
  

फागुनफागुन  ––  २२  
  

 

  
पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

पूणा�पूणा�ङ्कङ्क  ६६११६६  वष� वष� २२६६,,  अङ्क अङ्क २२२२  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  

फोन फोन नंनं. . ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २५१२५१४४  (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१२१३१  ((िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.पो.व.नंनं. . २२०४३८०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

  

२०७२०७४४,,  फागनुफागनु  ११६६––३३०० 



स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधवमहा�यायािधव�ाको काया�लय�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सा�ा.डा.तारा�साद सापकोटापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ीशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : सहसह�ा.�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  

िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ािसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�चाय�   
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

 

िविभ� न इजलासह�बाट स�पादन शाखामा �ा� भई यस अङ्कमा  
�कािशत िनण�य / आदशेह� 

पूण� इजलासपूण� इजलास  ११  
सयं�ु इजलाससयं�ु इजलास  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. ११  ५५  
इजलास नं. इजलास नं. २२  ६६  
इजलास नं. इजलास नं. ३३  ३३  
इजलासइजलास  नं. नं. ४४  ५५  
इजलास नं. इजलास नं. ५५  ४४  
इजलास नं. इजलास नं. ६६  २२  
इजलासइजलास  नं. नं. ७७  ६६  
इजलास नं. इजलास नं. ८८  ६६  
इजलास नं. इजलास नं. ९९  ४४  
ज�माज�मा  ४५४५  

इजलास नं. इजलास नं. १०१०  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. ११११  ५५  
इजलास इजलास नं. नं. १२१२  ६६  
इजलास नं. इजलास नं. १३१३  ६६  
इजलाइजलास नं. स नं. १४१४  २२  
इजलास नं. इजलास नं. १५१५  ११  
इजलास नं. इजलास नं. १६१६  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. १७१७  ११  
इजलासइजलास  नं. नं. १८१८  ३३    
ज�माज�मा  ३०३०

कूल कूल ज�माज�मा  ४५४५  + + ३०३०  ==  ७५७५



 
 

नेपाल कानून पि�कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

िनण�यह�को सारसङ्�ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 

 
मू�य �.५,५००।- 

 
पाइने ठाउँ 

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

 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 

 सव��च अदालत बार एसोिसएसन, नबेाए भवन 

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

 सअ बुलेिटन २०७...  ... ....   १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन २०७४, फागुन – २, पृ� १ 



 
का.िज.दका.िज.द.न.ं .न.ं ३९३९।।०४९०४९।।०५००५०  

 

   

सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
 

  
  

  
  
  
  
  

म�ूय म�ूय ��.१५.१५।।––  
  

म�ुकःम�ुकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 



 

i 

िवषयसूची 
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १ 

१.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

ल�मीकुमारी प�त िव. 

�वा��य तथा जनसं�या 

म��ालयसमेत 

संयु� इजलास १ - ३ 

२.  उ��ेषण 

दलबहादरु बोहरासमेत िव. 

म�ु कमैया पनु: �थापना 

िज�ला सिमित, कैलालीसमेत 

३.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

अिमता राई िव. पनुरावेदन 

अदालत, िवराटनगरसमेत 

४.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

�यामकुमार �े�समेत िव. 

साव�जिनक ख�रद अनगुमन 

काया�लय मकुाम 

तहाचलसमेत 

इजलास न.ं १ ३ - ८ 

५.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

कैलाशकुमार �े� िव. कैलाली 

िज�ला अदालत कैलाली, 

धनगढीसमेत 

६.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

बिु�बहादरु बराम िव. कैलाली 

िज�ला अदालत कैलाली, 

धनगढीसमेत 

७.  

लाग ुऔषध 

(खैरो 

हरेोइन) 

नेपाल सरकार िव. स�ाट 

ितिमि�सना 

८.  

वैदिेशक 

रोजगार 

कसरु 

नेपाल सरकार िव. उ��वल 

िव�म शाहसमेत 

९.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. 

िव�णसुका�त यादवसमेत 

इजलास न.ं २ ८ - ९ 

१०.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

क�हयैालाल अ�वाल िव. 

राम�ाम नगरपािलकाको 

काया�लय, नवलपरासी 

११.  उ��ेषण 
मह�े� साह सडुी िव. भूिम 

सधुार काया�लय, धनषुा 

१२.  िनषेधा�ा 
िव�णदुवे महतो िव. उमेश 

महतोसमेत 

इजलास न.ं ३ १० - १२ 

१३.  
जबरज�ती 

करणी 

बलबहादरु चौधरीसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

१४.  
जबरज�ती 

करणी 

ओमनारायण �याकुरले िव. 

नेपाल सरकार 

१५.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. पराग 

केवटसमेत 

इजलास न.ं ४ १२ - १५ 

१६.  परमादशे 

रामसागर मरुाउ िव. 

िहरिमिनया गाउ ँ िवकास 

सिमितको काया�लय, 

बाकेँसमेत 

१७.  उ��ेषण 

कुमारीतारा वडु िव. उ�च 

मा�यिमक िश�ा प�रषद,् 

सानोिठमीसमेत 

१८.  
उ��ेषण  / 

परमादशे 

पारसिसंह साउद िव. नेपाली 

सेना रणशरु ग�ुम गढी 

�यारके, बैतडीसमेत 



 

ii 

१९.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

िव�णमुिण गौतम िव. महशे 

भषुालसमेत 

२०.  
भ�सार 

महसलु 

वीरग�ज भ�सार 

काया�लयसमेत िव. �योित 

राणा 

इजलास न.ं ५ १५ - १८ 

२१.  िनषेधा�ा 
बादरु े दमाई िव. ल�मीद� 

जोशी 

२२.  कत��य �यान 
राजकपरु सरव�रया िव. नेपाल 

सरकार 

२३.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 

राई 

२४.  

उपयु�� 

आदशे जारी 

ग�रपाउँ 

मािनक लाल बो�जन िव. मेगा 

ब�क नेपाल िलिमटेड 

इजलास न.ं ६ १८ - २० 

२५.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

ग�ु�साद ढकालसमेत िव. 

लोक सेवा आयोग के��ीय 

काया�लयसमेत 

२६.  अशं 
वलबीर चौधरीसमेत िव. 

दशीराम चौधरीसमेत 

इजलास न.ं ७ २० - २४ 

२७.  ठगी 
नेपाल सरकार िव. 

शरण�साद आचाय�समेत 

२८.  ठगी 
नेपाल सरकार िव. 

अमतृकुमार राई 

२९.  
जबरज�ती 

चोरी 

कृ�णबहादरु बढुाथोक� िव. 

नेपाल सरकार 

३०.  
िपलर िदवाल 
हटाई ज�गा 

िखचोला चलन 

राजे�र यादवसमेत िव. 
दवेलाल यादव 

३१.  कत��य �यान 
शेरबहादरु आले िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ८ २४ - २८ 

३२.  
अपहरण, 

कत��य �यान 
सोन ु हलवाई िव. नेपाल 
सरकार 

३३.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रमेश लामा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

३४.  उ��ेषण 

राम�साद लािमछान े िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

३५.  
बहाल भराई 
घर खाली 

च��बहादरु खड्गी िव. 
र�नकाजी ता�ाकार 

३६.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. 
िव�णबुहादरु नेपाली 

इजलास न.ं ९ २८ - ३१ 

३७.  
कत��य  
�यान 

दवेे�� िघिसङसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

३८.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

िवजय के.सी. िव. नेपाल 
सरकार 

३९.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

िवनोदकुमार �वाली िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 



 

iii 

४०.  

िबना 

इजाजत वन 

पैदावार 

ओसारपसार 

ब�ु तामाङ िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं १० ३१ - ३४ 

४१.  
जबरज�ती 

करणी 

धम��� ठाकुर िव. नेपाल 

सरकार 

४२.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. धनल�मी 

काक�समेत 

४३.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

राध�ेयाम वारी िव. मालपोत 

काया�लय तौिलहवा, 

किपलव�तुसमेत 

इजलास न.ं ११ ३४ - ३७ 

४४.  हक कायम 
र�नदवेी िच�कार िव. 

ई��ल�मी �जापती 

४५.  
हातहितयार 

खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. चरुाबहादरु  

कुमालसमेत 

४६.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

भरतकुमार ब�नेत िव. 

सर�वती ब�नेतसमेत 

इजलास न.ं १२ ३८ - ४१ 

४७.  

कत��य �यान 

तथा रहजनी 

चोरी 

राम�साद ब�जाडे िव. नेपाल 

सरकार 

४८.  

मोही 

नामसारी गरी 

मोही �माण 

प� पाउ ँ

िव�नाथ राजवंशीसमेत िव. 

म�वती राजवंशी 

४९.  
रािजनामा 

िलखत बदर 

रामगोिव�द कुम� िव. 

काशीनाथ कुम�समेत 

इजलास न.ं १३ ४१ - ४३ 

५०.  

अिधकारप�ृछा 

/ उ��ेषण / 

परमादशे 

रामदवे चौधरी िव. मालपोत 

काया�लय, राजिवराजसमेत 

५१.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

रवी���साद �धान िव. 

महानगरीय �हरी प�रसर, 

हनमुानढोकासमेत 

५२.  उ��ेषण 

लोकनाथ ढकालसमेत िव. 

लोक सेवा आयोग के.का. 

अनामनगरसमेत 

५३.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

रामपकुार राउत वर ै िव. 

सामा�य �शासन म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

५४.  
लाग ुऔषध 

खैरो िहरोइन 

�योित पौडेल िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं १४ ४३ - ४५ 

५५.  गौवध 
जै�ि�न शेष िव. नेपाल 

सरकार 

५६.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

का�छीमे�दो तामाङ िव. 

नेपाल सरकार 

इजलास न.ं १५ ४५ - ४६ 

५७.  अशं चलन 
मंगलमान शा� यसमेत िव. 

मि�दरा शा� यसमेत 



 

iv 

इजलास न.ं १६ ४६ - ४९ 

५८.  अशं चलन 
केशव�साद उपा�याय िव. 
मकुु�द�साद उपा�याय 

५९.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 
भपेु��बहादरु प�रयार 

६०.  
अशं 

नामसारी 
अि�बका �वाली िव. रिवराज 
अया�ल 

६१.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रामअन�ुह �साद साह िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
मकवानपरुसमेत 

इजलास न.ं १७ ४९ - ५० 

६२.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 

सशुील साह िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं १८ ५० - ५२ 

६३.  अशं चलन 
सािब�ा साहसमेत िव. 

�वणकुमार साहसमेत 

६४.  अशं चलन 
योगे��बहादरु िव� िव. मनुी 

शमशेर ज.ब.रा. 

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, फागनु - २

पूण� इजलास

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक�, मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७३-WF-००१०, उ��ेषण / परमादशे, 
ल�मीकुमारी प�त िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयसमेत

कम�चारीको पद, पदनाम र तह ज�ता 
िवषयह� पिहचानका आधार र ग�रमाको िवषयह� 
ह�न् । यसले कम�चारीह�को विृ� िवकास गन� र 
काय��े�मा उ�च मनोबल कायम गन� मह�वपूण� भूिमका 
खे�दछ । एउटा �तरको कम�चारीलाई कानूनबमोिजम 
बाहेक �योभ�दा त�लो �तरको कम�चारी भनी पिहचान 
िददँा वा स�वा गदा�, गराउदँा �य�तो कम�चारीको 
मया�दा र पिहचानमा �ितकूल असर पन� ।

कानूनी रा�यले सीिमत सरकारको 
मा�यतालाई �हण गरकेो ह��छ । सीिमत सरकारको 
अथ� कानूनले �दान गरकेो अिधकारमा सीिमत रहेर 
काय� स�पादन गन� नै ह�ने ।

िनवेदकलाई स�वा गन� िनण�य सािँधकार 
िनकायबाट भएको भए तापिन कानूनले अविध 
िकटान गरी कम�चारीलाई िविभ�न भौगोिलक �े�को 
अनभुव िदलाउने गरी गरकेो �यव�थालाई बेवा�ता 
गरी एक पटक दगु�म �े�मा रही िनि�त अविधस�म 
सेवा ग�रसकेको िनवेदकलाई पनुः अित दगु�म �े�मा 
स�वा गन� िनण�य कानूनतः आधारय�ु नह�नकुा साथै 
औिच�य र �यायको �ि�ले पिन उपय�ु नह�ने ।

दगु�म िज�लामा सेवा गरकेो कम�चारीले 
सगुम िज�ला तथा िनजको घरपायक पन� िज�लामा 
ब�ने चाहना रा�नलुाई वैध अपे�ा नै मा�न ु
पद�छ । कम�चारीह�को विृ�िवकासमा कानून �ितकूल 
अवरोध भएमा वा कानून �ितकूल स�वा भएमा वा 
घटुवा गरी स�वा गरेमा काय� स�पादनमा गणु�तरीयता 

आउन स�ैन । विृ� िवकास कम�चारीको भिव�य 
सिुनि�त ह�ने आधार पिन हो । सेवा �वाह गन� नाममा 
कम�चारीलाई दगु�म िज�लाबाट अित दगु�म सानागाउ ँ
�वा��य चौक�मा ग�रएको स�वा कानूनसङ्गत रहेको 
नदिेखने ।

 नेपाल सरकार �वा��य सेवा िवभागबाट 
िमित २०७२।७।२९ मा ग�रएको िनण�यले िनवेदक 
ल�मीकुमारी प�तलाई कानून �द� हकमा आघात 
परकेो दिेखयो । कानून �ितकूल ग�रएको उ� स�वा 
िनण�य कायम रहन नस�ने ह�दँा �वा��य सेवा 
िवभागको िमित २०७२।७।२९ को िनण�य उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी िनवेदकलाई कानूनले तोकेका 
सत�बमोिजम पदनाममा असर नगन� गरी मा� स�वा 
गनु�  भनी िवप�ीका नाममा परमादशेको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �ेम�साद �यौपाने
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७१-WO-०४३१, उ��ेषण, दलबहादरु 
बोहरासमेत िव. म�ु कमैया पनु: �थापना िज�ला 
सिमित, कैलालीसमेत

आफूह� �ाकृितक �कोपको कारण २०४५ 
सालदेिख सोही ज�गामा टहरा बनाई िनर�तर बसोबास 
गरी आएकोले आ�नो वास�थान सरुि�त रहन ुपन� भ�ने 
�रट िनवेदकह�को कथनको स�ब�धमा िवप�ीम�येका 
म�ु कमैया पनु��थापना िज�ला सिमित कैलालीको 
िलिखत जवाफको �करण २ मा िनवेदकह�को 
बसोबास भएको अव�थालाई असर नपन� गरी म�ु 
कमैयालाई पनु�था�पना गन� �योजनका लािग ज�गा 
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�दान ग�रएको भ�ने िजिकर िलइरहेको स�दभ�मा �रट 
िनवेदकह�ले दाबी गर ेज�तो वास�थानलाई नै असर 
परकेो भ�न िम�ने अव�था नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदकह� बसेकै ठाउमँा म�ु कमैया पनु�था�पना 
गन� ज�गा �दान ग�रएको भ�ने पिु� ह�ने कुनै त�य 
िनवेदकले पेस गन� नसकेको, िववािदत ज�गामा �रट 
िनवेदकह�ले औपचा�रक हक �थापना भएको भ�ने 
पिन नदेिखएको र िनवेदकह�को बसोबासलाई असर 
नपन� गरी म�ु कमैयालाई पनु�था�पना गन� भ�ने िलिखत 
जवाफ रहेको अव�थामा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नस�ने अव�था भएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर १६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-०८०१, उ��ेषण / परमादशे,  
अिमता राई िव. पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरसमेत

सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।७।२८ र २०६७।९।५ मा अ.बं.११० 
नं. बमोिजम �याद तामेल गदा� बेप�े भएको भनी 
गोरखाप�मा सूचना �कािशत गरकेो भए पिन �यसरी 
�याद �कािशत गदा�समेत वा�तिवक लेिखएको वतन 
ज�तै नगर, गा.िव.स.वडा नं., गाउ,ँ सहर, टोल 
आिदसमेत ��ट उ�लेख गनु�पन� ह��छ । िफरादप�मा 
वादीले देखाएको वतन ह�बह� उ�लेख नगरी घटी बढी 
पारी �याद जारी गन� अदालतको समेत अिधकार 
ह�दँनै र �यसबाट कुनै रा�ो उ�े�य हािसल पिन ह�दँैन । 
सारमा भ�न ुपदा�  िफरादमा लेिखएको वतन अदालतले 
संशोधन गन� वा स�पादन गन� नह�ने ।

व�ततुः एकै गा.िव.स. वा वडामा पिन एकै 

नाम गरेका एकभ�दा बढी �यि� रहेको ह�न स�छ । 
अदालतले लि�त �यि�को नाममा �याद जारी गन� 
हो भने स�बि�धत �यि�ले नै थाहा पाउने गरी पया�� 
सूचनासिहत �याद तामेल गरी िदनपुन� ह��छ, अ�यथा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअ�तग�त आ�नो हकको 
�ितर�ा गन� हक नै परा�त ह�ने अव�था आउन स�ने ।

�ितवादीको वतन लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ को अित�र� बागडोल 
टोलसमेत उ�लेख गरी (सामदेन लामाको घरमा) 
डेरासमेत िकटान ग�रएकोमा उ� वतनको िववरण 
उ�लेखै नगरी अपरुो ठेगानमा �याद जारी गरी तामेल 
गरकेो देिखएबाट �यादको उ�े�यपूण� तामेली भएको 
भ�नस�ने ि�थित नरहने ।

मूलतः समा�ान, इतलायनामा, �याद वा 
सूचना जारी गदा� वादीले देखाएकै वतनमा जारी गनु�पन�, 
�ितवादीले के क�तो वतन कहा ँकतै के गरी �वीकार 
वा �हण गरकेो छ भनी तजिबजी गरी �याद तयार 
गरी जारी गन� होइन । िज�ला अदालतबाट भएको 
य�तो काय�बाट �रट िनवेदकको �ाकृितक �यायको 
अिधकारमा आघात परी �यायबाट िवमखु ह�न ु परकेो 
अव�था �प�तः देिखन आउने ।

अ.बं.११२ नं.समेत कानूनी �यव�थाको 
पालना नगरी �िुटपूण� �याद तामेली गरकेो र �िुटपूण� 
तथा अपरुो वतन देखाई गोरखाप�मा सूचना �कािशत 
भएको देिखएकोमा सोही तामेलीलाई आधार मानी 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।५।२१ मा 
भएको फैसला, �रट िनवेदकले सोही अदालतमा अ.बं. 
२०८ नं. बमोिजम दायर गन� �याएको �ितउ�रउपर 
मागबमोिजम ग�ररहन नपन� भनी सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।९।२९ मा भएको आदेश 
र सोही आदेश सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६८।११।१२ को आदेश 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त र यस अदालतबाट 
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�ितपािदत निजरसमेतको िवपरीत भएकाले उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल पसु ६ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-००९५, उ��ेषण / परमादशे, 
�यामकुमार �े�समेत िव.साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लय मकुाम तहाचलसमेत

साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ 
को िनयम १४१(७) मा भएको �यव�था हेदा� संय�ु 
सनुवुाइको लािग अनरुोध भएकोमा र साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयले �यसरी सनुवुाइ गन� उिचत 
ठानेमा �य�तो सनुवुाइ गन� भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� िनयम १४१(७) को �यव�थाअनसुार 
�रट िनवेदकह�ले संय�ु सनुवुाइको माग गन� िवि�कै 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले सो गनु�पन� 
�यव�था नभई �य�तो माग आएमा र सो उिचत 
देिखएमा सोको �यव�था गन�स�म हो । उ� िनयमको 
�यव�थाअनसुार संय�ु सनुवुाइको माग ह�नासाथ सो 
पूरा नगरी कालोसूचीस�ब�धी �ि�या अिघ बढाउन 
नसिकने भ�ने नभएकोले यी �रट िनवेदकह�को हकमा 
संय�ु सनुवुाइ नगरकैे कारण कालोसूचीमा रािखएको 
िनण�य एवम् त�स�ब�धी �ि�या �िुटपूण� रहेको मा�न 
निम�ने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदकह�लाई २ वष� ३ मिहना कालोसूचीमा 
रा�ने भनी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयबाट 
िमित २०६९।३।८ मा भएको िनण�य एवम् सोस�ब�धी 
कामकारबाही कानूनी �िुटपूण� देिखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न नस�ने 
भई ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यस 
अदालतबाट जारी भएको िमित २०६९।४।२४ को 

अ�त�रम आदशे �वतः िन�कृय ह��छ । सो आदेशले २ 
वष� ३ मिहना कालोसूचीमा रा�ने साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयको िमित २०६९।३।८ को िनण�य 
यथा अव�थामा रहेकोले अब यो आदेश भएको िमितले 
उ� अविधस�म कालोसूचीमा रहने ह�दँा आदेशको 
�ितिलिपसिहत महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त 
िवप�ी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयलाई 
आदशेको जानकारी िदने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम्  ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-११७०, उ��ेषण / 
परमादेश, कैलाशकुमार �े� िव. कैलाली िज�ला 
अदालत कैलाली, धनगढीसमेत

िनवेदकको समा�ानमा वतन सही वा गलत जे 
ज�तो वतन भएपिन ब�ुने काय� िनवेदकक� एकाघरक� 
प�नीले बझेुक� ह�न् भ�ने त�यमा िववाद रहेको 
देिखएन । िनवेदकको प�नीले �याद बझेुको त�य 
रहेकोमा र िलखतमा रहेको सा�ीह�को रोहमा 
िनवेदकको बसोबास रहेको घरमा िनवेदक फेला 
नपरकेो �यहोरा रहेको र �य�तो िलखतमा िनवेदकका 
एकाघरक� प�नीले सिहछाप गरकेोमा �यहा ँिनवेदकको 
बसोबास नै िथएन भ�न िम�ने देिखन आएन । समा�ान 
तामेल गदा� �ितवादी बसोबास गन� �थानमा फेला 
नपरकेो र उमेर पगेुका एकाघरको प�नीलाई सा�ीको 
रोहबरमा सही गराई तामेल गरकेोमा अ.बं. ११० 
नं.अन�ुप रीतपूव�क नै भएको मा�नपुन� । 

पनुरावेदकले कैलाली िज�ला अदालतको 
फैसलाअनसुारको िबगो रकम ब�कमा बझुाइसकेको 
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भ�ने ब�कको िलिखत जवाफ �यहोराबाट 
देिख�छ । यसबाट एउटै फैसलाबमोिजम ठहर 
भएको द�ड ज�रवानाम�ये िबगो रकम �वीकार 
गरी बझुाइसकेपिछ सोही फैसलाले ठेिकएको 
कैद ज�रवानाको हकमा चािह ँ सोही फैसलाको 
�मािणकतालाई इ�कार गन� िम�दैन । अदालतबाट 
ठहर भएको कैद ज�रवानालाई िन��भािवत पान�  िनिहत 
उ�े�य राखी  �रट िनवेदन परकेो देिखदँा िनवेदक सफा 
हात िलई अदालत �वेश गरकेो भ�ने पिन दिेखन 
आएन । यसरी पनुरावेदकको बसोबास रहेको वतनमा 
कानूनबमोिजम �याद तामेल भई िमिसल संल�न सबदु 
�माण बझुी भएको फैसलाबाट िनवेदकको संवैधािनक 
तथा कानूनी हक हनन् भएको मा�न निम�ने ह�दँा उ� 
फैसला बदर ह�ने भ�न निम�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदकका िव��मा दायर भएको ठगी म�ुामा 
कैलाली िज�ला अदालतबाट जारी भएको समा�ान 
�याद रीतपूव�क तामेल भई िनजको एकाघरको 
�ीमतीले बझुेको देिखएको ह�दँा उ� �याद सूचनाको 
अविधिभ� िनवेदकले �ितवाद नगरी गजुारी बसेको 
देिखएबाट िनजको हकमा भएको िमित २०६५।५।३१ 
को फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०७०।०९।२१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CI-११३८, उ��ेषण / 
परमादशे, बिु�बहादरु बराम िव. कैलाली िज�ला 
अदालत कैलाली, धनगढीसमेत

�याद तामेली स�ब�धमा कानूनले गरकेो 

�यव�थाअन�ुप अिभयोगप�मा खलुाइएको 
पनुरावेदकको वतनमा �याद जारी भई �थानीय 
भलादमीसमेतको रोहबरमा िनजको नामको �याद घर 
दैलोमा टासँ भएको देिख�छ । �यादमा उि�लिखत 
वतनमा पनुरावेदकको बसोबास नभएको भए िनजको 
घरदैलोमा टासँ ह�नपुन� अव�था ह�दँनै । यसरी 
पनुरावेदकका नाउकँो �याद अिभयोगप�मा खलुी 
आएको वतनमा जारी भई रीतपूव�क तामेल भएको 
देिखदँा उ� �यादलाई िव�मान �याद तामेलीस�ब�धी 
कानूनी �यव�थाको �ितकूल तामेल भएको भ�न 
निम�ने ।

कुनै पिन �यि�उपर फौजदारी अिभयोग 
वा देवानी �कृितको कुनै दाबी िलई अदालतमा म�ुा 
चलाइ�छ भने �य�तो फौजदारी आरोप वा देवानी 
दाबीको स�ब�धमा कानूनबमोिजम �यादसचुना पाई 
सबदु �माण पेस गरी आफूउपरको आरोप वा दाबी 
ख�डन गन� पाउन ुपछ�  भ�ने िवषय �ाकृितक �यायको 
आधारभूत िस�ा�तअ�तग�त पन� आउने ।

अदालतबाट जारी �याद �थायी वा अ�थायी 
जनुसकैु वतनमा जारी भए पिन स�बि�धत �यि�ले 
सहज�पमा थाहा जानकारी पाउने अव�था छ छैन 
भ�ने कुरा मह�वपूण� हो । यसरी �थायी वतनमा नै �याद 
तामेल गनु�पछ�  भ�ने नभई �ितवादीले जहा ँ बसोबास 
गरकेो छ �याद तामेली �यही ँगन� हो । अ�थायी वतनमा 
जारी भएको कारणले मा� रीतपूव�क तामेल भएको 
�याद बेरीतको नह�ने ।

एउटै फैसलाबमोिजम लागेको द�ड 
ज�रवानाम�ये िबगो रकम �वीकार गरी बझुाइसकेपिछ 
सोही फैसलाले ठेिकएको कैद ज�रवानाको हकमा मा� 
पनुरावेदकको नाममा तामेल भएको �याद सूचना र 
फैसलाको वैधतामा ��न उठाई �रट िनवेदन िदएको 
देिख�छ । अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको 
कैद ज�रवानालाई िन��भािवत पान� िनिहत उ�े�य 
राखी �रट िनवेदन परकेो देिखदँा िनवेदक सफा 
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हात िलई अदालत �वेश गरकेो भ�ने पिन दिेखन 
आएन । अदालतबाट भएको फैसलालाई �वीकार गरी 
िबगो रकम बझुाइसकेको दिेखदँा कैद ज�रवानाको 
हकमा सोही फैसलाको �मािणकता लाई इ�कार गन� 
िम�दैन । यसरी पनुरावेदकले ब�कमा खाता खो�दा  
देखाएको वतनमा कानूनबमोिजम �याद तामेल भई 
िमिसल सलं�न सबदु �माण बझुी भएको फैसलाबाट 
िनवेदकको सवंैधािनक तथा कानूनी हक हनन् भएको 
मा�न निम�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदकका िव��मा दायर भएको ठगी म�ुामा 
कैलाली िज�ला अदालतबाट जारी भएको समा�ान 
�याद घर दैलोमा टासँ भई रीतपूव�क तामेल भएको 
देिखएको ह�दँा कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।५।३१ मा भएको फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलबाट िमित २०७२।३।३० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-११४२, लाग ु औषध (खैरो 
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. स�ाट ितिमि�सना

काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.११ ि�थत होटल �यू महाकालीको कोठा 
नं.२०३ िभ� चकुुल लगाई बसेको अव�थामा ढोका 
ढकढक गरी िभ� पसी खानतलास गदा� मदन भगतबाट 
९ �ाम, िवनोद भ�बाट २ �ाम, िव�म सवेुदीबाट 
२ �ाम र ��यथ� �ितवादी स�ाट ितिमि�सनाबाट 
२ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन महानगरीय �हरी 
अपराध महाशाखाका �.िन.जग�नाथ खनालसमेतले 
बरामद गरकेो बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । ��यथ� 

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� 
बयान गदा�  होटलको कोठाबाट आफूसगँ २ �ाम लाग ु
औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको त�यलाई �वीकार 
नै गरी हेरोइन क�तो ह�दँो रहेछ भनी हेरकेो अव�थामा 
त�कालै �हरी आउदँा डर लागी ख�तीमा राखेको भनी 
िजिकर िलएको देिख�छ । यसबाट आ�नो साथबाट २ 
�ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको त�यलाई 
अदालतसमेतमा बयान गदा� िनजले �वीकार गरकेो नै 
देिखयो । बरामद लाग ु औषध हेन� खो�दा �हरीलाई 
देखी डरले ख�तीमा राखेको ह� ँभ�ने �ितवादीको फगत 
मौिखक िजिकरलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ 
बमोिजम िनजले कसरुबाट छुट पाउने आधारको �पमा 
�हण गन� निम�ने ह�दँा अ�य द�ुय�सनीह�सगँ एकसाथ 
समान प�रमाणको लाग ु औषध ��यथ�को साथबाट 
बरामद भएको ि�थितमा समान�तरका �ितवादीह� 
िव�म सवेुदी, िवनोद भ�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम जनही �.१०,०००।– ज�रवाना 
ह�ने सजाय गरी यी ��यथ� �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
सो हदस�म िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट ��यथ� 
�ितवादी स�ाट ितिमि�सनालाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।९।२२ मा भएको फैसला उ�टी भई िनजलाई 
�.१०,०००।- ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुरः अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०८६०, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
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नेपाल सरकार िव. उ��वल िव�म शाहसमेत
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 

पीिडत सरललाल महज�नलाई िसंगापरु पठाइसकेको 
भ�ने अिभयोग दाबी व�तिुन�ठ �माण पेस गरी पिु�ट 
गन� दािय�व नेपाल सरकारको हो । तर, वादी नेपाल 
सरकारले पीिडत भिनएका जाहेरवालाह�को मौिखक 
कथनलाई मा� कसरु पिु� ह�ने �माणको �पमा पेस 
गरकेो ि�थित छ । पीिडत सरललाल महज�नलाई िवदेश 
पठाइसकेको पिु� ह�ने �प� �माण वादी तफ� बाट पेस 
ह�न नसकेको ह�दँा �ितवादी अजु�नबहादरु ठकुरीलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
२ वष� कैद र �.२,००,०००।– ज�रवाना गन� गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

क�पनी रिज��ारको काया�लयमा रहेको 
सं�थाको द�तावेजभ�दा बािहर गई पीिडत भिनएका 
�यि�ह�को मौिखक भनाइलाई मा� आधार मानी 
��यथ�ह� उपर वादी नेपाल सरकारले अिभयोग 
लगाएको देिखयो । काया�लयमा बसी कम�चारीको 
हैिसयतमा काम गनु�  र �यवसाय स�चालन गनु�  
फरकफरक कुरा ह�न् । ��यथ�ह� Maps Nepal 
International Consultancy Pvt. Ltd. मा बसी 
काम गरकेो, सोही िसलिसलामा जाहेरवालासगँ 
भेटघाट कुराकानी भएको िवषयलाई िनजह�ले 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरकेो, िवदेश 
पठाउछुँ भनी �लोभन िदएको, सो उ�े�यले रकम 
िलए खाएको भनी �हण गनु�  �यायको रोहमा अनिुचत 
ह��छ । ��यथ�ह� राज लेिनन ब�ाचाय� र उ�वल 
िव�म शाहको हकमा लगाएको अिभयोग दाबी �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम व�तिुन�ठ 
�माण पेस गरी वादी नेपाल सरकारले �मािणत गन� 
नसकेको ह�दँा िनजह�लाई सफाई िदएको िमलेन भ�ने 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुनस�ने 
नदेिखने ।

�ितवादीउपर अिभयोग दाबी िलन ु मा� 
आफैमा कसरु �थािपत ह�नस�ने आधार ह�न 
स�दनै । शंकारिहत तवरबाट व�तिुन�ठ आधार �माण 
पेस गरी �मािणत भएको अव�थामा मा� कसरु �थािपत 
ह�नस�ने ह��छ । कुनै पिन �ितवादीलाई सजाय गदा� 
कसरुको मा�ाअनसुारकै सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने ।

व�तिुन� आधार �माणले पिु�ट नभएको 
रकमसमेत समावेश गरी कसरु कायम गदा� जसले 
जनु कुराको िजिकर िल�छ, सो कुरालाई �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ र २८ अनसुार �मािणत गन� भार 
उसको नै ह�ने भ�ने कानूनी �यव�थाको �ितकूलसमेत 
ह�न जाने भएकाले जाहेरावाला �ेमबहादरु लामासमेत ४ 
जनाले िवदेश पठाउन दाबीको स�पूण� रकम �ितवादीले 
िलएको �माण पेस गरी �मािणत गराउन र जाहेरवाला 
पासाङ शेपा�समेत ५ जनाले िनजह�बाट पेस भएको 
रकम बझुेको िन�साबाहेकको अिभयोग दाबीको रकम 
��यथ� �ितवादी अजु�नबहादरु ठकुरीले िलएको भ�ने 
त�य वादी नेपाल सरकारले �माण पेस गन� नसकेको 
ह�दँा िबल भरपाईले पिु� नभएको िबगोसमेत िदलाई 
भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
िमलेको नै ह�दँा नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुनस�ने देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
वैदेिशक रोजगार �यवसायको इजाजतप� नै निलई 
��यथ� �ितवादीम�येको अजु�नबहादरु ठकुरीले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�को िमित 
२०७०।८।१८ को फैसलाको तपिसल ख�डको 
देहाय ४ नं. मा उि�लिखत तािलकामा समावेश 
ग�रएका पासाङ शेपा�समेतका ८ जना जाहेरवाला 
तथा िनजह�का आफ�तह�लाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाइिद�छु भनी िनजह�बाट ऐ. तपिसल ख�डको 
तािलकामा उ�लेख भएअनसुारको रकम िलई िवदेश 
रोजगारमा नपठाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
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को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु गरकेो ठहर 
गरी िनजलाई ऐ. ऐनको दफा ४३ अनसुार २ वष� 
कैद र �.२,००,०००।– ज�रवाना सजायसमेत 
गरी जाहेरवालाह�ले �ितवादीलाई बझुाएको 
िन�सा �माणबाट पिु�ट ह�नसकेको िबगो र सोको 
कानूनबमोिजम ह�ने हज�ना रकमसमेत ऐ. तािलकामा 
उ�लेख भएबमोिजमको िबगो र सोको ५० �ितशतले 
ह�ने हज�नासमेत �.२४,६०,०००।– �ितवादी 
अजु�नबहादरु ठकुरीबाट जाहेरवालाह�ले भरी पाउने 
र ��यथ� �ितवादीह� उ�वल िव�म शाह र राज 
लेिनन ब�ाचाय�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने 
ठहर ्याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७०।८।१८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-CR-०८२५, िव�ालयमा जाने सरकार 
अनदुानको �पमा िनकासा भएको रकम िहनािमना 
तथा द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
िव�णसुका�त यादवसमेत

आरोपप�मा िव�ालयले बे�ज ुखातामा ज�मा 
गरकेो उ� रकमलाई घटाई बाकँ� � १,११,८१०.७५ 
िबगो असलु ग�रपाउ ँभनी दाबी गरकेो पाइ�छ । िज�ला 
िश�ा काया�लय, सला�हीले िमित २०७१।६।३० 
मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 
लेखेको प�मा �.१,०००००।- उ� िव�ालयले िमित 
२०७१।६।३० मा नेपाल ब�क िलिमटेड मलंगवाको 
सरकारी राज� खाता न�बर क-१-१-००१ मा दािखला 
गरकेो भनी भौचर संल�न गरी प� पठाएको देिखयो । 
यसरी सरकारी प�ित र आदेशको �ि�या पूरा गरी 
�थापना भएको िववािदत िव�ालयले िनकासा पाएको 

अनदुान रकम िनयमस�मत खच� नगरकेो भनी अनदुान 
िदने सरकारी िनकायले बे�जसुरह दािखला गन� 
अनमुित िदएको र बे�जलुाई �वीकार गरी िव�ालयले 
राज� खातामा ज�मा गरी असलु भइसकेको अव�थामा 
सोही िबगो रकम नै ��यथ�ह�ले जानीजानी बद ्िनयत 
िचताई िव�ालय नै �थापना नगरी ��ाचार िनवारण 
ऐनको दफा १७ मा �यवि�थत कसरु गरकेो भ�ने 
आरोपप� दाबी उ� दफाको भावनाअनकूुल रहेको 
देिखन नआउने ।

��ाचार ह�न ु र बे�ज ु ह�न ु पथृकपथृक कुरा 
ह�न् । ��ाचारमा �यि�गत फाइदा िलने बद ्िनयत 
त�वको िव�मानता ह��छ भने बे�जमुा खच� भएको 
रकम िबल भरपाई�ारा पिु� भएको ह�दँनै । ��ाचारको 
कसरु �थािपत ह�न सरकारी स�पि� दूिषत मनसायबाट 
खच� गरी हािन नो�सानी प�ुयाउने िनयत र �यसबाट 
आफूले िलन ु खान ु गरकेो भ�ने ��ट�पमा देिखन ु
पछ�  । बे�ज ु रकम �े�तामा सलं�न ह�न छुट गएका 
िबल भरपाईपिछ पेस गरी �ज ुह�न पिन स�छ । िबल 
भरपाई�ारा पिु� गराउन नसके बे�ज ुभएको रकम खच� 
गन� अि�तयारवालाले दािखला गनु�  गराउन ुपन�स�मको 
दािय�व ह�ने ।

��ाचारको िबगो भिनएको दाबीको स�पूण� 
िनकासा रकम �.२,३६,८१०.७५  सरकारी 
िनकायले बे�ज ुभनी राज� खातामा ज�मा गन� प�ाचार 
गरबेमोिजम ��यथ�ह�ले दईु पटकमा २,३५,०००।- 
बे�ज ुखातामा ज�मा ग�रसकेका र िववािदत भिनएको 
भरत जनता �ा.िव.को खातामा �.३,५८७।७५ 
बाकँ� रिहरहेको दिेखदँा वादीले दाबी गरेको िबगो 
��यथ�ह�ले ितन� बझुाउन बाकँ� रहेको भ�ने देिखन 
आएन । यसरी ��ाचारको िबगो भनी दाबी गरकेो 
रकमलाई सरकारी िनकाय िज�ला िश�ा काया�लयले 
बे�ज ु भनी ��यथ�ह�बाट असलुउपर गराइसकेको 
देिखदँा ��यथ� �ितवादीह� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� भरत राय यादव, �धाना�यापक 
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िव�णकुा�त यादव र �ोत �यि� ल�मी�साद रायले 
जानीजानी बद ्िनयत िचताई अनदुान�व�प पाएको 
उ� िबगो मासे खाए भनी िनजह�लाई ��ाचार ज�तो 
जघ�य अपराधमा म�ुा चलाएको कानून र �यायसङ्गत 
नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
��यथ� �ितवादीह� भरत राय यादव, �धाना�यापक 
िव�णकुा�त यादव र �ोत �यि� ल�मी�साद रायले 
आरोिपत ��ाचारको कसरुबाट सफाई पाउने गरी 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७२।३।१ मा 
भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुरः मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०२७०, उ��ेषण 
/ परमादेश, क�हैयालाल अ�वाल िव. राम�ाम 
नगरपािलकाको काया�लय, नवलपरासी

िवप�ी राम�ाम नगरपािलकाले नेपाल 
कानूनको उ�लङ्घन गन� गरी कुनै िनण�य गरकेो 
िनवेदनमा उ�लेख गन� नसकेको र िनवेदन प�साथ पेस 
भएको राम�ाम नगरपािलकाले िमित २०७०।४।३० 
मा दैिनक लिु�बनी पि�कामा �कािशत गरकेो सूचना 
भा� १५ गतेिभ� सडक के��बाट दवुैतफ�  २५।२५ 
िफटिभ� पन� भौितक संरचना, टेवापखा�ल, घर 
इ�यािद भा� १५ गतेिभ� हटाइ� सडक िव�तार एवम् 
नाला िनमा�ण काय�मा सहयोग गरी िदनहु�न स�बि�धत 
सबैमा अनरुोध ग�र�छ भ�ने भाषाको �योग ग�रएको 
देिखयो । उ� सूचनाको �कृित हेदा�  नगरवासीले 
गन� भनेको काय� बा�या�मक नभइ� �वेि�छक�पमा 

सहयोगको लािग आ�ान गरकेो देिखने ।
िनवेदकको स�पि�बाट िनवेदकलाइ� 

�चिलत कानूनिवपरीत हटाउन खोजेको नदिेखएको र 
िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गर ेज�तो नगरपािलकाले 
कानूनिवपरीत काम गरी िनवेदकको कानून �द� 
हकमा आघात प�ुयाउन खोजेको भ�ने कुरा िमिसल 
सलं�न अ�य कुनै �माण कागजातह�बाट देिखन 
आएन। य�तो अव�थामा िनवेदकको िनवेदन जारी 
गन� निमली िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला िमलेको नै देिखयो । 
अतः िनवेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
राम�ाम नगरपािलकाबाट िमित २०७०।४।३० मा 
�कािशत सूचनामा िनवेदकलाइ� िनजको स�पि�बाट 
जबरज�ती हटाउने भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको 
नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलले िमित २०७०।९।१६ मा गरकेो 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् ।

 § ०७१-CI-०२६८, उ��ेषण / परमादेश, 
अवधिकशोर अ�वाल िव. राम�ाम 
नगरपािलकाको काया�लय नवलपरासी

 § ०७१-CI-०२६९, उ��ेषण / परमादेश, 
छेदीलाल ख�ना िव. राम�ाम नगरपािलकाको 
काया�लय नवलपरासी

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०६४८, उ��ेषण, 
महे�� साह सडुी िव. भूिम सधुार काया�लय, धनषुा



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, फागनु - २

िनवेदक महे�� साह सडुीको भूिम सधुार 
काया�लय, धनषुाले िमित २०३९।३।३० मा मोही 
लगत क�ा गरकेो काय� उ��ेषणको आदशेले बदर 
ग�रपाउ ँ भनी िमित २०७०।८।४ मा िनवेदन गरकेो 
देिख�छ । भूिम सधुार काया�लयले िमित २०३९।३।३० 
मा गरकेो िनण�यउपरमा िनवेदकले तीन दशकभ�दा 
पिछ मा� सो िनण�य खारजेीको लािग िनवदेन गरकेो 
देिखयो । िनवदकेका िपताको जीवनकालमा भूिम सधुार 
काया�लयको िनण�यउपर िनवेदन परकेो दिेखदँैन । धेर ै
िवल�ब गरी िनवेदक अदालत �वेश गरकेो देिखने ।

धनषुा िज�ला अदालतमा न�कली रामच�� 
साहको िनवेदनको आधारमा भूिम सधुार काया�लय, 
धनषुाले मोही लगत क�ा गरेकोले सो काय� िकत� 
भएको ह�दँा िकत�मा धनषुा िज�ला अदालतमा म�ुा 
दायर गरकेो भनी िनजले आ�नो िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो र आ�नो बाबकुो नाममा मोही हक रहेकोले मोही 
नामसारीमा भूिम सधुार काया�लय, धनषुामा िनवेदन 
गरकेो भनी लगाउको िनषेधा�ाको िनवेदनमा िनवेदन 
गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा िकत�मा धनषुा 
िज�ला अदालतबाट र मोही नामसारीमा भूिम सधुार 
काया�लय, धनषुाबाट �याियक िनण�य ह�ने नै देिखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् िस�ा�त र 
आधार �माणह�बाट ��ततु उ��ेषणको िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले 
िमित २०७०।१०।२८ मा गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुरः च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-०६७१, िनषेधा�ा, 
महे�� साह सडुी िव. वीर�े� महतोसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०९७३, िनषेधा�ा, 
िव�णदेुव महतो िव. उमेश महतोसमेत

जनु आशंकाको अव�था दखेाई िनवेदकले 
�रट िनवेदन गरकेो छ सो अव�था �यितत भई घर 
िनमा�णको काय� �ार�भ भई जिमनबाट ७ िफट अ�लो 
पखा�लसमेत लगाएको भ�ने कुरा िवप�ीह�ले पेस 
गरकेो फोटोबाट दिेखई रहेको अव�था छ । �यसको 
अलावा िनवेदकले जसको घर िनमा�ण भइरहेको छ 
िनजलाई िनवेदनमा िवप�ी पिन बनाएको देिखदँैन । 
िनवेदकको हक भोगको ज�गा िमची कसैले घर िनमा�ण 
गरमेा सोउपर वैकि�पक उपचारको माग�समेत रहेको 
देिख�छ । वैकि�पक उपचारको माग� भएको अव�थामा 
�रट �े�बाट हेन� निम�ने ।

िनवेदकले आ�नो ज�गा िमची िवप�ीह� 
उमेश महतो र अ�ण महतोले घर िनमा�ण गन� लागेको 
आशंका देखाई सो काय� रो�नको लािग िनवेदन िदएको 
देिखयो । जनु आशंकाको अव�था देखाई सो रोक� 
पाउन िनवेदकले िनवेदन िदएको हो सो आशंकाको 
अव�था नभई िवप�ीह�ले घर िनमा�णको काय� अि�तम 
चरणमा प�ुयाएको अव�था देिखदँा िनवेदकको िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले 
गरकेो फैसला िमलेको नै देिखयो । पनुरावेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ भनी 
गरकेो पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िस�ा�त र आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले िमित २०७१।३।२९ 
मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।
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 इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१११८, १३३२, जबरज�ती 
करणी, बलबहादरु चौधरीसमेत िव. नेपाल सरकार र 
वीरबहादरु चौधरी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी बलबहादरु चौधरी र कुइर े डगौरा 
चौधरी कसरुमा इ�कार गरी स�ु अदालतसम� बयान 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीह� वीरबहादरु चौधरी, 
बलबहादरु चौधरी र कुइर ेचौधरी मेरो कोठािभ� पसी 
कसैले घाटँी �यापी कसैले हात ख�ुा �यापे । पिहला 
वीरबहादरुले जबरज�ती करणी गर े �यसपिछ कुइर े
र बलबहादरुले करणी गर ेभनी पीिडतले स�ु जाहेरी 
�यहोरालाई समथ�न गरी अदालतसम� बकप� गरकेो 
पाइ�छ । �य�तो �कृितको घटना एकजनाले मा� 
घटाउन स�दनै । घटनामा तीनजनाकै संल�नता रहेको 
छ भनी व�तिु�थित मचु�ुकाका राजबहादरु ओली, 
सूय�देव भ� र पाव�ती िव�ले मौकाको कागज �यहोरालाई 
समथ�न गद� अदालतसम� बकप� गरकेो पाइ�छ । 
यसरी उि�लिखत िववेिचत त�य एवम् �माणह�बाट 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� काय�मा यी सबैजना 
�ितवादीह�को संल�नता रहेको पिु� ह�न आउने ।

वारदातको �कृित हेदा� ए�लो मािनसले 
वय�क मिहलालाई जबरज�ती करणी गरकेो होला 
भ�ने कुरा तक� सङ्गत देिखएन । पीिडतको शरीर 
तथा ब�चासमेतलाई लागेको चोटपटकको �कृित हेदा� 
ए�लैले जबरज�ती करणी गर े भ�ने तक�  प�या�रलो 
नभएकोले �ितवादीह� तीनैजनालाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम 
जनही कैद वष� ५(पाचँ) र सोही महलको ३(क) नं. 
बमोिजम जनही थप ५ वष� कैद ह�ने र �ितवादीह�बाट 
पीिडतले दामाशाहीले ह�न आउने ८०,०००।- 

�ितपूित�समेत भराई पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको फैसला िमलेकै दिेखने ।

चोरीको हकमा बाकसको कु�डी भािँचएको 
भए पिन जाहेरवालीको घरबाट चोरी भएको भिनएको 
कुनै दशी �माण यी �ितवादीह�को सगँसाथबाट 
बरामद नभएको, चोरी गरमेा यी �ितवादीह� 
अनसु�धान र अदालतसमेतमा इ�कार रहेको साथै 
चोरी गरकेो आरोपको प�्ुयाई ं ठोस र शङ्कारिहत 
�पबाट नभएको देिखदँा चोरी गरकेो भ�ने अिभयोग 
दाबी प�ुनस�ने नदेिखएकोले चोरी गरकेो भ�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदेिखने ।

अतः पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
पीिडतिसत जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गरी 
िनजह�बाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराई िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०६८।१०।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सो हदस�म 
सदर ह�ने र पनुरावेदक �ितवादीह�लाई चोरीको 
महलको १४(२) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई चोरीको कसरुबाट 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CR-०९३९, जबरज�ती 
करणी, ओमनारायण �याकुरेल िव. नेपाल सरकार

आ�नो पनुरावेदन िजिकरमा �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान आफूलाई 
नसनुाई सिहछाप गराएको भनी उ�लेख गरकेा 
छन् । पीिडतको योनीमा आ�नो िलङ्ग दलेको हो 
भनी अनसु�धानमा सािबतै रहेको पाइ�छ । पीिडतको 
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मौका एवम् अदालतसम�को भनाइ, जाहेरी दरखा�त 
एवम् जाहेरवाला र पीिडतक� आमासमेतको भनाईसगँ 
मेल खाने गरी िसलिसलेवार �पमा गरकेो �ितवादीको 
मौकाको बयानलाई अप�या�रलो र �ितवादीको इ�छा 
िव�� गराएको हो भनी अनमुान गन�स�ने अव�था 
नदेिखने । 

तसथ� िमिसल सलं�न जाहेरी दरखा�त, 
पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन, पीिडतको 
बकप�, �ितवादीले अनसु�धानको �ममा एवम् 
अदालतमा गरकेो बयान, जाहेरवालाको बकप� 
समेतको आधारमा झापा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी बाबरुाम भ�ने ओमनारायण �याकुरलेलाई 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. र ३ नं. बमोिजम 
११ वष� कैद ह�ने तथा सोही महलको १० नं. बमोिजम 
पीिडतलाई प�� हजार �पैया ँ �ितपूित� भराइिदने 
गरी भएको िमित २०७१।२।१३ को फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०७१।१२।१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०५५५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. पराग केवटसमेत

�ितवादी पराग केवटको हकमा हेदा� िनज 
�ितवादी आफूले कटे�वर यादवलाई मान� वचन 
िदएको, कुटिपट छेकवार गरकेो वा मान�लाई संयोग 
पारी िदएको त�य िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
समिथ�त भइरहेको दिेखदँैन । जाहेरवाला एवम् घटना 
िववरण कागज गन� मािनसह� राम�साद यादव 
र इ��ेश यादवले समेत यी �ितवादीले कटे�वर 
यादवलाई समातेर कुटिपट गरकेो वा छेकबार गरकेो 
भनी लेखाउन सकेका छैनन् । वारदात�थलमा 

उपि�थत अ�य अिभय�ुह�ले पिन पराग केवटलाई 
पोल गरी बयान गन�सकेको दिेखदैँन । यी �ितवादीले 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गरकेा छन् । जाहेरवाला एवम् घटना िववरण 
कागज लेखाउने मािनसह�ले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा�समेत �ितवादी पराग केवटले आरोिपत 
कसरु गरकेो भनी िकटान गरी बकप� गन�सकेको 
अव�था छैन । यसरी यी �ितवादीले मतृकलाई 
मान�लाई वचन िदएको, हात हाली समाएका, छेकवार 
गरकेा एवम् कुटिपट गरकेा िमिसल संल�न कुनै कागज 
�माणबाट ठोस�पमा पिु� भएको नदेिखएकोले 
िनजलाई आरोिपत कसरुमा शकंाको भरमा मा� सजाय 
गदा� �यो फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जाने ।

मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं. बमोिजम कसरुमा आरोिपत �यि�ह� छागरु 
केवट, लाल ु केवट, िवजय कुम� भ�ने िवजय कुमार 
चौधरी, रामदास कुम�, खेद ु कुम�, िव��याचल यादव 
(अिहर), बाठे भ�ने राजे�� केवट, भगवानदास विनया 
र घन�याम केवटको हकमा हेदा�, यी �ितवादीह� 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� वारदात�थलमा 
उपि�थत रहेको कुरा �वीकार गरपेिन अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेका छन् । िनजह�को 
सो इ�कारी बयान िनजका सा�ीह�को बकप�बाट 
समिथ�त भएको छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका केही 
मािनसह�ले �ितवादीह� सबै जना वारदात�थलमा 
उपि�थत िथए भनी अदालतमा बकप� गरकेा छन् भने 
केहीले �यसम�ये केही �ितवादीह� वारदात�थलमा 
उपि�थत िथएनन् भनी उ�लेख गरकेा छन् । जाहेरवाला 
िशव�साद यादवले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा�समेत सबै जना �ितवादीले हानेका ह�न् तर 
कसले केले हानेको थाहा भएन भनी गोलमटोल�पमा 
बकप� गरकेा छन् । यसरी जाहेरवाला एवम् घटना 
िववरण कागज गन� मािनसह�को भनाई एक आपसमा 
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बािझएको अव�था देिख�छ । फौजदारी कसरुमा 
कसैलाई सजाय गदा� ऊ दोषी देिखने �प� �माण 
ह�न अित आव�यक ह��छ । �प� �माणको अभावमा 
शंकाको भरमा मा� कसैलाई सजाय गन� �यायस�मत 
नह�ने ह�नाले यी �ितवादीह�लाई सफाई िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादीह� पराग केवट, छागरु केवट, 
लाल ु केवट, िवजय कुम� भ�ने िवजय कुमार चौधरी, 
रामदास कुम�, खेद ुकुम�, िव��याचल यादव (अिहर), 
बाठे भ�ने राजे�� केवट, भगवानदास विनया र 
घन�याम केवटलाई सफाई िदने स�ु फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६९-CI-०९९१, परमादशे, 
रामसागर मरुाउ िव. िहरिमिनया गाउ ँिवकास सिमितको 
काया�लय, बाकेँसमेत

िनवेदकले माग गरबेमोिजम िसफा�रस िदनपुन� 
वा िदन निम�ने भए सोही �यहोराको िनण�य गनु�पन�मा 
सो केही नगरी िनवेदन नै दरिपठसमेत नगरकेो काय� 
कानूनसङ्गत देिखन नआउने ।

िनवेदकले िनवेदनमा नाग�रकताको 
�माणप�को लािग िहरिमिनया गाउ ँिवकास सिमितको 
काय�लयले िसफा�रस िदन इ�कार गरकेोले िसफा�रस 
ग�रिदन ु भ�ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन 

माग गरकेोले परमादशे जारी ह�ने नह�नेस�म आदेश 
गनु�पन�मा पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जले धम�प�ुले 
नाग�रकता पाउन स�ने नस�ने भ�ने िवषयमा वहृत् 
िववेचना गरी धम�प�ुको हैिसयत, आधार र नाग�रकता 
ऐनसमेतको आधारमा िनवेदकले नाग�रकता पाउनै 
नस�ने ज�ता दाबीभ�दा बािहर गई नाग�रकता 
िदने अिधकारी ज�तो भई िनण�य गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको आदशेमा ग�भीर �िुट 
देिख�छ । िवप�ी काया�लयसमेतको सो काय� 
कानूनअन�ुपको नदेिखएकोले पनुरावेदकको 
िनवेदनप� खारजे ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६९/९/४ को आदेश 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट समेत िनवेदकले अब नाग�रकताको 
�माणप� पाउनका लािग िसफा�रस माग गन� आएमा 
सो िनवेदन दता� गरी िसफा�रस िदन िम�ने निम�ने 
स�ब�धमा कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह� 
िहरिमिनया गा.िव.स.को काया�लय बाकेँसमेतको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६८-WO-०६५०, उ��ेषण, 
कुमारीतारा वडु िव. उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद,् 
सानोिठमीसमेत

उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद्, पदपूित� 
सिमितबाट �कािशत उ� िव�ापन नं. ४/०६२।०६३ 
को शाखा अिधकृत पदको लािग िलइएको सो परी�ामा 
िमित २०६८।४।१० को सूचनाअनसुार िसफा�रस 
ह�नभुएका उ�मेदवारम�येकै िसता िनरौलाले पदपूित� 
सिमितले सूचना �कािशत गरकेो िमितले २१ िदनको 
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�यादिभ�ैमा सो पदमा हािजर भइसकेप�ात् मा� उ� 
पदबाट िनजले रािजनामा िदएको देिखन आएकोले 
सो रािजनामाको कारणबाट उ� पद �र� ह�न 
आएको देिखयो । सो पदमा िसफा�रस भएको िमितले 
६ मिहनाको अविधिभ�ैमा सो पदमा उ� �ित�ा 
सूिचमा रहेको उ�मेदवारले �थायी िनयिु� पाउन ुपन� 
भनी िदएको िनवेदनका आधारमा िनज िनवेदकलाई 
�थायी िनयिु� िदन सिकने भ�ने कानूनी �यव�थाको 
िव�मानता नरहेको कुरा सो उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ् कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी िविनयमह�, 
२०५३ को िविनयम १८ मा ग�रएको �यव�थामा �प� 
रहेको ह�दँा िनवेदकले िजिकर िलएबमोिजमको िश�क 
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम २५(२) 
र लोक सेवा आयोग िनयमावली २०६७ को िनयम 
३४(१)(ख) को �यव�था यस स�दभ�मा आकिष�त ह�न 
स�नेसमेत नदेिखने ।

उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् पदपूित� 
सिमितबाट �कािशत ग�रएको सो िव�ापन नं. 
४।०६२।०६३ को शाखा अिधकृत पदको पदपूित�को 
लािग छनोट भई िमित २०६८।४।१० मा िसफा�रस 
भएका उ�मेदवारह�म�येको सीता िनरौलाले उ� 
पदमा िनयिु� िलई हािजर भइसकेप�ात् िनजले सो 
पदबाट रािजनामा िदएको दिेखएकोले सो पदमा िनयिु� 
निलएमा वा िनयिु� िलई ७ िदनिभ� हािजर नभएमा 
मा� वैकि�पकले िनयिु� पाउने िविनयममा �यव�था 
भएकोमा सो �यव�थाअनसुार उ� पद वैकि�पक 
उ�मेदवारबाट पूित�  ह�ने गरी खाली भएको नदिेखएको 
ह�दँा िनवेदकलाई उ� उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषदबाट “िनजको िनवेदन मागबमोिजम उ� पदमा 
िनयिु� िदन निम�ने” भनी जानकारी गराई िनजलाई 
िदइएको उ� च.नं.१५४६ िमित २०६८।७।२८ को 
प� कानूनस�मत रहेको दिेखने । 

तसथ�, मािथ �करण �करणमा िव�ेषण 

ग�रएका त�य र कानूनसमेतका आधारमा “उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ् कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी 
िविनयम २०५३ को दफा १८ उप िविनयम २ 
मा �यव�था भएअनसुार मागबमोिजम िनय�ु िदन 
निम�ने” भनी िनवेदकलाई उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ् �शासन माहाशाखाको च.नं.१५४६ िमित 
२०६८।७।२८ को प�बाट िदइएको जानकारी 
कानूनस�मत रहेको देिखदँा िनवेदनबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नस�ने अव�था देिखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २  शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-WO-०८९३, उ��ेषण  
/ परमादेश, पारसिसंह साउद िव. नेपाली सेना रणशरु 
ग�ुम गढी �यारके, बैतडीसमेत

िनवेदकलाई सजाय गनु�अिघ पिन मादक 
पदाथ� सेवन गरी झैझगडा गरकेो कसरुमा ३० िदन 
कैद र ३ वष� बढुवा रो�का ह�ने सजाय र आफूखशुी 
गयल परकेो कसरुमा २२ िदन कैद र २ वष� तलब 
विृ� रो�का गन� सजाय भइसकेको भ�ने सैिनक िवशेष 
अदालत (पनुरावेदन सिमित) को िलिखत जवाफबाट 
देिखएकोले पटकपटक अनशुासन भङ्ग गरी 
कारबाहीमा परी सजायसमेत पाइसकेका िनवेदकलाई 
सािँधकार िनकायबाट सनुवुाइको मौका िदई कानूनी 
अि�तयार �ा� उ� अदालतबाट भएको फैसलामा 
िनवेदकले िजिकर िलएबमोिजमको कानूनी �िुट रहेको 
भनी मा�न िम�नेसमेत नदेिखने ।

िनवेदकउपर लागेको उ� अिभयोगका 
स�ब�धमा सािँधकार िनकाय समरी सैिनक अदालतमा 
म�ुा दायर भएको देिखएको र सो म�ुा सनुवुाइ गन� 
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अदालतले समेत िनवेदकलाई बयानसमेत िलई 
सनुवुाइको पया�� मौका �दान गद� कानूनबमोिजम 
फैसला गरकेो र सैिनक िवशेष अदालतले 
आ�नो पनुरावेदिकय रोहबाट सनुवुाइ गदा� यी 
िनवेदकका तफ� बाट रहनभुएका कानून �यवसायीको 
�ितिनिध�वलाई समेत �वीकार गरी िनवेदकको हकमा 
सनुवुाइको हकलाई माग� �श�त गरी िमित २०६८।९।७ 
मा फैसला भएको दिेखएबाट यी िनवेदकलाई 
आफूउपरको उ� अिभयोगका स�ब�धमा पया�� 
सनुवुाइको मौका नै �दान नग�रएको भ�ने िनवेदकको 
िनवेदन िजिकरसगँसमेत सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
एवम् कारणह� समेतबाट ��तुत �रट िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम स�ु समरी जनरल सैिनक अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहराई िमित २०६८।९।७ मा भएको 
सैिनक िवशेष अदालतको फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CI-०५५६, उ��ेषण / 
परमादशे, िव�णमुिण गौतम िव. महेश भषुालसमेत

ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ ले कुनै पिन ऋणीले आफूले कजा� िलएको 
ब�क तथा िव�ीय सं�थासम� ितनु�पन� रकम ितरी 
कजा�  राफसाफ गरी आ�नो िधतो रहेको स�पि� 
िफता� पाउने अिधकारलाई ब�देज लगाएको देिखदैँन । 
िस�ा�ततः ब�क वा िव�ीय स�ंथा भनेको कानूनी �यि� 
(Legal Person) हो । कानूनी �यि�ले कानून�ारा 
िनिद��ट काम मा� गन� पाउने र कानूनी दायराभ�दा 
बािहर गई गरकेो कामले कानूनी मा�यतासमेत पाउन 

स�दनै । यसरी ��यथ� ब�कले कानूनी आधार एवं 
कारण नखलुाई ऋण च�ुा गर ेपिन िधतो रहेको स�पि� 
फुकुवा गन� निम�ने भनी िमित २०६९।१२।२७ मा 
जारी गरकेो प� कानूनबमोिजम देिखन नआउने ।

ब�िकङ कसरु म�ुामा िधतो रो�का रा�न ुपन� 
भए सो म�ुा बाट नै रो�का रा�न स�ने नै ह�दँा सो म�ुा 
चलेको कारणबाट मा� ��याथ� िनवेदकले आफूले 
िलएको ऋण च�ुता गरपे�ात् समेत ज�गा फुकुवा गन� 
निम�ने भ�न निम�ने ह�दँा िनवेदकको �ीमती मि�जला 
भषुालको नामको लिलतपरु िज�ला ह�रिसि� गा.िव.स. 
वडा नं २(क) िक.नं. ८३३ र िक.नं. ८३१ को ज�गा 
िधतो राखी कजा� िलएकोले उ� िनवेदकउपर ब�िकङ 
कसरुको मदुामा अि�तम फैसला नभएस�म िनवेदन 
मागबमोिजम कजा� च�ुा गरी िधतोमा रािखएको ज�गा 
फुकुवा गन� निम�ने भिन पनुरावेदक ब�कले िमित 
२०६९/१२/२७ मा जारी गरकेो प� उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह�ने र िनवेदकह�ले जे जे ितनु�पन� 
ऋण ितरपेिछ सो ऋणबापत िधतो राखेको ज�गा 
कानूनबमोिजम फुकुवा ग�रिदन ु भनी ��याथ�ह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०/९/२८ को आदेश 
िमलेको देिखदँा अ�यथा गन�पन� अव�था नदिेखने ।

अतः मािथ उ�लेिखत आधार, �माण र 
कारणह� समेतबाट िनवेदक / िवप�ीको �ीमती 
म�जलुा भषुालको नाममा रहेको िक.नं. ८३३ र िक.नं. 
८३१ को ज�गा िधतोमा राखी िलएको ऋण च�ुता 
गरी िधतोमा रािखएको ज�गा फुकुवा गन� निम�ने 
भनी पनुरावेदक ब�कले िनवेदकलाई िदएको िमित 
२०६९/१२/२७ को प� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने र िनवेदकह�ले जे जे ितनु�पन� ऋण ितरपेिछ सो 
ऋणबापत िधतो राखेको ज�गा कानूनबमोिजम फुकुवा 
ग�रिदनू भनी ��याथ�ह�का नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
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२०७०/९/२८ मा भएको आदेश िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-RB-००२३, भ�सार 
महसलु, वीरग�ज भ�सार काया�लयसमेत िव. �योित 
राणा

तोिकएको �यादिभ� जाचँपास पिछको 
परी�ण ह�न नसके ग�ेुको �यादप�ात पिन PCA 
गन� पाउने कानूनी �यव�था भए पाइदँैन । कानूनले 
तोकेको �याद �यितत भएपिछ भ�सार अिधकृतले 
�वयम् �े�ािधकार �हण गरी छुट भ�सार महसलु 
��यथ� �ा.िल.बाट असलुउपर गन� गरी गरकेो िनण�य 
कानूनबमोिजम भएको भ�न िम�ने अव�थासमेत 
देिखदँैन । कर लगाउने वा उठाउने काय� संवेदनशील र 
गहन �कृितको भई करदाताको आिथ�क िहतसगँ ��य� 
सरोकार रा�ने िवषय हो । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै 
कर लगाइने वा उठाइने छैन भनी नेपालको संिवधानले 
समेत करदाताको हक िहतलाई सरु�ा �दान गरकेो 
छ । कानूनमा भएको �यव�था सबैलाई समान�पले 
लागू ह�ने �यायको सव�मा�य िस�ा�त हो । कानूनले 
तोकेको हद�याद नघाई गरकेो काम कारवाहीले कानूनी 
मा�यता �ा� गन� नस�ने �वतः �प� छ । कानूनको 
प�रिधभ�दा बािहर कोिह पिन जान नस�ने र कानूनी 
�यव�थालाई अनदेखा गरी िनण�य गन� अिधकार कुनै 
�यि� वा िनकायलाई नह�ने । ६० िदनको �यादपिछ 
िमित २०६५।३।२६ मा भ�सार िवभागबाट PCA 
स�ब�धमा प� ले�दै ��यथ� ईना से�टर �ा.िल. बोधाथ� 
िदएको िमिसल संल�न कागजातबाट दिेख�छ । जनु 
काय� आिथ�क ऐन, २०६४ को दफा २ को अनसूुची १ 
को दफा ७ को उपदफा १६ अनकूुल रहेको देिखएन । 

राज�व �यायािधकरणबाट भएको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन ।

तसथ� पैठारीकता�को हकमा आिथ�क ऐन, 
२०६४ को दफा २ को अनसूुची १ को दफा ७ 
को उपदफा १६ बमोिजम ६० िदन नघाई गरकेो 
जाचँपास पिछको परी�ण (Post Clearance Audit) 
कानूनबमोिजमको नदेिखदँा िमित २०६५।३।२२ 
को PCA ग�रएको िनण�य र सो िनण�यबमोिजम 
भ�सार द�तरु तथा ज�रवानासमेत असलु गन� गरकेो 
भ�सार िवभागको िनण�य खारजे ह�ने ठहराई राज�व 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६७।७।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : यम�साद बा�कोटा
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CI-१५४८, िनषेधा�ा, 
बादरु ेदमाई िव. ल�मीद� जोशी

पनुरावेदक बादरु े दमाईले आ�नो िनिव�वाद 
हकभोग, �वािम�व रहेको ज�गा भीमद� नगरपािलका 
�े�िभ�को ह�दँा आव�यक कानूनी �ि�या प�ुयाई घर 
बनाउने काय�को थालनी िड.िप.िस.गनु�पन�मा उ� 
कानूनी �ि�या नप�ुयाई ल�मीद� जोशीको नाममा 
दता� �े�ता कायम भई ज�गाधनी दता�  �माण पजुा� 
भएको क�चनपरु िज�ला, भीमद� नगरपािलका वडा 
नं. ५ को िक.नं.१४०९ �े�फल ००६७७.०६ को 
ज�गामा घर िनमा�ण गन� �योजनका लािग जग खोदान 
गरी िनमा�ण काय� गरकेो दिेखएकोले उ� ज�गामा कुनै 
िकिसमको घर बनाउने काय� नगनु� , नगराउन ु भनी 
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िवप�ीको नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याई 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, महे��नगगरबाट िमित 
२०७१/५/४ मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-०७१५, कत��य �यान, 
राजकपरु सरव�रया िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी राजकपरु सरव�रयाले 
मौकामा तथा अदालतसम� बयान गदा� मतृकले 
तेरो घरमा मैले आगो लगाइिदएको हो के गछ� स् भनी 
पटकपटक भनेकोले त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
साथमा रहेको दिबयाले मतृकको घाटँी र हातमा �हार 
गरकेो चोटबाट मतृक मरकेा ह�न् भनी कसरुमा सािबती 
भई बयान गरकेो देिख�छ । सो सािबती बयानलाई 
जाहेरवालाले जाहेरीलाई अदालतमा उपि�थत भई 
जाहेरी सनाखत गरी यी �ितवादीको कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी गरकेो बकप�, पो�टमाट�म 
�रपोट� , लास जाचँ �कृित मचु�ुका र व�तिु�थितका 
मािनस सानदवे भ�ने िमिथले�वर सरव�रयाले 
यी �ितवादीले नै मतृकलाई मारकेोमा िव�वास 
ला�दछ भनी अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत 
ग�रिदएबाट पिु�ट भइरहेको देिख�छ । िनज �ितवादीले 
आ�नो सा�ी �माण केही पिन नराखेको समेतबाट 
घटनालाई �वीकारी मतृकलाई कत��य गरी मारकेोमा 
सािबती रही बयान गरकेो दिेखएबाट िनज �ितवादी 
राजकपरु सरव�रयालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहरी भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६९।११।०३ मा 

भएको फैसला िमलेको देिखदँा अ�यथा गनु�पन� अव�था 
नदिेखने ।

�ितवादी राजकपरु सरव�रयाले मतृकले तेरो 
घरमा आगो लगाइिदए ँभनी पटकपटक भ�दा त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� उसै बखत बासँ काट्न 
भनी साथमा िलइराखेको दिबया (फलामको दाउ)
ले मतृकको घाटँी तथा हातमा �हार गरकेो पाइएको 
छ । मतृकको घाटँीको गद�नको भागमा अ�दाजी ६ 
इ�च ल�बाइ भएको, दाया ँ कुममा क�रब ५ इ�च 
ल�बाइ दािहने हातको ह�केला तथा नाडीको भागमा 
समेत कािटएको भनी मतृकको लास जाचँ मचु�ुकामा 
उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी वारदातमा �ितवादीले 
मतृकलाई साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात र म�ुकाले 
�हार गरकेो दिेखदँैन । �ितवादी राजकपरु सरव�रयाले 
मतृकलाई बासँ काट्न भनी िलइराखेको दिबया 
(फलामको दाउ) ज�तो धा�रलो जोिखमी हितयार 
�हार गरी त�काल उसै बखत मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखदँा उि�लिखत कानूनी �यव�थाका आधारमा यी 
�ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो भनी 
आवेश�े�रत ह�यामा भएको हो भनी मा�न नसिकने ।

�ितवादी मतृकले तेरो घरमा मैले आगो 
लगाएको हो भने पटकपटक भनेपिछ आवेशमा आई 
घटना घटेको पाइ�छ । यसरी कुनै पिन मािनस कुनै 
कारणले आवेश तथा आवेशमा आई �हार गन� स�छ 
र सोही कारणले मािनसको अचानक म�ृयसुमेत 
ह�नस�ने यथाथ�लाई मनन् गरी आवेश�े�रत ह�यामा 
पन�स�ने देिखने तथा प�रमाणको पूव� जानकारी ह�ने 
ह�दँा जोिखमी हितयार (फलामको दाउ) दिबया �योग 
भई मतृकको म�ृय ुह�न गएको अव�थामा आवेश�े�रत 
नह�ने गरी कानूनी �यव�था ग�रएको हो । तसथ�, मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अनसुारको कसरु 
कायम ग�रपाउ ँभनी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
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सहमत ह�न नसिकने ।
�ितवादी राजकपरु सरव�रया बासँ काट्न 

भनी दिबया बोक� िसंिघया खोलातफ�  जादैँ गदा� 
गाईभ�सी चराइरहेका अजु�नकुमार रायले तेरो घरमा 
मैले नै आगो लगाइिदएको हो भनी पटकपटक भनेपिछ 
िनज �ितवादीले त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
आफूसगँ रहेको दिबयाले �हार गदा� मतृकको घाटँीमा 
ला�न गई त�काल म�ृय ुभएको दिेख�छ । �ितवादीले 
मतृकलाई मानु�पन� पूव�िनयोिजत योजना पिन बनाएको 
देिखदँैन । मान� मनसाय पिन रहेको पाइदँनै । यी 
�ितवादी िनता�त ग�रब र �र�सा चालक तथा िनजको 
प�र�ममा आि�त ४ जना प�रवारसमेत रहेको, 
मतृकको उ�ेजना�मक अिभ�यि�बाट स�ुमै घटना 
घटेको, यी �ितवादीले मौकामा र अदालतमा स�य कुरा 
�कट गरी सािबती बयान िदई �याियक �ि�यालाई 
सहयोग प�ुयाएको दिेखएको अव�थाबाट, िनजलाई 
ऐनअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� देिखदँा िनज �ितवादी राजकपरु सरव�रयालाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२(बा�) वष� मा� 
कैद सजाय गनु�  �यायोिचत देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह� समेतबाट �ितवादी राजकपरु सरव�रयाले 
अिभयोग माग दाबीअनसुार आरोिपत कसरु गरकेो 
ठहर गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८/१२/१३ मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहरी भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६९/११/०३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
सो ठहर े पिन िनज पनुरावेदन / �ितवादी राजकपरु 
सरव�रयालाई ऐनअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२(बा�) वष� मा� सजाय  

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क १९ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-RC-०१०८ र ०७१-CR-
०६०७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 
राई र हक� बहादरु राई िव. नेपाल सरकार

आफूलाई ज�म िदने ७२ वष�को व�ृ बाबलुाई 
आ�नै घरबाट कोदालोको िबडँ साथमा लगी बासँको 
लाठीले समेत कुटिपट गदा� गाउकँा लालबहादरु राई 
आइपगेुर कुटिपट नगर बाब ु मछ�  भ�दा मेरो �ीमती 
मन� लागी भने यसलाई माछु�  भ�दै कुटिपट गरकेा ह�न् 
भनी िनजले अदालतसम� बकप� गरकेो समेतबाट 
आफूलाई ज�म िदने बाबलुाई मान� मनसायले 
कुटिपट गरी मारकेो स�माण पिु�ट भएको देिखदँा 
यी पनुरावेदक �ितवादी हक� बहादरु राई दनवुारलाई 
स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।०२।१० मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. बमोिजम कसरु ठह�याई सो कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको फैसला साधक जाहेर भई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।०२।०७ 
मा साधक सदर भई भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह� समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादी हक� बहादरु 
राई दनवुारले अिभयोग माग दाबीअनसुार आरोिपत 
कसरु गरकेो ठहर गरी स�ु का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।०२।१० मा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो ठह�याई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
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सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी भएको 
फैसला साधक जाहेर भई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट साधक सदर ह�ने ठह�याई िमित २०७०।२।७ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल काि�क १९ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-RB-००३१, उपयु�� 
आदेश जारी ग�रपाउ,ँ मािनक लाल बो�जन िव. मेगा 
ब�क नेपाल िलिमटेड

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम 
परकेा िनवेदनमा अ�तरकालीन �कृितका आदेश माग 
भई ग�रने िनवेदन भएकोले यसले करारीय िववादमा 
अि�तम आदेश गन� हैिसयत रा�दैन । यस �कृितका 
िनवेदनह�ले म�ुाको हैिसयत रा�ने नभई self 
contained procedure का आधारमा करारलाई 
यथावत् रा�दै करारको पालना नगन� �विृ�लाई 
िन��सािहत गन� अ�तरकालीन �कृितको आदेशबाट 
करारको प�रपालनालाई �ाथिमकता िदने उ�े�य 
रा�ने ।

अ�तरकालीन �कृितको आदेशउपर 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था �याय �शासन ऐन, २०४८ 
मा समेत नभएकोले यस अदालतमा दायर भएको 
पनुरावेदन कानूनस�मत रहेको मा�न निम�ने ह�दँा 
��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WO-०४१९, उ��ेषण 

/ परमादेश, ग�ु�साद ढकालसमेत िव. लोक सेवा 
आयोग के��ीय काया�लयसमेत

नेपाल िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८(६) को अपवादा�मक अव�थामा यो वा 
�यो पद समावेश गन� पना�को कारण स�बि�धत सेवा 
स�चालन गन� िनकायले िवचार गन� कुरा हो । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लािग 
उ�मेदवार ह�न चािहने �यूनतम् सेवा अविध र शैि�क 
यो�यताको शीष�कअ�तग�त उपदफा (१) मा “बढुवाको 
िनिम� उ�मेदवार ह�न बढुवा ह�ने पदको �ेणीभ�दा एक 
�ेणीमिुनको पदको लािग तोिकएबमोिजमको शैि�क 
यो�यता र देहायबमोिजमको �यूनतम् सेवा अविध पगेुको 
ह�नपुन�छ” भ�ने उ�लेख गरपेिन क��यटुर अपरटेर 
िविवध सेवा समूहमा रही सो सेवा समूहमा मािथ�लो 
पदमा बढुवा ह�नस�ने अव�था नरहेको र टाइिप�टह� 
�शासन सेवा सामा�य �शासन समूहमा िवगतदेिख नै 
बढुवा भइरहेको अव�था ह�दँा िविवध सेवाका क��यटुर 
अपरटेरह�को विृ� िवकाससमेतलाई �यानमा राखी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजमको स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न स�बि�धत िनजामती कम�चारीले नेपाल 
सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको िनकायबाट 
स�चािलत सेवासगँ स�बि�धत क�तीमा एक मिहनाको 
तािलम िलएको र बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक 
पन� �यूनतम् शैि�क यो�यता �ा� गरकेो ह�नपुन�छ भनी 
िवशेष �यव�था गरी विृ� िवकासको अवसर �दान 
गरकेो दिेखदँा  मौजदुा अव�थामा िनवेदनह�लाई 
बाहेक गरी िमित २०७२।८।२३ मा �कािशत सूचना 
नं. ५१४/०७२-७३, बढुवा सूचना नं.२३९/०७२-
७३ �शासन सेवा सामा�य �शासन समूहको रा.प.त.ृ
�ेणीको पद सं�या १२० मा जे�ठता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ग�रने बढुवामा स�भा�य उ�मेदवार ह�न 
नपाउने गरी बढुवामा अ�वीकार गन� सिकने अव�था 
नदिेखने ।



19

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, फागनु - २

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदकह� िमित २०७२।८।२३ मा �कािशत सूचना 
नं.५१४/०७२-७३, बढुवा सूचना नं. २३९/०७२-
७३ �शासन सेवा सामा�य �शासन समूहको रा.प.त.ृ
�ेणीको जे�ठता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा 
ग�रने बढुवामा स�भा�य उ�मेदवार ह�न पाउने नै दिेखदँा 
िनवेदकह�लाई बढुवाको दरखा�त फाराम भन� नपाउने 
गरी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७२।८।२९ मा 
(क��यटुर अपरटेरसगँ स�बि�धत) भएको िनण�य र 
काठमाड� उप�यका दरखा�त सङ्कलन के��को 
िमित २०७२।९।१ को प� उ��ेषणको आदशेबाट बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेदकह�को बढुवा दरखा�त 
फाराम बझुी िनजह�लाई बढुवा �ि�यामा सामेल गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा िनवेदन मागबमोिजम 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद आचाय�
क��यटुरः उ�रमान राई 
इित सवंत् २०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CI-०३२५, अंश, वलबीर 
चौधरीसमेत िव. दशीराम चौधरीसमेत

िलखतअनसुार मखुलालको भागमा ३ 
ख�डको १ ख�ड अंशमा ७।।।३ िवगाहा ज�गा 
परकेो भ�ने उ� कागजमा उ�लेख ह�दँा का�छा भाई 
देशलालको भागमा पिन �यित नै ज�गा पन� देिख�छ तर 
देशलालले गरी िदएको िलखत भरपाईमा सोअनसुारको 
ज�गा उ�लेख भएको पाइदैँन । था� जाितको जातीय 
पर�पराअनसुार धेर ै प�ुतास�म ज�गा जिमन नबाडी 
आआ�ना प�रवार अलगअलग बसी खेती िकसान गरी 
जीवन िनवा�ह गन� र प�रवारको जेठो �यि�को नाउमँा 
ज�गा जिमन िज�मा दता� कायम रा�ने �चलन रही 
रहेको त�य सव�िविदतै छ । यस अथ�मा पिन वादीका 
पित तथा िपता दशेलालले साह�को ऋण ितरी ज�गा 

सकार गन� जंगलाललाई ग�रिदएको उ� कागजकै 
भरमा िनजले अशं पाएका र सो कागज नै अंशब�डाको 
अकाट्य �माण हो भनी भ�न पिन �यायसङ्गत 
नदिेखने । 

वादीह� क�चनपरु िज�लाको �ीपरु 
गा.िव.स.मा र �ितवादीह� ल�मीपरु गा.िव.स.मा 
अलगअलग �थानमा बसेका र सगोलका अलगअलग 
गुडँका प�रवार खेती िकसानको िसलिसलामा छु�ाछु�ै 
�थानमा ब�न ुर सगोलको प�रवारम�ये कसैको नाउमँा 
दता� रहेको ज�गा दता�वालाको म�ृयपु�ात् िनजका 
छोराह�मा नामसारी ह�दैँमा �य�तो ज�गालाई नामसारी 
गन�को एकलौटी हक ला�ने ज�गा भ�न पिन कानूनतः 
िम�ने अव�था ह�दँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ 
मा सगोलका प�रवारका नाउमँा रहेको ज�गा अ�यथा 
�मािणत नभएस�म सगोलकै स�पि� हो भनी अनमुान 
गनु�पन� कानूनी �ावधान रहे भएको प�र�े�यसमेतबाट 
पिन �ितवादीह�को नाउमँा नामसारी भएको ज�गामा 
वादीह�को पित तथा िपताको अशं भाग नरहेको भनी 
अनमुान गन� िम�दैन । �यसैगरी वादीह�को नाउमँा 
पिन अलग-अलग ज�गा दता�  रहेको कारणबाट छु�ाछु�ै 
भोग �यवहार गरी वादीह� छु�ी िभ�न भएको भनी 
िझनामिसना आधार र तक�  िदई अशं ज�तो जिहलेसकैु 
दाबी गन� सिकने नैसिग�क अिधकारलाई असर पन� गरी 
अंशब�डाको महलको ३० नं. को अप�या�या गनु�  पिन 
इ�साफको रोहमा �यायोिचत मा�न निम�ने । 

वादी �ितवादीह�बाट पेस भएका तायदाती 
फाटँवारी हेदा� वादीह�को तफ� बाट अमर राज चौधरी, 
रघबुीर चौधरी र लहान ुचौधरीको नाउमँा दता� रहेको 
ब�डा गनु�पन� िविभ�न ६ िक�ा ज�गाह� र घरको 
िववरण पेस भएको देिख�छ । �ितवादीह�ले पेस 
गरकेो तायदाती फाटँवारीमा िनजह�को संय�ु 
नाउमँा र �ितवादीम�येका स�ुदरलाल चौधरीको 
नाउमँा दता�  रहेको िविभ�न घर ज�गाह� वादीह�को 
अंश हक नला�ने �ितवादीह�को मा� एकलौटी हक 
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ला�ने स�पि�ह� ह�न् भ�ने उ�लेख भएको पाइयो । 
तथािप िनजह�ले आआ�नो �ान, सीप र िवशेष 
यो�यताका आधारमा आज�न गरकेो िनजी स�पि� हो 
भ�ने आिधका�रक �माणह� पेस गन� र उ� ज�गा 
�ाि�का सािबकका �ोतह� समेत खलुाई �माण पेस 
गन�सकेको अव�था दिेखएन । उ� ज�गाह�म�ये ६ 
िक�ा ज�गाह� िनजह�का �व. िपता जंगलालको 
नाउबँाट दा.खा. नामसारी भएको पाइयो । बाकँ� ३ 
िक�ा ज�गा दता�को �ोत पिन आिधका�रक�पमा 
ख�ुन आएको पाइदैँन । तसथ�, रीतपूव�कको ब�डाप�को 
अभावमा वादी �ितवादीह�का नाउकँा तायदातीमा 
उि�लिखत घर ज�गाह�लाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६ अनसुार अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा 
सगोलको स�पि� मा�नपुन� । 

वादी �ितवादीह� छु�ी िभ�न नभएका 
सगोलका अिंशयार भएको त�य पिु� भइरहेको   
ि�थितमा वादी �ितवादीह�को नाउमँा अलगअलग 
स�पि� दता� भए तापिन असमान दता� र �े�फलको 
अनपुात निमलेको अव�था, िनजी आज�नको �ोत 
�मािणत नभएको र िनजह�का िपताह�को पालामा 
छु�ी िभ�न भएको भ�ने आिधका�रक िलखत 
�माणसमेतका आधारभूत �माणको अभाव दिेखएको 
ह�दँा वादीह�ले वादी �ितवादीह�बाट तायदातीमा 
पेस भएअनसुारको स�पूण� �ीस�पि�बाट िफराद 
दाबीबमोिजम �व.देशलाल चौधरीको भाग पन� २ 
ख�डको १ ख�ड अशं िनजका हकदार वादीह�ले 
�ितवादीह�बाट छुट्याई िलन पाउने नै दिेखदँा 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, वादी �ितवादीह� दवुै प�बाट 
पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत दता� 
�े�तासगँ िमले िभडेका स�पूण� घर ज�गासमेतका 
स�पि�बाट िफराद दाबीबमोिजम �व.देशलाल 
चौधरीको भाग पन� २ ख�डको १ ख�ड अंश िनजका 

हकदार वादीह�ले �ितवादीह�बाट छुट्याई िलन 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
िमित २०७१।९।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-०९७९, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. शरण�साद आचाय�समेत

जाहेरवाली वादी र शरण�साद आचाय� 
�ितवादी भएको लेनदेन म�ुामा जाहेरवाला र 
�ितवादीबीच �.६४,९८,०००।– घरसारमा िलई 
िमित २०६८।३।२९ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िमलाप� भएको पाइयो । उ� िमलाप� ह�दँा नपगु 
िबगो �.८,५०,०००।– को स�ब�धमा कुनै कागज 
भएको पाइदँैन । जाहेरवालीले आ�नो िबगो असलु ह�न 
बाकँ� भए सो कुरा उ�लेख गरी कागज गनु�पन� ह��छ, 
�य�तो कागज भएको तथा बाकँ� िबगो असलुी भनी 
�ि�या अगाडी बढाएको पिन दिेखदैन । जाहेरीमा �. 
७३,४८,०००।– को िबगो उ�लेख गरकैे आधारमा 
सो बराबरको रकम यी �ितवादीले ठगी गरकेो भनी 
यिकन गरी सोहीअन�ुप सजाय गनु�  �यायोिचत 
ह�दैँन । आ�नो ठगी भएको रकमबार े�वय ंजाहेरवालाले 
यिकन गन� नसकेका र िनजले �ितवादीसगँ लेनदेन म�ुा 
को माफ� तबाट आफूले िलन पन� रकम बझुी िमलाप� 
ग�रसकेको अव�थामा िमलाप� गरकेो रकमबाहेकको 
जाहेरीमा उि�लिखत रकमको बाकँ� िबगो बराबरको 
रकम ठगी भएको िथयो भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

तसथ� जाहेरवालीले लेनदने म�ुामा िमलाप� 



21

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, फागनु - २

गरी �ितवादीबाट रकम �ा� ग�रसकेकोले िबगो 
यिकन ह�न नसकेको ठगी म�ुा ह�दँा ठगीको महलको 
४ नं. बमोिजम �ितवादीलाई �.५,०००।– (पाचँ 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना १ मिहना १० िदन कैद 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।११।१० को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । जाहेरीमा उि�लिखत िबगोबमोिजमको रकम 
�ितवादीबाट जाहेरवालीलाई भराई िदई �ितवादी 
टंक िसटौलाको हकमा �याद बेप�े तामेल भई आएको 
भनी तामेलीमा रा�ने गरी भएको फैसला बदर होस ्
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको िजिकर प�ुन 
स�दैन । िनज �ितवादी टंक िसटौलाको अक� �प� 
वतन वादी नेपाल सरकारले खलुाउन नसकेको 
कारणबाट तामेलीमा रहेकोले �प� वतन खलुी िनजको 
नाउमँा �याद तामेल भएपिछ सोहीअन�ुप कारबाही 
ह�ने नै ह�दँा, िबगोबमोिजम �ितवादीलाई ज�रवाना 
गरी ५ वष� कैद ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या. 
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१९४०, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. अमतृकुमार राई

अिभयोग प�मा जाहेरवाली ल�मी पौडेललाई 
�.७,९१,३२०।- भराई िदनपुन� भनी उ�लेख भई 
जाहेरी दरखा�त अदालतमा भएको बकप� र अिभयोग 
मागदाबीमा उ�लेख गरकेो रकमको अंक फरकफरक 
रहेको देिख�छ । ठगी भएको भिनएको रकमको अंकमा 
िवरोधाभाष देिखएको अव�थामा जाहेरवालीको भनाई 
आफँैमा खि�डत भएको पाइ�छ । यसरी जाहेरीमा 
उ�लेख भएको नगद �.५,२०,०००।- भ�दा बढी 
रकम �.७,९१,३२०।- ठगी भएको भनी �प�ट 

कारण र आधार खोली अिभयोग प�मा दाबी िलएको 
नदिेखएको र सो दाबी पिु� ह�ने खालको ठोस �माण 
पेस हन नसकेको ि�थितमा जाहेरीमा उ�लेख भएको 
रकमभ�दा बढी रकम ठगी भएको भ�न िम�ने कानूनतः 
देिखन आएन । यसरी जाहेरवाली ल�मी पौडेलको ठगी 
भएको िबगोभ�दा कम िबगो कायम ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट भएको फैसला �िुटपूण� छ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

छेक� शेपा� तथा िबलबहादरु ग�ुङले यी 
�ितवादी अमतृकुमार राईउपर आ�नो िबगो उ�लेख 
गरी मौकामा जाहेरी दरखा�त िदएको दिेखदैँन भने 
िनजह�लाई मौकामा समेत बिुझएको पाइदँनै । िनजह� 
अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत गरकेा छैनन् । 
फौजदारी म�ुामा अिभयोग �मािणत गन� भार वादी 
प�मा रहने भ�ने फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�त 
रहेको ह�दँा केवल अिभयोग प�मा दाबी िलदँमैा 
िनजको िबगोसमेत ठगी भएको भनी यी �ितवादीउपर 
कसरुको दािय�व �थािपत गन� �यायसङ्गत ह�न 
आउदैँन । �ितवादीउपर कसरु अपराध �थािपत 
ह�न व�तिुन�  ठोस �माण ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा 
यस �कारको ि�थित नदेिखएको ह�दँा छेक� शेपा�को 
हकमा �.७५,०००।- र िबलबहादरु ग�ुङको हकमा 
�.४३,०००।- ठगीको िबगो कायम नगरकेो स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
िबगो कायम ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवं 
कारणबाट जाहेरवाली ल�मी पौडेलको हकमा िबगो 
�.५,२०,०००।- (पाचँ लाख बीस हजार) कायम गन� 
गरकेो र छेक� शेपा�को �.७५,०००।- र िबलबहादरु 
ग�ुङको �.४३,०००।- िबगो कायम नगरकेो स�ु 



22

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, फागनु - २

का�क� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७२।९।१९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या. 
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१७२२, 
१७२३, जबरज�ती चोरी, कृ�णबहादरु बढुाथोक� िव. 
नेपाल सरकार र िकशे�र उ�ेती िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा�  जाहेरी �यहोराको �ितकूल बकप� गरकेो 
देिखए तापिन िनजले मौकामा िदएको ह�िलया िनवेदन र 
पिछ स�पूण� �यहोरा खलुाई िदएको जाहेरी दरखा�तका 
आधारमा यासा�ग�ुबा बरामद भएको पाइ�छ । 
�ितवादीह�ले मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा ह�िलया िनवेदन र जाहेरी दरखा�तको 
�यहोरा समथ�न गरकेो अव�थामा जाहेरवालाले 
अदालतमा गरकेो बकप�को �यहोरा स�य रहेछ भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

जाहेरवालाको ह�िलया जाहेरी, जाहेरी 
दरखा�त, �ितवादीह�ले एक आपसमा पोल गरी 
गरकेो अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयान, बरामद भएको यासा�ग�ुबा, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�को भनाईसमेतका त�यगत एवं प�रि�थित 
ज�य �माणसमेतका आधारमा �ितवादीह� उपर 
जाहेरवालाको २५० �ाम यासा�ग�ुबा चोरी गरकेो 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न सिकने अव�था नह�दँा ��ततु म�ुामा 
सफाई पाउनपुद�छ भ�नेस�मको �ितवादीह� 
कृ�णबहादरु बढुाथोक� र िकशे�र उ�ेतीको छु�ाछु�ै 
परकेो पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

वन िनयमावली, २०५१ को अनसूुची ३(च) 

मा िव�वा जातीमा यासा�ग�ुबाको �ितिकलो मू�य 
�.१०,०००।- िनधा�रण ग�रएको अव�था भएको र वन 
पैदावर िललाम िब�� काय�िविध िनद�िशका, २०६० को 
दो�ो संशोधन २०६३ को दफा ६(१) ले समेत सोही 
मू�यलाई आ�मसात गरकेाले यासा�ग�ुबाको �चिलत 
वा�तिवक �यूनतम मू�य �ितिकलो �.१०,०००।- 
कायम ह�ने भिन िज�ला वन काया�लयको च.नं. ८७७ 
िमित २०७२/७/१७ को प�बाट दिेखएको ह�दँा बरामद 
२५० �ाम यासा�ग�ुबाको मू�य �.२५००।- कायम ह�ने  
भिन सोअनसुार �ितवादीह�लाई जनही ज�रवाना 
गरकेोसमेत पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादीह� कृ�णबहादरु बढुाथोक� र 
िकशे�र उ�ेतीलाई जनही �.२५००।- (दइु हजार 
पाचँ सय) ज�रवाना भई �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन 
चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम जनही १ मिहना कैद 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७२/८/६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CI-०२४१, िपलर िदवाल 
हटाई ज�गा िखचोला चलन, राजे�र यादवसमेत िव. 
देवलाल यादव 

त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ (�याय 
�शासनस�ब�धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� 
बनेको ऐन, २०६७ �ारा सशंोिधत) को दफा ९(१) मा 
भएको कानूनी �यव�थामा “पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
फैसला वा अि�तम आदेशउपर देहायका म�ुाह�मा 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�नेछ” भनी उ�लेख 
भई सोही दफाको ख�ड (ग) मा “तीन वष� वा सोभ�दा 
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बढी कैदको सजाय, प�चीस हजार �पैया ँवा सोभ�दा 
बढी ज�रवाना, पचास हजार �पैया ँवा सोभ�दा बढी 
िबगो भएको वा िबगो नखलेुको म�ुामा स�ु अदालत 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही वा पूर ै
उ�टी भएको म�ुा” भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा ��ततु 
म�ुामा �.२०,०००।- स�मको िबगो दिेखएको र स�ु 
िसराहा िज�ला अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदनको 
रोहमा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट फैसला 
भएको ह�दँा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट भएको सो फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न स�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०७१।२।१२ मा भएको 
फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने 
अव�था नै नरहेकोले ��ततु म�ुामा दता� भई आएको 
पनुरावेदन प� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CR-०२७५, 
अदालतको अवहेलना, राजे�र यादवसमेत 
िव. देवलाल यादव भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०९२४, कत��य 
�यान, शेरबहादरु आले िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार िव. िखममाया थापा

�ितवादी िखममायाले ज�माएको ब�चा  
उनको नभए अ� कसको हो र शेरबहादरु आलेलाई 
नै आरोप लगाउन ु पन� �य�तो के, कुन कारण छ 
भनी �ितवादी शेरबहादरु आलेले कुनै �माण पेस 
गन�सकेको देिखदैँन । िनज �ितवादी शेरबहादरु आले 

वारदात�थलमा मौजदु नभए तापिन िनजले वचन 
िदएकै कारण िखममाया थापाले आफूले ज�म िदएको 
ब�चाको कत��य गरी ह�या गरकेो भ�ने शंकारिहत 
तवरबाट �मािणत ह�न आएको ह�दँा �ितवादी शेरबहादरु 
आलेलाई पनुरावेदन मागबमोिजम अिभयोगबाट पूर ै
सफाइ िदनपुन� नदिेखने ।

�ितवादी िखममाया थापा वारदातमा सािबत 
रही सोको िसलिसलेवार �पमा वण�न गरकेोमा िनजको 
सािबती घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समिथ�त नै ह�न आएको ह�दँा िनज 
�ितवादीले नवजात िशशकुो कत��य गरी मारेको भ�ने 
कुरामा कुनै िववाद रहेको नदेिखदँा िनजबाट अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं.को १३(३) नं. बमोिजमको कसरु भएको �मािणत 
ह�न आएको ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै 
िनजलाई ऐ. १३(३) नं. बमोिजम कसरुदार ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला िमलेको नै देिखन आयो । िनज 
�ितवादी शेरबहादरु आलेले ब�चा जि�मन ु अिघ नै 
�ितवादी िखममाया थापालाई ब�चा ज�माएर मारी 
गाडी देऊ भनी स�लाह िदएको देिखएबाट िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को 
देहाय (४) बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ठह�याई 
स�ु अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसलासमेत 
िमलेकै देिखने ।

�ितवादी िखममाया थापा पित िवदशेमा 
भएको, गाउमँा बसी खेती िकसान गरी ब�ने एक 
अनपढ मिहला देिख�छन् । पित िवदेशमा रहेकोमा 
एक अप�रिचत �यि�सगँ फोन स�पक� मा रहदँारहदैँ 
�ेम स�ब�ध रहन गई शारी�रक स�ब�धसमेत रहेकोमा 
सोही शारी�रक स�ब�धबाट ब�चा ज�मन गएको 
देिख�छ । यिद िनज �ितवादी िखममाया थापा िभ� 
अपरािधक मनसाय रहेको भए ब�चा पेटमा छ भ�ने 
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थाहा पाउने िबि�कै कसैलाई थाहा निदई abortion 
गराउथँी होला तर �ितवादी शेरबहादरु आलेले ब�चा 
ज�माउन ु पछ�  मेरो ब�चा छैन म ितमीलाई िववाह 
गछु�  भनी झ�ुा आ�वासन िदएको कारण ब�चालाई 
ज�माउछुँ नै भनी बसेक� िथइन् । तर, पिछ �ितवादी 
शेरबहादरु आलेले ब�चा अपनाउन सि�दन मारी 
देउ भनेपिछ अ� कुनै िवक�प नभएपिछ ब�चालाई 
मारकेो दिेख�छ । हा�ो ज�तो गाउ ँ समाज �यसमा 
पिन अिशि�त एक मिहला जसको पित िवदेशमा छ 
उसले कसरी समाजको सामना गन� स�छे, जसको 
िव�वासमा बसेक� िथई उसैले िव�वासघात गरपेिछ 
समाजले गन� नानाथरी अलोचना, कलङ्िकत ह�ने डर, 
पितबाट ितर�कृत ह�ने डर र अदालतमा साचँो कुरा 
गरी �याियक �ि�यालाई सहयोग गरकेोमा �ितवादी 
िखममाया थापाले गरकेो कसरुलाई इ�साफको रोहबाट 
हेदा� मलुकु� ऐन अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको स�ामा ५ वष� कैदको सजाय ह�न ुपन� राय 
�य� ग�रएकोमा सो ५ वष� पिन चक� पन� जाने दिेखदँा 
मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ३ वष� कैदको 
सजाय गनु�  मनािसब देिखन आउने ।

�ितवादी शेरबहादरु आलेको वारदातमा 
��य� संल�नता नभई केवल उनले िदएको वचनको 
आधारमा �ितवादी िखममाया थापाबाट वारदात 
घटेको ह�नाले कसरुदार कायम भएको अव�था 
छ । िनज �ितवादी शेरबहादरु आलेले स�ुमा आफूले 
ब�चा �वीकान� भने पिन िनजको िववाह भएप�ात् 
आ�नो �यि�गत अव�थाले गदा� बा�य भई ब�चा 
र �ितवादी िखममाया थापाको बेवा�ता गरी ब�चा 
ज�मेमा मा�रिदन ु भनी वचन िदएको आधारमा 
�ितवादी िखममाया थापाबाट अपराध घट्न गएको 
देिख�छ । अपराधको यस प�ृभूिमलाईम�येनजर गदा� 
�ितवादी शेरबहादरु आलेको ��य� अपरािधक काय� 
नदेिखएको अव�थालाई समेत िवचार गदा�  स�ु िज�ला 
अदालतबाट िनज �ितवादीलाई १० वष�को सजायको 

राय �य� गरकेोलाई पनुरावेदन अदालतबाट सहमित 
जनाएकोमा १० वष� कैदको सजायसमेत चक� पन� 
जाने देिखदँा मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ६ वष� 
कैदको सजाय गनु�  मनािसब देिखन आउने ।

तसथ�, मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीह�लाई घटी सजाय ह�ने स�दभ�मा मािथ 
िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी िखममाया 
थापालाई ३ वष� कैद र �ितवादी शेरबहादरु आलेलाई 
६ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  िहरा डंगोल
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई,  ०७१-CR-०५४५ र ०७१-
CR-०६२४, अपहरण, कत��य �यान, सोन ु हलवाई 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. अनमोल 
अ�वालसमेत

मतृकलाई िमित २०६७।५।३ गते षड्य��पूण�  
ढंगबाट छलकपट, झ�ुयानमा पारी नेपालगंज ि�थत 
िनजको घरबाट �यापार गन� बाहानामा नेपालको सीमा 
कटाई भारतको �पैहिडया ह�दँै लखनउ लगी ह�या 
गरबेाट अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको 
१ नं. को कसरु नेपालमा नै भएको र सोही महलको 
११ नं. ले नेपाल बािहर लैजाने काय� गरमेा नेपालिभ�ै 
कसरु गरसेरह मानी सजाय गन� िम�नेसमेत देिखने ।

�ितवादीबाट अपहरण गन� स�पि� िलने, 
खाने, मा�ने र ह�या गन�समेतका जनु कसरु ह�न गएको 
भनी अिभयोग प� पेस भएको छ सो एउटै कारोबार 
(Single transaction) को �खृला ह�दँा यहा ँभारतमा 
लास फेला परकेो भ�ने मा� कारणले नेपालमा म�ुा 
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नच�ने भ�न िम�ने देिखदँनै । �यसो भ�ने हो भने 
कसैलाई नेपालमा नै अपहरण गरी ह�या गरमेा म�ुा 
च�न स�ने तर िवदेश लगी ह�या गरमेा म�ुा नच�ने 
एउटा िवसंगितपूण� िनण�य िन�कष�मा हामी प�ुछ�, जनु 
कानून, �याय र �यायका मा�यता�ा� िस�ा�तसमेत 
अनकूुल ह�ने नदेिखने । 

अनसु�धानमा कागज गरी अदालतमा 
बकप� गन� रामकृ�ण कुम�ले सोन ु हलवाईसमेत 
मतृकको घरमा आउजाउ गन� गरकेो, सो �ममा 
िमित २०६७।५।२ गते बेलकु� सोन ुहलवुाई र अ�म 
हलवुाई आएको देखेको, साथै मतृक िनम�लाले �यापार 
गन� िक नगन� भनी आफूलाई सोधेको भनेका छन् । 
य�तै बकप� सभुाष बािनयाकँो समेत छ । सोनसुमेतले 
कपडाको �यापार गर� भनी भनेको कुरा िनम�लाले 
आफूलाई भनेका र आफूले के कसो हो �यसै �यापार 
गनु�  ह�दँनै भनी िनम�लालाई भनेको भ�ने पिन िनजले 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेख�छ । वारदातको िदन 
भदौ ३ गतेबाट ऐ. ८ गतेस�म िनज �ितवादी सोन ु
हलवुाईसमेत िनजको पसलबाट गायब रहेको भ�ने 
सभुाष बािनयाकँो भनाई रहेको छ । िमिसल संल�न 
प�रि�थितज�य �माणह�को सम�मा मू�याङ्कन गदा� 
र यी �ितवादी सोन ुहलवुाईको िमिसल संल�न िस.डी.
मा सं�िहत िनजको बयानको अशं हेदा� िनज िनद�ष 
रहे�न् भ�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी अनमोल अ�वालले वारदातपूव� 
नै िमित २०६६/८/२६ मा  िज�ला �हरी काया�लय 
कैलालीमा आ�नो मोबाइल हराएको सूचना िदएको 
देिख�छ । िनजको हराएको मोबाइलबाट फोन आएको 
भनेको भरमा कसरुदार ठहर गन� िम�ने दिेखएन । अतः 
िनज �ितवादी अनमोल अ�वाललाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदने गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य आधार र 

कारणसमेतबाट �ितवादी सोन ुहलवुाईले मतृक िनम�ला 
�े�लाई अपहरण गरी ह�या गरकेो देिखन आएको ह�दँा, 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को 
कसरुमा १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने र मिहला 
अपहरण गरतेफ�  अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ९ नं. ले थप २ वष� सजाय गनु�पन� 
नगरकेो र सोही महलको १२ नं.ले कसरु भएको िदन 
देिख िनजको म�ृय ु ह�दँास�मको िदनको �. ५००।– 
ले ४ िदनको �.२,०००।– �ितपूित� भराउन ु पन�मा 
भरी भराउ िमितस�मको िदनको �.५००।– भराउने 
गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी ह�ने ठह�याई �ितवादी सोन ुहलवुाईलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदबापत २० वष� कैद तथा मलुकु� ऐन, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र ३ नं.  कसरुमा 
सोही ३ र ७ नं. बमोिजम ९ वष� कैद र ९ नं. ले  २ वष� 
थप कैद ह�ने र जाहेरवालाले �. २,०००।– �ितपूित� 
भरी पाउनेसमेत ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०७०/११/१२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-WO-०२६९, 
उ��ेषण / परमादेश, रमेश लामा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

२०३४।०३५ सालमा नापी ह�दँा जोताहाको 
नामथर खाली भई िवरहमा बटेुन उ�लेख भएको ज�गा 
मालपोत काया�लय, नवुाकोटको िमित २०४५।४।१३ 
को िनण�यले नेपाल सरकारको नाममा दता� ग�रएको 
देिख�छ । २०३४।०३५ सालमा बटेुन उ�लेख भई 
नापजाचँ भएपिछ क�रब एक दशकपिछ २०४५ साल 
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स�ममा िनवेदकले ज�गा नापजाचँ ह�दँा गलत भयो भनी 
कहीकँतै उजरु गरकेो भ�ने िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
देिखदँैन । २०४५ सालमा सरकारको नाममा दता� 
भइसकेको ज�गा क�रब एक दशकपिछ गैरकानूनी�पमा 
अित�मण भयो भनी अदालत आएको देिखयो । दाबी 
ज�गाको हकदार नै आफू भएको भ�ने �प� �माण 
िनवेदकसगँ रहेभएको नदेिखदँा केवल िज�ला �शासन 
काया�लयको सूचनाकै आधारमा दाबीको ज�गामा 
िनवेदकको हक सि�मिलत रहेको छ भनी मा�न  
निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदकको सिंवधान तथा कानून �द� हक अिधकारमा 
आघात पगेुको नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : टेकनाथ गौतम
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् .

 § यसै लगाउको ०६७-WO-०२७०, 
उ��ेषण / परमादेश, च��बहादुर तामाङ िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०६८-WO-०५४१, 
उ��ेषण, राम�साद लािमछाने िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक िमित २०५८।९।१ दिेख िव�ालयमा 
अनपुि�थत रहेको िनवेदन �यहोरामै उ�लेख भएको 
देिख�छ । िनवेदक त�कालीन माओवादी सश� ���को 
कारण असरुि�त ठानी िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको 
भ�ने िनवेदन िजिकर रहे तापिन सोही कारणले आफू 
िव�ालयमा उपि�थत रहन नसकेको भ�ने िनवेदकले 
मौकामै स�बि�धत िव�ालय वा सोको िनयमन 

गन� िज�ला िश�ा काया�लयमा सूचना गन� सकेको 
देिखएन । िमित २०६३।८।५ मा त�कािलन नेपाल 
क�यिुन� पाट� (माओवादी) र रा�य प�बीचमा िव�ततृ 
शाि�त स�झौता स�प�न भई ���को अ��य भएप�ात् 
समयमा नै आफू ��� पीिडत भई िव�ालयमा 
अ�यापन गराउन असमथ� भएको भ�ने आधारसिहत 
स�बि�धत िनकायमा उपचारको माग� अवल�बन 
गनु�पन�मा �यसतफ�  नलागी अिधकार नै नभएको 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�यका आधारमा 
िव�ालयमा हािजर भएका भ�ने कुराले पनुव�हालीको 
आधार िसज�ना ह�न स�ने अव�था नह�ने । 

िव�ततृ शाि�त स�झौता भएको क�रब ५ 
वष�पिछ मा� िमित २०६८।९।११ मा िनवेदकले 
��ततु �रट िनवेदन दता�  गरकेो दिेख�छ । आफूलाई 
माका� परकेो िवषयमा उिचत समयिभ� उपचारको 
खोजी गनु�पन� ह��छ । आ�नो हक अिधकार�ित 
बेवा�ता गरी उिचत समयिभ� उपचारको खोजी नगरी 
अनिुचत िवल�ब गरी उपचार माग गन�लाई अदालतले 
म�त गन� नस�ने । उिचत र पया�� आधार कारण 
बेगर अनिुचत िवल�ब गरी यितका लामो समयपिछ 
मा� आ�नो सेवामा पनुव�हालीको माग गरी दायर ह�न 
आएको ��ततु �रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� देिखएन । अतः िवल�ब गरी दायर गरकेो ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी,  ०६६-CI-०७६०, बहाल भराई 
घर खाली, च��बहादरु खड्गी िव. र�नकाजी ता�ाकार

घर ज�गा वादी र�नकाजी ता�ाकारको 
हकको देिखएको अव�थामा सो घर ज�गामा �ितवादी 
च��बहादरु खड्गी ब�दै आएको अव�थालाई 
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�वाभािवक�पमा नै मा�नपुन� देिखयो। अका�को घरलाई 
आ�नो भनी दाबी गरकेो र बहालसमेत नबझुाएको 
अव�था ह�दँा वादीलाई �ितवादीबाट बहाल िदलाउन 
लगाई िनज �ितवादी च��बहादरुलाई वादी दाबीको 
घर टहराबाट हटाई घर खाली गराई चलन चलाई िदन ु
पन� भ�ने पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� देिखन नआउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादी दाबीको घर ज�गाबाट �ितवादी च��बहादरु 
खड्गीलाई उठाई घर खाली गराई चलन चलाई िदने 
र वादी र�नकाजीको दाबीबमोिजम २०५५ साल देिख 
२०६१ चैतस�मको मािसक �. ५००।– दरले �. 
४१,०००।– तथा िफरादप� दायर भएका िमितदेिख 
घर खाली गराई चलन चलाई िदएको िमितस�मको 
मािसक �. ५००।– का दरले ह�न आउने घर भाडासमेत 
�ितवादीबाट वादीलाई बहाल भराई िदनेसमेत 
ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।३।३० को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल काि�क ५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०९२४, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िव�णबुहादरु नेपाली

कसैले कुनै �यि�उपर दोष वा अिभयोग 
लगाउछँ भने �यसरी दोष वा अिभयोग लगाउन मा� 
�या� ह�दँैन सो कुरा �माणको आधारमा पिु� गनु�  
पछ�  । फौजदारी म�ुामा अिभय�ुमािथ लगाइएको 
आरोप वादी प�ले पूण��पले �मािणत गनु�पन� ।

जाहेरवाली पीिडत प�रवित�त नाम “ख” 
कुमारीलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी जाहेरी िदएक� िछन् र मौकामा कागज गदा� 
जाहेरवालीक� आमाले छोरीलाई जबरज�ती करणी 

गरकेो ह�न् भनी लेखाएको पाइ�छ । अदालतमा 
उपि�थत भई िनजह�ले बकप� गदा� जाहेरी तथा 
मौकामा लेखाई िदएको कागजभ�दा िभ�न िकिसमले 
सहमितमा करणी िलन ु िदनभुएको हो आमाको 
डरले जाहेरी िदएको भनी लेखाएक� िछन् । �यसैगरी 
जाहेरवालीक� आमाले �हरीमा गराएको कागज मैले 
लेखपढ गन� नजा�ने भएकोले के कसो लेखेका ह�न 
थाहा भएन । छोरी र �ितवादी िवचमा सहमितमा 
करणी िलन ु िदन ु गरकेो भनी बकप� गरकेो अव�था 
देिख�छ । यसरी जाहेरी दरखा�त र जाहेरवालीको 
आमाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो कागजको 
िव�सनीयता खि�डत ह�न गएको दिेखने ।

जाहेरवाली ज�तो अव�थाक� �वा�नी 
मािनसलाई परप�ुषले जबरज�ती करणी गद�छ भने 
सो अव�थामा सामा�यतया दईुबीच सङ्घष� ह�नपुन�, 
सङ्घष�, ह�दँा शरीरका बािहरी भागमा चोटपटक र 
सङ्घष�का िच� देिखन ुपन� ह��छ । �वा�नी मािनसले 
�ने कराउने िच�याउने अव�था ह��छ । पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा इ�कारी रही पीिडतकै 
सहमितमा करणी लेनदेन भएको त�य �वीकार गरी 
बयान गरकेो पाइ�छ । आरोिपत कसरुमा नै सािबती 
ह�न ुर स�ब� त�यलाई स�म �वीकार गनु�  पथृक कुरा 
हो । त�यको �वीकारोि�लाई नै सािबती सरह िनजको 
िव�� �माणमा �हण गन� निम�ने ।

तसथ�ः मािथ उ�लेख ग�रएको िववेचनाको 
आधारमा जबरज�ती करणी भए गरकेो �माणको 
अभावमा अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु 
पनुरावेदक �ितवादीबाट भए गरकेो मा�न िमलेन। 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु �ितवादीबाट 
भए गरेको ठह�याई िनज �ितवादी िव�णबुहादरु नेपाली 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद र सोही महलको ३क बमोिजम 
थप ५ वष� कैद र �.७५०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
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गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी ह�ने 
ठह�याई �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६९।१०।१५ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६९-CR-००२२, ००२३ 
कत��य �यान, देवे�� िघिसङसमेत िव. नेपाल सरकार 
र मदन तामाङ िव. नेपाल सरकार

मतृक कालीबहादरुले �ितवादी देवे�� 
िघिसङको �ीमतीलाई हातपात गरकेो ह�दँा िठक 
पानु�पछ�  भनी सबै �ितवादीह� िमली िनजलाई 
कुटिपट गरकेो भनी अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
सािबती बयान गरकेा छन् । सो सािबती बयानलाई 
�ितवादी मदन तामाङको घर पछािडबाट रगत लागेको 
फलामको रड, काठका रोल २ थानसमेत बरामद 
भएको �यहोराबाट समिथ�त ह�न पगेुको छ । मतृकको 
शरीरको िविभ�न अगंमा कुटिपट भएको र टाउकोमा 
पटकपटक सामूिहक �हार भएको ह�दँा नै टाउकोको 
हड्डी फुटी िगदी र हड्डीसमेत घटना�थलमा छरप� 
ह�न गएको लासजाचँ मचु�ुकाबाट पिु�ट ह��छ । ख�ती, 
रड, काठका रोलह� २ थान बरामद ह�न ुर रगत लागेको 
अव�थामा देिखन आउनलेु सबै �ितवादीह�ले चोट 
�हार गरकेो पिु�ट ह�ने ।

�ितवादी मदन तामाङले अदालतमा मतृकले 
खकुुरी �हार गन� लागेकोले छे�दा मतृकलाई रड 
ला�न गएको भनी बयान गरकेा छन् । िनजले मा� 

मतृकलाई �हार गरकेो भए लाठी रोलह�मा रगत 
ला�ने अव�था रहदँनै । देवे�� िघिसङको �ीमतीउपर 
मतृकले हातपात गरकेो भ�ने िवषयमा �ितवादीह� 
सबै िमली मतृकलाई िनयोिजत�पमा कत��य गरी 
मारकेो भ�ने �ितवादीह�ले गरकेो अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान, घटना�थल लासजाचँ 
मचु�ुका, बरामदी मचु�ुकासमेतका �माणह�बाट 
समिथ�त भइरहेको छन् । अतः सबै �ितवादीह�को 
सामूिहक �हारबाट नै मतृकको म�ृय ुह�न गएको देिखन 
आउने ।

�ितवादीलाई मतृकले खकुुरीले आ�मण 
गरकेो भ�ने त�य व�तगुत �माणबाट पिु�ट ह�न आएको 
छैन । ६ जना �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
देिख�छ । ए�लै मतृकले �ितवादीह�लाई मान�स�मको 
काय� गन� लागेको भ�ने �वभािवक दिेखदैँन । ख�ुला 
�थानमा कुटिपट भएको देिख�छ । जलुमुीको प�जाबाट 
भा�न नस�ने अव�था, प�रि�थित देिखदँनै । ६ जना 
�ितवादीह� िमली कुटिपट गरकेो ह�दँा �यानस�ब�धी 
महलको ७ नं. आकिष�त ह�नस�ने वारदातको घटना 
��ततु म�ुामा रहेको पाइएन । अतः आ�मर�ाको लािग 
बचाउ गदा� कालीबहादरु तामाङको िनधन ह�न गएकोले 
�यानस�ब�धी महलको ७ नं. अनसुार गरी सफाई 
पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको पनुरावेदन िजिकर �याय र 
कानूनस�मत नदिेखने । 

आ�मर�ा आफूले मन लागेको बेलामा 
वा अनकूुल पन� गरी वा बचाउको अ�य आधारको 
समा�ीमा (Exaust of other grounds of 
defence) िजिकर िलन पाइने होइन । ऐनले िनिद��ट 
गरकेो अव�थामा आ�नो िजउ �यान जोगाउन अि�तम 
िवक�पको �पमा हितयार उठाएको वा आ�नो �यान 
जोिखममा पान� मािथ �हार गरकेो व�तगुत �माणबाट 
देिखन ुपद�छ । यो अव�थामा कुनै संदेहिवना �मािणत 
पिन ह�नपुन� । 

अतःउपयु�� िववेिचत आधार, �माणह�बाट 
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�ितवादीह�ले मतृकको टाउकाको हड्डीसमेत 
टु�ाटु�ा छरप�ट ह�ने गरी फुटाई मतृकउपर �ूर 
अमानवीय तवरबाट मतृकलाई कत��य गरी मारकेो 
पिु�ट ह�न आएकोले �ितवादीह�लाई दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठह�याई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरी इलाम िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०६९/२/१ मा भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६९-CR-०१०५, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, िवजय के.सी. िव. नेपाल 
सरकार

पीिडतले त�काल अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई मकवानपरु 
िज�ला अदालतका िज�ला �यायाधीशबाट िमित 
२०६७/७/१७ मा त�काल मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
६(१) बमोिजम �मािणत भएको देिख�छ । पीिडतले 
अदालतमा आई जाहेरी दरखा�त तथा मौकामा भएको 
�मािणत बयानलाई पिु�ट ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । घटनाबाट पीिडत भएक� जाहेरवालीले 
आफूउपर भएको घटनाको बारमेा गरकेो बयान िज�ला 
�यायाधीशबाट �मािणत भएको छ । घटनाबाट पीिडत 
�यि� ��य� सा�ीको �पमा रह�छ । िनजले �य� 
गरकेो भनाई िमिसल संल�न �माणह�बाट समिथ�त 
ह�ने आधार देिखएमा �माण �हण गनु�पन� ह��छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) अनसुार घटनाबाट 
पीिडत भएका �यि�ले �य� गरकेो कुरा �माणमा 
िलनपुन� ।

पीिडतलाई ए�थर बे�जािमन मेमो�रयल 
फाउ�डेशनका मािनसह�ले सक� सबाट उ�ार गरी 
नेपाल �याएबाट िनज सक� समा बेिचएको र �यहाबँाट 
उ�ार ग�रएको भ�ने कुरा उ� सामािजक सं�था ए�थर 
वे�जािमन मेमो�रयल फाउ�डेशनका िनद�शक शैलजा 
िस.एम., िदल ु तामाङ, िविनता �यौपानेलगायतका 
�यि�ह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� ग�रिदएको 
कागज र अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट देिखन 
आएको छ । जाहेरवालीले सक� समा नै िववाह गरी ब�चा 
ज�माई जाहेरी िदनअुिघ पिन �ितवादीलाई खो�न 
नेपाल आएको र फेला नपारी फक� को भ�ने कुरा िनजकै 
बकप�बाट दिेखन आएको छ । त�काल यी पीिडत 
नाबािलक ह�दँा अवोध अव�थामा भारत लिगएको 
देिखदँा लामो समयस�म नेपाल फक� न स�ने ि�थित 
देिखदँनै । जाहेरवाली अिघ नेपाल आइसकेकोले यो 
कसरु गन� �यि�ले �वतः उ�मिु� पाउने �माण ह�न 
नस�ने । 

८ वष�क� नाबािलका अव�थामा लगी 
सक� समा बेची जाहेरवालीलाई सक� समा काम गन� 
बा�य पारकेो ि�थित देिख�छ । फल�व�प आ�नो 
जीवन सक� सको काममा लामो समयस�म लािगरहन ु
परकेो कारण जाहेरवालीले िववाह गद�मा �ितवादीले 
गरकेो अपराधज�य काय�को छानिबन, अनसु�धान नै 
नह�ने भ�ने ह�दँैन । पीिडतले आ�नो जीवनयापनको 
लािग गरकेो सामािजक �यवहारको कारण �ितवादीले 
गरकेो कसरु अपराधको कानूनी उपाय िन�कृय ह�न 
स�दनै । अतः सबदु �माणह�को िववेचनाले 
जाहेरवालीलाई ८ वष�को नाबालक अव�थामा आ�नो 
बाब ु आमाको सरं�क�वबाट छुटाई भारतमा लगी 
सक� समा िब�� गरकेो पिु�ट ह�न आउने ।

��ततु म�ुामा खलेुका त�य घटनासमेतलाई 
िवचार गदा� �ितवादीलाई त�काल �चिलत िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार कसरुको मा�ाअनसुार 
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१० वष� कैद गदा� पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने ह�दँा 
यी �ितवादीलाई १४ वष� कैदको सजाय िनधा�रण 
गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित  
२०६८/११/२ को फैसला िमलेको नदिेखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी िवजय के.सी. लाई िजउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१)
अनसुार १० (दस) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-१०६३, उ��ेषण 
/ परमादेश, िवनोदकुमार �वाली िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िमित २०७४।५।२५ मा ��यथ�म�ये 
नारायणबहादरु काक�ले िनवेदकम�येका मनुारलाल 
यादव सेवा िनव�ृ भइसकेको र िनवेदकम�ये 
िवनोदकुमार �वाली लोक सेवा आयोगको बढुवा 
सूचना नं.१७३।०७३।७४ को मेिडकल �याब 
टे�नोलोिज� पदमा बढुवा भई हाल िनज लिु�बनी 
उप�े�ीय अ�पतालमा िनय�ु भई पद�थापना भई 
काय�रत रहेको भनी गोरखाप�मा �कािशत भएको 
�वा��य म��ालय बढुवा सिमितको सिचवालयको 
सूचनाको �ितिलिप पेस गरकेो देिखदँा िनवेदकह�को 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकम�येका मनुरलाल यादव सेवा िनवतृ 
भइसकेको र िनवेदकम�ये िवनोदकुमार �वाली लोक 
सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं. १७३।०७३।७४ को 
मेिडकल �याब टे�नोलोिज� पदमा बढुवा भई हाल 
लिु�बनी उप�े�ीय अ�पतालमा िनय�ु भई पद�थापना 
भई काय�रत रहेको भनी गोरखाप�मा �कािशत भएको 

�वा��य म��ालय बढुवा सिमितको सिचवालयको 
सूचनाको �ितिलिप पेस भएको र सो त�यलाई �रट 
िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका िव�ान् 
अिधव�ाले समेत इजलाससम� �वीकार गनु�भएकोले 
िनवेदक िवनोदकुमार �वालीले �ा� ग�रपाउ ँभनी माग 
गरकेो पद िनजले �ा�त ग�रसकेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-१६३३, िबना 
इजाजत वन पैदावार ओसारपसार, ब�ु तामाङ िव. 
नेपाल सरकार

�या�टर धनीको �वािम�व र क�जामा रहेको 
�या�टर रातको समयमा काठ ओसारपसार गन� गएको 
अव�थामा �ितवादीलाई सो कुराको जानकारी िथएन 
भनी मा�न िम�ने अव�था दिेखदँैन । �ितवादीले 
काठसिहत चालक प�ाउ परेपिछ �हरी काया�लयबाट 
फोन गरकेोले घरबाट आई हेदा� काठ लोड भएको मेरो 
�या�टर प�ाउ परकेो देखेको ह� ँभनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । तर िनजको अनमुितबेगर चालक आफँैले 
कसैलाई नसोधी �या�टर िलई गएको �यहोरा मौकामा 
लेखाउन सकेको पाइदँैन । अतः अवैध काठ कटान र 
ओसारपसारको काय�मा �ितवादी दोच� शेपा�को समेत 
सलं�नता रहेको पिु� ह�ने ।

�ितवादीसगँ बरामद भएको काठ अवैध हो 
भनी �हरीले प�ाउ गरी बयान गराइसकेपिछ सो काठ 
वैध त�रकाबाट �ा�त गरकेो हो भ�ने िजिकर �ितवादी 
�वय  म् ले �मािणत गनु�पद�छ । तर �ितवादीले िजिकर 
�मािणत गन�सकेको िमिसल सलं�न �माणह�बाट 
देिखदँनै । वन उपभो�ा सिमितले वन पैदावार िनका�न 
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भनी िदने अनमुित प�मा टाचँाको िववरण पिन उ�लेख 
ह�ने गरकेोमा �ितवादीबाट बरामद ग�रएको काठमा 
कुनै पिन टाचँा लागेको नदेिखदँा �ितवादीबाट बरामद 
भएको काठ कानूनबमोिजम पजु� िलई �ा�त गरकेो 
काठ हो भनी मा�न िम�ने नदेिखने । 

वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ ले यो 
ऐनबमोिजम सजाय ह�ने कसरु गरकेो ठह�रएमा कसरुमा 
बरामद भएको सबै बोझबाहक साधन जफत ह�ने छन् 
भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । �ितवादी ब�ु 
तामाङले इजाजतबेगरको काठ काटी ओसारपसार गन� 
लागेको काय�मा �या�टर धनी �ितवादी दोच� शेपा�को 
संल�नता रहेको त�य पिु�ट भइरहेको प�र�े�यमा 
अवैध काठ  ओसारपसारमा �योग भएको को.२.त. 
३८८ नं. को �या�टर वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ 
बमोिजम जफत ह�ने नै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी ब�ु तामाङले वन ऐन, २०४९ को दफा 
४९(घ) बमोिजमको कसरु गरकेो पिु�ट भइरहेकोले 
िनजलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को उपदफा 
(१) (ख)(घ) को (४) बमोिजम िबगोको दो�बर 
�.३८,९९०।– ज�रवाना र बरामदी भएको काठ 
जफत गन� गरी एवम् अवैध काठ ओसारपसार गन� 
काय�मा �योग भएको बोझबाहक �या�टर जफत गन� 
गरी भएको स�ु फैसला सो हदस�म सदर गरी �ितवादी 
दोच� शेपा�  र सवुास राईलाई आरोिपत कसरुबाट सफाई 
िदने गरी भएको स�ु फेसला सो हदस�म केही उ�टी 
भई �ितवादीह� दोच� शेपा� र सवुास राईलाई वन ऐन, 
२०४९ को दफा ५० को उपदफा (१) को ख�ड (घ) को 
(४) बमोिजम िबगोको दो�बर �.३८,९९०।– ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०/८/१० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७०-CR-१३८६, जबरज�ती करणी, 
धम��� ठाकुर िव. नेपाल सरकार

छोरीलाई करणी गरकेा भनी जाहेरी 
पनु� , पीिडत बािलकाको अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम�को बयानमा �ितवादीह�ले करणी 
गरकेो कुरा उ�लेख भएको पाइ�छ । �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा योिनमा 
एकपटक िलङ्ग िछराएको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
पीिडतको शरीरमा चोट भएकोसमेत उ�लेख भएको 
पाइएबाट जबरज�ती करणीको वारदात भएको कुरा 
पिु� ह�न आउने । 

पीिडत ५ वष�क� नाबािलका देिख�छन्, य�ती 
नाबािलकाले अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
गरकेो बकप� तथा �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयानलाई अ�यथा मा�न ु पन� 
देिखदँनै । �ितवादीह�म�ये स�दशे ख�ीको उमेर १० 
वष�भ�दा कम दिेखएकाले बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(१) अनसुार १० वष�मिुनका 
कसरुदार बालबािलकालाई कुनै �कारको सजाय 
नह�ने कानूनी �यव�था ह�दँा िनजउपर म�ुा चलाएको 
पाइएन । यी �ितवादी धमे�� ठाकुर १०-१४ 
वष�िभ�का नाबालक दिेखइ िनजउपर म�ुा चलेको 
पाइयो । मलाई करणी गनु�  अपराध हो भ�ने थाहा िथएन 
भनी िनजले िजिकर िलए तापिन कानून अ�ानता 
��य नह�ने (Ignorance law is no Excuse) भ�ने 
िस�ा�त र कानूनअन�ुप नै िलन िम�नेस�म सिुवधा 
पाउने ह�दँा िनजको हकमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ आकिष�त ह�ने । जाहेरवाली र िनजका 
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आमाबाबबुीच के-कुन िवषयमा के क�तो झगडा भएको 
हो सो कुरा यी पनुरावेदक �ितवादीले खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । जनुसकैु आमाबाबलेु आ�नो छोरीको अि�मता 
र भिव�यमािथ खेलवाड ह�ने िकिसमले जबरज�ती 
करणी ज�तो जघ�य अपराधमा कसैमािथ अनाहकमा 
जाहेरी िद�छन् भनी क�पना गन� पिन सिकँदैन । तसथ� 
यी �ितवादीको उ� िजिकर प�यारलायक दिेखन 
नआउने ।

�ितवादी धम��� ठाकुरले आ�नो उमेर १० 
वष�भ�दा कम रहेको भनी िजिकर िलए तापिन िनजको 
उमेर १० वष�भ�दा बढी १४ वष�भ�दा कमको मानी स�ु 
िज�ला अदालतबाट िनजलाई ४(चार) मिहना कैद 
ह�ने ठहरी फैसला भएकोमा िनजले उ� फैसलाउपर 
पनुरावेदन नगरी उमेरस�ब�धी िववाद �वीकार गरी 
बसेको पाइ�छ । पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
यी �ितवादीबाट पीिडतलाई �.१,५०,०००।- (एक 
लाख पचास हजार) �ितपूित�  भराईिदने ठह�याए पिछ 
मा� िनजको सोउपर पनुरावेदन पन� आएकोले िनजको 
उमेरस�ब�धी िजिकर �यायोिचत देिखन नआउने ।

�ितवादी धम��� ठाकुरको उमेर १४ वष�भ�दा 
कम भएकोले िनजले गरकेो कसरुमा (बालिब�याई 
अ�तग�तको कसरु भई) बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ बमोिजम आपरािधक दािय�व िनधा�रण 
गनु�पन� ह��छ । सोहीअनसुार यी �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम ज�रवाना ह�ने कुनै अपराध गरकेोमा 
ह�काई स�झाई बझुाई र कैद ह�ने अपराध गरकेोमा 
कसरु हेरी ६ मिहनास�म कैद ह�नेमा स�ु अदालतले 
यी �ितवादीलाई ४ मिहना कैद ह�ने गरी गरकेो 
हदस�मको फैसला अ�यथा नदेिखने । कसरु ठहर 
भइसकेपिछ �ितवादीबाट पीिडतले कानूनअन�ुप 
�ित नपाउने हो भने �यायको मकसद परुा ह�न 
स�दैन । फौजदारी �यायका एउटै िस�काका २ पाटा 
पीडक र पीिडत ह�दँा, ��ततु म�ुामा बालबािलका 
ऐन, २०४८ अनसुार बालबािलकाको सव��म िहत 

(Best interest of the child) लाई म�यनजर गद� 
पीडकलाई �यायोिचत सजाय र पीिडतलाई उिचत 
�ितपूित� �दान गनु�पन� ह��छ । तसथ� पीिडतलाई पन� 
गएको शारी�रक मानिसक �ितसमेतको िवचार गरी 
पीडक �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित�  भराई िदने 
गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट भएको फैसला 
िमलेको देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माण 
कारणह�बाट स�ु सला�ही िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।५।२८ को फैसलामा पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउनेतफ�  केही नबोलेको हदस�म स�ु फैसला 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म स�ु फैसला उ�टी भई 
�ितवादी धमे�� ठाकुरबाट पीिडतलाई एकलाख पचास 
हजार �पैया ँ(�.१,५०,०००।-) �ितपूित� भराई िदने 
ठहछ�  भनी भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०७०।१।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुर : रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-CR-१०६४, ०७०-CR-०३५३ 
र ०७०-CR-०२९०, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. धनल�मी काक�समेत, अ�सरा काक� िव. नेपाल 
सरकार र राज ुकाक� िव. नेपाल सरकार

मतृक ह�र भ�ने ह�तनाथ �यौपाने र राज ु
काक�का �ीमती �ितवादी अ�सरा काक�बीच ह�तनाथले 
राज ुकाक�लाई छाडी देउ भनी पटकपटक भ�ने गरकेो 
टेिलफोन वाता�को िवषयमा भएको वादिववादको 
कारणले �ितवादीह�ले �रसइवी िलई पूव�योजना 
बनाई राज ुकाक�ले अ�सरा काक�लाई फोनबाट मतृक 
ह�तनाथ �यौपानेलाई एका�त जङ्गलमा बोलाउन 
लगाई अ�सरा काक�सगैँ फलामको पाइप र खकुुरी 
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डोकोमा िलएर जंगलमा गई राज ु काक�ले फलामको 
पाइपले र खकुुरीले टाउको गध�नमा �हारगरी र 
अ�सरा काक�ले टाउकोमा ढुङ्गाले �हार गरी दवैुले 
योजना बनाई कत��य गरी मारकेो देिखन आयो । तर 
कसको चोटबाट म�ृय ु भएको भनी यिकन भएको 
देिखएन । अतः यो यसको चोटबाट म�ृय ुभएको भ�न 
सिकने अव�था नभएकोमा �ितवादीह� राज ुकाक� र 
अ�सरा काक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गन� 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको ई�साफ सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला केही उ�टी भई 
िनज �ितवादीह� राज ुकाक� र अ�सरा काक�लाई ऐ. 
महलको १३(३) अनसुार ज�मकैदको सजाय ह�ने ।

�ितवादी धनल�मी काक� मतृकलाई मान� 
मतस�लाहमा पसेको भ�ने अिभयोग दाबी पिु�ट ह�ने 
आधार �माणको अभाव रहेको �ितवादी तीथ��वज 
खड्काले मतृकको �यान मा�रएको कुरा थाहा पाएको 
भ�ने अव�थासमेत देिखदैँन भने अक�तफ�  �यान 
मा�रसकेको चाल पाई अड्डामा जाहेर नगरी दबाए 
भगाएको भए पिन आ�ना बाबसुमेत लाई खतबात 
ला�दनै भनी �यानस�ब�धी महलको २४ नं. मा 
�यान माना�का मतलबमा नपसेको भएपिन �यान 
मारी �याएको कुरा थाहा पाई बाडँी खानेलाई बात 
ला�छ । सो नखाएको भए र यसै महलको २३ न�बरमा 
लेिखएकोबाहेक अ�लाई �यान मा�रसकेको चाल 
पाई अड्डामा जाहेर नगरी दबाए भगाएको भएपिन 
आ�ना बाब,ु बाजे, ब�यै, �वा�नी, छोरा, छोरी, 
एकै बाबबुाट ज�मेका िददी, बिहनी, एकै बाजेबाट 
ज�मेका जेठा का�छा बाब,ु फुपू, दाज,ु भाइ, भितजा, 
नाित, नाितनी, जेठी का�छी आमा, भाउ�यू, बहुारी,  
सासू, मामा, भािनज, आफूले ज�माएको छोरी वा 
एकै बाबबुाट ज�मेका िददी बिहनी िदएको िभनाज ु
�वाइ ँ यित नाताका र एकै घरमा मान ु नछु�ी सगँ 
बसेका जहानले भगाए दबाएको भए खतबात ला�दैन 

भ�नेसमेत �यानस�ब�धी महलको २४ नं. मा �यव�था 
भएको देिखदँा िनज �ितवादीह� धनल�मी काक� र 
तीथ��वज खड्का हकमा आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरकेो स�ुको फैसलालाई सदर ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने अव�था नदिेखने । 

अतः �ितवादीह� राज ु काक� र अ�सरा 
काक� दवैुले चोट छोडेकोमा क�को चोटबाट मरकेो 
भ�ने यिकन भएको नदेिखदँा �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम िनज �ितवादीह�लाई जनही 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो िमित 
२०६९।६।१६।३ को पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादी राज ुकाक� र अ�सरा 
काक�लाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । �ितवादी धनल�मी काक�लाई ऐ. 
महलको १७(३) नं.को अिभयोग दाबीबाट र �ितवादी 
तीथ��वज खड्कालाई ऐ. महलको २५ नं. को 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िमित २०६८।३।१ 
मा िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतले गरेको फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।६।१६।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३  शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CI-०२४३, उ��ेषण / परमादेश, 
राधे�याम वारी िव. मालपोत काया�लय तौिलहवा, 
किपलव�तसुमेत

िनवेदकले पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
भएको फैसला र सव��च अदालतबाट भएको 
फैसलाको गलत �या�या भएको िजिकर िलएपिन 
सव��च अदालतबाट भएको िमित २०६८।७।१३ 
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को फैसलाले िवप�ी घन�याम वारीको हकको िक.नं. 
७९ को ०-५-१८ रो�का ज�गा िकटान साथ फुकुवा 
भएको भनी उ�लेख भएपिछ उ� फैसलाह�को गलत 
�या�या भएको भ�ने िनवेदन िजिकर कानूनस�मत 
देिखदँैन । यसरी सव��च अदालतमा दता� भएको 
पनुरावेदन नं.२०६६-CI-०६१६ को िधतो रो�का 
म�ुामा किपलव�त ुिज�ला ते.मा.फे. गा.िव.स. वडा नं. 
१ (ग) िक.नं. ७९ को �े�फल ०-७-१८ ज�गाम�ये 
बीचमा �े�फल ०-५-१८ ज�गा िमित २०६४।२।२८ 
को िमलाप�बाट घन�याम वारी (उ� म�ुाका वादी) 
को हक पगेुको देिखएको अव�थामा घन�याम वारी 
(उ� म�ुाका वादी) को हकको उ� िक.नं.७९ को 
�े�फल ०-७-१८ ज�गाम�ये बीचबाट �े�फल ०-५-
१८ ज�गाको िधतो रो�का बदर ह�ने गरी सव��च 
अदालतबाट िमित २०६८।७।१३ मा फैसला भई 
सो फैसला नै अि�तम भइरहेको प�र�े�यमा उ� 
िक.नं. ७९ को �े�फल ०-७-१८ ज�गाम�ये बीचबाट 
�े�फल ०-५-१८ ज�गाको िधतो रो�का फुकुवा गरी 
��यथ� िवप�ी घन�याम वारीको नाउमा दा.खा. 
गन� गरी मालपोत काया�लय, किपलव�तबुाट िमित 
२०६९।११।६ मा भएको िनण�य कानूनस�मत नै 
देिखदँा पनुः सोही रो�का फुकुवाको ज�गा रो�का नै 
राखी पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब दिेखन 
नआउने । 

तसथ� स�ु पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०७०।०८।१८ मा सािबकको िक.नं. ७९ हाल 
िक�ाकाट भई कायम ह�न आएको िक.नं. २५६ को 
ज.िब. ०-५-१८ ज�गा सािबककै अनसुार रो�का रा�न ु
भनी िवप�ीह�को नाममा उ��ेषण िमि�त परमादेशको 
आदेश जारी गन� निम�ने भनी �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहन� गरी भएको आदेश िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल असोज ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CI-०५७०, हक कायम, र�नदेवी 
िच�कार िव. ई��ल�मी �जापती

पनुरावेदक / वादी ितथ�राज िच�कारका बाजे 
रामबहादरु िच�कार भएको र िववािदत घर ज�गा िनज 
रामबहादरु िच�कारले १९८७ मा ब�डाबापत पाएको 
भिनएको छ । उ� घर ज�गालाई लामो समयदेिख िनज 
पनुरावेदक / वादीले नै भोगचलन गरी आएको देिखन 
आउछँ । सो कुरामा ��यथ� �ितवादीले अ�यथा 
भ�ने सकेको देिखदँैन । िफराद �यहोरा र िफरादसाथ 
पेस भएका कागजात हेदा�  उ� घर ज�गा यी वादीको 
नाममा नापीको समयमा दता� ह�न छुट भएकोले िनजले 
आ�नो नाममा दता� गरी �माणपजुा� पाउ ँभनी भ�परु 
नगरपािलकाको सज�िमनसिहतको िसफा�रससमेत 
राखी िमित २०५० सालमा मालपोत काया�लय, 
भ�परुमा िनवेदनसमेत िदएको पाइएको छ। सोमा अ� 
कुनै हकवाला भए उजरुी गनू� भनी मालपोत काया�लय, 
भ�परुबाट सूचना �कािशत भएकोमा समेत कसैको 
दाबी िवरोधको सूचना परकेो ख�ुन आउदँनै । पिछ उ� 
कारबाहीको िसलिसलामै ज�गा दता�को �याद समा�त 
भएकोले पिछ �याद थप भएको बखत दता� ह�ने गरी 
िनजको सो दता� ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन तामेलीमा रहने 
गरी मालपोत काया�लय, भ�परुबाट िनण�य भएकोले 
िनज वादीको नाममा उ� ज�गा दता� ह�ने कारबाही 
त�काललाई अगािड बढ्न नसकेको दिेखएको छ । 
िनजको नाममा घर ज�गा दता� �े�ता �ा�त नभएको भए 
पिन उ� घर ज�गामा यी वादीको नै लामो समयस�म 
भोगचलनमा रहेको िवषयमा ��यथ� / �ितवादीले समेत 
कही ँकतै अ�यथा भ�न सकेको पाइदँनै । य�तो लामो 
समय भोगचलनमा रहेको स�पि�मा केबल नाममा दता� 
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�े�ता कायम ह�न नसकेको भ�ने आधारमा मा� यी 
पनुरावेदक वादीले दाबी गन� स�ने हकदयैा नभएको 
भनी भ�ने िम�ने नदेिखने ।

पखुा�दिेख नै लामो समय िनज वादीको 
भोगमा रहेको भ�नेमा कुनै िववाद नदेिखएको, िनजले 
दता�का लािगसमेत आव�यक पहल गरकेो तर िविभ�न 
�ािविधक कारणले िनजको नाममा त�काल दता� ह�न 
नसकेको, अथा�त् दता� ह�ने नह�ने भ�ने कारबाहीको 
�ममा नै रहेको ज�गामा िनजको दाबी गन� हकदैया   
ह�ने । 

भोगचलनमा रहेको तर कुनै कारणले आ�नै 
हक कायम नभइसकेको स�पि�मा हक कायम ग�रपाउ ँ
भनी र �य�तो स�पि�मा अ�ले िखचोला गरकेो 
आफूलाई लागेमा स�बि�धत �यि�ले दाबी िलन पाउने 
नै दिेख�छ । यसरी दता� �े�ता नदेिखए पिन िववािदत 
स�पि�मा चीरभोग रहेको �प�ट देिखएको स�पि�का 
दाबी गरकेोमा हक कायम भई नसकेको िवषयव�तलुाई 
िलएर िफराद नै नला�ने भनी िफराद खारजे गन� 
िम�दैन । आव�यक �माण कागज बझुी सोको 
मू�याङ्कन गरी िनण�य िदनपुन� नै ह�न आउछँ । िनण�य 
निदएको अव�थामा पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
सो िवषयमा िनण�य गनू� भनी पनुः िनण�य गन� स�ु 
अदालतमा पठाउन स�ने ।  

हकदैया नरहेको भ�ने िवषयलाई �मखु 
िवषय बनाई गौण�पमा िखचोला गरकेो पिन नदिेखने 
भनी भएको फैसला मनािसब मा�न िमलेन । हकदैया 
रहेको िन�कष�मा पगेुप�ात स�ु तहमा फैसला गन� 
अदालतको �माणको यथोिचत िववेचना गररे मा� 
पनुरावेदन तहको अदालतबाट सो िवषयमा िनण�य 
गनु�  कानूनस�मत ह��छ । �यसैले ��ततु घर ज�गाका 
िवषयमा उपयु�� उि�लिखत आधारमा वादीको िफराद 
गन� हकदैया रहेको देिखएको ह�दँा पनुः िनण�यका लािग 
िमिसल स�ु अदालतमा पठाउनपुन� ह�न आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 

िफराद खारजे ह�ने ठह�याई स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६२/८/१९ मा भएको फैसला 
िखचोला नै गरकेो नदेिखएकोले त�यमा �वेश गरी 
िनण�य गनु�को कुनै औिच�यता नरहेको भनी सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६४/०३/१३ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी 
ह�ने ठहछ�  । अब म�ुामा ब�ुनपुन� �माण बझुी िफराद 
दाबीअनसुार हक कायम ह�ने नह�ने स�ब�धमा िनण�य 
गनू�  भनी िमिसल स�ु भ�परु िज�ला अदालतमा 
पठाइिदनेसमेत ठहन� ।
इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल काि�क १३ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CI-०५७१, घर भ�काई 
पाउ,ँ र�नदेवी िच�कार िव. ई��ल�मी 
�जापती भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-१११६, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. चरुाबहादरु  
कुमालसमेत

�हरीमा कागज गन� िनज उदयबहादरुका 
मौकामा कागज गन� नारायण�साद �वाली, अजु�न 
भ�राई, लालमणी भ�राईले पिन चरुाबहादरु कुमाल, 
उदय कुमाल र स�तोष कुमाल ब�दकु िलई िशकार 
खे�न गएको भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । िनजह�ले 
िमनबहादरु पौडेलले भने भ�वा ब�दकु �याए न�याएको 
थाहा छैन भनी लेखाइिदएका छन् । यस�कार बरामदी 
मचु�ुकासमेतका �माणह�बाट चरुाबहादरु कुमाल, 
उदय कुमाल र स�तोष कुमालले  िबना इजाजत अवैध 
भ�वा ब�दकु घरमा राखेको तथा बोक� िहडेँको भ�ने 
त�य पिु� ह�न आउछँ । सो त�यलाई पिु� ह�ने गरी 
सकंिलत �माणह� एक आपसमा समिथ�तसमेत रहेको 
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अव�थामा िनजह�ले हातहितयारको कसरुमा गरकेो 
देिखन आउने । 

िनजह�को घरबाट ब�दकु बरामद भई 
इजाजत िबना हातहितयार राखेको पिु� भएपिन 
िनजह�बाट वा िनजह�को घरबाट ब�दकुको गोली 
बा�द आिद खरखजाना भने बरामद भएको पाइदँनै । 
अनसु�धानका �ममा कागज गदा� िव�ण�ुसाद भ�राई 
र शकु�तला भ�राईले यी �ितवादीह�ले नै पड्काएको 
ब�दकुको छरा� लागी घाइते भएको भनी पोल गर ेपिन 
िनज िव�ण�ुसाद भ�राईले अदालतमा गरकेो बकप�मा 
सो कुरा खलुाउन सकेको पाइदँनै । िनजले कसले 
हानेको ब�दकुको छरा� ला�यो थाहा भएन र �हरीमा 
के लेखाएर सही गराए मलाई थाहा छैन भनी लेखाएको 
पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनसुार 
अनसु�धानको िसलिसलामा तयार भएको िलखतमा 
उि�लिखत कुराह� सो �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गरेमा मा� �माणमा 
िलन ह��छ भ�ने �यव�था भएबाट िनजले अनसु�धानमा 
गरकेो बयानलाई मा� आधार मानी �ितवादीह�लाई 
खरखजानामा समेत सजाय गन� िम�ने दिेखन आएन । 
िनजह�सगँ खरखजानाका सामानह� रहेभएको तथा 
सोको ओसारपसार, कारोबार गरकेो भ�ने िमिसल 
संल�न कुनै कागज �माणह�बाट िनःस�देह �पमा 
देिखन आउदैँन । यसरी गोली, बा�द, छरा�लगायतका 
खरखजानाका सामानह� िनज �ितवादीह�बाट 
बरामद नभएको, घाइते �यि�ले पिन कसले हानेको 
ब�दकुबाट छरा� लागेको हो थाहा भएन भनी अदालतमा 
लेखाएसमेतबाट िनजह�ले खरखजानाको सामानह� 
राखेको, बोक� िहडेँको, ओसारपसार गरकेो तथा 
हातहितयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा 
२०(३) ले िनषेध गरकेो काय� गरकेो भ�ने �मािणत ह�न 
स�ने दिेखदँैन । �यसैले खरखजानातफ�  समेत सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी चरुाबहादरु कुमालले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� िनज िमनबहादरुलाई पोल गर ेपिन 
िनजले स�ु िज�ला �शासन काया�लयमा गरकेो 
बयानमा िनजको संल�नता रहेको खलुाउन नसक� 
आफू िनज िमनबहादरुलाई निच�ने भनी लेखाई िदएको 
पाइ�छ । अ�य �ितवादीह�को बयान �यहोराबाट पिन 
िनजको संल�नता रहेको ख�ुन सकेको पाइदँनै । यी 
�ितवादी मीनबहादरु पौडेलले स�ु काया�लयमा बयान 
गदा� पिन कसरुमा इ�कार भइ� बयान गरकेा छन् । िनज 
िमनबहादरुको घर कोठा खानतलासी गदा� पिन ब�दकु 
तथा खरखजानाका कुनै सामानह� फेला नपरकेो भ�ने 
िमिसल सलं�न बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । यसरी 
यी �ितवादी मीनबहादरु पौडेलको कसरुमा संल�नता 
रहेको भ�ने िमिसल संल�न �माणह�बाट देिखदँैन । 
अ�य सबदु �माणह�बाट समिथ�त ह�न नसकेको केवल 
सहअिभय�ु चरुाबहादरु कुमालको अनसु�धानको पोल 
बयानका आधारमा मा� यी �ितवादीलाई कसरुदार 
कायम गनु�  �यायोिचत देिखन नआउने । �ितवादी 
िमनबहादरु पौडेल अिभयोग दाबीअनसुारको कसरुका 
कसरुदार रहेको भनी वादी नेपाल सरकार प�ले कुनै 
िनःस�देह �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा अ�य 
�माणबाट समिथ�त ह�न नसकेको सहअिभय�ुको 
अनसु�धानको पोल बयानका आधारमा मा� िनजको 
कसरुमा संल�नता रहेको भनी भ�न िम�ने देिखएन । 
�यसैले िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
��यथ� �ितवादीह� चरुाबहादरु कुमाल, उदय 
कुमाल र स�तोष कुमालले िबना इजाजत आ�नो 
घरमा अवैध�पमा ब�दकु राखेको पिु� ह�न आएको, 
िनजह�ले खरखजानाका साम�ीह� भने राखेको पिु� 
ह�न नसकेको र �ितवादीम�येका िमनबहादरु पौडेलको 
कसरुमा कुनै संल�नता रहेको पिु� ह�न नसकेकोले 
िनज �ितवादीह�म�येका चरुाबहादरु कुमाल, उदय 
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कुमाल, स�तोष कुमाल र िमनबहादरु पौडेल चार ै
जनालाई हात हितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को 
दफा ३(२) र ५(१) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
२०(२) बमोिजम चरुाबहादरु कुमाल, स�तोष कुमाल र 
िमनबहादरु पौडेललाई जनही �.६०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने र �ितवादी उदय कुमाल फरार रहेकोले िनजलाइ� 
�.८०,०००।- ज�रवाना गन� गरी भएको स�ु िज�ला 
�शासन काया�लय, पा�पाको िमित २०७०/१०/७ को 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीह� चरुाबहादरु कुमाल, 
उदय कुमाल र स�तोष कुमाललाई सजाय गरकेो 
हदस�ममा स�ु फैसला सदर गरी र �ितवादीम�येका 
िमनबहादरु पौडेललाई सजाय गरकेो हदस�ममा उ�टी 
गरी िनजलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०७१/७/२५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : यदरुाज शमा�
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-०९९५, उ��ेषण / 
परमादशे, भरतकुमार ब�नेत िव. सर�वती ब�नेतसमेत

िवप�ी सर�वती ब�नेतसमेत वादी भएको 
िलखत बदर म�ुा िमित २०५४।८।४ मा फैसला 
भएको दिेख�छ । सो फैसलाउपर िनवेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन नपरमेा पनुरावेदन गन� �याद नाघेपिछ �यो 
फैसलालाई अि�तम भएको मा�नपुन� ह��छ । अि�तम 
भएर बसेको फैसला कानूनले िनिद�� गरकेो हद�यादमा 
काया��यवन ह�नपुद�छ भ�ने फैसला अि�तमताको 
िस�ा�त हो । यस िववादमा हद�यादिभ� फैसला 
काय��वयनको लािग वादी िवप�ीह�ले दरखा�त 
निदएको भ�ने �� समावेश भएको दिेख�छ । उ� 
म�ुामा बहस पैरवी गन� कानून �यवसायीलाई िदएको 
वकालतनामाको मा�यमबाट प�को �ितिनिध�व गन� 

पाउने अिधकार सोही म�ुा स�बि�धत अदालतबाट 
फैसला ह�दँाको अव�थास�म लागू ह�ने ।

हद�याद कानूनले तोकेको िदन गणना गरी 
िनधा�रण ग�रने समय हो र कानूनबमोिजम नै हद�याद 
�ार�भ भई �याय िन�पण ह��छ । तर हा�ो �याय 
�णालीमा िनिद�� हद�यादको अपवादमा �रटस�ब�धी 
िवषयमा अनिुचत िवल�बको िस�ा�त पिन िवकास 
भएको पाइ�छ । अनिुचत िवल�बको िस�ा�त हद�याद 
ज�तो कठोर च�र� र िवशेषताको नह�ने भए तापिन 
अनिुचत िवल�बको िस�ा�तले पिन �याय िन�पणमा 
�भाव पान� । 

िनवेदकले पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा 
आफँैले गरकेो अ.बं. १७ नं. को िनवेदनमा भएको 
आदशे बदर गन� क�रब १० मिहना समयको 
अ�तरालमा यस अदालत �वेश गरकेो काय�मा अनिुचत 
िवल�बको िस�ा�त आकृ� ह�ने देिखयो । कुनै पिन 
िनकाय वा अिधकारीले गलत िनण�य वा आदेश वा 
कामकारबाहीबाट असर प�यो भ�ने �यि�ले आ�नो 
हक अिधकारको खोजीमा समयमा नै �याियक उपचार 
नखोजेमा �य�तो हक अिधकारको खोजी गन�लाई 
अदालतले म�त गन� स�दैन भ�ने कुरा अनिुचत 
िवल�बको िस�ा�तले आ�मासात् गरकेो पाइने । 

तसथ� अनिुचत िवल�ब गरी पेस भएको 
िनवेदनमा िनवेदकले उठाएका �� वा िवषयिभ� �वेश 
गरी रहन परने । अनिुचत िवल�ब गरी दायर ह�न आएको 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६९-WO-०९९६, उ��ेषण 
/ परमादेश, भरतकुमार ब�नेत िव. सर�वती 
ब�नेतसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।
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इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या. 
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CR-०४३९, 
०७४४, कत��य �यान तथा रहजनी चोरी, राम�साद 
ब�जाडे िव. नेपाल सरकार र तता�ल दवेकोटा िव. 
नेपाल सरकार

जाहेरवाला वारदातको ��य�दश� तथा 
पीिडतसमेत भएको ह�दँा िनजले �य� गरकेो त�य 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० (क) र (ख) बमोिजम 
�माणमा �हण गनु�पन� ह��छ । साथै राम�साद ब�जाडेले 
चलाएको गाडीले मतृकलाई घाइते अव�थामा गाडीको 
टायरमनुी हाली ह�या गरकेा ह�न् भनी ना.३ ख ३४७७ 
नं. को बसमा रहेका माधव िव.क., दामोदर �यौपाने, देवा 
भ�डारी, गणेशबहादरु घत�, स�तोष लािमछानेसमेतका 
मािनसह�ले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
लेखाई िदएको देिखदँा मतृक चडुामणी भषुालको म�ृय ु
�ितवादी राम�साद ब�जाडेले चलाएको गाडीले िकचेर 
भएको त�य िमिसल संल�न �माणह�ले पिु� गरकेो 
देिखने ।

�ितवादी राम�सादको मतृक चडुामणी 
भषुाललाई मानु�पन� मनसाय, पूव� �रसइवी र इवीलाग 
रहे भएको देिखदँनै । चडुामणीलाई मान� कुनै योजना, 
षडय�� वा तयारी केही गरकेो पिन देिखदँैन । घिटत 
वारदातमा जोिखमी धा�रलो वा सानाितना हितयारको 
�योग भएको पिन देिखदँनै । कुनै परुानो �रसइवीका 
कारणले घटना भएको पिन होइन । गाउकँा मािनसलाई 
बािहरका बसले नबोकुन् भ�ने सामा�य िवषयमा िववाद 
भई बसले िकचेर मतृकको म�ृय ुभएको देिखदँा ��ततु 
म�ुामा मलुकु� ऐनको �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने अव�था 
नदेिखने ।

याि��क शि�बाट सडकमा च�ने सवारीको 
साधनबाट दघु�टना भएमा मलुकु� ऐनको कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह�ने देिखएन । सवारी दघु�टनाको 
रोकथाम गन� र दघु�टनाबाट पीिडत प�लाई �ितपूित� 
िदलाउन छु�ै िवशेष ऐन सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ िवधाियकाले िनमा�ण गरकेो 
देिखदँा बसले िकची दघु�टना भएको ��ततु म�ुामा 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ नै मलुकु� 
ऐन �ारि�भक कथनको ४ नं. समेतबाट आकिष�त ह�ने ।

पनुरावेदन अदालतले �ितवादी राम�साद 
ब�जाडेलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो छ भने �ितवादी तता�ल दवेकोटा र सर�वती 
देवकोटालाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम वष�  कैदको सजाय गरकेो 
देिख�छ । तर मािथ उ�लेख गरबेमोिजम वारदातको 
�कृित हेदा� �यान िलने मनसायबाट उठान भएको 
नदिेखएको र चडुामणीको म�ृय ुगाडीले िकची भएबाट 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महल आकिष�त ह�ने 
नदिेखने ।

��ततु म�ुामा �यन मारौ भ�ने अपरािधक 
मनसायले अिभ�े�रत भई राम�साद ब�जाडेले 
िभरालोमा रोक� राखेको बस अगािड बडाउदँा चडुामणी 
भषुाललाई नै िक�दछ भ�ने िनि�त ह�दैँन । य�तो 
अव�थामा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐनको दफा 
१६१(१) आकिष�त ह�ने नदिेखने ।

बेलकुा अ�ँयारो भइसकेको अव�थामा 
ओरालोमा रोक� राखेको बस �ितवादी राम�साद 
ब�जाडेले अगािड बढाउदँा मािनसलाई िक�न स�ने 
वा दघु�टना ह�न स�ने स�भावना रहेको ह��छ । दघु�टना 
ह�न स�ने अव�थाको �यालै नगरी लापरवाहीका साथ 
बस चलाउदँा बसको पछािडतफ� को बाया ँ च�काले 
चडुामणी भषुाललाई िकची म�ृय ु भएको िमिसल 
सलं�न �माणबाट पिु� भएको दिेखदँा िनज �ितवादी 
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राम�साद ब�जाडेलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २ वष� कैद 
गनु�पन�मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखने ।

�ितवादीह� तता�ल दवेकोटा र सर�वती 
देवकोटाको वारदातमा संल�नता रहेको त�यगत 
तथा व�तिुन� �माण वादी नेपाल सरकारले �ेिषत 
गन� सकेको दिेखएन । यी �ितवादीउपरको दाबी 
िमिसल �माणबाट पिु� भएको नदेिखदँा िनजह�ले 
आरोिपत अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने अव�था 
देिखयो । वारदातको �कृितबाट नै �यानस�ब�धीको 
महल आकिष�त ह�ने नदेिखएको र कसैलाई पिन 
�यानस�ब�धी महलको १३ नं. बमोिजम सजाय 
नभएको अव�थामा यी �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. बमोिजम सजाय गन� िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी राम�साद ब�जाडेलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम 
दईु वष� कैद र �ितवादी तता�ल देवकोटा र सर�वती 
देवकोटालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. अनसुार जनही २ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित  
२०६८।३।२२ को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
राम�साद ब�जाडेलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
मलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र 
�ितवादी तता�ल देवकोटा र सर�वती देवकोटालाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं.बमोिजम जनही एक 
वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु, दाङको िमित २०६९।५।११ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी 
राम�साद ब�जाडेको हकमा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २ 

वष� कैद सजाय गन� गरकेो स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।३।२२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने र �ितवादीह�म�येका तता�ल 
देवकोटा र सर�वती देवकोटा (भ�डारी) का हकमा 
िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ।
इजलास अिधकृत : �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या. 
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०१६१, 
मोही नामसारी गरी मोही �माण प� पाउ,ँ िव�नाथ 
राजवंशीसमेत िव. म�वती राजवंशी

वादीका पित ऐन िसंहले भरकेो १नं. 
लगतअनसुार २नं. अनसूुचीसमेत �कािशत 
भइसकेको देिखएको ि�थितमा यी पनुरावेदक �ितवादी 
िव�वनाथका िपता अलखनाथको नाउमँा दता�  रहेको 
ज�गाको िविधवत मोही यी वादीका पित ऐन िसंह 
भई ज�गा कमाइरहेको भ�ने कुरा यी ��यथ� वादीले 
कुतवाली धरौटी राखेको देिखएबाट पिन पिु� ह��छ । 
यस अव�थामा उ� ज�गाको िफ�डबकुमा मोहीको 
नाउ ँ उ�लेख नभएको भ�ने आधारले र िखचोला 
म�ुाबाट मोही हक िनि�त ह�ने िवषय नभएकोमा 
सो �माणको आधारले मोहीले भरकेो १नं. लगत, 
२नं. अनसूुचीको �माणलाई िन��भावी त�ुयाउन 
स�दनै । मोही कायम ह�नको लािग मह�वपूण� �माण नै 
१ नं. लगत, २ नं. अनसूुची र ४ नं. जोताहाको िन�सा 
ह�ने ।

अतः वादी दाबीको िक.नं.९ को ०-१७-१८ 
ज�गाको मोही ऐन िसंह राजवंशीको मोहीयानी हक 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम 
वादी भ�ावती राजवंशी भ�ने भ�ादेवी राजवशंीको 
नाममा मोही नामसारी ह�ने र मोहीको �माण प�समेत 
पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
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िमित २०७०।५।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल असार ९ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CI-०१५०, रािजनामा 
िलखत बदर, रामगोिव�द कुम� िव. काशीनाथ 
कुम�समेत

कुनै पिन स�पि� पैतकृ स�पि� नभई 
ब�डा नला�ने कसैको �वआज�नको हो भनी मा�न 
उ� स�पि� �वआज�नको हो भनी दाबी गन� �यि�ले 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ नं. अनसुार आ�नो 
�ान वा शीप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा 
कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको 
अपतुाली परकेो वा �ी अशं धनको महलको ५ नं. 
बमोिजम दाइजो वा पेवा पाएको �प�ट�पमा �मािणत 
भएको ह�न ुपन� । 

िववािदत ज�गा अंश नला�ने िनजी स�पि� हो 
भनी �मािणत नभएको अव�थामा उ� ज�गामा सबै 
अंिशयारका बीचमा ब�डा ला�ने ।

िमित २०६३।१२।२६ र.नं. ५१०५ को 
रािजनामाको िलखत गदा� ��यथ� �ितवादी काशीनाथ 
कुम�ले यी पनुरावेदक वादीह�को म�जरुी िलएको 
तथा सो िलखत ह�दँा सा�ी राखेको देिखदैँन । साथै 
सो स�पि� अचलमा आिधभ�दा कम भई सोलाई घर 
�यवहार चलाउन िब�� गरकेो भनी भ�नसकेको पिन 
पाइदँैन । यसबाट ��यथ� �ितवादी काशीनाथ कुम�ले 
अ� अंिशयारको समेत अशं हक ला�ने स�पि�लाई 
कानूनी दायरा भ�दा बािहर गई अ� अिंशयारको हक 
मेटाउने उ�े�यले जानीजानी हक ह�ता�तरण गरकेो 
भ� ने �प�ट ह��छ । यसरी गरकेो हक ह�ता�तरण सदर 
ह�ने नदेिखने । 

िमित २०६३।१२।२६ र.नं. ५१०५ बाट 
रािजनामा हक ह�ता�तरण गरकेो िववािदत िक.नं. 
२५४ को ज.िव. १-९-१८ म�ये यी पनुरावेदक 
वादीह� २ जनाको अशं हक ला�नेजित ज�गाको 
हदस�म िलखत जालसाजी गरकेो ठहरी फैसला 
भएकोले सो हदस�म िलखत बदर ह�ने । 

जालसाजी आफँैमा एक दूिषत काय� हो । 
जालसाजी ठहनु�को प�रणाम नै सो जालसाजी गरकेो 
ठहरकेो स�पि�को िलखत शू�य ह�न ु हो । िलखत 
यथावत् कायम रिहरहने हो भने जालसाजी ठहराउनकुो 
कुनै अथ� नै रहदँनै । �यसैले िलखत जालसाज ठहरपेिछ 
ठहरकेो हदस�म उ� िलखत �वतः बदर भई स�पि� 
पूव�वत् अव�थामा आई वा�तिवक हकवालाले पाउने 
ह��छ । य�तोमा िलखत बदर गराउन छु�ै हद�याद 
िलएर आउन ुनह�ने । 

जालसाज ठहरी सकेको िलखत बदर नह�ने 
हो भने जालसाज र िलखत बदर म�ुाको फैसलाबीच 
समा�ज�यता दिेखन आउदैँन । िलखत बदर म�ुालाई 
कानूनी दायरामा �याउन नै जालसाजी म�ुा िदने 
अ�यास रहेको छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
१० नं. को हद�यादिभ� दायर ह�न नसकेको िलखत 
बदर म�ुालाई कानूनी�पले पूण�ता िदन नै जालसाजी 
म�ुा िदनपुन� ह��छ । �यसैले िलखत जालसाज 
भएको ठहरी जालसाज म�ुामा फैसला भइसकेको 
अव�थामा जालसाज म�ुा साथै दायर ह�न आएको 
िलखत बदर म�ुा हद�यादिभ�को नभएकोले िलखत 
बदर नभई िफराद नै खारजे ह�ने ठह�याई गरकेो स�ु 
र पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको दिेखदँैन । 
पनुरावेदन िजिकरअनसुार यी पनुरावेदक वादीह�को 
अंश हक ला�ने हदस�मको ज�गा रािजनामाको िलखत 
जालसाजी ठहर भइसकेकोले सो हदस�मको ज�गाको 
िलखतसमेत बदर भई सो हदस�मको ज�गामा यी 
पनुरावेदक वादीको हक कायमसमेत ह�ने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
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स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६/१०/१३ मा मलुकु� ऐन,  लेनदेनको महलको 
१० नं. को हद�याद नाघी दायर ह�न आएको 
िफरादबाट िलखत बदर ह�न नस�ने भएकोले िलखत 
बदर ग�रपाउ ँभ� ने िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट भएको िमित २०६७/०६/११ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई नवलपरासी िज�ला, 
पि�लहवा गा.िव.स. वडा नं. ५ को िक.नं.२५४ को 
ज.िव.१-९-१८ को पूर ै ज�गाको रािजनामा िलखत 
ग�रदएकोम�ये यीनै वादी �ितवादी भई चलेको अशं 
म�ुामा नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६/१०/२३ भएको फैसलाअनसुार यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले पाउने स�पूण� ज�गाको ४ भागको २ 
भाग अंशको हदस�म उ� रािजनामा िलखत बदर भई 
सो हदस�मको ज�गामा पनुरावेदक वादीह� वनारसी 
कुम� र रामगोिव�द कुम�को हक कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- यदरुाज शमा� 
क��यटुरः िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका देहायबमोिजमका म�ुाह�मा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएका छन् 

 § ०६८-CR-०१५१, जालसाजी, रामगोिव�द 
कुम� िव.काशीनाथ कुम�समेत

 § ०६८-CI-०१५१, रािजनामा िलखत बदर, 
गोपी कुम� िव.काशीनाथ कुम�समेत

 § ०६८-CR-०१५२, जालसाजी, गोपी कुम� 
िव.काशीनाथ कुम�समेत ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-०७९९, 

अिधकारप�ृछा / उ��ेषण / परमादेश, रामदवे चौधरी 
िव. मालपोत काया�लय, राजिवराजसमेत

ज�गा दता� स�ब�धमा मखु निमली िववािदत 
रहेको देिख�छ । तेरो मेरोको �� उपि�थत भएको 
देिखए तापिन सो ज�गा नेपाल सरकारका नाउमँा दता� 
गदा� िवप�ी मा.पो.का.ले सूचना जारी गरी िनवेदकलाइ� 
बझुी उ� िनण�य गरकेो भ�ने िलिखत जवाफबाट 
देिखन नआउने । 

�ितवादको अवसर �दान गनु�पन� �ाकृितक 
�याय िस�ा�तको उ�लङ्घन गरी भएका िनण�यह� 
बदरभागी ह�ने ह�दँा यी िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका 
निदई भएको िमित २०५६।१।९ को मालपोत काया�लय 
स�रीको िनण�य बदरभागी रहेको दिेखन आयो । तसथ� 
िनवेदन दाबीको िक.नं.८७३ को �े.फ.०-६-५ ज�गाको 
हदस�म उ� िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहछ�  । अब उ� ज�गा दता� गन� स�ब�धमा �रट िनवेदक 
रामदेव चौधरीलाई समेत बझुी िनजलाई सनुवुाइको 
मौका �दान गरी िनजको िजिकर एवम् �माणको समेत 
�याियक मन �योग गररे सम� �माणको मू�याङ्कन 
गरी िववािदत िक.नं. ८७३ को ज�गा नेपाल सरकारका 
नाउमँा दता� गनु�पन� हो वा िनवेदक रामदेव चौधरीका 
नाउमँा दता� ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, स�रीका 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल असोज ९ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६७-CI-०९६२, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, रामदेव चौधरी िव. मालपोत 
काया�लय, राजिवराज, स�री भएको म�ुामा 
यसै अनसुार फैसला भएको छ । 

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-WO-०५९०, उ��ेषण / �ितषेध, 
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रवी���साद �धान िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोकासमेत

िनवेदकले उ�लेख गरकेो ठगी म�ुा चलेको र 
काठमाड� िज�ला अदालत एवम् पनुरावेदन अदालत, 
पाटनसमेतबाट फैसला नै भइसकेको देिखयो । क�रब 
६ वष�अगािड उठान भएको ठगी म�ुामा तहतह फैसला 
भई िकनारा लािग सकेको अव�था ह�दँा ��ततु 
िनवेदनको सा�दिभ�कता र �योजन देिखदैँन । �रट 
िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकार हनन् भएको अथवा 
कुनै हक अिधकारको �चलन गराउन ु पन� अव�था 
नदेिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गरी 
रहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-WO-००९६, उ��ेषण, 
लोकनाथ ढकालसमेत िव. लोक सेवा आयोग के.का.
अनामनगरसमेत

िनवेदकम�येका लोकनाथ ढकाललाई अथ� 
म��ालयको च.नं. २४०५ िमित २०७०।१।२३ 
गतेको प�बमोिजम समायोजन गरी पद�थापन ग�रएको 
र अका� िनवेदक तेजमिण का�लेलाई सामा�य �शासन 
म��ालयको च.नं.१४२, िमित २०७०।१।२७ 
गतेका प�बाट बढुवा िनयिु� ग�रसकेको भ�ने 
जानकारी िमिसल सलं�न कागजातबाट देिखयो । 
िनवेदकह�लाई उपयु�� िमितमा बढुवा भइसकेको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�य नै समा� भइसकेको 
देिखयो । िनवेदकह�ले बढुवा पाइसकेको र गणपित 
कँडेलसमेतका िवप�ीलाई बढुवा गन� गरी भएको 
िनण�यमा कुनै कानूनको �या�या�मक �िुट भएको 
अव�थासमेत नदेिखदँा यसमा थप िववेचना गरी रहन 

परने । �रट िनवेदक खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-WO-०८३०, उ��ेषण / 
परमादेश, रामपकुार राउत वर ै िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनजामती कम�चारीह� अ�ठाउ�न वष� 
उमेर पूरा नभएस�म सेवामा बहाल रहन स�ने 
र अ�ठाउ�न वष� उमेर पूरा भएको िनजामती 
कम�चारीले िनजामती सेवाबाट �वतः अवकाश पाउने 
देिख�छ । साथै िनजामती कम�चारी सेवाबाट अवकाश 
ह�ने उमेरको गणना गदा� िश�ण स�ंथाको �माणप�मा 
िकिटएको ज�मिदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा 
नाग�रकताको �माणप�मा िकिटएको ज�म िदन वा 
वष�बाट ह�न आएको उमेर वा िनजले भरकेो वैयि�क 
नोकरी िववरण (िसटरोल) मा लेिखिदएको ज�म िमित 
वा वष�बाट ह�न आएको उमेरम�ये जनु उमेरबाट िनज 
पिहले अवकाश ह��छ सोही आधारमा गणना ग�रन ु
पन� । िनवेदकले �ा� गरेको नाग�रकता �माणप�को 
�ितिलिप, िनजले भरकेो वैयि�क नोकरी िववरण 
(िसटरोल) र िनजले अ�ययन गरकेो िश�ण सं�थाको 
Transfer Certificate समेतबाट �रट िनवेदकको 
ज�म िमित २०१७/३/१ कायम ह�ने हो भ�ने त�य 
�मािणत भइरहेको पाइयो । िनजामती कम�चारीह� 
अ�ठाउ�न वष� उमेर पूरा नभएस�म सेवामा बहाल रहन 
स�ने देिख�छ । यस �कारको कानूनी �ावधानको 
िवपरीत ह�ने गरी अ�ठाउ�न वष� उमेर पूरा नह�दैँ 
अवकाश पाउने भनी िनवेदकलाई अवकाश िदने 
स�ब�धमा भएका काम कारवाही कानून अनकूुल ह�ने 
नदिेखने ।
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मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
अ�ठाउ�न वष� उमेर पूरा नभएको िनवेदकलाई सेवाबाट 
अिनवाय� अवकाश िदने गरी भएको िवप�ीह�को 
काय� संिवधान�ारा ��याभूत पेसा रोजगार गन� 
�वत��तास�ब�धी हक अिधकार तथा िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ िवपरीत रहेको दिेखन 
आयो । अतः िवप�ी िनजामती िकताबखानाको िमित 
२०६८/९/२५ गतेको प�लगायत तदनसुार भएको 
िनण�य, प�ाचारसमेतका िनवेदकलाई अवकाश िदने 
स�ब�धमा भएका काम कारवाहीसमेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर ग�रिदएको छ । �रट िनवेदकको ज�म 
िमित २०१७/३/१ कायम गरी तदनसुार िनजलाई 
सेवामा यथावत कायम राखी िनजले कानूनबमोिजम 
पाउने सिुवधा िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल काि�क ६ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१६२५, लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन, �योित पौडेल िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले स�ु अदालतसम� बयान 
गदा� कसरुमा इ�कार रही आफूलाई फसाउनका 
लािग झ�ुा आरोप लगाएको हो भिन बयान गरकेो 
भएपिन गौशाला िपंगला�थानबाट लाग ु औषधसिहत 
�हरीले प�ाउ गरी �याएको त�य �वीकार गरकेो 
पाइयो । लाग ु औषध बरामद गन� �ितवेदकह�ले 
बरामदी �यहोरालाई प�्ुयाई ह�ने गरी अदालतसम� 
बकप�समेत गरकेो देिख�छ । यसरी १०२ �ाम खैरो 
िहरोइन बरामद भएको त�य खि�डत ह�ने कुनै भरपद� 
�माण �ितवादीबाट पेस ह�न आएको नदेिखने । 
�ितवादीका सा�ी सशुीलकुमार खनालले �ितवादीको 
िनद�िषताको प�मा िव�ासस�म �य� गरकेो 
देिख�छ । िनज सा�ीले यी �ितवादीलाई अ� कसैले 

फसाएको ज�तो ला�छ भनी केवल अनमुानका 
आधारमा बकप� गरकेो अव�था ह�दँा सो भनाईलाई 
�माण मा�न िमलेन । पनुरावेदक �ितवादीका साथबाट 
बरामद भएको िचजव�तुको नमूनामा लाग ु औषध 
हेरोइन पाइयो भ�ने िमित २०६९/१/२९ को राि��य 
िविध िव�ान �योगशाला, खमु�टार लिलतपरुको 
परी�ण �ितवेदन रहेको देिख�छ । उ�लेिखत 
�माणह�बाट �ितवादी �योित पौडेल वीरग�जबाट 
लाग ुऔषध ओसारपसार गरी काठमाड� �याई िब�� 
गन� �ममा प�ाउ परकेो त�य पिु� भएको देिखदँा 
िनद�िषताको िजिकर गरकेो िनजको पनुरावेदन �यहोरा 
मनािसब नदिेखने ।

अत: बरामदी मचु�ुका, �ितवादीले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयान, परी�ण 
�ितवेदन र �ितवेदकको बकप�समेतका �माणबाट 
�ितवादीले अिभयोग मागदाबीअनसुारको कसरु 
अपराध गरकेो �मािणत ह�न आएको दिेखदँा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ) र 
(च) को कसरुमा ऐ. को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम 
१५ (प��) वष� कैद र �.५,००,०००।- (पाचँ लाख) 
ज�रवाना गन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावदेन अदालत, 
पाटनबाट भएको िमित २०७०/१०/१४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल भदौ २७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०५३३, गौवध, 
जै�ि�न शेष िव. नेपाल सरकार

�ितवादी जै�ि�न शेषले वारदातको 
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रातको समयमा गाई काटी �यहाबँाट २ िकलोिमटर 
टाढा रहेको लौकाही भ�ने ठाउमँा सोही राित मास ु
लगेको कुरा िमिसल सलं�न रहेको बरामदी मचु�ुका, 
मौकामा िखिचएका फोटाह�, �यवसाियक�पबाट 
मास ु बेचिबखन गन� ढक, तराज,ु िकलो, काटँा र 
�ितवादीम�येका ई�माइल साईले गरकेो बयानमा 
�ितवादी हिनफले गाई काटी भारतको लौकाहीमा 
िब�� गन� गरकेा िथए भनी पोल गरसेमेतबाट उ� 
वारदात िमितमा यी �ितवादीले नै गौवध गराएको पिु�ट 
ह�न आउने ।

�ितवादीको घरमा गौवध वारदात भएको 
भ�ने कुरामा िववाद भएन । �ितवादी जै�ि�न शेषक� 
�ीमती कलमिुनया शेषले आ�नो घरमा गौवध भएकोमा 
सािबती रही अनसु�धान तथा अदालतमा बयान गरकेो 
देिखयो । गाईको ख�ुा, टाउको, मास,ु मास ुतौल गन� 
तराज,ु ढक बरामद भएको िमित २०६७।१०।८ को 
बरामदी मचु�ुकाबाट दिेख�छ । �ितवादी ई�माइल 
साईले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा 
जै�ि�नले गाई काटी भारतको लौकाहीमा िब�� 
गन� गरकेा िथए भनी बयान गरकेा, जै�ि�नले आफू 
वारदातका िदन मामाघर गएको भनी बयान गरकेा र 
वारदात�थलबाट िनजको मामाघर २ िकलोिमटर टाढा 
रहेको लौकाही भ�ने ठाउमँा सोही राित मास ुलगेको 
कुरा िमिसल संल�न रहेका बरामदी मचु�ुका, मौकामा 
िखचेको फोटोह�, �ितवादीम�येका ई�माइल साईको 
बयानसमेतबाट समिथ�त भएको देिखदँा �ितवादी 
जै�ि�न शेषले नै गौवध गरकेो पिु�ट ह�ने ।

अत: उि�लिखत िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी हिनफ भ�ने जै�ि�न शेषलाई मलुकु� ऐन, 
चौपायाको महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही 
ऐनको ११ नं. बमोिजम १२ वष� कैद ह�ने ठह�याई 
स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।८।११ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०६९।८।११ मा भएको फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१५९१, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, का�छीमे�दो तामाङ िव. 
नेपाल सरकार

शाि�त तामाङ र माखरुी तामाङको हकमा 
िनज का�छीमे�दोले आफूह�लाई २०६८।१।१७ र 
२० गते घरमा काम गरी नबस म ितमीलाई सहरमा 
रा�ो काम लगाई िद�छु भनी फकाएको तर आफूह� 
नगएको भनी िनजह�ले बयान गरकेो र सो बयान 
अदालतबाट �मािणत भएको पाइ�छ । उ� आरोपबार े
�. का�छीमे�दो तामाङ अदालतमा इ�कार रहे पिन 
अनसु�धानमा भने ललाई फकाई गरकेो सािबत रहेको 
पाइ�छ । साथै जाहेरवाला शाि�तमायासमेतले िनजउपर 
िकटानी जाहेरी गरकेो अव�था छ । यस ि�थितमा 
�ितवादी का�छीमे�दोले पीिडत माखरुी तामाङ र 
शाि�त तामाङलाई बेचिबखनको उ�ोग गरकेोबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद र �पैया ँ १(एक) लाख ज�रवाना ह�ने ठहराएको 
स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको इ�साफ सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।२८ 
को िनण�य िमलेकै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

िमिसल संल�न त�यह�को सम� िववेचना 
गदा�, फूलमायालाई िब�� गरकेो भ�ने आरोपमा 
�ितवादी का�छीमे�दो मितयारस�म देिखन आएबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखन आयो । यस ि�थितमा िनज �ितवादी 
का�छीमे�दोलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(क) 
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बमोिजम सजाय गरकेो िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला 
केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(ज) बमोिजम १०(दश) वष� कैद र �.१(एक) 
लाख ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-२०७२, अशं 
चलन, मंगलमान शा�यसमेत िव.मि�दरा शा�यसमेत 

वादीले सगोलको स�पि� भनी दाबी िलएको 
अव�थामा �ितवादीले दाबीका स�पि� आ�नो िनजी 
भनी िजिकर िलएमा सो स�पि� आ�नो �ान वा िसप 
वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी 
तबरले दान वा बकस पाएको भनी व�तिुन� �माणबाट 
�मािणत गनु�पन� ह��छ । िनजी आज�नको कमाई हो भ�ने 
प�का �माणको अभावमा सगोलमा रहदँा ब�दा �ा�त 
गरकेो वा बढेबढाएको स�पि� एकलौटी ह�न नस�ने ।

�ितवादीको �ितउ�र प�बाटै पिन वादी 
�ितवादीह� एकासगोलमा रहदँा ब�दा �ो�ाइटर 
सीपफम� दता� गरकेो �वीकार गरकेो तर सो दता� 
गरी स�चालनमा �याउदँा आ�नो िनजी आज�नको 
स�पि�को लगानी मा� भएको भ�ने कुनै त�यय�ु 
�माण पेस भएको देिखएन । सोही फम�लाई 
२०४७/४/२६ मा �ा.िल. मा प�रणत गरकेो, सो 
क�पनीमा वादीम�येका ईरोजमान शा�यलाई समेत 
सेयर िदइएकोबाट र िक. नं. ६४९ को ज�गा वादीको 
पित / िपता �वग�य सोिवतमानको परलोकप�चात् 
शा�य अफसेट �ेस �ा. िल.मा नामसारी ग�रएबाट 
सगोलको स�पि� लगानी भएको क�पनी होइन भ�न 

सिकने अव�था देिखएन । यसरी एकाघर सगोलमा 
रहेका िदज�मानका तीन छोराह� मंगलमान, च��मान, 
सोिभतमान र िनजह�का प�नी एवम् स�तानह�बीच 
कानूनबमोिजम ब�डा नभएको अव�थामा �ितशतको 
आधारमा क�पनीको सेयरमा फरक फरक �वािम�व 
देिखएको भएपिन एकासगोलको अिंशयारम�ये जनुसकैु 
अंिशयारह�को नाममा रहेको स�पि� एकासगोलको 
मािनने �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी 
�यव�था ह�दँा सोबमोिजम अशंब�डा गनु�पन� सबै 
अंिशयारबीच समान हक ला�ने ।

वादी �ितवादीह� समेतको सेयर रहेको 
शा�य अफसेट �ेस �ा.िल.को स�ब�धमा िवचार 
गदा�, सो �ेससमेत यी पनुरावेदक �ितवादीको 
िनजी आज�नको भनी �मािणत ह�नसकेको 
पाइदँैन । क�पनीको �यि� सरह छु�ै अि�त�व ह�ने 
भएकोले �य�तो सेयरमा भएको लगानीस�म ब�डा 
ला�ने ह��छ । क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोिजम 
क�पनीको कारोबारको स�ब�धमा सेयरधनीको दािय�व 
िनजले ख�रद गरकेो वा ख�रद गन� कबलु गरेको सेयरको 
अिधकतम रकमस�म मा� िसिमत रहने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । यसरी क�पनीको सेयरमा लगानी भएको 
अव�थामा सेयरवालाको हैिसयतले सेयरमास�म 
�वािम�व �हण गन� सिकने ह��छ । सािबकमा �वग�य 
शोिभतमानको नाममा रहेको िक. नं. ६४९ को ज�गा 
क�पनीको नाममा नामसारी भएको स�ब�धमा छु�ै 
िववाद नभएको अव�थामा उ� क�पनीको नाममा 
भएको ज�गा वा मेिसनरी आिद ब�डा ह�नस�ने अव�था 
ह�दैँन । अतः क�पनीको सेयर लगानीसमेत सगोलको 
ब�डायो�य स�पि� भएको ह�दँा अंिशयारह�को समान 
हक ला�ने नै देिखने । 

आ�नो �ान, िसप, �यासबाट कमाएको 
भ�ने �ितवादीले िजिकर िलए पिन व�तिुन� �माणबाट 
सगोलमा रहदँा ब�दा कमाएको स�पि�लाई क�पनीमा 
रहे भएको सेयरको अनपुातमा वादीले १९.२८ �ितशत 
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मा� पाउछँ भ�न ुकानूनसङ्गत नदिेखने ।
तसथ�, वादी �ितवादीह�बीच सगोलमा 

रहेको काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं १३ िक. नं. ४३, ९४, १६३ र ऐ. वडा नं. २३ 
िक. नं. १३४७ र १९९३ को ज�गा र घरह� समेतबाट 
३ भागको एक भाग वादीले अशं ब�डा गरी िलन पाउने 
र वादी �ितवादीह� दवुैको सेयर रहेको शा�य अफसेट 
�ेस �ा. िल.को स�पि�ह� अशंब�डा ह�ने नभई 
क�पनीमा रहेको स�पूण� सेयरह�को ३ भागको १ भाग 
हक ला�नेसमेत गरी ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७२।०८।१६ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : िवमला पौडेल (शाखा अिधकृत)
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६७-CI-०१०८, अंश चलन, 
केशव�साद उपा�याय िव. मकुु�द�साद उपा�याय

का.म.न.पा.वडा नं. १० िक.नं. ६२६ 
को �े.फ. ०-८-२ ज�गा �ितवादी केशव�साद 
उपा�याय र िनजक� �ीमती दवेक� उपा�यायले 
कृ�ण�साद उपा�यायबाट हा.ब.बाट �ा� गरकेो िमित 
२०७४/१०/९ को िलखतबाट देिख�छ । उ� िक.नं. 
६२६ को ज�गा केशव�साद उपा�याय र दवेक� 
उपा�यायले हा.व. बाट �ा� गरकेो देिखदँा अशंब�डाको 
१८ नं. तथा दानबकसको ५ नं. ले आफूखशु गन� 
पाउने िनजी आज�नको स�पि� देिखदँा उ� िक.नं. 
६२६ को ज�गाबाट वादीले ३ ख�डको १ ख�ड अशं 
पाउने भई सो हदस�म केशव�साद उपा�यायको िनजी 
आज�नको ठहर गरकेो िमित २०६४/९/१० को स�ु 

काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी भई 
िक.नं. ६२६ को ज�गाबाट समेत वादीले ३ ख�डको १ 
ख�ड अंश पाउने ठहछ�  भ�ने िमित २०६६/१/२२ को 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला �िुटपूण� देिखदँा 
सो हदस�मको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
उ�टी ह�ने ।

�ितवादी केशव�साद उपा�यायको नाममा 
दता� रहेको िज�ला धनषुा ह�रहरपरु गा.िव.स. वडा 
नं. १(ख) िक.नं. १८३० �े.फ. ०-१-३-७ ज�गा, 
ऐ.ऐ. िक.नं. १८३३ �े.फ. ०-०-९-२ तथा ऐ.ऐ 
उमा�ेमपरु गा.िव.स. वडा नं. ७(ग) िक.नं. १५ �े.फ. 
०-५-१० ज�गामा समेत ३ भागको १ भाग अशंबापत 
�ितवादीबाट वादीले पाउने ठहछ�  भ�ने स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलाउपर यी पनुरावेदक 
�ितवादी केशव�साद उपा�यायको पनुरावेदन परकेो 
देिखएन । पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन िजिकर नै 
निलएकोमा पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर 
मा� यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनमा िवचार 
गनु�पन� अव�था रहेन । उि�लिखत िक.नं.१८३०, 
िक.नं.१८३३ तथा िक.नं. १५ समेत ३ िक�ा ज�गामा 
यी पनुरावेदक �ितवादी केशव�साद उपा�यायको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

काठमाड� िज�ला थानकोट गा.िव.स. वडा 
नं. ९(ख) िक.नं. ६५२ �े.फ. ०-४-३-३ ज�गाका 
हकमा �ितवादी केशव�साद उपा�यायले अशं म�ुा 
परी तायदाती माग भएपिछ िमित २०६२ असोजमा 
मा� �ा� गरकेो िमिसल सलं�न िलखत फोटोकपीबाट 
देिखदँा सो ज�गा �ितवादी केशव�साद उपा�यायको 
िनजी आज�न भई ब�डा ला�ने अव�था दिेखएन । तसथ� 
िक.नं. ६५२ को ज�गा ब�डा ला�दैन भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी केशव�साद उपा�यायको नाउमँा 
दता� रहेको िक.नं.२७१ को घरज�गा आमा िमिथला 
उपा�यायले िमित २०३४/३/१९ मा पदम कुमारी 
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थापा �े�ीबाट रािजनामाबाट �ा� गरकेो र सोही 
ज�गा �ितवादी केशव�साद उपा�यायलाई िमित 
२०६०/१२/४ मा मा� आएर हालैदेिखको बकसप� 
भएको देिख�छ । एकासगोलमा रहदँाको अव�थामा 
िमिथला उपा�यायको नाममा रािजनामाबाट ख�रद 
भएको उ� िक.नं. को ज�गा िनजी तथा �व-आज�नको 
भ�ने िमिसल सलं�न कुनै पिन �माणबाट पिु� भएको 
देिखदँैन । यस ि�थितमा सो िक�ा घर ज�गा सगोलकै 
भएको / रहेको मा�न ु पन� ह�न आउछँ । तसथ� अ� 
अंिशयारसमेतको अंश हक ला�ने स�पि� हालैदेिखको 
बकसप� भएपिन समान अंिशयारबीचमा नै रहेको 
अव�थामा िक.नं. २७१ को घरज�गा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६(क) बमोिजम अंश भाग ला�ने 
देिखएको र ३ अंिशयारह� देिखदँा ३ भागको १ भाग 
ला�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६/१/२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तारादवेी महज�न
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०२४४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. भपेु��बहादरु प�रयार

�ितवादीले मतृकलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को रीतसगँ लाठा, ढुङ्गा र 
साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी, हािन, घोची, 
रोपी �यान मन� गएको अव�था पिन देिखएन । �ितवादी 
र मतृक भेट ह�दँा �ितवादीको बाबबुाजेको नाम िलई 
गाली गलौज गरकेाले �ितवादीलाई त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� ला�ी, म�ुकाले हािन बासँको 
बटुामा धकेिलिदएको कारणबाट १२ औ ंिदनमा म�ृय ु
ह�न पगेुको देिखदँा �यान स�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो पिु�ट ह�न आयो । 
मतृकलाई मान� पूव� मनसाय िथयो भ�ने त�यय�ु �माण 

वादी नेपाल सरकारबाट पेस ह�नसकेको नदेिखदँा 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम �ितवादीलाई 
सजाय ह�नपछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, �ितवादी भपेु भ�ने भपेु��बहादरु 
प�रयालले मतृक सािब�ी घित�लाई मान� पन� कारण 
नदिेखएको, पूव��रसइवी नभएको, �ितवादीले जोिखमी 
हितयारले �हार गरकेो भ�ने पिन नदेिखएको र मतृकले 
गाली गलौज गरकेो त�कालको �रसमा �ितवादीले 
लात, म�ुका, थ�पड हानी धकेँली िदई चोट ला�न 
गई सोही चोटका कारण मतृको म�ृय ुभएको देिखएको 
अव�थामा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम 
�ितवादी भपेु��बहादरु प�रयारलाई १० (दश) वष� कैद 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७०/११/२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुरः िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CI-०३३१, अंश 
नामसारी, अि�बका �वाली िव. रिवराज अया�ल

वादी �ितवादी शिश अया�ल, रिवराज र 
राजेश अया�ल ३ अिंशयार भएकोमा िववाद छैन । वादी 
�ितवादी ३ अंिशयार भएकोले ३ भागको एक भाग 
अंश वादी रिवराज अया�लले पाउने कुरामा पिन िववाद 
भएन । िववादको िक.नं. २५०३ को ज�गा �ितवादी 
राजेश अया�लको �ीमती अि�बका अया�लको नाममा 
र.नं. ४११३(घ) िमित  २०६७/१/२९ मा रािजनामा 
गरी िलएको देिख�छ । अि�बका अया�लको पित राजेश 
अया�ल िवदशे मलेिसया गएको भने पिन िनज मलेिसया 
गएको �माण िनज �ितवादीबाट पेस ह�नसकेको 
छैन । िनज मलेिसया गएर कमाएको िनजी आज�नको 
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भए मलेिसयाबाट रकम पठाएको �माण पेस ह�नपुन�मा 
सोसमेत पेस ह�नसकेको देिखदँनै। उ� ज�गा अशं 
ब�डाको १८ नं. बमोिजम कसैबाट दान वा बकस 
पाएको वा कसैको अपतुाली परकेो भ�ने पिन दिेखदँैन । 
�ितवादी राजेश अया�लले कतै जािगर खाएर कमाएको 
वा कुनै अ�ययन अनसु�धानबाट कमाएको धनबाट 
उ� ज�गा ख�रद गरकेो पिन  नदेिखने । 

अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम िनजी �ान, 
सीपबाट उ� ज�गा अि�बका अया�लको नाममा ख�रद 
गरकेो नभई अंशब�डाकै १८ नं. बमोिजम मानो नछु�ीई 
सगोलमा बसेका �ितवादी राजेश अया�लको सगोलको 
आज�नबाट �ीमती अि�बका अया�लको नाममा 
उ� ज�गा ख�रद गरकेो मा�नपुन� दिेखदँा सगोलमा 
आज�न गरकेो स�पि� �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) बमोिजम सबै अंिशयारलाई बराबर भाग ला�ने 
देिखन आयो । यस ि�थितमा िक नं २५०३ को ज�गा 
िनजी भएकोले ब�डा ला�ने होइन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�, स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी िक.नं. २५०३ को 
ज�गासमेतबाट ३ भागको १ भाग अशं वादीले पाउने 
ठहराई भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित  
२०७२/८/९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०१०४, उ��ेषण / 
परमादशे, रामअन�ुह �साद साह िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, मकवानपरुसमेत

िनवेदकको उमेर गणना गदा� िश�ण सं�थाको 
यो�यताको �माणप� तथा िसटरोलबाट िनवेदकको 
ज�मिमित २०१२/३/३ गते उ�लेख भए तापिन 

नाग�रकताको �माणप�मा नाग�रकता जारी ह�दँाका 
बखत िनवेदकको उमेर २१ वष� भनी उ�लेख भएको र 
िनजको नाग�रकता जारी िमित हेदा� िमित २०३३/३/३ 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । िनजको ६० वष� उमेर 
हद गणना गदा�  नाग�रकता ज�मिमितबाट नै पिहलो ६० 
वष� प�ुने दिेखएकोले नाग�रकताको ज�मिमितबमोिजम 
६० वष� उमेर हदको कारण िमित २०७२/३/३ बाट 
अिनवाय� अवकाश ह�ने नै देिखयो । यस अव�थामा 
िनवेदकले िमित २०३३/३/३ मा नाग�रकता िलदँा २१ 
वष� भनी उ�लेख भएकोमा नाग�रकता िलएको िमितमा 
२१ वष� घटाई कायम ह�न आउने िमितलाई ज�मिमित 
कायम गदा�  िनवदेकको ज�मिमित २०१२/३/३ 
देिखन आउछँ र सो ज�मिमितबाट उमेरको हदबाट 
अिनवाय� अवकाश पाउने ६० वष�को अविध गणना 
गदा� िनवेदकले िमित २०७२/३/३ मा नै अिनवाय� 
अवकाश पाउने दिेखयो । यसो ह�दँा िनवेदकलाई िमित 
२०७२/३/३ बाट अिनवाय� अवकाश ह�ने उ�लेख 
गरी िनजको पे�सनप�ा बनाउने गरी िव�ालय िश�क 
िकताबखानाबाट भएको िनण�यलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

साव�जिनक िव�ालयमा काय�रत 
िश�कह�को अिभलेख च�ुत द�ु�त राखी अिनवाय� 
अवकाश ह�ने िश�कका स�ब�धमा अिनवाय� अवकाश 
पाउने िमितभ�दा ६ मिहना अगावै अवकाश पाउने 
िश�क र काय�रत रहेको िव�ालयलाई जानकारी गराउने 
कत��य िव�ालय िश�क िकताबखानाको रहेको भ�ने 
कुरा िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १२६(२) 
मा रहेको दिेख�छ । ��ततु िववादका स�ब�धमा 
िव�ालय िश�क िकताबखानाको िलिखत जवाफलाई 
हेदा�  िव�ालय िश�क िकताबखानाले िनयम १२६(२)
(घ) बमोिजम आ�नो कानूनी दािय�व परुा गरकेो भ�ने 
देिखदँनै । यस अव�थामा �रट िनवेदक अ�यापन 
काय�मा काय�रत रहेको िव�ालयको च.नं.२१० िमित 
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२०७३/५/१२ को िनण�यबाट अिनवाय� अवकाश 
भएको र िनवेदक अवकाश ह�दँाको समयस�म 
आफूलाई तोिकएको िव�ालयमा अिवि�छ�न�पमा 
िनयिमत �ज ु हािजर रही शैि�क सेवा �दान गरकेो 
अव�था देिखदँा Service Jurisprudence 
को मा�यताअनसुार िनवेदकले साव�जिनक सेवा 
गरबेापत रा�यबाट �ा� गन� कानूनबमोिजमको तलब 
सिुवधा नपाउने भ�न �यायोिचतन नदेिखने । बढी 
अविधस�म काय� गरी िनवेदकले भ�ुानी िलएको तलब 
भ�ालगायतका सिुवधाका रकमह� बापतको नपगु 
�.४,७६,६७२।- �पैया ँ राज�व खातामा ज�मा गनु�  
भनी िनवेदकलाई िव�ालय िश�क िकताबखानाले 
िदएको िमित २०७४/२/३० को प� �ाकृितक 
�यायको मा�य िस�ा�त एवं �मस�ब�धी िवधीशा�ीय 
मा�यताअनसुार कानूनस�मत र �यायपूण� दिेखन 
नआउने ।

अत: �रट िनवेदकले िमित २०७२/३/३ 
देिख २०७३/३/३० स�म बढी अविध काम गरबेापत 
भ�ुानी िलएको तलब, भ�ालगायतको बढी रकम 
�.४,७६,६७२।- को हकमा राज�व दािखल गनु�  
भनी िव�ालय िश�क िकताबखानाबाट िनवेदकलाई 
िदएको च.नं.५००४ िमित २०७४/२/३० को प� 
एवं सोस�ब�धी अ�य काम कारवाहीह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकले िमित 
२०७३/५/८ स�म िव�ालयमा अ�यापनस�ब�धी 
कामकाज गरबेापत �ा� गरकेो बढी रकम 
�.४,७६,६७२।- �पैया ँ िफता� दािखला नगराई 
अिनवाय� अवकाश ह�ने िमित २०७२/३/३ लाई कायम 
गरी िनव�ृभरण अिधकार प� (पे�सनप�ा) बनाई िदन ु
भनी िवप�ी िव�ालय िश�क िकताबखानाको नाउमँा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल चैत ८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०२०१, लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन, सशुील साह िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मौकामा अनसु�धानको �ममा 
तथा अदालतमा समेत गरकेो बयानमा उ� लाग ु
औषध आफूले भारत र�सौलबाट ख�रद गरी �याएको 
अव�थामा प�ाउ परी बरामदसमेत भएको भनी ख�रद 
तथा ओसारपसार गरकेो त�यलाई �वीकार गरकेा 
छन् । अनसु�धान अिधकारीसम� सेवन तथा िब��का 
लािग �याएको भ�ने यी �ितवादीले अदालतसम� 
बयानमा भने कारोबारका लािग नभई सेवन गन� मा� 
�याएको भनी िजिकर गरतेापिन सो �यहोरालाई समथ�न 
गन� कुनै �माण पेस गन�सकेको अव�था छैन । िनज 
�ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषधको प�रमाण 
र िनजको आिथ�क अव�थाको िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� एकैपटक सेवन गन� मा� भनी ठूलो प�रमाणमा 
लाग ुऔषध िलई आएका कुरामा िव�ास गन� सिकने 
अव�था पिन नदेिखने ।

�ितवादी सशुील शाहले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� उि�लिखत 
प�रमाणको लाग ु औषध आफूसगँबाट बरामद भएको 
र लाग ुऔषध ओसारपसारको कारोबार गरकेो त�य 
र प�रमाणलाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । बरामद 
लाग ु औषधको प�रमाण, अव�था र प�रि�थितबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी लाग ु औषध कारोबारी 
नभई सेवनकता� मा� ह�न भ�ने दिेखन नआएको 
स�दभ�मा त�यय�ु �माणिवना िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�लाई नजरअ�दाज गरी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरकै आधारमा मा� सजायमा थपघट गनु�  मनािसब 
नदिेखने  ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत त�य, कानूनी 
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�यव�था, आधार र कारणबाट �ितवादी सशुील 
साह ३८ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइनसाथ प�ाउ 
परकेोसमेत ह�दँा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड(छ) को देहाय 
(२) बमोिजम िनज �ितवादी सशुील साहलाई कैद वष� 
१० र �.७५,०००।– (पचह�र हजार) ज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।११।६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-१२०३, अंश चलन, 
सािब�ा साहसमेत िव. �वणकुमार साहसमेत

अंश म�ुामा ब�डा गनु�पन� स�पि� केही पिन 
रहेको देिख�न । िब�� भएको स�पि�उपर परकेो िलखत 
दता� बदर दता� म�ुाबाट मा� वादीह�को दाबी ठहन� गरी 
फैसला भई उ� म�ुा पनुरावेदन अदालतबाट अि�तम 
भएर बसेको छ भने अंश म�ुामा मा� ��ततु पनुरावेदन 
परकेो अव�था छ । अतः अि�तम भइबसेको िलखत 
दता� बदर दता� म�ुामा वादीको हक जितको िलखत 
बदर ह�ने ठहरकेो मोरङ िज�ला, दव�शा गा.िव.स. 
वडा नं . ६(ग) को िक.नं. ५१३ को ०-१-१० ज�गा 
अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम िनजी आज�नको हो वा 
सगोलको हो ? ब�डा ला�ने हो वा होइन ? भनी ��ततु 
अंश म�ुाबाट िववेचना र �या�या गनु�पन� नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
��ततु अंश म�ुामा ब�डा ला�ने स�पि� केही नभएबाट 

उ� म�ुामा ज�गा ब�डा ला�ने नला�नेतफ�  केही नबोली 
केबल अिंशयारह� मा� कायम गरी ब�डा पाउने 
स�पि�को हकमा मोरङ्ग िज�ला, दव�शा गा.िव.स. 
वडा नं . ६(ग) को िक.नं. ५१३ को ०-१-१० ज�गा 
र सोमा बनेको घरसमेत ०६९-DP-००७० को 
िलखत दता� बदर दता�  कायम म�ुामा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित 
२०७०।८।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-१३४२, अशं चलन, 
योगे��बहादरु िव� िव. मनुी शमशेर ज.ब.रा.

२०२१ र २०२९ सालको िलखतबाट 
वादी एकातफ�  अशं िलई अलग भएको अव�था छैन 
भने अक�तफ�  �यितबेलाको नाबालक वादीको नाउकँो 
ज�गा पनुः िपताले नै िफता� िलइसकेपिछ एकासगोलमा 
रहदँा �यवहार िमलाउनको लािगस�म काय� गरकेो 
देिखएबाट कानूनतः �यसलाई वादी न त �ितवादीबाट 
अलग भएको, न त मानो छु��एको नै मा�न िम�ने ।

अंश अंिशयारको नैसिग�क अिधकार हो, 
�यो िवशेष र अपवादको अव�थामाबाहेक ब�डाप� 
वा अंश छोडप� भरपाई जे ज�तो िलखतबाट �ा�त 
गरकेो भएपिन �यो असल कमसल र नरमकरम 
समानपुाितक�पमा �यायोिचत िहसाबको नै ह�नपुन� । 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको ३० नं. मा 
२०३४ सालमा भएको सात� संशोधनले अंिशयारह� 
�यवहारबाट कानूनतः अंशब�डा भएको मा�नको लािग 
पिन स�पि�को बाडँफाडँ, समान, समानपुाितक र 
�यायोिचत �पमा बािँडएको र हक ह�ता�तरण भएको 
अव�था �प�ट�पमा देिखन ु अिनवाय� ह�न जा�छ । 
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नरमकरम िमलाई समान�पमा स�पि�को बाडँफाडँ 
नगरी भोग �यवहार र िब�� िवतरण गरकेो भ�ने 
आधारमा मा� सािबक मै अशंब�डा भई छु��एको भनी 
कानूनतः भ�न िम�ने नह�ने । 

�ितवादीले २०४१ सालमा अशं भरपाई 
छोडप� गनु� पूव� र �यसपिछ पिन अशं छोडप� र 
भरपाईबाहेक अिंशयारह�बाटै िविभ�न िलखतह�को 
मा�यमबाट �ा�त गरकेो स�पि� र आ�नो र अ�य 
वादीसमेतको अिंशयारको संय�ु दता�मा रहेको २४ 
िक�ा ज�गा िब�� गरकेो ि�थितले समेत वादीको 
नाउमँा रहेको स�पि�को तलुनामा िनज �ितवादीको 
नाउमँा बढी नै ज�गा रहेको दिेख�छ । यसलाई अशंब�डा 
वा अंश छोडप� र भरपाई�ारा अिंशयारले समान�पमा 
अंश पाउन ुर पाएकै ह�नपुछ�  भ�ने कानूनी �यव�थाको 
म�सदसगँ मेल खाएको भ�न निम�ने । 

अंश ज�तो नैसिग�क हक समान अंिशयारका 
बीचमा समान �तरको ह�न ु�यायोिचत ह�ने दिेख�छ तर 
असमान ह�ने गरी वा अशं हकमा समान नरही �याद ै
अ�तर ह�न गई �थम�ि�टमै फरक देिखन ुकानून तथा 
�यवहा�रक �ि�टकोणबाट समेत िम�ने नदिेखने । 

अंश भरपाई वा छोडप�बाट िलएको अशं 
स�पि� थोर ै भएमा वा अंश नै छाडी िदएमा अशं 
भरपाई गन�को प�रवारले नालेस िदएमा बदर ह�ने गरकेो 
अव�था रहेको छ भने ठीक �यसरी नै अंश छोडप� 
भरपाई गन�ले अंश छोडप� र �यसपिछ पिन अ�य 
िलखतह�बाट िनज अिंशयारको भागमा पन�भ�दा 
पिन बढी स�पि� �ा�त गरमेा �यसरी िविभ�न 
िलखतह�बाट अंिशयारको नाउमँा बढी गएको 
स�पि�ले पिन अंश भरपाई र �यसपिछका िविभ�न 
िलखतबाट �ा�त गरकेो भनेर कानूनतः मा�यता पाउन 
स�ने अव�था ह�न नह�ने । 

कानून, िस�ा�त र �यवहारको मापद�ड 
समान अव�थामा दवैु प�लाई समान�पले नै लागू 
ह�नपुन� ह��छ,  ितनमा दोहोरो मापद�ड ह�न नह�ने । 

�ितवादी आफू िमित २०४१/०३/१९ 
मा पा�रत अशं छोडप� र भरपाईको िलखतले 
अंश िलई अलग भए पिन सोअिघ र पिछ िविभ�न 
िमितका िलखतबाट �ितवादीका नाउमँा आ�नै 
अंिशयारको नाउबँाट आएको स�पि� हेदा� वादीसगँ 
रहेको  स�पि�को तलुनामा अ�वाभािवक�पमा बढी 
नै रहेको महससु गररे नै �ितवादीले आ�नो १७ 
नं. को  िनवेदनमा उ� त�यलाई �वीकारी िमित 
२०४१/३/१९ लाई मानो अलग भएको िमित ह�नपुन� 
भ�ने िजिकर िलएको पिु�ट ह�न आउने ।

�ितवादी आ�नो िपता सदुश�नको 
जीवनकालमा नै २०४१ सालमा पा�रत अशं छोडप� 
र भरपाईको िलखतबाट अलग भएको भने पिन सो 
िलखत र सोपिछ अिंशयार बाब,ु आमा र यी वादी 
भाइबाटै िविभ�न िमितको िलखतबाट असमान �पले 
अ� स�पि�ह� पिन ह�ता�तरण ह�दैँ गरकेो र केही 
स�पि� अझै यी �ितवादीसमेतको संय�ु नाउमँा 
रहेको र सोबार ेसािबकमा नै अंश भरपाईमा केही पिन 
उ�लेख नभएको अव�थाले यी �ितवादी मनुी शमशेर 
सािबक २०४१ सालबाट नै वा�तिवक, �वाभािवक 
र कानूनी�पमै अंशब�डाको �योजनको लािग 
िलखतअनसुार �यवहारमा नै अलग भएको भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

िमित २०४१/०३/१९ मा र.नं.३२३६ 
को िलखतबाट �ितवादीले अशं छोडप� गरी भरपाई 
ग�रिदएको भ�ने भए पिन सो िमितमा �ितवादी, 
वादी भाइबाट मानो छु��एर अलगअलग भई बसेको 
अव�थास�म कानूनतः मा�नपुन� दिेखन आउने । 

पनुरावेदन अदालत, पाटनले �ितवादी 
वादीबाट िमित २०४१/०३/१९ गते पा�रत अंश 
छोडप� भरपाईको िलखतबाट अलग भएकोले वादी 
दाबी प�ुन स�दैन भनी गरकेो फैसला कानूनतः िमलेको 
देिखन आएन । अंश छोडप� भरपाईको िलखत पा�रत 
भएको िमित २०४१/०३/१९ नै �ितवादी, वादीबाट 
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मानो अलग भएको िमित कायम भएको ह�दँा सो िमित 
पिछ �ितवादीले ख�रद गरकेो िक.नं. ८०२, २६१, 
२६३ र २६२ का ज�गा भने ब�डा नला�ने �ितवादीको 
िनजी ह�ने ठहछ�  । सोबाहेक �ितवादीका नाउमँा रहेका 
अ�य िक.नं.का ज�गाह�  अिंशयारह�बाटै िविभ�न 
िलखतबाट हक ह�ता�तरण भई आए पिन ती सगोल र 
पैतकृ स�पि�का �पमा नै रहेको देिखन आउने । 

अंिशयारबाटै सबैलाई ब�डा ला�ने स�पि� 
जनुसकैु िलखतबाट �ा�त गरपेिन �यो स�पि�को 
�कृित र �ोत पैतकृ भएमा र अिंशयारबीच स�पि�को 
बाडँफाडँ वा �ाि�त असमान देिखए वा समानपुाितक 
एवम् �यायोिचत�पमा भएको नदेिखएमा कानून एवम् 
�वभािवक�पमा पिन ती स�पि� जनुसकैु अंिशयारले 
�ा�त गररे तीनका नाउमँा रहे पिन �य�ता स�पि�मा 
समेत ब�डा ला�ने ।

अतः उि�लिखत िनजी आज�नको दिेखएका 
िक.नं.का ज�गाह�बाहेक वादी �ितवादीले पेस 
गरकेो तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत दता� 
�े�तासगँ िभडेका ज�गाह�म�ये केही िक.नं. का 
ज�गाह� �ितवादीले अंश भरपाई गरी िदएको िमित 
२०४१/०३/१९ अिघ र पिछ पिन �ितवादीकै नाउमँा 
अंिशयारह�बाटैको जनुसकैु िलखतबाट ह�ता�तरण 
भई आए पिन ती पैतकृ सगोलकै स�पि� मा�नपुन� ह�दँा 
ती स�पि�बाट दईु भागको एक भाग स�पि� अंशबापत 

वादीले पाउने दिेखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र 

�माणसमेतबाट वादीले दईु भागको एक भाग अंश 
पाउने ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।०१।२४ को फैसला उ�टी ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित 
२०७१।७।२७ को फैसला िमलेको नदेिखएकाले 
सो उ�टी भई िमित २०४१/०३/१९ मा �ितवादी, 
वादीबाट मानो छु��एको िमित कायम ग�रएको ह�दँा 
सो िमितपिछ �ितवादीले ख�रद गरकेो िक.नं. ८०२, 
२६१, २६३ र २६२ का ज�गाबाहेक सो िमितअिघ 
र �यसयता �ितवादी र अंिशयारबीच भएका सािबक 
देिखका िलखतह�बाट �ितवादीले �ा�त गरकेो संय�ु 
दता�मा रहेकोसमेतको वादी, �ितवादीको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट वादीले २ भागको 
१ भाग अंश पाउने ।
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CR-१११२, 
जालसाजी, योगे��बहादुर िव� िव. मुनी 
शमशेर ज.ब.रा. भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।


