको ३(२) नं. बमोिजम १० वष�, ऐ.३(क) बमोिजम 
थप ५ वष� र हाडनाता करणीको १ नं. बमोिजम थप 
१० वष� गरी ज�मा २५ वष� कैद सजाय ह�ने भई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १० नं. बमोिजम 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित� भराई 
पाउने ठहछ�  भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
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२०७५।०९।१६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: म�ज ुशमा� 
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७७ साल साउन २१ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७५-CR-२२७३, हाडनाता 

जबरज�ती करणी, बाल यौन दरुाचार, 
प�रवित�त नाम महाराजग�ज ६७ िव. नेपाल 
सरकार भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं२०

मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७३-CI-११४८, अशं 
चलनसमेत, मिनता काक� कटुवालसमेत िव. मेनुका 
ख�ी कटुवाल

वादीह�ले िमित २०७०।३।२६ मा 
तायदाती फाटँवारी पेस गदा� काठमाड� िज�ला, 
बािहरीगाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६ को िक.नं. 
११९ को �े�फल  २-१५-०-० र ऐ.ऐ. वडा नं. ९ को 
िक.नं. ६९ को �े�फल १-५-०-० को ज�गाको मोही 
ससरुा बाजे ��बहादरु उ�लेख भएको बेहोरा खलुाई 
तायदाती फाटँवारी पेस भएको पाइ�छ । भूिमसधुार 
काया�लय काठमाड�बाट भएको मोही नामसारी म�ुामा 
िमित २०६४।१०।३ मा फैसला ह�दँा िक.नं.११९ र 
िक.नं. ६९ को ज�गाको मोही हक ��बहादरु कटुवाल 
भ�ने ह�रभाइ कटुवालको नामबाट िनजको छोरा 
सरुशेकुमार कटुवालको नाममा मोही नामसारी भई 
मोिहयानी हकको �माण प� तयार भएको िमिसल 
संल�न मोिहयानी हकको �माणप�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । यसबाट िक.नं. ११९ र िक.नं. ६९ को 

ज�गामा मोही र ज�गाधनीिबच कानूनबमोिजम ज�गाको 
बाडँफाटँ भइसकेको नभई मोही नामसारीस�म भएको 
देिख�छ । ज�गाको बाडँफाटँ ग�रपाउ ँभनी भूिमसधुार 
काया�लयमा िनवेदन परकेो पिन देिखदँैन । स�बि�धत 
प�को िनवेदन परी भूिमसधुार काया�लयबाट 
कानूनबमोिजम िनण�य नह�दँै उ� िक.नं. का ज�गाह� 
अंिशयारह�िबच ब�डा ला�ने भनी ��ततु म�ुाबाट ठहर 
गन� िम�ने पिन देिखदैँन । वादीले तायदाती फाटँवारी 
पेस गदा� िक.नं. ११९ र िक.नं. ६९ का ज�गाह�मा 
ससरुा एवं बाजे ��बहादरु कटुवालको मोहीयानी हक 
भएको भनी उ�लेख गरकेो बेहोरालाई �ितवादीह�ले 
अ�यथा भ�न सकेको पिन देिखदँैन । िक.नं. ११९ र 
िक.नं. ६९ का ज�गाह� कानूनबमोिजम ज�गाधनी 
र मोहीका िबचमा बाडँफाटँ भई वादीह�को िपता, 
पितसमेतको हक ह�न आएका बखत ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी र िक.नं. ११९ को ज�गामा बनेको घर वादी 
�ितवादीको बसोबासको सयं�ु घर भएको र वादीले 
पेस गरकेो तायदाती बेहोरामा �यस स�ब�धमा कुनै 
िववाद भएको नदेिखएकाले सो घरसमेत ब�डा ला�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
अ�यथा देिखने ।

तसथ�, िववेिचत म�ुाको त�य, आधार र 
कारणह�बाट समेत िक.नं. ६९ को �े�फल १-५-०-
० को ज�गा र िक.नं. ११९ को �े�फल २-१५-०-० 
को ज�गा ससरुा बाजे मोही ��बहादरु भ�ने ह�रभाइ 
कटुवाल भएको र िक.नं.११९ को ज�गामा वादी 
�ितवादीको बसोबासको घर रहेको ह�दँा सो िक.नं. ६९ 
को र िक.नं. ११९ को ज�गा मोहीको बाडँफाटँ ह�दँा 
�ितवादी स�यनारायण कटुवालको हक ह�न आएका 
बखत ठहरबेमोिजम ह�ने र िक.नं. ११९ मा बनेको घरमा 
�ितवादी स�यनारायण कटुवालको अंश हकम�ये चार 
भागको दईु भाग वादीह�को अंश हक प�ुने ठह�याई 
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फैसला गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�म काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।९।३० मा भएको 
फैसला केही उ�टी ह�ने र अ�य कुराका हकमा सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१२।१३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सूय��साद भ�डारी
शाखा अिधकृतः मितना शा�य
क��यटुर: च��ावती ितमि�सना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २५ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७३-CI-११४७, 

िलखत दता� बदर, स�यनारायण कटुवाल 
िव. मेनकुा ख�ी भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७६-WO-
०९६५, उ��ेषण, डा. पु�य�साद खितवडासमेत िव. 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

नेपाली सेना नेपालको एक�करणदेिख नै 
रा��को नाममा समिप�त ऐितहािसक प�ृभूिम भएको 
सङ्गठन हो । राि��य एक�करणको हालस�म 
आव�यकताअनसुार राि��य सरु�ा, �ाकृितक िवपि�, 
िनवा�चन सरु�ा, िवकास िनमा�णका काय�ह�मा 
यसले आफूलाई �ा� िज�मेवारी िनभाउदँ ै आएको 
देिख�छ । यसरी राि��य सरु�ाका गहनतम िज�मेवारी 
बोकेको राि��य सेना कहा,ँ किहले, कुन प�रि�थितमा 
प�रचालन ह�ने हो र कसरी �यारकेमा िफता� ह�ने हो, 
यसअ�तग�त के-क�ता इकाइह�को �थापना ह�नपुन� 
हो, �यो िनण�य रा��को नीित, सरु�ा र आव�यकताको 
आधारमा समयानकूुल त�रकाले िनधा�रण ह�ने ह��छ । 

यी िवषयह�मा संिवधान र कानूनले िनधा�रण गरकेो 
दायरािभ� रही सरकारले बिु�मतापूव�क िनण�य गन� र 
�यही िनण�यका आधारमा सेनाले �यारकेबाट िनि�कएर 
आफूलाई तोिकएको िज�मेवारी पूरा गन� ह��छ । 
सरकारले गरकेा य�ता िनण�यह� साव�जिनक बहसका 
िवषयह� त ब�न स�लान् तर य�ता िवषयह� �याियक 
िन�पण र �याियक �यव�थापनको िवषयको �पमा 
�वीकानु�अिघ अदालतले अ�य�त संवेदनशील तथा 
सयंिमत ह�न ुआव�यक ह��छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२) ले समेत यस �कृितको ��नह�मा 
�वेश गनु�अिघ अदालतले अ�य उपचारह� पया�� वा 
�भावकारी नभएको िवषयमा सिुनि�त ह�ने आव�यकता 
दसा�एको पाइने ।

िनवेदकले िसमानाको सरु�ाथ� नेपालको 
िसमानामा �थायी र �यवि�थत त�रकाले नेपाली सै�य 
प�रचालन गनु�  गराउन ुर उ� सेना प�रचालन ग�रएको 
स�ब�धमा िम� रा��ह�लाई उ�च �तरीय कुटनीितक 
मा�यमबाट िव�वासमा पान� र संिवधानबमोिजम 
बाहेक अ�य अव�थामा नेपालिभ� सेना प�रचालन 
नगन� परमादेशलगायतका अ�य उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने माग गरी िनवेदन िलई आएकोतफ�  
हेदा� , के-कुन अव�थामा सेना प�रचालन गन� भ�ने 
स�ब�धमा नेपालको संिवधानको �यव�था, सीमा र 
दायरामा रही नेपाल सरकारले प�रचालन गन� �यव�था 
धारा २६७(६) को अव�थामा सरु�ा प�रषदक्ो 
िसफा�रसमा रा��पितले गन� भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । साव�जिनक सरोकारका िवषय भनेको समाज 
वा रा��को ठुलो त�कालाई असर पान� िवषयह� 
ह�न् । य�ता िवषयह�मा अदालतले दशेकाल, 
प�रि�थित र समाज तथा रा��को बहृ�र िहत हेद�छ । 
यसमा नेपाली सेना प�रचालन ज�तो संवेदनशील िवषय 
उठान गदा� �यसबाट नेपालको िम� रा��ह�सगँको 
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स�ब�धमा क�तो असर पद�छ, नेपालले िम� रा��सगँ 
गरकेा िविभ�न सहमित, सि�ध स�झौता, सहकाय� 
तथा अ�तरा�ि��य �ितव�ताह�ले �यसको अनमुित 
िद�छ िददँैन भ�ने ज�ता िवषयह� तत् स�ब�धमा 
िज�मेवारी पाएका िनकायह�ले आव�यकताअनसुार 
अ�ययन, नीित िनधा�रण र िनण�य िलने िवषयह� ह�न् । 
यस स�ब�धमा प�रि�थितको मू�याङ्कन गररे नेपाल 
सरकारबाट उिचत समयमा समयानकूुल िनण�य ह�ने नै 
ह�दँा िनवेदन मागका आधारमा अिहले नै यस िवषयलाई 
�याियक िन�पण र �यव�थापनको िवषय बनाउनपुन� र 
हाल नेपाल सरकारले गरी आएका काय�ह�मा अ�यथा 
सो�नपुन� व�तिुन� कारण नदेिखने ।

अक�तफ� , ��ततु �रट िनवेदनबाट सरकारले 
गरकेो कुन काय�लाई बदर गराउन वा के �प� काम गन� 
भनी माग िलई आएको पिन ��ट देिखदँनै । िनवेदनको 
�करण नं.२४ मा "उपयु��बमोिजम नेपालको 
�वत��ता, साव�भौमस�ा, भौगोिलक अख�डता 
र राि��य एकताको जगेना� गनु�को साथै नेपालको 
शाि�त, राजनीितक तथा �शासिनक �थािय�व, 
िवकास र समु�नितका लािगसमेत नपेाल रा�यका 
सबैतफ� का िसमानाह�को र�ाका लािग नेपाल 
रा�यका िसमानाह�मा नेपाली सेनाको प�रचालन 
गनु�पन�मा �यसरी प�रचालन गन� ब�देज लगाउने वा 
प�रचालन नगन� र नेपाल रा�यका िसमानामा कुनै 
�कारले नेपालको �भावकारी उपि�थित नह�न,े 
नगन� गरी कुनै नीित तजु�मा, िनण�य, िसफा�रस वा 

आदेश ग�रएको भए सोसमेत िझकाई �य�ता सबै 
गैरसवैंधािनक एव ं गैरकानूनी नीित, िनण�य तथा 
िसफा�रस, आदेशसमेत उ��षेणको आदेश�ारा 
अमा�य र बदर घोिषत ग�रपाऊँ" भ�ने उ�लेख 
भएको छ । दशेको भूगोल हेदा�, हरके िसमानामा 
ब�ने बािस�दाह�को िदनचया�मा िसमानामा ह�ने 
आवागमनको सगुमता वा किठनाईले सकारा�मक 
वा नकारा�मक �भाव पारकेो �यवहारमा देिखएको 
छ । कितपय �थानमा दशेको िसमानाको सरु�ामा 
�थानीय जनताको पहल रहदैँ आएको पिन देिख�छ । 
कुनै �थानमा कुनै आव�यकता महससु भएमा जनादेश 
�ा� गरी बनेको सरकार तथा सरकारको स�बि�धत 
िनकायले त�काल �य�तो आव�यकतालाई अनदेखा 
गन� छ भनी िव�वास ग�रहा�न ुबिु�म�ा होइन । नेपाल 
सरकारले अपनाएको कुन नीित, गरकेो िनण�य वा 
िसफा�रस संिवधानको �ितकूल भयो भ�ने िवषयमा 
िनवेदकको िनवेदन अ�प� तथा अिनि�त ह�दँा �प� 
�पमा कुनै िवषय अदालतसम� ��ततु ह�ने अव�थामा 
सो बखतमा नै िवचार ह�न स�ने नै ह�दँा अिहले नै यस 
िवषयलाई �याियक परी�णको िवषय बनाउन ुमनािसब 
र कानूनसङ्गत नदेिखएकाले कारण देखाउ आदेश 
जारी गनु�पन�स�मको अव�था िव�मान देिखएन । अतः 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अ�चन भ�राई
क��यटुर: शाि�त तामाङ 
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शभुम् ।


