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नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, पुस – १, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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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 । 
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बृहद पूण� इजलास

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी, मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलसे, मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WF-०००१, 
ब�दी��य�ीकरण, चडुामणी शमा�को हकमा क�पना 
उ�ेती शमा� िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, काठमाड�समेत

मूलतः अध��याियक िनकायको म�ुय 
काय� �याय स�पादन नभई �शासिनक काय� नै हो । 
�शासिनक काय�को अलावा य�ता िनकायले �याय 
िन�पणसमेत गन� ह�दँा अध��याियक िनकाय भिनएको 
हो । कानून�ारा �थािपत �य�ता िनकाय जसलाई 
स�पूण� �पमा �याियक अिधकार �दान नगरी िवशेष 
�कृितका िवषयमा केही हदस�म �याियक अिधकार 
�दान ग�रएको छ भने �यो अध��याियक िनकाय ह�ने । 

�याियक िनकाय र अध��याियक िनकायको 
�याय िन�पण गन� काय�मा केही समानता भएको ह�दँा 
नै यसलाई अध��याियक (Quasi-Judicial) भिनएको 
हो । अध��याियक िनकायले पिन �याय स�पादन गदा� 
�यायका मा�य िस�ा�त र काय�िविध कानूनको पालना 
गनु�पन� ह��छ । खास गरी अध��याियक िनण�य स�बि�धत 
िवषयव�तमुा िव� �शासक�य अिधकारीबाट ग�रने 
भएकाले िवषयगत द�ताको कारण �य�तो िनण�य वा 
कानूनी िनकासलाई �भावकारी मािनने । 

कर फछ् य�ट आयोग ऐनको दफा ६(४) ले 
कर िनधा�रण र असलुीलाई फरकफरक काय�को �पमा 
हेरकेो, आयोगले आफूले गनु�पन� काम कारबाहीम�ये 
कर िनधा�रणलाई अध��याियक भएकोले सो अिधकार 
��यायोजन गन� निम�ने र राज�व फछ् य�टका िविभ�न 
चरणमा गनु�पन� �शासक�य �कृितका कारबाहीलगायत 
आयोगले फछ् य�ट गन� तोिकएको त�रका अपनाई 

िनधा�रण गरकेो रकम असलु गन�ज�ता �शासक�य 
काय�लाई कुनै कर अिधकृतलाई सिु�पन स�ने भ�ने 
ऐनको मनसाय रहेको देिखने । 

केही िनि�त समयअिघस�म िववािदत रही वा 
अ�य कारणसमेतले असलु ह�न नसकेको राज�वलाई 
फछ् य�ट गन� िवशेष �यव�थाअन�ुप ऐनको �योजनको 
लािग दफा ६(४) अ�तग�त आपसी कुराकानी 
(नेगोिसएसन) बाट कर िनधा�रण गन� वा कर अिधकृतको 
अध��याियक अिधकार �योग गरी दफा ७(३) वा ८(२) 
बमोिजम पनुः कर िनधा�रण गन� िनण�य गन� पाउने 
अिधकार आयोगलाई रहेको र आयोगले गरकेो �य�तो 
कर िनधा�रणस�ब�धी िनण�यउपर पनुरावेदन नला�ने 
�यव�था भए पिन दफा १२(२) ले अिधकार �े�को 
�योग, कानूनको �या�या, ब�ुन ु पन� �माण नबझेुको 
वा ब�ुन नह�ने �माण बझेुको एवम् बा�या�मक �पमा 
पालना गनु�पन� काय�िविधस�ब�धी कानूनको उ�लङ्घन 
भएको ��नमा सव��च अदालतले पनुरावेदन गन� 
अनमुित िदएमा �य�तो कर िनधा�रण गन� िनण�यउपर 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था रहेको 
पाइने ।

सामा�य अव�थामा राज�व िनधा�रणस�ब�धी 
िनण�य गन� अिधकार आयकर, मू�य अिभविृ� कर, 
अ�तःश�ुक, भ�सार महसलुज�ता स�बि�धत 
ऐनह�ले स�बि�धत अिधकृतह�लाई िदए तापिन 
वाता�बाट राज�व िनधा�रण गन� अिधकार तत् तत् 
ऐनह�मा कसैलाई िदएको छैन । तर कर फछ् य�ट 
आयोग ऐन, २०३४ मा भएको उपयु�� िवशेष 
�यव�थाको अवलोकन गदा� यो आयोग अ�थायी 
�कृितको भएको र िनि�त अविधअिघस�म िववािदत 
भई वा उि�लिखत अ�य कारणले असलु ह�न नसकेको 
राज�वको िवषयमा आयोगलाई िवशेष अिधकार िदई 
वाता� �ि�या (Negotiation) �ारासमेत राज�व 
िववादको समाधान वा असलुी ह�न नसकेको रकम 
स�ब�धमा िवधाियकाले करदातालाई सिुवधा वा 
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राहत िदई िवगतका अ�यायह� ब�द गरी आगामी 
िदनह�का लािग �यान केि��त गराउने उ�े�य रहेको 
देिख�छ । य�तो िववादको रकम वा स�बि�धत ऐनको 
�ि�या अपनाई असलु ह�न नसकेको रकमका िवषयमा 
समाधानको लािग आयोगले राज�वस�ब�धी �चिलत 
कानून र राज�वस�ब�धी �शासक�य अिधकारीह�को 
अिधकार �योग गरी िववाद समाधानको वैकि�पक 
उपाय अथा�त् आपसी कुराकानी (Negotiation) लाई 
समेत एउटा औजार (Tool) को �पमा �योग गन�स�ने 
बहृत् अिधकार िदएको देिखने ।

कानूनी �यव�था र नेपाल राजप�मा आयोग 
गठन एवम् आयोगलाई �ा�त काया� देशको बेहोरा हेदा� 
आ.व. २०६९।७० स�मको िविभ�न कर, महसलु 
तथा राज�वको ब�यौता स�ब�धमा छानिबन गरी 
करदातासगँ वाता�समेत गरी िववादको टुङ्गो लगाई 
ब�यौता कर रकमको फछ् य�ट गन� अि�तयार�ा�त 
भएको देिखएकाले यो आयोगको काय� मूलतः 
अध��याियक �कृितको हो भ�ने पिु� ह��छ, तथािप 
यस आयोगलाई स�बि�धत प�सगँ आपसी छलफल 
गन� काय�िविध अपनाउदँा र कर असलुीको स�ब�धमा 
�शासक�य अिधकारसमेत िदइएको दिेखने । 

कुनै साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले 
कुनै काम गदा� �य�तो काय�को पछािडको मनसाय 
त�वले मह�वपूण� भूिमका खे�दछ । ऐनले िदएको 
अिधकारको �योग गदा� खराब िनयत �मािणत गन� 
सिक�छ वा �य�तो काय�को पछािड कुनै ��ाचारज�य 
काय� भएको �माणबाट िनिव�वािदत �पमा देिख�छ 
र �य�तो काय�मा अ�य �यि�को पिन संल�नता 
�माणबाट ख�ुन आउछँ भने �य�तो अव�थामा पिन 
उपयु�� संर�ण �ा� ह��छ भ�न निम�ने । 

स�बि�धत ऐनका �यव�थाह�ले �दान गरकेो 
अिधकार �योग गदा� �प� �पमा िनयत वा मनसाय 
िवचारणीय ह�ने ह�दँा अनसु�धानको �ममा कुनैपिन 
साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले बदिनयत राखी 

कुनै काय� गरकेो वा गन� लागेको अव�थामा उपयु�� 
ऐनका दफाह�को संर�ण पाउन स�ने दिेखदँैन । 
यस अव�थामा कानून�द� अिधकारको �योग कसरी 
ग�रएको छ, कानूनको मनसायलाई काया��वयन गन� 
उ�े�य रािखएको छ छैन, �य�तो काय�बाट कसैलाई वा 
आफूलाई समेत गैरकानूनी फाइदा पगेुको वा �यसो गन� 
उ�े�य राखेको छ छैन आिद ��ह�को सू�म अ�ययन 
र गहनतम् अनसु�धानको आव�यकता ह�ने । 

कर फछ् य�ट आयोग ऐन, २०३३ को उ�े�य 
र मनसाय राज�वस�ब�धी िवशेष ऐनको िनयिमत 
�ि�याका आधारमा िनण�य गरी राज�व उठाउने भ�ने 
नभई �य�ता ऐनअ�तग�त पूव�िनधा��रत राज�वको अङ्क 
िविभ�न कारणवश िनि�त समयस�म ती स�बि�धत 
ऐनको �ि�या अपनाई लामो समय नेपाल सरकारको 
राज�व �शासनको अिभलेखमा रहेका तर िविभ�न 
कारणवश सङ्कलन गन� गराउन वा असलुउपर गन� 
नसकेको ब�यौताह�लाई कर फछ् य�ट आयोग ऐन, 
२०३३ को प�रिधिभ� रही स�पूण� ब�यौता असलुीको 
�ि�कोणले नभई राज�वको नया ँअङ्क कायम गरी एक 
िनि�त समयमा सदैवको लािग फछ् य�ट गन� भ�ने रहेको 
छ । सो ऐनको मम� र मनसायिवपरीत उ� आयोगका 
सद�य वा आयोगको आदशे वा िनद�शनबमोिजम 
काम गन� �यि�ले गरकेो काय�मा बदिनयत देिख�छ वा 
�यसबाट �य�ता रा��सेवकले गरकेो काय� ��ट �पमा 
��ाचारको प�रभाषािभ� पद�छ भने �य�तो अव�थामा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �वत�� 
एवम् व�तिुन� त�रकाबाट अनसु�धान गरी सङ्किलत 
�माणको आधारमा ��ाचारज�य काय� गरेको पया�� 
�माण फेला परमेा म�ुा चलाउन पाउदैँन भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

साव�जिनक सं�थाको प�रभाषािभ� 
�चिलत कानूनबमोिजम नेपाल सरकार�ारा �थािपत 
आयोगसमेत पन� कानूनी �यव�था भएको स�दभ�मा 
नेपाल सरकारको िमित २०७१।१०।२२ को 
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सूचनाबमोिजम गठन भएको कर फछ् य�ट आयोग 
२०७१ समेत दफा २(घ) र (ङ) को प�रभाषािभ� पन� 
भई �यसका पदािधकारीह� साव�जिनक पद धारण 
गरकेो �यि� देिखएकोले �य�ता पदािधकारीउपर 
��ाचार गरी अि�तयार द�ुपयोग गरकेो स�ब�धमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धान 
गरी ��ाचारको कानूनी प�रभाषािभ� पन� कुनै काम 
गरकेो त�यय�ु एवम् �या�� �माणबाट देिखएमा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ र अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ अ�तग�त म�ुा दायर 
गन� पाउने नै देिखने ।  

कानूनमा उि�लिखत ��येक श�दको उ�े�य 
र अथ� ह��छ । कर फछ् य�ट आयोग ऐन, २०३३ को 
दफा १७ ले असल िनयतले गरकेो वा गन� खोिजएको 
काम कारबाहीका िनिम� उ� आयोग, सो आयोगका 
सद�य तथा आयोगको आदशे वा िनद�शनबमोिजम 
काम गन� कुनै �यि�को िव�� कुनै म�ुा वा कानूनी 
कारबाही चलाउन नपाउने गरी उ� कानूनले नै 
आयोगका पदािधकारीसमेतलाई िवशेष उ�मिु� र 
संर�ण �दान गनु�को पिन उ�े�य र अथ� रहेको ह�ने । 

लामो समयदिेख िववािदत रही वा कर 
�शासनले उठाउन नसकेको कर महसलु ऐनको 
�ावधानबमोिजम फछ् य�ट गदा� उ� कानूनी 
�यव�थामा उ�लेख भएको “असल िनयतले गरकेो 
वा गन� खोिजएको” काम कारबाही हो भ�ने िव�ास 
गनु�पन� भएपिन यदाकदा असल िनयत नह�न स�ने 
स�भावनालाई नकान� सिकँदैन । सािबकमा िनधा� �रत 
भए पिन लामो अविध राज�व �शासनले असलु गन� 
नसकेको कुनै कर महसलुम�ये कुनै अशं छुट िदएकै 
कारण बदिनयत नै िचताई गरकेो हो भ�ने पूवा��ह रा�न ु
पिन कानूनसङ्गत नह�ने । 

कर महसलु िनधा�रण िववािदत भई अदालत, 
वा �यायािधकरणमा िवचाराधीन म�ुाले अि�तमता 
नपाएस�म �य�तो कर महसलु असलुउपर गन� 

कानूनी �पमा निम�ने भएकोले �यसलाई िनिव�वािदत 
“राज�व” को सं�ा िदन ु �यायसङ्गत ह�दँैन । �य�तै 
लामो समयस�म कर वा महसलु असलु गन� िनकायले 
कुनै कारणवश कुनै कर वा महसलु रकम असलुउपर 
गन� असमथ� भई नेपाल सरकारले �य�तो रकम असलु 
गन�तफ�  थप �ोत साधन खच� नगरी िवशेष उपाय 
अपनाई फछ् य�ट गन� य�तो आयोग गठन गरपेिछ र 
सो आयोगले फछ् य�ट �ि�या �ार�भ गरपेिछ �य�तो 
ब�यौता रकमलाई पिन िनिव�वािदत “राज�व” को 
�पमा प�रभािषत गन� निम�ने । 

�याियक �ि�यामा रहेको िववािदत वा लामो 
समयस�म असलुउपर ह�न नसक� िनि��य बसेका 
�य�ता कर महसलुलाई िवधाियका�ारा िनिम�त िवशेष 
कानूनको आधारमा अव�था र प�रि�थितअनसुार 
काया�देश तोक� िनि�त अविधिभ�ै अि�तमता �दान 
गन� गिठत िवशेषािधकारय�ु �य�तो आयोगको 
सद�यको हैिसयतमा गरकेो काय�का स�ब�धमा 
नेपालको संिवधानको धारा २३९ बमोिजम ��ाचार 
मािनने कुनै काम गरकेो देिखएमा अदालतमा िवप�ी 
आयोगले म�ुा दायर गन� स�नेमा बाहेक कर फछ् य�ट 
आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम असल 
िनयतले गरकेो वा गन� खोिजएको काम कारबाहीको 
िनिम� आयोगका सद�यउपर कुनै म�ुा वा कानूनी 
कारबाही चलाउन नपाउने गरी सरं�ण �दान ग�रएको 
अव�थामा आयोगको सद�यको हैिसयतमा गरकेो काय� 
असल िनयतले गरकेो हो होइन ? िनजले आफूलाई 
�ा�त भएको काया�देश नाघी कानूनबमोिजम ��ाचार 
मािनने कुनै काम गरी अि�तयारको द�ुपयोग गरकेो 
हो वा होइन ? भ�ने िववाद यस �रट िनवेदनबाट हे�रने 
िवषय नभएको र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िलिखत जवाफबाट यस िवषयमा िवशेष 
अदालतमा म�ुा दायर भइसकेको भ�ने ख�ुन आएको 
ह�दँा उ� म�ुामा पेस भएको �माण तथा अनसु�धानको 
िन�कष�बाटै उ� ��ह�को िन�पण ह�नपुन� देिखने ।
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��ाचारको आरोप पिु� गन� त�यय�ु 
�माणको आव�यकता रहेकोले �यसका लािग 
आव�यक �माणको सङ्कलन गदा� कानूनले तोकेको 
काय�िविध अपनाउन ु आव�यक ह��छ भने कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�या अपनाई �ा� गरकेो �माण 
िन�प� �पमा िव�ेषण गनु�  अनसु�धानकता�को कत��य 
ह�ने । 

कानूनले नै �प� �पमा प�रभाषा गरकेो 
िवषयमा थप �या�याको ग�ुजाइस नह�ने । 

िवशेष अव�थामा करको अङ्कमा हेरफेर 
गरी कुनै िवशेष अविधको करको िववाद वा असलु 
ह�न नसकेको राज�वको िवषय टुङ्गो लगाउन नेपाल 
सरकारले आ�नो अिधकार कर फछ् य�ट आयोग ऐन, 
२०३३ अ�तग�त ��यायोजन गरकेो र यसरी परुाना 
िववाद र ब�यौताह� फछ् य�ट गदा� आपसी छलफलबाट 
पिन करको अङ्क िनधा�रण गन�समेत अिधकार 
िदइएअन�ुप यसअिघका कर फछ् य�ट आयोगह�ले 
परुाना िववाद र ब�यौताह� नेगोिसएसनबाट  फछ् य�ट 
ह�दँ ैआएको देिखने । 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िलिखत जवाफको �करण ४(क) मा 
चडुामिण शमा�ले आफूलगायतलाई फाइदा प�ुने 
बदिनयत िचताई स�झौता गरी ��ाचार गरकेो भ�ने 
र िवशेष अदालतमा दायर भएको आरोपप�मा समेत 
िनजले �यि�गत लाभ ह�ने काय� गरकेो भ�ने उ�लेख 
गर ेतापिन िनजले आ�नो कत��य पालना गदा� के कित 
�यि�गत लाभ वा फाइदा िलएका ह�न् भ�ने िवषयमा 
धरौटी माग गदा� केही उ�लेख नभएबाट धरौटीको 
अङ्क केवल िववािदत एवम् नेपाल सरकारले आफँैले 
उठाउन नसकेको ब�यौता कर महसलुमा आधा�रत 
भएको देिखदँा �य�तो का�पिनक �पमा िहसाब 
ग�रएको अ�वाभािवक रकम धरौटी वा जमानत मागको 
पछािड िनज चडुामिण शमा�लाई थुनामै रा�ने �वतृ 
भावनाबाट �े�रत रहेको िथएन भ�न निम�ने ।

िनवेिदकाका पित चडुामिण शमा�लाई 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा धरौटी 
रा�न नसकेको कारण थुनामा रािखएकोमा िनजको 
थनुाको हालको वैधािनक अव�था के छ भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�  अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो 
तफ� बाट िवशेष अदालतमा आरोपप� दायर ग�रसकेको 
भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट ख�ुन आएकोबाट अब 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०७४।३।१५ मा माग भएको धरौटीको �योजन र 
औिच�य समा� भइसकेको अव�था छ भने अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धानको लािग 
माग गरकेो धरौटी रा�न नसकेको कारण थनुामा 
रािखएकोमा िवशेष अदालतमा म�ुा दायर भए पिन यस 
अदालतको िमित २०७४।४।४ को आदेशबाट िवशेष 
अदालतले आ�नो कारबाही यथाि�थितमा राखेको 
अव�था छ । यसरी आरोपप� दायर भएपिन हाल िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ अ�तग�त कारबाही र 
आदशे ह�न बाकँ� नै रहेको र िनज चडुामिण शमा�लाई 
यस अदालतको िमित २०७४।४।१७ को आदशेबाट 
यस अदालतको �याियक िहरासतमा रािखसिकएको 
अव�था एकाितर छ भने अक�तफ�  िनवेिदकाका पित 
ब�दी चडुामिण शमा�सगँ मागेको धरौटीको अङ्क हेदा� 
िववािदत एवं राज�व �शासनले आफँै असलुउपर 
गन� नसकेको अङ्कलाई आधार बनाएको देिखएबाट 
समेत �व�ृ भावनाले थनुामा राखेको देिखन आएकाले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
३६(ख) बमोिजम िनज ब�दी चडुामिण शमा�लाई 
थनुाम�ु गनु�पन� देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट िनज ब�दी चडुामिण शमा�लाई 
थनुामै रािखरा�नपुन� अव�था नदेिखएकाले 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
इित संवत् २०७४ साल साउन २७ गते रोज ६ शभुम् ।



5

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, पसु - १

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-WO-०१६४, उ��ेषण / परमादशे, 
िललाका�त िघिमर े िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६ट मा 
“िनयमानसुार िबदा �वीकृत गराई बसेको अव�थामा 
बाहेक िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको िश�कले 
अनपुि�थत अविधको तलब भ�ा पाउने छैन र 
�य�तो अविध िनजको सेवामा गणना ह�नेछैन” 
भ�ने �यव�था रहेको देिखयो । िश�ा ऐनमा भएको 
उ� कानूनी �यव�था हेदा� िबदा �वीकृत नगराई 
िव�ालयमा अनपुि�थत रहेको िश�कले दफा १६छ 
बमोिजम अदालतको फैसलाअनसुार पनुरबहाली 
भएको अव�थामा अनपुि�थत रहेको अविधको तलब 
भ�ा नपाउने र �य�तो अविध िनजको सेवामा गणना 
ह�न नस�ने अव�था देिखयो । �रट िनवेदकले आफू 
िबदा �वीकृत गराई वा िव�ालयमा जानकारी िदई 
िबदा बसेको तथा अनपुि�थत रहेको भनी िजिकर 
िलन नसकेको र िव�ालय तथा स�बि�धत िनकायमा 
जानकारी गराएको भ�ने पिु� ह�ने कुनै �माण पेस गन� 
सकेकोसमेत नदेिखदँा िनवेदकलाई अवकाशदेिख 
पनुरबहाली भएको अविधस�मको तलब भ�ा िदन ु
नपन� र सो अविध िनजको सेवा अविधमा जोड्न नपन� 
गरी िश�ा िवभागको िमित २०६९।११।२२ को िनण�य 
सदर गन� गरी िश�ा म��ालयबाट िमित २०७०।४।७ 
मा भएको िनण�य कानूनस�मत देिखएकाले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषण तथा परमादेश जारी ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
िनवेदकको पनुरबहाली ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 

राजिवराजबाट तथा यस अदालतबाट भएको 
फैसलामा अवकाश भएदेिख पनुब�हाली ह�दँास�मको 
अविधको तलब भ�ा िदन ु भ�ने उ�लेख नभएको 
र िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६ट मा समेत िबना 
सूचना अनपुि�थत रहेको िश�कले अनपुि�थत रहेको 
अविधको तलब भ�ा नपाउने र सेवा अविधसमेत 
नजोिडने भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको देिखदँा 
िनवेदकले अवकाश भएको अविधको तलब भ�ा 
नपाउने र सेवा अविधसमेत जोड्न निम�ने गरी िश�ा 
िवभागबाट िमित २०६९।११।२२ मा भएको िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गन� गरी िश�ा म��ालयबाट 
िमित २०७०।४।७ मा भएको िनण�य कानूनस�मत 
देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण तथा 
परमादेश जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता देिखएन 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०३६१, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, सुदामा राय यादव िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
सािबती बयानलाई बरामदी मचु�ुका, �हरी सहायक 
िनरी�क भरत िसहं अिधकारीको �ितवेदन र सो 
�ितवेदनको बेहोरा पिु� ह�ने गरी अदालतमा आई 
�ितवेदकले गरी िदएको बकप�, घटना िववरण कागज 
र लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको बरामदी प�रमाण एवम् 
िनज �ितवादी यस अदालतमा पनुरावेदन गदा�समेत 
कसरुमा सािबतै रही बढी कैद सजायको हकमा मा� 
िवचार होस् भनी पनुरावेदन गरकेो अव�थासमेतलाई 
आधार मा�दा उ� लाग ु औषध खैरो हेरोइन यी 
�ितवादीले ख�रद गरी िब�� िवतरण गन� �योजनको 
लािग बोक� िहडेँकोले लाग ु औषध ख�रद िब�� 
ओसारपसारसमेतको कसरुज�य काय� यी �ितवादीले 
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गरकेो भ�ने पिु� ह�न आयो । यसथ� स�पूण� िमिसल 
संल�न आधार �माणह�बाट यी �ितवादीको काय� 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) 
को कसरु अपराध गरकेो पिु� भएकोले उ� कसरुमा 
िनज �ितवादी सदुामा राय यादवलाई सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० वष� कैद र 
�.७५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था दिेखन नआउने । 

अतः �ितवादी सदुामा राय यादवलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) 
अनसुारको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले ऐ.ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
र �.७५,०००।- (पचह�र हजार) ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर गरी स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०७०।११।२७ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-०९८८, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. जीवन�साद दाहाल

शारी�रक परी�णबाट पीिडतको योिनको 
Vestibule मा रातोपना देिखएको, �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा�  आ�नो 
िलङ्ग खेलाउन लगाई िनजको योिनमा औलँा 
घसुारकेो कुरालाई �वीकार गरकेो, पीिडतले 
अदालतमा गरकेो बकप�मा िलङ्ग पसाएको भनी 
उ�लेख गर ेपिन मौकाको कागजमा िलङ्ग खेलाउन 
लगाई औलँाले योिनमा घोिचिदएको बेहोरा लेखाएको 
र पीिडतको क�याजाली �याितएको तर आलो होइन 

भ�ने पीिडतको �वा��य परी�णबाट देिखएको 
अव�था एवम् �ितवादीको मौकाको बयान एवम् जाहेरी 
दखा��तसमेतबाट जबरज�ती करणीको कसरु भई 
नसकेको र सोको उ�ोगस�म भएको भ�ने देिखएको 
ि�थित ह�दँा �ितवादी पशु�राम भ�ने िजवन�साद 
दाहाललाई जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय गन� गरकेो स�ु उदयपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।९।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास सहायकः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल काि�क २९ गते रोज २ शभुम् । 

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७१-RC-०१०१, कत��य 
�यान र रहजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. जीवन 
आलेमगर

�ितवादी जीवन आले मगरले अदालतसम� 
समेत मतृक राजलुाई ढुङ्गाले टाउकोसमेतमा हा�दा 
मतृक भइुमँा लडेको र पनुः ३५ के.जी.को ढुङ्गाले 
लडेको मतृकउपर �हार गरकेो भनी कसरुको स�पूण� 
घटना�म खलुाई सािबती बयान गरकेो देिख�छ । लास 
�कृित मचुलुका हेदा� मतृक वष� २९ को राज ुिल�बूको 
नाकको दवैु �वालबाट रगत िन�क� जमेको, दवैु कानमा 
रगत जमेको, बाया ँ आखँीभ�मनुी काटेकोज�तो चोट 
देिखएको, दायापँ�� िनधारको मािथ टाउकोमा र दाया ँ
कान पछािडसमेत चोट देिखएको उ�लेख भएको र 
शव परी�ण �ितवेदनले Intracranial haemorrage 
due to trauma over head बाट मतृक राजकुो 
म�ृय ु भएको बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी 
�ितवादीको सािबतीलाई लास �कृित मचु�ुका र 
शव परी�ण �ितवेदनले समेत पिु� ग�ररहेकोले यी 
�ितवादीको कत��यबाटै मतृक राज ु िल�बूको म�ृय ु
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भएको पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं.बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो र चोरीतफ� को अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु धनकुटा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः �ितवादी जीवन आले मगरलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरी चोरीतफ�  
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको िमित २०७१।२।१८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 

अब �ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम 
१५ वष�मा� कैद सजाय गन� उपय�ु ह�ने भनी स�ुले 
�य� गरकेो राय सदर गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� 
वारदातका बेला यी �ितवादीको १८ वष� र हाल २४ 
वष� रहेको, �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहेको किहकँतै नदिेखएको, मतृक र 
�ितवादी दवैुजनाले सगैँ जाडँर�सी खाएपिछ भएको 
िववादमा मतृकले �ितवादीलाई छुरा देखाएको कारण 
�ितवादीले �रसको आवेगमा मतृकलाई ढुङ्गाले 
�हार गदा� वारदात ह�न गएको अव�था �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत वारदातको 
स�यत�य ��ततु गरी अनसु�धान र �याियक 
�ि�यामा सहयोग गरकेो अव�थासमेतका आधारमा 
�ितवादीलाई १५ वष�मा� कैद सजाय ह�न स�ुले �य� 
गरकेो राय सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल काि�क २९ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CR-०४२४ र ०६८-
RC-००९२, खनु डाकँा, पूण�कुमार मगर िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. फूलकुमार शेपा�

वारदात िमितमा आफू पथरीक� िवनीता 
राईसगँ िववाह भई िवराटनगर गई लेवरकाम गरी पौष 
२७ गते मा� घरमा आएको ह�दँा कसरुदार होइन भनी 
�ितवादी फूलकुमार शेपा�ले अदालतमा बयान गदा� Alibi 
िजिकर िलएतफ�  हेदा� कुनै �यि� कुनै समयमा अ�य� 
िथए भ�ने कुराको त�यय�ु तवरबाट पिु� गनु�पन�मा 
यी �ितवादीले सो पिु� नगरी केवल अदालतको 
बयानमा लेखाएकै आधारमा Alibi को िजिकर पिु� ह�न 
स�दनै । अ�य� िथए ँभ�ने कुरा िनजको अिधकार�ा� 
अिधकारीको बयान र सह�ितवादीको बयानसमेतबाट 
खि�डत भएको देिखने । 

जगंलमा २ जनाको लास रहेको भ�ने 
कुरा संखवुासभातफ� बाट आउदैँ गरकेा राई केटाको 
सूचनाको आधारमा लास फेला पारी अनसु�धान भएको 
देिख�छ । घटना िववरण कागज गन� नर�े�बहादरु 
बढुाथोक�ले मतृकह�को छेउमा एउटा लाठी पिन 
िथयो । एउटा खकुुरी नाङ्गै िथयो । लास देखाउनेसगँ 
यी लास के कसरी प�ा ला�यो भनी सो�दा मलाई 
फूलकुमार र ल�े खनाल भ�नेले भा�से राखेका िथए 
खाना खान िकन िढलो आए भनी खो�न जादँा मैले 
िचनेकै नर�े� पा�डे र तेजबहादरु नेपालीलाई फूलकुमार 
र ल�े खनाल भ�ने �यि�लगायत अ�य ४ जनाले 
माररे उधँो लादैँ गरकेो देखेको ह� ँ भनी सो �थानमा 
सबैको साम ुभनेका ह�न् हामीले सो सानो राई केटालाई 
ला�छ� भ�दा मंगलबारकेा मािनसह�ले हामीसगँ लान 
िदएनन् भनी उ�लेख गनु�भएको बेहोरा र मौकामा 
कागज गन� गोिव�दबहादरु पा�डेले पिन सोही बेहोराको 
बकप� गरी पूण�कुमार मगर, िघिसङ तामाङ िव.क. 
र कटुवालको नाम उ�लेख गरकेा र �ितवादीह�को 
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बयान र बरामद भएको खकुुरीको �हारबाट च�दा मा�द ै
गदा� िववाद भई सोही खकुुरीले �हार गरी ह�या गरी 
माटो प�करले परुकेो भनी यी �ितवादीह�ले गरकेो 
बयानबाट बरामद लासको �कृित िमलेको अव�था र 
अपराधको शङ्ृखंलालाई �ितवादीह�को बयानबाट 
पिु� भइरहेको समेतका आधारबाट यी �ितवादीह� 
िनद�ष रहेछन् भ�न िम�ने नदेिखने । 

�ितवादीसमेतको कत��यबाट नर�े�बहादरु 
पा�डे र तेजबहादरु नेपालीको म�ृय ु भएको िमिसल 
संल�न �माणबाट पिु� भएको देिखई यी �ितवादी 
पूण�कुमार मगर र �ितवादी फूलकुमार शेपा�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद र ऐ. चोरीको महलको ६ नं. को कसरुमा ऐ 
१४(४) बमोिजम ६ वष� कैद र जनही �.२,२५,०००।- 
ज�रवाना भइ डाकँा गरकेो िबगो �.१,५०,०००।- 
�ितवादीह�बाट मतृकको हकवालालाई दामासाहीले 
भराई िदने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आउने । 

अत: अनसु�धान अिधकारीसम� कसरु 
�वीकार गरी �ितवादीह�ले गरकेो बयानलाई 
जाहेरवालासमेतले अदालतसम� गरेको बकप�बाट 
पिु� भएको अव�थामा यी �ितवादीह� िनद�ष रहेछन् 
भ�न िम�ने अव�था देिखन नआएकोसमेतबाट 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट िमित २०६८।१।१४ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । �ितवादी फूलकुमार शेपा�को 
हकमा समेत मािथ िववेिचत आधार �माणबाट इ�साफ 
जाचँको रोहमा फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभुम् । 

६
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CR-०८५१, जबरज�ती 

करणी, नेपाल सरकार िव. राम सागर कुम�
जबरज�ती करणी भएको भए त�कालै करणी 

भए गरकेो कुनै ल�ण नपाइएको भनी िचिक�सकले राय 
िदन ुपन� अव�था देिखन आउदँैन । �ितवादी रामसागर 
कुम�को  �वा��य  परी�ण  �ितवेदन  हेदा�  Opinion 
मा  He has no sign & symptoms of recent 
sexual activity.  So cannot be ascertained. 
He has signs of Physical injuries. भ�ने  
उ�लेख भएबाट िनज �ितवादीले पीिडत हेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकैे ह�न ्भनी भ�न सिकने अव�था 
पिन नदेिखने ।

�ितवादी रामसागर कुम�को वारदात 
�थलमा रहे भएकोस�म सािबत रही जबरज�ती 
करणी गरकेोमा इ�कारी रही गरकेो अदालतको 
बयान, पीिडत जाहेरवाली च��ौटा “घ” को करणी 
भए नभएको भ�न नसिकने भ�ने र संघष�का िच�ह�, 
कुनै घाउचोट िनलडाम नभएको तथा क�या जाली 
पिहले नै �याितएको भ�नेसमेत बेहोराको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, यौन स�पक�  भएको भ�ने कुनै 
सकेंत नपाइएको भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, पीिडत जाहेरवालीका 
बबुा च��ौटा “ई” को छोरी च��ौटा “घ” ले �ितवादी 
रामशरण कुम�ले मेरो बेइ�जत ग�यो भनी भनेक� 
ह�न् भ�नेसमेतको बकप�समेतका आधार �माणबाट 
�ितवादी रामसागर कुम� वारदात �थलमै रहेको र 
िनजलाई वारदात �थलबाटै �हरीले प�ाउ गरकेोमा 
�ितवादी अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा �वीकार 
रहेको देिखन आएकाले �ितवादी रामसागर कुम�ले 
पीिडत जाहेरवाली च��ौटा “घ” लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने मािथ उि�लिखत शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनसमेतका आधार �माणबाट पिु� नभएको ह�दँा 
िनज �ितवादी रामसागर कुम�ले पीिडत जाहेरवाली 
च��ौटा “घ” लाई जबरज�ती करणी गन� �यासस�म 
गरकेो तर करणी गन� भने न�याएको स�म देिखदँा 
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�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम 
सजाय गन� गरकेो स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
िमित २०७२।२।२० को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी गद� �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ५ नं. बमोिजम ४ (चार) वष� कैद 
ह�ने ठहछ�  भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७३।०१।२८ को फैसला िमलैकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CR-०८३२ र ०७३-CR-
०८३३, ०७३-CR-०८३४, कत��य �यान, प�लु 
िसंह िव. नेपाल सरकार, िसक�दर खाँ िव. नेपाल 
सरकार र िवशाल िसंह िव. नेपाल सरकार

िमित २०६९।११।१० मा दलबहादरु 
थापा मगरलाई �ितवादीह�ले गोली �हार गरकेोमा 
उपचारको लािग लादँालादैँ िनजको म�ृय ुभएको भ�ने 
जाहेरी दरखा�त परी सोही िदन राती �हरीले चेक जाचँ 
गदा� �ितवादी प�ल ुिसंहको साथबाट कटुवा पे�तोल र 
गोली खोका र मोटरसाइकलमा रहेका �ितवादी िवशाल 
िसंहको साथबाट पे�तोलको नोजलबाट बा�दको ग�ध 
आइरहेको 9 MM पे�तोल र ६ राउ�ड गोलीसिहत 
प�ाउ परकेो भ�ने बरामदी मचु�ुका रहेको देिख�छ 
भने सो बरामदी मचु�ुकालाई सनाखत गद� पनुरावेदक 
�ितवादीह� �ताप भ�ने प�ल ु िसंह र िवशाल 
िसंहले �वीकारकेा र �ितवादीह� �ताप भ�ने प�ल ु
िसंह र िवशाल िसंहले अनसु�धान अिधकारीसम� 
कसरुमा सािबती रही बयान गरकेोसमेत दिेखन 
आयो । मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारण Severe Hemorrhage due to gunshot 
injury भनी उ�लेख भएको र मतृकको म�ृय ुगोली लागेर 
भएको त�य �थािपत भइरहेको अव�थामा पनुरावेदक 

�ितवादीह� �ताप भ�ने प�ल ुिसंह र िवशाल िसंहले 
बरामद भएको पे�तोल हा�ो होइन वा हामीबाट बरामद 
भएको होइन भनी खलुाउन नस�नबुाट कसरु गरकेो 
होइन भ�न सिकने अव�था नरहने । 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� मौकामा प�ाउ 
परकेा पनुरावेदक �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
सािबत भएका छन् । सो सािबतीलाई घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, बरामद पे�तोल, घटना �कृित 
मचु�ुका, पो�टमाट�म �रपोट�  र मौकामा बिुझएका 
�यि� र �ितवेदकको बकप�ले समिथ�त ग�ररहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुाको वारदातको प�ित, 
वारदातमा �योग भएको घातक हितयार र घटनाको 
प�रणाम हेदा� तराई जनताि��क पाट� मधेसले उ�ोग 
वािण�य संघको िनवा�चन िवथो�ने र आतंक िसज�ना 
गन� गराउनको लािग योजनाब� त�रकाले ग�रएको यो 
वारदात संगिठत अपराध होइन भ�न नसिकने । 

अत: उि�लिखत आधार र �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादीम�येका िसक�दर खालेँ कुनै 
�यि�लाई ह�या गरी आउनको लािग �पैयासँमेत िदई 
पठाएको दिेखएको अव�थामा �यानस�ब�धी महलको 
१३ को देहाय ४ नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय 
गनु�पन�मा सोही महलको १३ को देहाय ३ नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी र अका� 
पनुरावेदक �ितवादी िवशाल िसंहलाई समेत सोही 
महलको १३ नं. को देहाय ३ नं. अनसुार ज�मकैदको 
सजाय गनु�पन�मा सोही महलअनसुार सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसला केही निमलेको ह�दँा निमलेको 
हदस�म केही उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादीम�येका 
िवशाल िसहं र िसक�दर खालँाई �यानस�ब�धी 
महलको १ नं.को कसरुमा सोही महलको १३ नं. को 
देहाय ३ र ४ नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
अका� पनुरावेदक �ितवादी �ताप भ�ने प�ल ु िसहंको 
हकमा उ� स�ु इ�साफ िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
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ठहछ�  भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित २०७३।२।२४ गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CR-१९५९ र ०७३-
CR-०००३, लाग ु औषध (डाइजेपामसमेत), नेपाल 
सरकार िव. युवराज भ�ने �ेमनाथ �यौपानेसमेत र 
युवराज भ�ने �ेमनाथ �यौपाने िव. नेपाल सरकार

�ितवेदक,  �ितवादीका  सा�ीह�, बुिुझएका 
मािनसह�को  बकप�लगायत िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट �ितवादी  राजकुमार  सरा�फ  नै  लाग ु
औषधको मूल �ोत भएको र िनजले नै बरामद भएको 
लाग ु औषध  कारोबारको  लािग  िलई  आएको  भ�ने 
िनजको  मौका  र  अदालतको  बयानबाट  दिेखएको 
छ । िनजले नै भारतबाट १४२।१४२।१४२ ए�पलुका 
दरले  लाग ु औषध  िलई  आएको  �थािपत  भएको, यी 
�ितवादीसमेत  भएको  ०७२-CS-०३१७ को  लाग ु
औषध म�ुामा यी �ितवादीले नै एकैपटक िलई आएको 
लाग ुऔषध बरामद भएको देिखएबाट र यी �ितवादीले 
िलई  आएको  उ�  लाग ु औषधम�ये  ��ततु  म�ुाको 
रोहबाट  बरामद  भएको  लाग ु औषधसमेत  पटकपटक 
िलई आएको भ�न ेदेिखन आएन । िनजले िलई आएको 
१४२।१४२।१४२ ए�पलु  स�चय  गरी  सोम�येबाट 
५१।५१।५१  ए�पलु  िलई  कारोबार  गन�  गएको 
अव�थामा यी �ितवादी प�ाउमा परकेो भ�नेमा िववाद 
भएन  यी  �ितवादीले  पटक पटक  गरी  लाग ु औषध 
िलई आएको भ�ने त�य �थािपत नभई एकैपटक िलई 
आएको देिखने ।

सह�ितवादी िववेक लामाले अदालतमा समेत 
बयान गदा� यी �ितवादी �ेमनाथ �यौपानेले नै राजकुमार 
सरा�फसमेतलाई कोठा िलई िदएको, राजकुमार सरा�फ 

प�ाउ  परपेिछ  िनजह�ले  िलएको  कोठामा  रहेको 
झोला  िलएर  आउ  भनी  ियनै  �ितवादीले  फोन  गरी 
बोलाएबाट सो झोला िनजलाई िदई फक� आउने �ममा 
प�ाउ गरकेो भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । �ितवादी 
राजकुमार सरा�फले मौकाको बयानमा यी �ितवादीलाई 
पोल  गरी  िब��  काय�मा  संल�न  भएको  भनी  उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । यसरी हेदा�  यी �ितवादी यवुराज भ�ने 
�ेमनाथ �यौपाने  �वयम् ले अदालतको बयानमा समेत 
आफू लाग ुऔषध सेवनकता� रहेको भनी �वीकार गरकेो 
देिखएको र यी �ितवादीले मौकाको बयानलाई इ�कार 
गरी  अदालतमा  बयान  गरकेो  देिखए  पिन  िनजको 
मौकाको  बयान  �माण  ऐन, २०३१ को  दफा ९(१)
(२)  िवपरीतको  भ�ने  िजिकर  �माणको  रोहबाट  पिु� 
गन�  नसकेको  र  सो  बयान  �ितवेदकसेमतको  बकप� 
र बरामदी बेहोरासमेतबाट समिथ�त भइरहेको देिखने ।

�ितवादी िववेक लामा  प�पसा  होटलको 
स�चालक  भएको  र  सह�ितवादी  रहेका  राजकुमार 
सरा�फ  लाग ु औषध  िलई  िनजको  होटलमा  कोठा 
िलई बसेकोमा िववाद भएन । यी �ितवादीले मौकाको 
बयानमा आफूले बोकेको झोलामा लाग ुऔषध रहेको 
जानकारी भएको भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ ।  लाग ु
औषध  भनी  थाहा  पाउने  यी  �ितवादीले  िनज  लाग ु
औषधको कारोबारलगायतमा सलं�न नभएको भए सो 
बारमेा त�कालै कानून काया��वयन गन� अिधकारीलाई 
सूिचत  गरकेो  देिखदँनै  भने  सो  लाग ु औषधसगँ 
स�बि�धत अिभय�ुह�को बारमेा पिन सूचना िदएको 
देिखदँनै ।  लाग ु औषध  म�ुामा  अपराधको  Corpus 
delicti नै  Narcotic Drugs भएकोमा  सो  Drugs 
िनजबाट  बरामद  भएबाट  सो  स�ब�धमा  आ�नो 
अदालतको  इ�कारी  बयान  पिु�  गन�  दािय�व 
लाग ु औषध  ऐन, २०३३  को  दफा  १२  बमोिजम 
भार  �ितवादीको  भएकोमा  सो  पिु�  ह�न  सकेको 
देिखदँनै ।  �यापार  �यवसाय  गन�  होटल  चलाउन ु
िनता�त �यावसाियक िवषय भए पिन सो गन�ले कसरु 
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नगन� भ�ने ह�दैँन भने कसरु गन�सगँ सहकाय� नगन� भ�ने 
ह�दँनै । सह�ितवादी यवुराज भ�ने �ेमनाथ �यौपानेको 
मौकाको बयानसमेतको रोहबाट समेत हेदा� यी �ितवादी 
कसरु  गन�  संल�न  नभएको  भनी भ�न स�ने अव�था 
रहेको देिखन नआउने ।

उि�लिखत आधार र �माणबाट स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।०२।०५ 
मा �ितवादीह� िववेक लामा र राजकुमार सरा�फलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ (सशंोधनसिहत) 
को दफा १४(१)झ बमोिजम जनही ४ वष� कैद र 
�.२,००,०००।- (दईु लाख �पैया ँ मा�) ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको फैसला िमलेकै देिखएको र �ितवादी 
यवुराज भ�ने �ेमनाथ �यौपानेको हकमा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ (संशोधनसिहत) को दफा १६ 
बमोिजम थप ६(छ) मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
हदस�म स�ुको फैसला िमलेको नदिेखदँा िनजको 
हकमा मा� केही उ�टी भई िनज यवुराज भ�ने �ेमनाथ 
�यौपानेलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)झ बमोिजम ४(चार) वष� कैद र 
�.२,००,०००।- (दईु लाख �पैया ँमा�) ज�रवाना र 
खैरो हेरोइनतफ�  ऐ. ऐनको दफा १४(१)ङ बमोिजम १ 
(एक) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  भनी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेटौडाको िमित २०७२।१०।५ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इ�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या. 
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-००६१, 
रिज��ेसन िलखत बदर, ल�मी नारायण चौधरी िव. 
जगदीश�साद साह

कुनै पिन म�ुामा ज�गा रो�का रा�ने काय� 
वादीको माग दाबीबमोिजम ह�ने �चलन रहे मतुािबक 
वादी िजतनीदेवी साह �ितवादी ब�च ु चौधरी भएको 

फैसला बदर दता� बदर दता� म�ुामा पिन वादी 
िजतनीदेवी साह�को माग दाबीबमोिजम रो�का भएको 
मा�न ुपन� दिेखन आयो । ज�गा रो�का ब�चालाल भ�ने 
ब�च ुचौधरीको मागबमोिजम भएको िथयो भ�ने वादी 
प�को भनाइ छैन । �यसैगरी ज�गा िफरादीका िपता 
ब�चालाल भ�ने ब�च ुचौधरीले हक ह�ता�तरण गरकेो 
देिखदँा �यसको फाइदा िनजकै छोरा यी िफरादीले 
पाउन ुपछ�  भ�न निम�ने । 

�ितवादी जगदीश�साद साहले २०५८ 
सालमै यी पनुरावेदक वादीका बाब ु ब�च ु चौधरीबाट 
ख�रद ग�रसकेको भ�नेमा िववाद भएन । सो ज�गा 
�ितवादी जगदीश�साद साहले उ� ज�गा २०४३ 
सालदेिख भोग गरकेो र उ� ज�गामा २०४५ सालमा 
नै यी �ितवादी घर बनाएको कुरा ियनै पनुरावेदकसमेत 
वादी भएको घर उठाई पाउ ँर जालसाज म�ुामा समेत 
�वीकार गरबेाट ज�गा िम�नेको १८ नं. को हद�यादिभ� 
िफराद परकेो अव�थासमेत दिेखन आएन । र.नं. 
१००६ र १००३ को पा�रत रिज��ेसन िलखतमा 
ब�च ु चौधरीका अिंशयार भाइबहुारी सशुीलादेवी 
चौधरीसमेतलाई सा�ी राखेको देिख�छ भने यी 
पनुरावेदक वादीले आ�ना �व. बाब ु ब�च ु चौधरीको 
हकस�म खाने ब�च ु चौधरीका अ�य अंिशयारह� 
िलखतमा सा�ी नै बसेको दिेखदँा पा�रत रिज��ेसन 
िलखतलाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

वादी ल�मी नारायण चौधरीले �व. िपता 
ब�चालाल भ�ने ब�च ु चौधरीको हकस�म खाने 
ब�चालालले नै भाइ बहुारीलाई समेत राखी ज�गा िब�� 
गरकेो ह�दँा स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी भई 
रिज��ेसन िलखत बदरतफ� को वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६७।११।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ�वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।
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यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
भएका छन् :
 § ०६८-CI-००६०, घर उठाई पाऊँ, फगुनी 

चौधरीसमेत िव. जगदीश�साद साह
 § ०६८-CI-००६२, रिज��ेसन िलखत बदर,  

ल�मी नारायण चौधरी िव. च��मा मि�लक
 § ०६८-CI-००६३, ०६८-CI-०३२१, 

दोहोरो िलखत बदर, फगुनी चौधरी िव. 
जगदीश�साद साह, सिकना खातुन िव. 
जगदीश�साद साह
 § ०६८-CR-०३१० र ०६८-CR-०४४९, 

दोहोरो िलखत बदर, सिकना खातुन िव. 
जगदीश�साद साह र फगुनी चौधरीसमेत िव. 
जगदीश�साद साह
 § ०६८-CR-०३२२, ज�गा िखचोला 

(ट्वाइलेट हटाई चलन), सिकना खातुन िव. 
जगदीश�साद साह 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-१०९२, ०६७-CR-१२१९, 
खोटा चलन,  नेपाल सरकार िव. थापाजी भ�ने लाल 
महमद, िवजयकुमार �ीवा�तव िव. नेपाल सरकार

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ 
को उपदफा १ को ख�ड (क) अनसुार पनुरावेदन 
अदालतले स�ु �े�ािधकारअ�तग�त फैसला 
गरकेो अव�थामा यस अदालतमा �वतः एक तह 
पनुरावेदन ला�न स�ने देिख�छ । सोबाहेक ख�ड 
(ख) र (ग) को अव�था िव�मान नभएमा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन 
ला�न स�ने देिखदँैन । ख�ड (ख) र (ग) ले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने सत� र सीमा तोकेको 

देिख�छ । कानूनमा उि�लिखत सीमा र सत� वादी 
म�ुाका प�ह�ले पालना गनु�पन� ह��छ । पनुरावेदन 
अदालतले ख�ड (ख) बमोिजम १० वष� वा सोभ�दा 
बढी सजाय गरकेो म�ुा र ख�ड (ग) को अव�थाको 
िव�मान नभएको अव�थामा यस अदालतमा पनुरावेदन 
ला�न स�ने गरी कानूनी �यव�था गरकेो कुरामा म�ुाका 
प� वादी र पनुरावेदक िवजयकुमार �ीवा�तवले �यान 
िदएको देिखएन । ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावेदन 
अदालतले १० वष� वा सोभ�दा बढी कैद सजाय र 
ख�ड (ग) बमोिजम िज�ला अदालतसमेतको फैसला 
पनुरावेदन अदालतबाट केही वा पूर ै उ�टी नभएको 
म�ुामा यस अदालतमा ऐ. दफा १२ बमोिजम म�ुा 
दोहो�याई हेरी पाउन िनवेदन िदई िन�सा �दान 
भएको अव�थामा बाहेक पनुरावेदनको रोहबाट दो�ो 
तहको पनुरावेदन िलएर यस अदालतमा �वेश गन� 
िम�ने दिेखदैँन । िविधकता�ले जनु कानूनको आधारमा 
पनुरावेदन ला�ने वा नला�ने भनी �यव�था गरकेो छ । 
�यसलाई अ�यथा �पा�तरण गन� कानूनसङ्गत नह�ने । 

�ितवादीह�लाई �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ९ को ख�ड (ख) बमोिजम १० वष� वा 
सोभ�दा बढी कैद सजाय भएको र िज�ला अदालतको 
फैसला केही वा पूर ैउ�टी भई ख�ड (ग) को अव�था 
देिखदँनै । यस अव�थामा वादी नेपाल सरकार र 
पनुरावेदक �ितवादी िवजयकुमार �ीवा�तवले ऐ. 
दफा १२ को उपचार माग नगरी दफा ९ को उपचार 
माग गरकेो देिखदँा त�यमा �वेश गरी �याय िन�पण 
गन� िमलेन । तसथ� वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 
िवजयकुमार �ीवा�तवको तफ� बाट यस अदालतमा 
पेस भएको उि�लिखत दवैु पनुरावेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०५९२, फैसला बदर गरी 
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साव�जिनक गराई पाउ,ँ छेदी लोहार िव. अजयकुमार 
िसंहसमेत 

िमित २०६८।११।७ मा भएको न�सा 
मचु�ुकामा न.नं.१३ �ितवादी छेदी लोहारको प�क� 
घर, न.नं.११ िनजकै फुसको घर र न.नं.१० िनजकै 
सहन ज�गा भ�ने देिखएको छ । सोही न�सामा 
उि�लिखत न.नं.१२ लाइ�  �ितवादी छेदी लोहारले 
आ�नो िनकास बाटो भनेकोमा सोको ल�बाइ� चौडाइ�को 
�कृितबाट समेत िनकास बाटो �कृितको देिखएकोमा 
सो िनकासले एकातफ�  न.नं. ७,८ र अक�तफ�  न.नं. १० 
लाइ�  छुट्याएको दिेखएको छ । न.नं.१२ ले �ितवादी 
छेदीको न.नं. १० लाइ� छु�ाएपिछ न.नं. ७,८ िशव 
मि�दरतफ� को देिखएको छ । साथै �ितवादी छेदीले उ� 
न.नं.७ र ८ को ज�गा आ�नो हो भ�ने कुराको सािबक 
�ोतको कुनै आधार �माण पेस गन� सकेको पाइदँैन । 
उ� ज�गा िनज �ितवादी छेदी लोहारको भोगमा रहेको 
त�यय�ु आधारसमेत ��ततु गन� सकेको नपाइने । 

�ितवादीले सािबक �ोत दता� ितरोको कुनै 
�माण पेस गन� नसकेको र साव�जिनक िशव मि�दर, 
इनारसगैँ जोिडएको ज�गाको अवि�थित�व�प र 
�कृितबाट साव�जिनक मि�दरको रहेको आधार 
पिु� भइरहेकोले सो ज�गा मि�दरको भई साव�जिनक 
कायम ह�ने देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
आदेशानसुार िमित २०६८।११।७ मा भएको न�सा 
मचु�ुकाको न.नं.४, ५, ६, ७, ७

।१
, ७

।२
 र न.नं.८ 

समेतका ज�गा र सोमा रहेको मि�दर र इनारसमेत 
साव�जिनक कायम ह�ने ठह�याई सो साव�जिनक कायम 
ह�ने ठहर भएको हदस�म २०६४ सालको दे.नं.४४१ 
वादी छेदी लोहार �ितवादी गैसराम लोहारसमेत भएको 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ ँभ�ने म�ुामा िमित 
२०६५।१०।२७ मा किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६८।१२।२७ को फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
दाबीको न.नं. ७ र ८ को ज�गा वादी दाबीबमोिजम 
साव�जिनक मि�दरको ठहर गनु�पन�मा वादी दाबी नप�ुने 
ठह�याएको स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको िमित 
२०६७।११।८ को फैसला बदर उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।१०।२७ मा भएको फैसला बदर ह�ने ठह�याइ�  
न.नं.७ र ८ को ज�गा साव�जिनक िशव मि�दरको 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।१२।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६५-WO-०९४९, उ��ेषण, 
ितलबहादुर कँुवर िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

िनवेदकको छोरा आशतुोष कँुवर आफूखसुी 
काया�लयमा गैरहािजर रहेप�ात् िनजलाइ� �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय 
(ङ) र (झ) को कसरुमा ऐ. िनयमावलीको िनयम 
८४(छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको 
लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी 
�हरी महािनरी�क �हरी �धान काया�लयबाट िमित 
२०६२।१०।१३ मा िनण�य भएकोमा सो िनण�य 
यथावत् कायम रहेको अव�थामा बेप�ाको यथाथ� 
प�ा लगाउने स�ब�धको मूल दाबीबाहेकका िनवेदनमा 
उि�लिखत अ�य दाबीको स�ब�धको हकािधकार तथा 
सिुवधा पाउनेतफ� को कानूनी आधारसमेत िनवेदनमा 
खलेुको देिखदँैन । साथै बेप�ाको स�ब�धमा समेत 
बेप�ा पारकेो हो वा सश� ���मा बेप�ा भएको हो 
वा सरकारी रकम िहनािमना गरी आफँैले फरार रहेको 
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हो भ�नेसमेतका स�दभ�मा िनवेदकको िनवेदन दाबी नै 
��ट नभइ� रहेको र रकम िहनािमनास�ब�धी म�ुासमेत 
िवचाराधीन रहेको देिखदँा िवचारधीन म�ुामा सोही 
म�ुाबाट िन�पण ह�ने ह�दँा वैकि�पक उपचार कायम 
रहेतफ�  ��ततु �रट �े�ािधकारबाट बो�न निम�ने ।

कानूनबमोिजम गनु�पन� काय� गन� इ�कार गरकेो 
वा साव�जिनक दािय�व पूरा नगरकेो अव�थामा �य�तो 
साव�जिनक दािय�व पालना गन�का लािग परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने हो तर ��ततु म�ुामा िवप�ीह�लाइ� 
तोिकएको कुन कानूनअन�ुपको कत��यको पालना 
िवप�ीह�ले इ�कार गरकेो हो कानूनी आधारसिहतको 
कुनै दाबी िनवेदनमा िलइ� आएको नदेिखदँा हचवुा 
िनवेदनका भरमा परमादेशको आदशे जारी ह�ने अव�था 
नै नरहने ।

व�ततु: िनवेदकको छोरालाई िनि�त कुनै 
�यि�ले बेप�ा पारी फौजदारी कानूनले िनषेध गरकेो 
काय� वा अपराध गरकेो यथे� �माणसिहत जाहेरी दता� 
गन� आएमा सोको उिचत िनकास िदन ु पन� दािय�व 
तोिकएको अिधकारीलाइ�  ह�नेमा िनवेदकले जाहेरी 
िदएको भ�ने नै नदेिखएको र �यसरी जाहेरी दता� 
नगरकेो अव�थामा स�बि�धत �े�को पनुरावेदन तहको 
अदालतबाट समेत उपचारको माग� अवल�बन गन� 
सिकनेमा म�ुाको उठानको लािग अनसु�धान कता�लाइ� 
आव�यक सहयोग नगन�, वैकि�पक उपचारको माग� 
अवल�बन पिन नगन� र साव�जिनक अिधकारीलाइ� 
तोिकएको कुन काय� नगरकेो हो सोको कानूनी 
आधारसमेत नखलुाइ�  हचवुा �पमा िलएको िनवेदन 
दाबीको आधारमा मा� िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने अव�था नदेिखने ।

िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� आधार नदिेखदँा 
��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-WO-०७३८, उ��ेषण / 
परमादेश, सजनर�न ब�ाचाय� िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�समेत 

जनु ज�गा धन जमानीबापत रो�का राखेको हो 
सोही िनवेदकको ज�गा नै धन जमानीबापत नै िललाम 
भई िनवेदकले िललाम बदर गन� नसक� अि�तम रहेबाट 
िनवेदकको ज�गा रो�का रा�ने िनण�यह� बदर ग�रपाउ ँ
भनी िदएको ��ततु �रटको  औिच�य समा� भइसकेको 
देिखयो । �रटको  औिच�य नै समा� भइसकेकोले 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने अव�था 
नरहेकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल भा� १३गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-WO-००२०, उ��ेषण / �ितषेध / 

परमादेश, सजनर�न ब�ाचाय� िव. िडिभजन 
सहकारी काया�लय, का.म.न.पा. वडा नं. १० 
िबजुलीबजारसमेत 
 § ०७०-WO-०२६५, उ��ेषण / परमादेश, 

मोहनराम ढंुगाना िव. पुनरावेदन अदालत, 
पाटन, लिलतपुरसमेत 

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०००९, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, अमर भ�ने अमरकुमार खवास िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी अमरकुमार खवासले वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउनको लािग जाहेरवालासगँ कुनै 
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�पैया ँ निलएको भए उ� कागज गनु�पन� कारण 
नदेिखएको र �ितवादी अमरकुमार खवाससमेतले 
जाहेरवाला लंकमान �याङतानसमेतलाई िमित 
२०६६।७।२५ मा गरकेो िलखतमा �ितवादी अमर 
खवासले �.५,००,०००।– िलएको �वीकार गरकेोमा 
जाहेरवाला लंकमान �याङतान, स�तलाल िघिसङ, 
सशुीलकुमार महतो र िकरणकुमार लामालाई ितनु�पन� 
रकम भाखामा नितर े सूय� िव�म सनुवुार-१, एम.पी. 
यादव, सिुनल लामासमेत ३ जनाले िनज अमरकुमार 
खवासलाई उपि�थत गराउनेस�मको बेहोरा िलखतमा 
उ�लेख गरकेो भए पिन अमरकुमार खवासका अ�य 
�ितवादीले कुनै रकम बझुेको वा वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाएको भ�ने बेहोरा ख�ुदैन । साथै जाहेरवालाबाट 
बझुी िलएको रकम बझुाएको �मािणत ह�ने कुनै त�यय�ु 
�माण पेस गन� सकेको अव�था नदिेखएको र करकाप 
वा जोरजलुमु गरी कागज गरकेो भए सोसमेत पिु� गन� 
सकेको पाइदँैन । सूय� िव�म सनुवुार १, एम.पी. यादव, 
सिुनल लामालाई यी �ितवादी अमरकुमार खवासले नै 
िवदशे पठाउने मािनस होइनन् भनी अदालतको बयानमा 
उ�लेख गरेको देिखएको र उि�लिखत िलखतबाट 
समेत अमरकुमार खवासबाहेकले रकम िलएको भ�ने 
नदेिखएको अव�थामा �ितवादी अमरकुमार खवासको 
िजिकरबमोिजम रमेश यादवले जाहेरवालाह�लाई 
िवदशे पठाएको तथा िवदेश पठाउन रकम िलएको पिु� 
ह�न नआउने ।

�ितवादी अमरकुमार खवासले 
जाहेरवालासमेतका मािनसह�लाई िबनाइजाजत 
वैदेिशक रोजगारमा कुवेत पठाएको र जाहेरवालाह�सगँ 
�. ५,००,०००।– रकम िलई वैदिेशक रोजगारमा कुवेत 
पठाएकोमा रोजगार िदलाउन नसक� जाहरवेालाह� 
फक� आएकोले िनज �ितवादी अमरकुमार खवासले 
वादी दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० र ४३ को कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले 
जाहेरवालासमेतलाई िवदशे पठाइसकेको भ�ने दिेखदँा 

िनज �ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ४३ बमोिजम ३ वष� कैद र �.३,००,०००।– 
(तीन लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र िबगोको हकमा 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम हजा�नासिहतको िबगो 
�.७,५०,०००।– �ितवादी अमरकुमार खवासबाट 
जाहेरवाला र पीिडतह�ले भरी पाउने ठह�याएको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

तसथ� िववेिचत आधार �माणअनसुार 
�ितवादी अमरकुमार खवासले अिभयोग दाबीबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरु गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम ३ वष� 
कैद र �.३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने र िबगो �.७,५०,०००।– �ितवादी अमरकुमार 
खवासबाट जाहेरवाला र पीिडतह�ले भरी पाउने 
ठह�याएको वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७१।२।४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१४७६, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. स�तोष भ�ने डगे�� राई

िमिसल कागजातबाट वारदातको िदन र 
समयमा पीिडतालाइ�  जबरज�ती तानेको भनेको 
वारदात�थल टुकडे बजारमा िधमालह�को मेला िथयो 
र सोही मेला हेन� �ितवादी गएको भनेकोमा �य�तो 
मेलामा रहेका �यि�बाट हारगहुार पाउन स�नेमा 
�यसरी कुनै हारगहुार गरकेो वा �य�तो घटना दे�ने 
कुनै ��य�दश� रहेको भ�ने नदेिखएकोले सो टुकडे 
बजारदेिख करणी भएको भनेको सवेुदी टोलको िधमाल 
चौरीको िसमली घारीस�म जबरज�ती तानी लगेको 
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भ�ने त�य पिु� भएको नपाइने ।
घटनाका पीिडतालाई बकप�का लािग 

अदालतले पटकपटक सूचना िदएकोमा पीिडता 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी अिभयोग पिु� 
गन� सकेको पाइदँैन । �वा��य परी�णमा घाउचोट 
संघष�का िच� देिखदैँन । हाइमन फाटेको छ भ�ने 
�वा��य परी�ण �रपोट�  भए तापिन उ� हाइमन 
��ततु वारदातको कारण वा वारदातको बखत नै 
फाटेको भ�ने देिखएको छैन । �वा��य परी�णबाट 
पीिडतको अव�था सामा�य देिखएको, िनजलाइ� करणी 
भएको यिकनसाथ भ�न नसकेको, पीिडतको शरीरमा 
घाउचोट िनलडाम छैन । Spermatoza not seen 
भ�नेसमेतको उ� �वा��य परी�णबाट जबरज�तीपूण� 
तवरले करणी भएको त�य पिु� ह�न नआउने ।

जबरज�ती करणीको वारदात ठोस �पमा 
पिु� नभइ� रहेको अव�थामा पीिडतको अदालतको 
बकप�ले िववािदत िवषयलाइ� िचरफार गन� ह��छ र 
पीिडतको कथन ��य� �माणको मूल �ोत नै रहने 
भए पिन सोको अ�य �माणसगँ ताद�यता रहेको वा 
पीिडतले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी पिु� 
गरकेो अव�थामा �ितवादी िव�� गढाउ ह�ने मह�वपूण� 
आधार ब�नेमा �यसरी पीिडतले मौकाको कथनलाइ� 
पिु� गन� सकेको वा िमिसल संल�न �माण कागजातबाट 
पिु� समिथ�त भएको देिखदँैन । यसरी पीिडत भ�नेले 
मौकामा �य� गरकेो कुरा िमिसल संल�न अ�य �माणले 
समथ�न गरकेो नदेिखएको र ��ततु म�ुामा पीिडता 
अमतृा थापालाई अपराधको मह�वपूण� �माणको �पमा 
रहेकोमा अदालतले अ.बं.११५ नं.बमोिजम िनजलाई 
बकप�का लािग उपि�थत ह�न आदशे िदई �याद 
जारी भई िनजको घरमा �याद तामेल गन� पठाएकोमा 
िनजक� आमा जाहेरवालाले बझेुकोमा समेत �ितवादी 
िव��को �माणलाइ� पिु� गन� िनज पीिडता उपि�थत 
भई बकप� गन� आएको दिेखदैँन । वादी पेस गरकेा 
जाहेरीबाहेकका अ�य �माणह� पिन पीिडत भ�नेको 

कथनमा आधा�रत रहेको र पीिडताले भनेको भरमा 
जाहेरी परकेोले पीिडत भ�ने नै अदालतमा उपि�थत 
नभएबाट �ितवादीउपरको आरोप पिु� ह�ने आधार 
नदिेखने ।

व�ततु: पीिडत भ�नेको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट िनजलाई जबरज�ती करणी 
भएको हो भ�ने यिकन नभई रहेको अव�थामा पीिडत 
भिनएको �यि�ले �माण संकलनमा मह�व वा चासो 
�य� नगरबेाट दाबीको घटना वारदात भएको त�य 
नै िववादा�पद रहेको �प� ह�न आयो । िववादा�पद 
कथन वा अव�था ज�ता कुनै पिन शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने फौ�दारी �यायको मा�य िस�ा�त 
रहेको अव�थामा जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य 
अपराधमा �ितवादीउपरको अिभयोग �वत�� एवम् 
त�यगत �माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर गन� र सजाय गन� 
िम�ने नदेिखने । 

तसथ� �ितवादी स�तोष भ�ने डगे�� राइले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने ठोस 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेकोले कसरु सजायबाट 
सफाइ िदनपुन�मा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु र 
सजाय ठहर गरकेो मोरङ िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।५।१७ को फैसला निमलेको भनी उ�टी गरी 
िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७०।३।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७३-WO-०२०१, उ��ेषण / परमादेश, 
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अिधव�ा तोयानाथ ढुङ्गाना िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

िसंहदरबारिभ� अनाव�यक िभडभाड 
कम गराउन �वेश पासको �यव�थाबाट �यवि�थत 
गराइएको देिख�छ । यसबाट जनताको पह�चँ र �वेशमा 
सरल र सहज भएको ह�दँा �वेशमा बाधा ब�देज भएको 
भ�न िम�ने देिखएन । िसहंदरबार �वेश गन�का लािग 
सरकारले कानूनको अधीनमा रही िनधा�रण गरकेो 
�ि�याबाट कसैको हक अिधकार कुि�ठत भएको 
देिखन नआउने ।

कामको िसलिसलामा स�बि�धत काया�लय, 
वा म��ालयमा स�पक�  गन� पाउने स�बि�धत रहेका 
�यि�को अिधकार होइन भ�न िम�दनै र रा�यका 
िनकायबाट �वेश रो�न उ�रदायी िस�ा�तको 
िवपरीत ह�नेमा ि�िवधा छैन । तर िनवेदकले कामको 
िसलिसलामा आफू र सेवा�ाहीलाई के��ीय सिचवालय 
िसंहदरबारमा �वेश नपाएको भ�ने ठोस �माण 
पेस गन� सकेको पिन देिखदँनै । िबना आधार �माण 
िसंहदरबारमा आफू र सेवा�ाहीको �वेशलाई सहज 
बनाउन िनवेदकले साव�जिनक सरोकारको िवषय 
भनी �रट दता� गराउन ुतर आ�नो कुरालाई �मािणत 
गराउनकुो स�ा तारखे नै गजुारी ब�न ुआफँैमा िनता�त 
गैरिज�मेवार काय� भएको देिखन आउने ।

लोकि�यता (Popularity) को लािग �रट 
दता� गन� ि�याबाट अदालतको समय न� ह�नकुो साथै 
�यायका अ�य याचकको म�ुामा िदनपुन� समयको 
अभावले गदा�  िनजह�को म�ुा अनाव�यक �पमा 
लि�बन पगुी हैरानी ह�ने र �याय�ा� गन� अिधकारमा 
ह�त�ेप ह�न जानकुा साथै िवप�ी बनाइएका म��ालय 
तथा काया�लयको पिन अ�य काय�मा लगाउने �म खेर 
जाने ह�दँा �यि�गत लहडबाजी दखेाउने मनसायले 
अनाव�यक म�ुा दायर गराउन नह�ने िवषयमा 
िनवेदकलगायत स�बि�धत सबैले हे�का रा�नै पन� ।

ससंारमा जनुसकैु काया�लयमा सेवा�ाहीलाई 
िनवा�ध �पमा �वेश िदने �यव�था ह�दैँन र �य�तो 
�यव�था गन� सरु�ाको �ि�बाट पिन उपय�ु ह�न 
स�दनै । सेवा�ाहीको �वेशलाई �वेशा�ा जारी गरी 
िनयि��त गन� काय� संसारका हरके मलुकुले गरकैे 
ह��छन् । जोसकैुलाई िनवा�ध �पमा �वेश िदएको 
अव�थामा सरु�ामा मा� खतरा ह�ने नभई काम गन� 
वातावरणसमेत ख�बिलने ह�दँा सेवा�ाहीको �वेश 
िनय��ण गनु�लाई असामा�य मा�न निम�ने । 

अ�य मलुकुमा अदालतको समय न� गनु�  
अ�य�त गैरिज�मेवार ि�याको �पमा �हण गरी �य�तो 
गन� िनवेदकबाट �ितपूित� भराई िदने ग�रए पिन हा�ो 
देशमा िव�मान शैि�क आिथ�क अव�थासमेतलाई 
�ि�गत गरी िनवेदकबाट �ितपूित� भराई िदने आदेश 
गन� हालै उपय�ु नभए पिन अनाव�यक �पमा 
िनवेदन दायर गनु�  िनता�त गैरिज�मेवारीपनाको नमूना 
भएको भ�ने कुरामा यो अदालत, िव�व�त रहेको 
छ । �यसमा पिन यी िनवेदक आफँै कानून �यवसायी 
भएकोले �यसतफ�  सचेत ह�नपुद�छ भ�ने यो अदालतको 
अपे�ा रहेको छ । �ब�ु र चेतनशील वग�का �यि�बाट 
सम�या नै नभएको िवषयमा सम�या भएको दशा�ई 
िनवेदन िदनलुाई आचरणअनकूुलको ि�याकलाप 
भ�न सिकँदैन । अतः अब उ�ा�त आ�नो कत��य 
र दािय�व�ित सचेत रही अनाव�यक �पमा म�ुा 
दता� गरी अदालतको समय खेर नफा�न िनवेदकको 
�यानाकष�ण गराउन उपय�ु भएबाट त�स�ब�धमा 
िनवेदकलाई जानकारी िदने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िसंहदरबार �वेशमा सरु�ाको �ि�कोणबाट िनय��ण 
गर ेपिन सेवा�ाहीको सहज पह�चँमा रोक लगाएको कुरा 
िलिखत जवाफबाट नदेिखएको साथै �वयम् िनवेदकले 
समेत आ�नो िजिकरको प�्ुयाई ं यथे� �माणबाट 
गराउन सकेको नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
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खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-०७५५, ०७३-RC-००४३, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. जसबहादुर �ेङ 
(िल�बू) समेत र नेपाल सरकार िव. दुगा� �ेङ िल�बू

जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� िनज �ितवादी ए�लैले छुरी �हार गरी 
बलकुमारलाई कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी लेखाई 
िदएका छन् । �ितवादी दगुा�  �ेङ िल�बूले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� मतृकले घर िभ� �वेश गरी कुटिपट 
गरकेोले �रस उठी िनजको �यान मान� मनसायसिहत 
छुरी �हार गरी मारकेो हो भनी लेखाइिदएका 
छन् । मतृकको शरीरमा लागेको घाउचोट एउटा मा� 
रहेको दिेख�छ । िनज �ितवादी आफँैले मारकेो हो 
भनी वारदात �वीकार गरी अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । सह�ितवादीह� जसबहादरु मनकुमारले पिन 
ियनै �ितवादीलाई पोल गरकेो र ��य�दश� लोकबहादरु 
चा�सो र कौश�या केदेमले पिन यी �ितवादी दगुा�  
�ेङले �हार गरकेो छुरीबाट लागेको घाउको कारण 
बलकुमारको म�ृय ुभएको भनी बकप� ग�रिदएको ह�दँा 
�ितवादी दगुा�  �ेङले आरोिपत कसरु गरकेो िमिसल 
संल�न �माण कागजबाट पिु� ह�न आएको देिखदँा यी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई समेत 
म�यनजर गरी हेदा� मतृक र �ितवादीह�बीच पिह�यै 
कुटिपट भएको र सोही �रसइवीले मतृक यी �ितवादी 
भएको ठाउमँा आई िनजह�लाई कुटिपट गन� खो�दा 

अ�य �ितवादीह� भागेको र �ितवादी दगुा�  �ेङ 
िल�बूले बलकुमार केदेमलाई पछािडप�� छुरा �हार 
गरी घाइते बनाएको र सोही चोटको कारण र��ाव 
भई बलकुमार केदमेको म�ृय ुभएको दिेखयो । यसबाट 
��ततु वारदात घटाउन मतृक �वयम् को �यवहार 
कारक त�व रहेको देिख�छ । य�तो अव�थामा यी 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 
जाने दिेखएकाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद सजाय गदा� �यायोिचत 
ह�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� जसबहादरु �ेङ िल�बू र मनकुमार �ेङले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने र �ितवादी दगुा�  �ेङ 
िल�बूले कत��य गरी बलकुमार केदेमको �यान मारी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. 
िवपरीतको काय� गरकेाले िनजलाई सोही १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी ता�लेजङु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७०।१।२३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CI-०२६४, िनषेधा�ा, लुिखया देवी 
िमयाइनीसमेत िव. मो. कम�िदन

िमित २०४९।३।४ मा भएको अंश 
म�ुाको फैसला हेदा� िववािदत ज�गाको उ�रतफ�  
बद�िदनलाई, बीचमा कम�िदनलाई र दि�णतफ�  
मो.यािसनलाई पन� गरी ज�गा छु�्याई िलन पाउने 
ठहर भई फैसला भएको देिखएबाट यी पनुरावेदक / 
िवप�ीह�को ज�गा दि�णतफ�  र ��यथ� / िनवेदकको 
ज�गा उ�रतफ�  भई साधँ िसमाना जोिडएर रहेको 



19

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, पसु - १

नै दिेखयो । यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
पनुरावेदकह�ले आफूह�ले घर बनाउदँा ��यथ� 
िनवेदकको ज�गा केही िमिचन गएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिखएबाट साधँ िसमाना जोिडएर रहेको उ� 
ज�गाह�म�ये ��यथ� / िनवेदकको ज�गामा पनुरावेदक 
/ िवप�ीह�को तफ� बाट केही मा�ामा अित�मण 
भएकै दिेखयो । अदालतको फैसलाअनसुार बीचमा 
��यथ� कम�िदनको भागमा र �यसको दि�णतफ�  यी 
पनुरावेदकह�को ज�गा रहेको र सो फैसला अि�तम 
भई बसेको ह�दँा उ� फैसलाको स�मान र पालना 
गरी दवुै प�बाट आ-आ�नो भागमा परेको ज�गा मा� 
उपभोग गनु�पन�मा पनुरावेदक प�बाट �यसो ह�न सकेको 
नदेिखने । 

अदालतले अि�तम फैसला गरी ��यथ� 
/ िनवेदकको नाममा कायम ह�ने ठहर भएको ज�गा 
िनजले िनिव�वाद �पमा भोगचलन गन� पाउनपुन�मा 
�यसो गन�मा असर पारकेो त�य यी पनुरावेदकह�को 
पनुरावेदनप�को बेहोराबाटै देिखएको अव�था 
ह�दँा अदालतको अि�तम फैसलालाई िन��भावी 
बनाउने गरी पनुरावेदक / िवप�ीह�बाट भएका 
कामकारबाहीले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ह�दँा 
��ततु म�ुामा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६९।५।१७ को फैसलालाई अ�यथा भिनरहन 
मनािसब नदेिखने ।

अतः ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०६९।५।१७ मा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने ठहरी भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१२८०, जबरज�ती करणी, 

सुिनल िव.क. िव. नेपाल सरकार
पीिडतको �वा��य परी�णबाट िनजसगँ 

करणी भएको दिेखएको, �ितवादीउपर जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी परकेो िकटानी जाहेरीलाई समथ�न 
गद� जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गरकेो र पीिडत 
�वयम् ले पिन अदालतमा बकप� गदा� िनज �ितवादीले 
नै करणी गरकेो हो भनी लेखाई िदएकासमेतको िमिसल 
सलं�न सा�ी �माणबाट �ितवादी सिुनल िव.क.ले 
पीिडतसगँ करणी गरकेो �मािणत ह�न आएको छ । 
पीिडत िज�ला �हरी काया�लय, गोरखा “ग” को उमेर 
९ वष� भएको त�यमा कुनै िववाद रहेको नदेिखने । 

�ितवादीले वारदात घटाउदँा कुनै िह�ंक 
गितिविध वा पीिडतलाई कुटिपट गरकेो देिखदँनै । 
िनज पटके अपराधी भएको पिन दिेखदँैन । िनजको 
उमेरसमेतलाई िवचार गदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३ नं. देहाय १ मा �यव�था भएको १० वष� 
कैद गदा� उपय�ु ह�ने देिख�छ । यसका साथै सोही 
महलको १० नं. मा भएको कानूनी  �यव�थाअनसुार 
�ितपूित� भराउदँा �ितवादीको ितन� स�ने 
�मतासमेतलाई िवचार गनु�पन� ह��छ । यी �ितवादी 
प�रवारको सद�यह� सं�या पिन अ�यिधक भएको 
र आय आज�नको कुनै �ोतसमेत नदेिखएको भएको 
खेत ज�गाबाट िनजको आ�नै प�रवारलाई खान लाउन 
अपगु ह�ने देिखदँा िनज �ितवादीबाट �ितपूित�बापत 
�.५०,०००।- पीिडतलाई भराइिदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउन ु पद�छ भनी िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ र ३(१) नं. बमोिजमको अपराध गरकेो �मािणत ह�न 
आएकोले िनजलाई ऐ. महलको ३(१) नं.बमोिजम ११ 
वष� कैद सजाय गरी सोही महलको १० नं. अनसुार 
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�ितवादीबाट �.१,००,०००।- पीिडतले �ितपूित� 
रकम भराई पाउने ठह�याई गोरखा िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३(१) नं. को कसरुमा �ितवादी 
सिुनल िव.क.लाई ऐ. महलको ३(१) नं. बमोिजम १० 
वष� कैद र सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले 
�ितपूित�बापत �ितवादीबाट �.५०,०००।- भराई 
पाउने गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७०।४।२८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-RC-००३९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िशवराम �रमाल

�ितवादीको मतृकलाई मान� काय�मा के-
क�तो सलं�नता रहेको हो सो त�य जाहेरी, बिुझएका 
�यि�को कागज, बकप� तथा अिभयोगप�बाट समेत 
ख�ुन सकेको अव�था देिखदैँन । िनज �ितवादीले 
अदालतमा गरकेो बयानमा आफूसमेत भई कुटिपट 
गरकेो होइन भनी वारदातमा पूण� इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । सहअिभय�ुको �पमा रहेका र 
अदालतमा गरकेो बयानमा समेत आफू सािबत ह�ने 
�ितवादी धम�िसं भ�ने ह�रबहादरु लामाले यी �ितवादी 
िशवराम �रमालले कुटिपट गरकेो होइन भनी �प��पमा 
लेखाई िदएको देिख�छ । अका� सहअिभय�ु वीरबहादरु 
मो�ानसमेतले यी �ितवादीको मतृकलाई कुटिपट गन� 
काय�मा संल�नता छैन भनी अदालतसम� बयान गरकेो 
देिखएको छ । यी सहअिभय�ुह� ��ततु वारदातको 
��य�दश� पिन ह�न् र वारदातमा िनजह�बाहेक 
अ�को कसैको सलं�नता रहेको िथयो भ�ने कुराको 
स�ब�धमा िनजह�ले िदएको जानकारी िव�सनीय 

मा�नपुछ�  । जाहेरवाला वारदातको ��य�दश� नभएको 
र िनजले सनुेको भरमा जाहेरी िदएको जाहेरी बेहोराबाट 
नै दिेख�छ । य�तो अव�थामा जाहेरवालाको भ�दा 
यी सहअिभय�ुह�को भनाई �ितवादी िशवराम 
�रमालको हकमा बढी िव�सनीय ह�न आउछँ । 
यस�कार सहअिभय�ुह�ले र संल�न कागज �माणले 
यी �ितवादीको कुटिपटमा ��य� संल�नता रहेको 
देखाउन सकेको नदेिखने । 

जाहेरवाला तथा बिुझएका रामबहादरु 
�े�समेतले अदालतमा बकप� गदा� यी �ितवादी 
िशवराम �रमालले यो यस िकिसमले कुटिपट गरकेा 
भनी लेखाउन सकेको अव�थासमेत देिखदँनै । मतृक 
तथा अ�य �ितवादीह�सिहत यी �ितवादी िशवराम 
�रमालसमेत �यामी काम गन� िसलिसलामा ढल 
िनमा�ण भइरहेको वारदात�थल निजकै एकैसाथ ब�ने 
खाने गरकेो भ�ने त�य िमिसल संल�न �ितवादीह�को 
बयान बिुझएका �यि�ह�को कागज, वारदात�थल र 
मतृक लास फेला परकेो �थानसमेतको अव�थाबाट 
देिखइरहेको छ । मतृकलाई कुटिपट ह�दँा यी 
�ितवादीसमेत सोही �थानमा रहेको भ�ने त�य 
�ितवादीह�को बयानबाट �थािपत भइरहेको अव�था 
छ । मतृकलाई �यान मारी ढलका लािग बनाइएको 
खा�डोिभ� परुरे सोमािथ िनमा�णसमेत ग�रसकेको 
देिखएको छ । मतृकलाई �यान मान� काय�मा िनजको 
कुनै िकिसमको संल�नता नरहेको भए िनजले सो 
कुरा घटनाको त�काल पिछ बािहर उजागर गनु�पन� 
सो गरकेो पिन देिखएको छैन । य�तो ि�थितमा यी 
�ितवादीले मतृकलाई ��य��पमा कुटिपट गरकेो 
नदिेखए तापिन सामूिहक�पमा रहे बसेका साथीह�ले 
कुटिपट गरी मतृकलाई �यान मान� काय� गदा� िनजको 
सहयोग सहमित िथएन भनी मा�न िम�ने अव�था पिन 
नदिेखने ।  

 मतृक राज ु �े�लाई मान� काय�मा मतृक 
भा�न उ�कन नपाउने गै� काय� गरी मान�लाई संयोगस�म 
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पा�रिदएको भ�ने वारदातको अव�थाबाट दिेखन 
आएको ह�दँा िनज �ितवादी िशवराम �रमाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
२० वष� कैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िनजको हकमा कायम रहन स�ने देिखएन । यी 
�ितवादीले राज ु�े�लाई भा�न उ�कन निदई गै� काम 
गरी िनजको �यान मान� काय�मा सयंोग प�रिदएकोले 
िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(२) नं.मा उि�लिखत अपराध भएकोले िनजलाई 
सोही नं.मा उ�लेख भएअनसुार ५ वष� सजाय ह�नपुन� 
देिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी िशवराम �रमाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरुमा 
सोहीबमोिजम ज�मकैद ह�ने गरी का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१।१७ 
मा भएको फैसला �ितवादी िशवराम �रमालको हकमा 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी िशवराम 
�रमालको काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(२) नं. अनसुार अपराध भएकोले िनजलाई सोही 
१७(२) नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WO-०७१२, उ��ेषण / परमादशे, 
जानक� थ�नीसमेत िव. उ�च अदालत, जनकपुर, 
अ�थायी इजलास वीरग�जसमेत

२०७०।३।४ मा लेनदेन म�ुाको िफराद परकेो 
त�य �थािपत भई अंश म�ुाको िफराद नै जेठो भएको 
देिखएबाट २०७०।२।४ मा लेनदेन म�ुाको िफराद 
परकेो भनी उ�लेख भएको लेनदेन म�ुाको िफराद जेठो 

रहेको भ�ने त�यलाई सही मा�न िमलेन । अतः उ�च 
अदालत, जनकपरु अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
भएको िमित २०७३।९।२१ को आदशे त�यको भूलमा 
आधा�रत भई भएको देिखएकाले �य�तो आदेशलाई 
सही मानी कायम रािखरा�न मनािसब र �यायोिचत 
ह�ने नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, आधार र कारणबाट  
िमित २०७३।३।२२ मा बारा िज�ला अदालतका 
तहिसलदारबाट भएको आदेश बदर गन� गरी भएको 
िज�ला �यायाधीशको िमित २०७३।५।३१ को 
आदशेलाई सदर गन� गरी गरकेो उ�च अदालत, 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको िमित 
२०७३।९।२१ को आदेश �यायोिचत नदेिखएको 
र िमित २०७३।३।२२ मा भएको तहिसलदारको 
आदशे िमलेकै दिेखएकाले िज�ला �यायाधीशको िमित 
२०७३।५।३१ को आदशेलाई सदर गन� गरी भएको 
उ�च अदालत, जनकपरु अ�थायी इजलास वीरग�जको 
िमित २०७३।९।२१ को आदेश उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब िमित २०७३।३।२२ मा भएको 
तहिसलदारको आदशेअनसुार िबगो भराउने काम गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०८२०, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, मनोज प�रयार िव. नेपाल सरकार 

िमिसल सलं�न िकटानी �हरी �ितवेदन, 
बरामदी मचु�ुका, �ितवेदकको बकप�, यी �ितवादी 
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मनोज प�रयारको मौकामा भएको सािबती बयान, 
तथा लाग ु औषधको �कृित र प�रणाम एवम् बरामद 
ह�दँाको अव�था तथा िमित २०६९।२।२७ गते िबहान 
च�ुरयामाई ३ ि�थत रातोमाटेमा �हरीले सवारी साधन 
चेकजाचँ गन� �ममा राजेश काक�ले पाखरुामा बाधँी 
लकुाई �याएको अव�थामा लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
४३ �ाम र मनोज प�रयारले पे�टीिभ� लकुाई �याएको 
अव�थामा लाग ु औषध खैरो हेरोइन २० �ाम गरी 
ज�मा ६३ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन बरामद 
गरी दवुै जनालाई प�ाउ गरकेो भ�नेसमेत मौकामा 
बिुझएका घटना िववरणका मािनसह� कुमार लामा, 
िवकास िघिसङ, िह�मतबहादरु घलानले ग�रिदएको 
कागजसमेतबाट पिु� ह�न आएको देिखदँा यी �ितवादीले 
काठमाड� पशपुितनाथ ि�थत समुन भ�ने �यि�लाई 
प�ुयाउने उ�े�यले एउटै बसमा अलग अलग मा�ाको 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ओसारपसार गरकेो काय� िनज 
�ितवादी मनोज प�रयारले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(घ)(च) र (छ) िवपरीतको कसरु 
गरकेो देिखन आउने । 

�ितवादीह�ले मौकामा अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान बरामदी 
मचु�ुकाबाट समेत समिथ�त भएको देिखनाले सो 
सािबती बयानलाई �माणमा िलन िम�ने नै दिेखयो । 
�. मनोज प�रयारले स�ु अदालतमा राजेश काक�लाई 
पिहले किह�यै िचनेको िथइन, पथलैयाबाट हेट�डा 
दाजकुो घरमा आउदँ ैगदा� रातोमाटे चेकपो�टमा गाडी 
चेकजाचँ गदा� मेरो िसटभ�दा तल लाग ुऔषध भेिटयो, 
उ� खैरो हेरोइनसगैँ प�ाउ परकेा �ितवादीले फालेको 
रहेछ भनी इ�कारी बयान गर ेतापिन िनजह�ले मौकाको 
बयानलाई अ�यथा हो भनी िजिकरसमेत निलएको 
अव�थामा िनजको अदालतमा भएको सो बयानलाई 
भरपद� र प�यारलायक मा�न सिकने अव�था नरहने । 

�ितवादीले मौकामा आफूबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको �वीकार गरी पर�पर पोलमा स�ु 

अदालतमा आफूबाट बरामद भएको नभई चेकपो�टमा 
गाडी चेक गदा� मेरो िसटभ�दा तल भेिटएको भ�ने 
िजिकर िलएकोमा हाल पनुरावेदन गदा� सेवन गन� 
आशामा साथीले िदएको लाग ु औषध बोक� िहडेँको 
अव�थामा फेला परकेो भ�ने िजिकर िलएबाट िनज 
�ितवादी मनोज प�रयारको स�ु अदालतसम� 
भएको बयान र पनुरावेदन िजिकर िमलेको देिखदैँन । 
साथै �.स.िन. िवसनु दयाल साहले स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई बरामदी मचु�ुकालाई समिथ�त ह�ने गरी 
�ितवादी मनोज प�रयारको पे�टीिभ� लाग ु औषध 
बरामद भएको भनी लेखाइिदएबाट समेत िसटमिुन 
बरामद भएको भ�ने यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब नदिेखने । 

मनोज प�रयारको उपि�थित सो बरामद 
लाग ु औषध िदन पठाउने �यि� भएको ठाउमँा 
नदिेखए तापिन उ� लाग ुऔषध बरामद ह�दँाको िमित 
२०६९।२।२७ मा बसमा भेट भई त�काल कुराकानी 
भई अका� �ितवादी राजेश काक�ले �याएको ६३ 
�ामम�येबाट २० �ाम आ�नो साथमा िलई लकुाई 
राखेको अव�थामा बरामद भएको छ । यिद दवुैजना 
�ितवादीह�बीच पूव�िचनजान नभएको भए तथा सो 
लाग ुऔषध ओसारपसार गन� पूव�स�लाह नभएको भए 
अचानक बीच बाटोबाट बस चढेका यी �ितवादी मनोज 
प�रयारले िचनजान गरी लाग ुऔषध खैरो हेरोइनज�तो 
महंगो लाग ुऔषध २० �ामको प�रणाममा उसैबखत 
आ�नो साथमा लकुाई रा�न ु पन� अव�था िथएन । 
�य�तै अका� �ितवादी राजेश काक�ले पिन �य�तो 
महंगो लाग ु औषध भरखर ै बसमा िचनजान भएका 
�यि�लाई २० �ामको प�रणाममा यि�कै िदन ुपन� कुनै 
आधार र कारण देिखदँैन । बरामद भएको ६३ �ामको 
लाग ु औषध ओसारपसारकता�  यी �ितवादी मनोज 
प�रयारसमेत सलं�न रही लाग ु औषध ओसारपसार 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएको दिेखदँा यी �ितवादीले 
सेवनमा मा� सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन 
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िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।   
अतः उि�लिखत िववेिचत आधार र 

कारणह�बाट �ितवादी मनोज प�रयारले संय�ु �पमा 
६३ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ओसारपसार गरकेो 
�मािणत ह�न आएकोले िनजह�लाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(च)(छ) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम 
जनही १० वष� कैद र �.१,००,०००।- ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहरी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।०५।१७ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।०२।२१ 
मा भएको फैसला िनज �ितवादी मनोज प�रयारको 
हकमा िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-१४००, जबरज�ती करणी, 
�ेमबहादुर पुन िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले स�ु अदालतमा बयान गदा�, 
पीिडतको दाजसुगँ �रसइवी िथयो भनी आ�नो बयान 
िजिकर िलएको भए तापिन उ� �रसइवी भएको 
कुरा कहीकँतै ख�ुदैन । �रसइवी भए पिन इवी सा�ँन 
पीिडतको इ�जत आमदमा आचँ प�ुयाउने गरी झ�ुा 
जाहेरी िदएका ह�न् भनी भ�न सिकने अव�था पिन 
देिखदँैन । मौकामा घटना�थलमा त�काल पगेुक� 
न�दकला ख�ीले घरमा कोही नभएको अव�थामा 
�ेमबहादरु पनुले मेरी अपाङ्ग न�दलाई िभ� लगी 
जबरज�ती करणी गद�गदा�को अव�थामा मैले फेला पारी 
ससरुासमेतलाई बोलाई समा�न खो�दा हामीह�लाई 
लछारपछार पारी भागी गएका ह�न् भनी ग�रिदएको 
कागजलाई पिु� ह�ने गरी यी �ितवादीले मौकामा गरकेो 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट पिु� ह�न 
आएको देिखने । 

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
पिन पीिडतको योिन िझ�ली �याितएको छ भनी 
उ�लेख देिख�छ । �ितवादीले मौकामा बयान गदा� 
पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरालाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । पीिडतले स�ु 
अदालतमा उपि�थत भई आफूले िदएको जाहेरी 
बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी आफूलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी बकप� ग�रिदएको 
देिखदँा साथै पीिडत अपाङ्गसमेत भएको दिेखदँा यी 
�ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. तथा सोही महलको ३क नं. िवपरीतको कसरु 
अपराध गरकेो देिखन आउने । 

जाहेरीमा �य� गरकेो त�यलाई पीिडतले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको 
अव�थामा घटनाको ��य�दश� �वयम् पीिडत �यि� 
ह�ने ह�दँा पीिडत �यि�ले घटनाको त�काल पिछ �य� 
गरकेो कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को 
ख�ड (क) र (ख) �माणमा �हण गनु�पन� ।  

�ितवादी �ेमबहादर पनुले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� पीिडत �ेरणा ख�ी 
(प�रवित�त नाम) लाई जबरज�ती करणी गरकेोमा पूण� 
�पमा सािबती भई बयान गरकेो दिेख�छ भने स�ु 
अदालतमा मेरो नाग�रकता िलन  दाजकुो घरमा आएको 
अव�थामा जाहेरवालीको र मेरो दाज ु गणेशबहादरु 
पनुसगँ परुानो �रसइवी रहेकोले सोही कारणबाट मलाई 
झ�ुा जहेरी िदएका ह�न् भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो दिेखए तापिन सो इ�कारी बयानलाई 
अ�य �वत�� �माण�ारा �मािणत गन� सकेको 
देिखदँनै । यी �ितवादीको मौकाको बयानलाई 
जाहेरवालाले मौकामा िदएको जाहेरी, पीिडतले 
मौकामा गरकेो कागज, तथा पीिडत आफँै स�ु 
अदालतमा उपि�थत भई मौकामा भएको कागजलाई 
समिथ�त ह�ने गरी ग�रिदएको बकप�, ��य�दश�को 
कागज, पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतका 
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कागजातह�बाट यी �ितवादी �ेमबहादरु पनुले पीिडत 
�ेरणा ख�ी (नाम प�रवत�न) लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो पिु� ह�न आएको दिेखने ।

िमित २०६७।१०।१७ गते बाकेँ िज�ला, 
नौब�ता-८ ि�थत घरमा बसेको अव�थामा अपाङ्ग 
जाहेरवाली �ेरणा ख�ी अपाङ्गलाई भाउजू न�दकला 
ख�ीले बािहर �याई राखी कामकाजका लािग गएको 
अव�थामा िनज �ेमबहादरु पनुले कोही नभएको 
मौका छोपी जबरज�ती करणी गरकेो िनजको 
भाउजूले सनुाएबाट थाहा पाएका ह� भनी मौकामा 
बिुझएका मािनसह� मानबहादरु सनुार, भपुाल वली 
र ने�लाल वलीको मौकाको कागजसमेतबाट यी 
�ितवादी �ेमबहादरु पनुले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु गरकेो त�य पिु� ह�न आएको दिेखदँा �ितवादी 
�ेमबहादरु पनुलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. िवपरीत कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी 
�ेमबहादरु पनुलाई सोही ऐनको ३(५) नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद ह�ने ठह�याई, साथै पीिडत अपाङ्ग दिेखदँा 
सोही ऐनको दफा ३क बमोिजम �ितवादीलाई थप 
५ वष� कैदसमेत ह�ने ठह�याई र �ितवादी �ेमबहादरु 
पनुबाट �ितपूित�बापत �.२१,०००।- पीिडतलाई 
भराई िदने ठह�याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।०८।२७ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०६९।१२।२५ मा सदर ह�ने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेको देिखने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण 
कारणह�समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादी �ेमबहादरु 
पनुले जाहेरवाली पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएको दिेखदँा िनज �ितवादी 
�ेमबहादरु पनुलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. िवपरीत कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी 
�ेमबहादरु पनुलाई सोही ऐनको ३(५) नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद ह�ने ठह�याई, साथै पीिडत अपाङ्ग दिेखदँा 

सोही ऐनको दफा ३क बमोिजम �ितवादीलाई थप 
५ वष� कैदसमेत ह�ने ठह�याई र �ितवादी �ेमबहादरु 
पनुबाट �ितपूित�बापत �.२१,०००।– पीिडतलाई 
भराइिदने ठह�याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।०८।२७ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०६९।१२।२५ मा सदर ह�ने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क १ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-WO-००७६७, उ��ेषण / परमादेश, 
ह�रराम धवल िव. �हरी �धान काया�लय, न�साल 
काठमाड�समेत

िनवेदक िज�मेवार �हरी कम�चारी भई �हरी 
ऐन तथा िनयमावलीले तोकेको �हरी आचरण �यवहार 
तथा ल�िगक अनशुासनमा सवंेदनशील भई ल�िगक िहसंा 
िनय��णमा सि�यता देखाई मिहलाह�लाई उिचत 
�यवहार गनु�पन�मा एक मिहला �हरी कम�चारीमािथ 
अभ� �यवहार गरकेो दिेखएकोले िनज �हरी हव�दार 
ह�रराम धवललाई �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ११२ को देहाय (क) र (ख) मा उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार सोही िनयमावलीको िनयम १०६ को 
कसरुमा सोही िनयमावलीको िनयम १०९ को देहाय 
(क) (७) बमोिजम त�लो पदमा (�हरी हव�दार पदबाट 
�हरी जवान पदमा) घटुवा गन� गरी �हरी उपरी�कबाट 
िमित २०७२।०९।१७ मा भएको िनण�य पनुरावेदन 
तहबाट सदर ह�ने ठहरी �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०७२।१०।२५ मा िनण�य भएको देिखन 
आउने ।

िनवेदक ह�रराम धवलले �हरी हव�दार 
पदमा काय�रत रहदँा �हरी संगठनको मया�दा तथा 
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�ित�ठामा आचँ आउने गरी अनशुासनहीन काम गरी 
�हरी आचरण �यवहार तथा ल�िगक अनशुासनमा 
संवेदनशील भई ल�िगक िहसंा िनय��णमा समेत 
सि�यता देखाई मिहलाह�लाई उिचत �यवहार 
गनु�पन�मा एक मिहला �हरी कम�चारीमािथ अभ� 
�यवहार गरकेो पिु�ट ह�न आएकोले िनज िनवेदक 
ह�रराम धवललाई �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ११२ को दहेाय (क) र (ख) मा उि�लिखत 
�यव�थाअनसुार सोही िनयमावलीको िनयम १०६ को 
कसरुमा सोही िनयमावलीको िनयम १०९ को देहाय 
(क) (७) बमोिजम त�लो पदमा (�हरी हव�दार पदबाट 
�हरी जवान पदमा) घटुवा गन� गरी �हरी उपरी�कबाट 
िमित २०७२।०९।१७ मा भएको िनण�य पनुरावेदन 
तहबाट सदर ह�ने ठहरी �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०७२।१०।२५ मा िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट 
नदेिखदँा �रट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� देिखन आएन । अतः ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CI-१३१२, िनषेधा�ा, 
सराजुल िमयाँ मंसुरी िव. इ��िनल गु�ा

िनवेदन दाबीको िक.नं.९५ को ज�गाको मोही 
यी पनुरावेदक सराजलु िमया ँ मंसरुी भएका िनजले नै 
भोगचलन गरी वाली लगाई कुत धरौट राखी बझुाई 
आएको भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको पाइ�छ, 
सो कुरालाई ��यथ� िनवेदकले ख�डन गन� सकेका 
छैनन् । मोहीको हैिसयतले कमाई आएको ज�गामा �वेश 

गन� रोक लगाउन निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाले िवप�ीको नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�ने ठह�याई गरकेो िमित २०६७।३।२१ को आदेश 
कानूनको रोहमा िमलेको देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
िनवेदन दाबीको िक.नं. ९५ को ज.िव. ०-१२-० 
को ज�गामा अनािधकार ह�त�ेप, दखल, क�जा 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीको नाउमँा िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६७।३।२१ को आदशे उ�टी भई 
िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०३४०, लटुिपट, 
अिमतकुमार बाजला िव. सराजुलिमया मंसुरी

वादी दाबीको उ� मोही लगत क�ा भएको 
भिनएको मूल �ोत सािबक ज�गाधनी द�डकुमारी 
उ�ेती र मोही भिनएका गफुर िमयाबँीच मोही लगत क�ा 
ह�ने गरी िमित २०३८।११।१४ मा भएको िमलाप�उपर 
चलेको िमलाप� िकत� र िमलाप� बदर म�ुामा िमलाप� 
कानूनतः बदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
२०६४।५।१० मा फैसला भएकोमा उ� फैसला 
अि�तम भई बसेको छ । २०३८।११।१४ को मोही 
लगत क�ा ह�ने गरी भएको िमलाप� िकत� ठहरी बदर 
भएपिछ ��यथ� �ितवादीका िपता गफुर िमयाकँो 
मोिहयानी हक �वतः �थािपत भएको मा�न ुपन� । 

िपताको शेषपिछ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) अनसुार िनजको छोरा यी ��यथ� 
�ितवादी सराजलु िमयालँाई मोिहयानी हक�ा�त 
ह�ने देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६४।५।१० को फैसला बदर गरी पाउन पनुरावेदक 
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वादीले दायर गरकेो ०६७-DP-०६५१ को फैसला 
बदर म�ुा पिन वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई बारा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।७।१४ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
२०६९।३।१७ मा फैसला भएको दिेखदँा कसैको मोही 
नभएको भ�ने वादी दाबी एवम् पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

िमलाप� बदर म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६४।५।१० को फैसलाले मोही 
�व. गफुर िमयाकँो मोिहयानी हक पूव�वत् कायम भएको 
िनज गफुर िमयाकँा नाउकँो उ� ज�गाको मोिहयानी 
हक िनजको छोरा यस म�ुाका �ितवादी सराजलु 
िमया ँमंसरुीको नाउमँा मोही नामसारी ह�ने ठह�याएको 
भूिमसधुार काया�लय, बाराको िमित २०६५।६।९ को 
फैसला सदर ह�ने ठहरी ०६७-DP-०६५१ को मोही 
नामसारी म�ुामा िनण�य भएको देिखदँा वादी दाबीको 
ज�गा मोहीको हैिसयतले �ितवादीको भोगचलनमा 
रहेको मा�न ुपन� । 

मोही बेदखली र मोही हटक म�ुामा मोहीबाट 
ज�गा बेदखली गरकेो ठह�याई भएको स�ु फैसला 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट सदर ह�ने ठहरी 
फैसला भएको ह�दँा वादी दाबीको ज�गाबाट आपँ, 
िससौ, बासँघारी �ितवादीले काटी लटुिपट गरी लगेको 
भ�न िम�ने अव�था नदेिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो स�ु बारा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित ०६९।३।१७ को फैसला अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको ६ नं. को 
कानूनी �यव�थाले वादीलाई सजाय गनु�पन� अव�था 
नदेिखदँा स�ुले वादीलाई �.३०,०००।- (तीस 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो फैसला कानूनसङ्गत 
नह�दँा केही उ�टी ह��छ भ�न ुकानून�ितकूल नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट वादी दाबी 

प�ुन नस�ने ठहर गरकेो हदस�म स�ु बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।७।१४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सो हदस�म सदर भई वादीलाई लटुिपटको ६ 
नं. ले �.३०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको उ� 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही उ�टी ह�ने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६९।३।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७४ साल असार २६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०६८८, उ��ेषण / 
परमादेश, सुर�े� िस�देलसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िश�कको बढुवा भएको अव�थामा िनजले 
सािबकमा खाईपाई आएको तलबमानभ�दा हाल बढुवा 
भएको पदमा केही हदस�म नै भएपिन बढी तलबमान 
�ा� गन� भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यसरी नेपाल 
सरकारको �वािम�वमा रहेका सरकारी वा साव�जिनक 
िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को मािथ�लो �ेणीमा 
बढुवा भएको अव�थामा त�लो तहभ�दा बढी नै 
तलबमान ह�नपुन� भ�ने उ� िनयमको मनसाय रहेको 
छ । बढुवा वा पदो�नितस�ब�धी अवधारणाअनसुार 
पिन कुनै �यि�को त�लो �ेणी वा पदबाट मािथ�लो 
�ेणी वा पदमा बढुवा ह��छ भने बढुवा भएको �ेणी 
वा पदअन�ुपको थप िज�मेवारीका साथै थप सेवा 
सिुवधामा पिन विृ� ह�न ुनै पन� । 

िनवेदकह� �ा.िव. ततृीय �ेणीबाट �ा.िव. 
ि�तीय �ेणीमा बढुवा भई काय�रत िश�कह� भएकोमा 
कुनै िववाद छैन भने िमिसल संल�न कागजातह� एवम् 
िनजह� काय�रत् िविभ�न िव�ालयह�बाट खाईपाई 
आएको तलबमानस�ब�धी िववरण हेदा� �ाथिमक 
िव�ालय ि�तीय �ेणीमा बढुवा भएका िश�कह�को 
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तलबमानभ�दा �ाथिमक िव�ालय ततृीय �ेणीमा 
काय�रत् िश�कह�को अि�तम तलबमान बढी 
भएको भ�ने �प� दिेखएको छ । यसरी िनजह�ले 
सािबक �ा.िव. ततृीय �ेणीमा रहदँा खाईपाई आएको 
तलबमानभ�दा हाल ि�तीय �ेणीमा बढुवा भएपिछ 
खाईपाई आएको तलबमान �यून देिखएकोले िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ अन�ुप िमलेको 
भ�ने देिखन नआउने । 

सरकारको िमित २०६६।४।४ को रा��सेवक 
कम�चारीह�को महगँी भ�ा, �थानीय भ�ा, िफ�ड 
भ�ा र नया ँतलबमान लागू गन� िनण�यबाट एउटै वष�सगैँ 
सेवा �वेश गन� �ा.िव.ततृीय �ेणीका िश�कले �ा�त 
गन� तलबभ�दा �ा.िव.ि�तीय �ेणीमा बढुवा भएका 
यी िनवेदकह�को तलबभ�ा कम ह�ने देिखई िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ को िवपरीत 
रहेको दिेखएकोले उ� िनण�य र सो िनण�यको आधारमा 
अथ� म��ालयले स�बि�धत िनकायह�मा लेखेको 
िमित २०६६।४।९ को प� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब �ाथिमक िव�ालय ततृीय 
�ेणीका िश�कले पाउने तलब रकमभ�दा ि�तीय 
�ेणीको िश�कले पाउने तलब रकम �यून नह�ने गरी 
िनवेदकह�को �ा.िव. ि�तीय �ेणीको तलबमान िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ अनकूुल ह�ने गरी 
हालस�म निमलाएको भए िमलाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०९७१, उ��ेषण / 
परमादशे, उ�म महज�न िव. �म अदालत, अनामनगर, 
काठमाड�समेत

कुनै पिन सं�था वा �ित�ानमा काम गन� 
कामदारले इमा�दारीपूव�क आ�नो कत��य िनवा�ह 
गनु�पछ�  । कानूनबमोिजमको आ�नो कत��य पूरा नगरी 
स�ंथा वा �ित�ानलाई हािन नो�सानी प�ुने काय� गन� 
कामदार वा �िमकलाई जनु िनकायले िनय�ु गरकेो छ 
उ� िनकायले कानूनबमोिजम सजाय गन� पाउने । 

िनवेदकलाई सव��थम �ाहकबाट 
सटही गन� आएको रकमको पूरा �वाइन भ�ुानी 
निदएको भनी �यािसनोमा आएका �ाहकले नै 
उजरुी गरकेो र  �यािसनोको सपुरभाइजरले तयार 
गरकेो �ितवेदनसमेतको आधारमा िनवेदकलाई 
�प�ीकरणको माग गरी सनुवुाइको पया�� मौका 
िदइएको नै देिख�छ । यसरी िनवेदकले �यािसयरको 
�पमा काम गदा� �वाइन लकुाई �ाहकबाट बढी रकम 
िलएको पिु� भएको अव�थामा िनजलाई �प�ीकरणको 
समेत पया�� मौका िदई सेवाबाट बखा��त गन� गरी 
भएको �यव�थापनको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी भएको �म अदालतको फैसलामा कुनै कानूनी 
�िुट रहेको नदेिखने । 

कुनै पिन सं�था वा �ित�ानमा काम गन� 
कामदार वा �िमकले कामदार वा �िमकको हैिसयतमा 
काम गदा�को अव�थामा क�पनीको कुनै सामान चोरी 
गछ�  वा हािन नो�सानी प�ुयाउछँ भने �म ऐन आकिष�त 
ह��छ र �म ऐनको आधारमा क�पनीले सजाय गन� 
पाउछँ । कुनै काय�को स�ब�धमा अ�य कानून आकिष�त 
ह��छ वा ह�दँनै भ�ने िवषयले �म ऐनबमोिजम सजाय 
गन� निम�ने भ�ने नह�ने ।

अतः िववेिचत आधारमा िनवेदकले 
�यािसयरको �पमा काम गदा�को अव�थामा �ाहकबाट 
सटही गन� आएको रकमको पूरा �वाइन भ�ुानी निदई 
चोरी गरकेोले �म ऐनबमोिजम िनजलाई पदबाट 
म�ु गन� गरी �यव�थापनबाट भएको िनण�य तथा 
सो िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको �म अदालतको 
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फैसलामा कानूनी �िुट भएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको उ��ेषणको आदेश जारी गनु�  परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-०५२९, दूिषत 
बेप�े नामसारी िलखत बदर दा.खा. बदर, दता� बदर, 
तुलसीमाया भुजेल िव. िडकबहादुर भुजेल

वादी िडकबहादरु भजुेल यी �ितवादी 
पनुरावेदकको सहोदर भाइ भएको त�यमा कुनै िववाद 
देिखदँैन । �ितवादी पनुरावेदकले आ�नो पनुरावेदन 
प�मा वादी िडकबहादरु भजुेल बेप�ा भएको भनी 
उ�लेखस�म गरकेो भए तापिन यी वादी आ�नो 
भाइ नाताको �यि� भएको त�यलाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । यसरी िजउदँो नै रहेको आ�नो भाइ नाताको 
�यि�को स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख नै नगरी अका� 
भाइ रामबहादरु भजुेल बेप�ा भएको भ�ने आधारमा 
आ�नो नाममा दा.खा.दता� गनु�पन� भनी उ�लेख गरकेो 
बेहोरा र सो बेहोरालाई आधारमानी मालपोत काया�लय, 
भोजपरुले गरकेो दा.खा. दता�को िनण�य दूिषत िनण�य 
होइन भ�ने पनुरावेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।

कृिष िवकास ब�कले ऋण असलुीको �ममा 
िधतो रहेको उ� ज�गा िललाम गरी यी िवप�ी 
तलुसीमायाले िललाम सकार गरी आ�नो नाममा 
नामसारी दा.खा.दता� गराएको अव�था ��ततु म�ुामा 
होइन । यसरी दा.खा.दता�  गराइएको ज�गाको हकदार 
वादी िडकबहादरु भजेुलसमेत भएको अव�थामा 
िनजको स�ब�धमा कुनै बेहोरा नै उ�लेख नगरी तथा 
ज�गाधनी रामबहादरु भजुेल बेप�ा भएको भनी गलत 
िववरण उ�लेख गरी गराइएको िनण�य दूिषत नै भएको 

देिखने ।
अतः िववेिचत कारण र आधारमा मालपोत 

काया�लय, भोजपरुबाट िमित २०५४।०१।१८ मा 
भएको नामसारी दा.खा.दता� िनण�य दूिषत देिखएकोले 
बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
िमित २०७२।३।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WO-०२१८, उ��ेषण, 
शा�तकुमार तुलाधर िव. िनजामती िकताबखाना, 
ह�रहरभवन पु�चोक, लिलतपुरसमेत 

नाग�रकतामा उ�लेख भएअनसुार 
�रट िनवेदक शा�तकुमार तलुाधरको ज�मिमित 
२०१४।१२।१४ देिख�छ भने शैि�क यो�यताको 
�माणप�मा र १३ पाने िसट रोलमा उ�लेख 
भएअनसुार ज�मिमित २०१४।९।११ भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । यसका साथै �रट िनवेदकले स�ुमा 
२०३१ सालमा राि��य प�चायत सिचवालयमा 
अ�थायी िनयिु� पाई सेवा गदा� िनज आफँैले भरकेो 
१ पाने िसटरोलमा उ�लेख भएअनसुार िनजको 
ज�मिमित २०१३।९।२ भ�ने दिेखन आएकोले यी �रट 
िनवेदकको ज�मिमित यिकन नभई ३ वटा ज�मिमित 
उ�लेख भएको देिखने ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम १०२क मा कुनै �माण फाराममा वष� मा� 
उ�लेख भएको र अक� �माणप�मा पूरा ज�मिमित 
खलेुको रहेछ । �य�तो �माणप�मा उि�लिखत 
ज�मिमितह�को बीचमा १ वष�स�मको अ�तर दिेखए 
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पूरा खलेुको ज�मिमितलाई र एकवष�भ�दा बढीको 
अ�तर देिखए जनु िमितबाट पिहले अवकास ह��छ 
सोही िमितबाट अवकास िदइनेछ भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाका आधारमा 
हेदा� ३ वटा ज�मिमित देिखएका यी �रट िनवेदकको 
िनजामती सेवा �योजनाथ� यिकन ज�मिमित कायम 
गनु�पन� ��ततु स�दभ�मा उ� ३ वटा ज�मिमितम�ये 
पिहलो ज�मिमित २०१३।९।२ र दो�ो ज�मिमित 
२०१४।९।११ दिेखएको उ� २ वटा ज�मिमितको 
बीचमा १ वष�भ�दा बढीको फरक देिखएकाले िनजको 
ज�मिमित २०१३।९।२ नै कायम ह�ने दिेखने ।

अतः �रट िनवेदकले सरकारी नोकरी 
स�ु गदा� आफँैले भरकेो िसटरोलमा उ�लेख भएको 
ज�मिमितह�म�ये िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ३३(३) तथा िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम १०२क. तथा �यव�थािपका 
संसद ् सिचवालयस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा 
४५ को उपदफा ३ समेतमा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार �रट िनवेदकको ज�मिमित 
२०१३।९।२ कायम ग�रएको देिखन आएकोले 
िनजामती िकताबखानाको िमित २०७३।३।२९ को 
िनण�य कानूनअन�ुपकै दिेखदँा ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदन मागअनसुार आदशे जारी गन� िम�ने अव�था 
देिखन आएन । तसथ�ः ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७३ साल मङिसर २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CI-०३१२, िनषेधा�ा, 
�काश शाही िव. िववेक �े�समेत 

पनुरावेदक �काश शाही र ��यथ� िववेक 
�े�बीच �यापा�रक कारोबार भई रकम लेनदनेको 

िवषयमा िववाद भएको कुरा दवैु प�ले �वीकार गरकेो 
देिख�छ । रकम लेनदेनको िवषय देवानी �कृितको 
भएकोले �यस स�ब�धमा परकेो उजरुीले िववाद 
समाधान गन� �े�ािधकार महानगरीय �हरी प�रसर र 
महानगरीय �हरी अपराध महाशाखाको नभएको कुरा 
महानगरीय �हरी अपराध महाशाखाले पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा पेस गरकेो िलिखत जवाफबाट 
पिन देिख�छ । ��यथ� िववेक �े�ले महानगरीय �हरी 
प�रसरमा ठगी र ब�िकङ कसरुस�ब�धी अपराधमा 
आव�यक कारबाही गन� भनी िनवेदन िदएकोले सोही 
स�ब�धमा ब�ुन यी पनुरावेदक �काश शाहीलाई 
बोलाएपिछ ब�ुदै जादँा लेनदनेको िववाद देिखएकोले 
आपसमा सहमित गन� पठाएको भनी महानगरीय �हरी 
प�रसरको िलिखत जवाफबाट देिखने । 

िनषेधा�ाको िनवेदन दायर भइसकेप�ात् पिन 
िनज �काश शाहीले िववेक �े�लाई �.१,००,०००।- 
बझुाएको स�ु िमिसल संल�न रिसदबाट देिखनकुा 
साथै िनजले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा�समेत 
�वीकार गरकेा छन् । िनजले सो रकम पनुः सचुा� 
गन� भनी िदएको िजिकर िलए तापिन यी पनुरावेदक 
र ��यथ�बीच रकम लेनदेनकै स�दभ�मा िववाद भई 
��ततु िनवेदन परकेोमा म�ुा चिलरहेकै अव�थामा 
पनुः अक� लेनदेनको �यवहार भएको होला भनी 
िनजको िजिकर िव�ास�द नदेिखने ।

पनुरावेदकलाई �हरीले प�ाउ गरेको वा 
प�ाउ गन� कुनै पूज� जारी गरेको अव�था िमिसलबाट 
देिखएको छैन ।  महानगरीय �हरी प�रसरमा ठगी र 
ब�िकङ कसरुको अपराधको िनवेदनको स�दभ�मा 
ब�ुनको लािग िनजलाई बोलाएकोस�म देिखएको 
छ । उ� ठगी र ब�िकङ कसरु फौजदारी अपराध 
भएको र सो िवषयमा िनवेदन िलई कारबाही गन� 
अिधकार कानूनले �हरी काया�लयलाई िदएको ह�दँा 
सो स�ब�धमा ब�ुन बोलाएको काय�लाई कानूनिवपरीत 
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रहेको मा�न िम�दैन । महानगरीय �हरी प�रसरले नै सो 
स�ब�धमा ब�ुदै जादँा देवानी �कृितको लेनदने िववाद 
देिखएकाले आपसमा िम�न िफता� पठाएकोसमेत 
िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो र दवेानी �कृितको 
िववादमा प�ाउ गन� थनुामा रा�ने वा जबरज�ती 
कागज गराउने काय� नगरकेो भनी उ�लेख गरकेोले 
िनवेदकको भनाईको आधारमा मा� पनुरावेदकलाई 
जबरज�ती प�ाउ गन�, कागज गराउने आशङ्काको 
िव�मानता नरहेकोले िनषेधा�ाको आदेश जारी नह�ने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट 
मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नरहेकोले िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।११।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ३० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०३४७ र ०७१-
CR-०९२४, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
नेपाल सरकार िव. सुिनता भ�ने दुगा� देवी र�ेमीसमेत र 
िवनोद भािटया भ�ने िवनोद म�डल िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह� िवनोद भािटया भ�ने िवनोद 
म�डल र सिुनता भ�ने दगुा�  र�ेमीउपर िकटानी जाहेरी 
परकेो, पीिडतह�ले गरकेो बयान र बकप�मा समेत 
जाहेरवालीह�लाई िनजसमेतले बे�न लाने उ�े�यले 
भारत लाने �ममा भैरहवाको सनुौली नाकास�म 
प�ुयाएको र नाकामा माइती नेपालले बेिचनबाट 
जोिगएको भ�ने बेहोरा लेखाई जाहेरवालीह�ले िजिकर 

िलएको अव�थामा जाहेरवालीह�ले �ितवादीह� 
उपर आफूलाई िब�� गन� लगेको भनी झ�ुा पोल 
गनु�पन� कुनै  औिच�यपूण� कारण नदेिखदँा पीिडतह�को 
भनाईलाई अ�यथा मा�न सिकने अव�था नरहेको 
र �ितवादीह�लाई लागेको कसरु ख�डन गन� भार 
�ितवादीह�मा नै रहेकोमा �ितवादीह�ले सा�ी 
बकाई आ�नो इ�कारी पिु� गन� सकेकोसमेत नदेिखने ।

बे�ने उ�े�यले लगेको होइन भ�ने कुराको 
�माण पिु� गराउन ु पन� दािय�व यी �ितवादीह�ले 
प�ुयाउन ु पन�मा लगेको कुरा �वीकारपेिछ बे�ने 
उ�े�यले होइन भ�ने ठोस �माण िदन सकेको नह�दँा 
�यि�कै मौिखक भनाइका भरले िनजह�को सफाइको 
आधार ब�न सकेको पिन देिख�न । यस आधारबाट 
यी �ितवादीह�ले बेचिबखन गन� उ�े�यले नै पीिडत 
जाहेरवालीह�लाई िलई गएको भ�ने कुरा पिु� भएको 
मा�न ुपन� देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणबाट यसमा 
�ितवादी िवनोद भािटया भ�ने िवनोद म�डल र 
�ितवादी सिुनता भ�ने दगुा�देवी र�ेमीले पीिडतलाई बे�ने 
उ�े�यले भारततफ�  िसमानामा लगी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण)  ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(क) को कसरुको उ�ोगस�म गरकेो पिु� भएकोमा 
ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसरु कायम गरी ऐ.ऐनको 
दफा १५(१)(छ) बमोिजम सजाय गन� गरकेो िमित 
२०६९।३।२७ को स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसला निमलेको भनी उ� फैसला केही उ�टी भई 
कसरुको �कृित हेरी �ितवादीह� िवनोद भािटया र 
दगुा� देवी र�ेमीलाई उ� ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) 
का आधारमा जनही १४ वष� कैद र �.५०,०००।– 
ज�रवाना ह�ने कसरुको उ�ोग गरबेापत ऐ.ऐनको दफा 
१५(१)(ज) बमोिजम उ� सजायको आधा सजाय ह�ने 
साथै ऐ.ऐनको दफा १७ बमोिजम �ितवादीह�बाट 
जनही �.२५,०००।– �ितपूित� पीिडतलाई भराई 
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िदनेसमेत ठह�याई पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
िमित २०७०।१०।१३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CR-०१४४, कत��य 
�यान, ह�रबहादुर भ�ने चुनबहादुर साक� िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीको बयान, मतृकको 
टाउकोलगायतका मािथ�ला भागमा चोट रहेको 
दे�ने �यि�ह�को कथन, घटना�थलमा पाइएको 
ढुङ्गा तथा �यसमा लागेको रगत‚ �ितवादी तथा 
मतृकको बीचमा रहेको मनमटुाव तथा िववादको 
ि�थित, �ितवादीको प�रवारको भा�सामा तयार भएको 
खानामा िवष हा�न गएकोमा उ� काम नगरी फक� को 
भ�ने �माणका िवरमान िकसानले ग�रिदएको मौकाको 
भनाई, �वयम् �ितवादीको प�नी िगता साक�को 
मौकामा भएको कागजमा उि�लिखत कथनलगायतका 
�माणले �ितवादीको मौकाको बयान बेहोरालाई 
समथ�न गरकेो अव�थामा उ� बयानलाई �ितवादीको 
िव�� �माणमा िलन सिकने अव�था िव�मान रहेको 
देिखन आएको ह�दँा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गरकेो स�ु बागलङु िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण तथा 
�माणसमेतबाट �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 

सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने भनी ठहर 
गरकेो स�ु बागलङु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।३।१६।२ को फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित २०७२।२।४ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CI-१०५४, लेनदने, 
पुनदेव साह कलवार िव. िशवजी साह कलवार 

यस अदालतबाट रकम बझुाएको भनी 
पेस भएको भरपाईको �ितिलिपमा तल मािथ अ�य 
कुनै �यि�को नामसमेत उ�लेख नभएको तथा 
भरपाई जाचँ गरी राय िदने िवशेष�समेत अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� नगरकेोसमेत ि�थितमा उ� 
भरपाईलाई मा�यता िदई स�ु एवम् पनुरावेदन 
अदालतबाट भएका फैसला फरक पन� स�ने भनी 
यस अदालतबाट िन�सा �दान भएकोमा द�तखत 
नमनुा परी�ण गन� िवशेष�ले कारणसिहत राय िदई 
यस अदालतको आदेशबमोिजम बकप� गरकेो देिखदँा 
िवशेष�को परी�ण राय अ�यथा हो भ�न सिकने 
अव�था नदिेखदँा उ� भरपाई स�े साचँो देिखन 
आउने ।

तसथ� भरपाई िकत� हो भ�ने पनुरावेदक 
/ वादीको बयान बेहोरासमेत िव�वसनीय नदेिखदँा 
िमित २०६२।८।१५ गतेको बही खाताको भरपाईबाट 
पनुरावेदक / वादीले ��यथ� / �ितवादीबाट 
�.१,६०,०००।- बझुी िलएको त�य पिु� ह�न 
आएको दिेखई िववादको तमसकुको रकमभ�दा 
अ�य कुनै �य�तो रकम बझेुको हो भ�ने पनुरावेदक / 
वादीको िजिकर एवम् कथनसमेत दिेखन नआएकाले 
पनुरावेदक / वादीले उ� दाबीकै रकमम�ये सावँा 
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र �याजको रकम बझुी बही खातामा बेहोरा जनाई 
ह�ता�र सहीसमेत गरकेाले उ� िमित २०६२।८।१५ 
गतेस�मको �याज र सावँा रकममा क�ा गरी बाकँ� ह�न 
आउने सावँा र सो सावँाको उ� िमित २०६२।८।१५ 
देिखको �याजसमेत पनुरावेदक / वादीलाई ��यथ� / 
�ितवादीले बझुाउनपुन� ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक 
/ वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारण र �माणसमेतबाट िमित २०६२।८।१५ गते 
पनुरावेदक / वादी पनुदेव साह कलवारले बझुेको रकम 
�.१,६०,०००।- क�ा गरी बाकँ� सावँा र �याज ��यथ� 
/ �ितवादीबाट पनुरावेदक / वादीले भ�रपाउने ठह�याई 
स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।७।१५ 
गते भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६७।४।२१ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CI-०३००, घर भ�काई 
पाऊँ, भरतबहादुर थापा �े�ी िव. सुजे���साद �े� 

�ितवादी सजुे���साद �े�ले घर िनमा�ण 
गदा� परुात�व िवभाग�ारा िनधा��रत मापद�ड पालना 
ग�रएको छ वा छैन, पालना नगरकेो भए कुन कुन 
कुरामा मापद�डिवपरीत िनमा�ण ग�रएको हो, िनजले 
काठमाड� महानगरपािलकाको �वीकृत न�साभ�दा 
के कुन कुरामा फरक पारी घर िनमा�ण गरकेा ह�न्, 
�वीकृत न�सा तथा मापद�डिवपरीत घर िनमा�ण 
ग�रएको भए घरको कुनै भाग भ�काए प�ुने हो वा पूर ै
घर भ�काउनपुन� हो, भ�ने ज�ता कुराह� िमिसलबाट 

�प� ह�न सकेको देिखएन । यी िवषयह�को यिकन 
नगरी सतही र हचवुाको भरमा कुनै िनण�य गनु�  
उपय�ु ह�दँैन । साथै �प� �माण तथा कानूनी आधार 
िबना कसैको िनजी स�पि�मा अित�मण गनु�  पिन 
�यायोिचत ह�दँैन । कुनै पिन िववादमा ब�ुनपुन� �माण 
बझुी सही िनण�य गनु�  �यायकता�को दािय�व हो । ��ततु 
म�ुाको िववािदत घर िव�व स�पदा सूचीमा सूचीकृत 
हनमुानढोकाको संरि�त �मारक �े�िभ� परकेो कारण 
सो स�ब�धमा परुात�व िवभाग तथा सरोकारवालालाई 
समेत बझुी पनुः इ�साफ ह�नपुन� नै देिखन आयो । यस 
ि�थितमा ��ततु म�ुा पनुः िनण�याथ� स�ु काठमाड� 
महानगरपािलकामा पठाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिखने ।

अतः काठमाड� महानगरपािलकाको िनण�य 
बदर गरी जो जे ब�ुनपुछ�  बझुी न�सा पासभ�दा 
िवपरीतको कुन कुन िनमा�ण भएको छ, के कित 
भ�काउन ु पन� हो यिकन गरी िनण�य गनु�  भनी पनुः 
िनण�यको लािग तारखेमा रहेका दवुै प�लाई तारखे 
तोक� िमिसल काठमाड� महानगरपािलकामा पठाई िदने 
भनी त�कालीन पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६६।११।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । िव�व स�पदा सूचीमा रहेको हनमुानढोका 
�े�को संर�णसमेतलाई �यानमा राखी सो स�ब�धमा 
परुात�व िवभागसमेतका सरोकारवालाह�लाई बझुी 
पनुः िनण�य गनु�  भनी म�ुाको िमिसल स�ु काठमाड� 
महानगरपािलकामा पठाई िदने । 
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६७-CI-०३७०, घर भ�काई 

पाऊँ, देवे��मान �े� िव. सुजे���साद �े� 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।
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४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-०४५९, लेनदेन, 
नकछेदी दास त�मा िव. िब�ू साह तेली 

�ितवादीले वादीको िलखतलाई 
जालसाजीको सं�ा िदएको देिखएको र उ� िलखतमा 
�.२,२४,०००।– को �प� अङ्क िकटान भई 
िलखत तयार भएको देिखएको अव�था ह�दँा उ� 
�.२,२४,०००।– को िलखतमा जालसाजीको दाबी 
रहेको देिखएकोले ��ततु म�ुामा सो िलखत जालसाजी 
ठहर ह�न सकेको छैन । उ� िलखत जालसाजी ठहर 
भएका अव�थामा वादीलाई िकत� कागजको १० नं. 
बमोिजम उ� िलखतमा लेिखएको अङ्कका आधारमा 
�.५६,०००।- ज�रवाना ह�न स�नेमा सोतफ� को 
�ितवादीको उ� दाबी नठहरकेाले मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको १८ नं. बमोिजम सोको आधाले ह�न आउने 
�.२८,०००।- �ितवादीलाई ज�रवाना ह�ने अव�था 
��ततु म�ुामा िव�मान देिखएकोले स�ु अदालतबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई उ� �.५६,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो उ� फैसला निमलेको 
ह�दँा िनज �ितवादीलाई �.२८,०००।- ज�रवाना 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट भएको 
िमित २०६८।२।९ को फैसला िमलेकै देिखन आएको 
छ । ��ततु िववादमा आफूले जालसाजीको िजिकर नै 
निलएकोले आफूलाई िकत� कागजको १० नं. बमोिजम 
सजाय ह�न ुनपन� भ�ने पनुरावेदकको ��ततु पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीलाई उ� �.५६,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१०।१७ मा भएको फैसला 
निमलेको ह�दँा सो हदस�मको स�ु अदालतको फैसला 
उ�टी गरी यी पनुरावेदक �ितवादी नकछेदी दास 
त�मालाई �.२८,०००।- ज�रवाना ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको िमित २०६८।२।९ को 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-०८९८ र ०६८-
CI-०९२५, फैसला बदर धम�लोप, जयच�� दास 
वै�णव िव. ह�रदेव�साद यादव र ह�रदेव�साद यादव 
िव. जयच�� दास वै�णव

िनजी आज�नको स�पि� ह�न उसको आ�नै 
�ान सीप �यासबाट िनजी आज�न गर ेवा कसैबाट दान 
वा बकस भएको वा कसैको अपतुाली परकेो वा �ी 
अंशधनको महलको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा �य�तो 
आज�नबाट पाएको स�पि� सो आज�न गन� वा पाउनेको 
िनजी ठहरी िनजले आफूखसु गन� पाउने हो तर यही 
ज�गा राजीनामा गरी िदने राघवे�� दासले आफूले 
शािल�ामलाई २०३७ सालमा राजीनामा गरी िदई 
पनुः सोही ज�गा २०३९ सालमा आएर ियनै राघवे�� 
दासले िलने र िमित २०५२।९।२३ मा राघवे�� दासले 
�वआज�न भनी उ�लेख गरी जयच�� िम�लाई िदएको 
देिख�छ । आ�ना नाउमँा भएको ज�गा शािल�ामलाई 
राजीनामा गरी िदने र शािल�ामबाट िलदँा यो िमितमा 
ख�रद गरकेो भनी जयच�� िम�लाई िददँा �वआज�न 
भनी उ�लेख गद�मा �वआज�नको हो भनी भ�न सिकने 
अव�था नरहने ।

महो�री िज�ला अदालतमा चलेको रामच�� 
ठाकुर लोहार र योगे��कुमार यादव वादी तथा राघवे�� 
दास वै�णव �ितवादी भएको धम�लोप म�ुामा िमित 
२०४३।३।३१ मा भएको िमलाप� हेदा� �ितवादी 
राघवे�� दास वै�णवका नाममा दता� रहेको जे जित 
ज�गा भए पिन बेचिबखन नामसारी गन� नपाउने गरी 
�ितवादीउपरको धम�लोपको दाबी छाडी िमलाप� 
भएको िमिसल सलं�न िमलाप�बाट दिेख�छ । उ� 
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िमलाप�मा गठुीको भनी �ितवादीले िब�� िवतरण 
गन� नपाउने भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिखयो । उ� 
ज�गा गठुीको होस् वा नहोस् �ितवादी राघवे�� दासका 
नाममा रहेको ज�गा िब�� िवतरण गन� नपाउने भ�ने 
कुरा �वीकार गरी िमलाप� भई सो िमलाप� अि�तम 
भई बसेको देिखदँा उ� िमलाप�लाई अ�यथा हो भ�न 
िम�ने अव�था नरहने ।

साव�जिनक गठुीको ज�गाको िवषयमा 
साव�जिनक चासो र सरोकार देखाई अदालतबाट 
अनमुितसमेत िलई िफराद दायर भएको दिेखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.८६ नं. िवपरीत वादीले िफराद 
दायर गरेको अथ� गन� िमलेन भ�दै �ितवादीले धम�लोप 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०५७।१०।९ मा भएको फैसला मनािसब ह�दँा सदर 
ठहरी वादी राम दलुार राय यादव �ितवादी रामकुमार 
दास वै�णव भएको २०५८ सालको द.ेप.ुनं.२८४६ को 
धम�लोप म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०६३।९।२० 
मा फैसला भइसकेको देिखदँा साव�जिनक सरोकारको 
िवषय मि�दरको हकसमेत जाने भएको भनी मलुकु� 
ऐन अ.बं.१० नं. अ�तग�त अनमुित िलई िफराद गरकेो 
मनािसब नै दिेखने ।

तसथ� वादी योगे��कुमार यादव �ितवादी 
जयच�� िम� भ�ने जयच�� दास वै�णव भएको सा.द.े
नं.९६४ को धम�लोप म�ुामा र वादी योगे�� कुमार 
यादव �ितवादी जयच�� दास वै�णव भएको िलखत 
दता� बदरसमेत म�ुामा २०४३।३।३१ मा अि�तम 
भएर बसेको धम�लोप म�ुामा भएको िमलाप�मा 
�ितवादीको नाउमँा भएको ज�गा िब�� िवतरण गन� 
नपाउने गरी िमलाप�मा उ�लेख भएको अव�थामा 
िब�� ग�यो भ�नेसमेत वादी दाबी नप�ुने गरी िलखत 
बदर र धम�लोप म�ुामा स�ु महो�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५६।१२।१७ मा र पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०५८।६।१७ मा भएको 
फैसलाबाट मि�दरको तफ� बाट दाबी िलई आएका यी 

पनुरावेदक / वादीसमेतको हकमा असर परकेो देिखदँा 
धम�लोप म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०६३।९।२० 
मा भएको फैसला तथा स�ु अदालतबाट िमित 
२०४३।३।३१ भएको िमलाप�समेतका आधारबाट 
िब�� गन� नह�ने कुटीको ज�गा िब�� गरकेाले 
धम�लोपसमेत गरकेो ठह�याई फैसला गनु�पन�मा स�ु 
िज�ला अदालतले धम� लोप ह�ने ठहर गरी भएको फैसला 
केही उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा पनुरावेदक / �ितवादी 
जयच�� दास वै�णवको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र �माणसमेतबाट 
वादी दाबीको ज�गा मठको नै भनी भएको िज�ला 
अदालतको िमित २०५६।१२।१७ र पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०५८।६।१७ को फैसलाले मठको 
हक गएको भ�ने देिखन नआएको भनी फैसला बदर 
गन� गरी स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१।७ भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट भएको िमित २०६८।३।२६ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई धम� लोप ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१।७ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २६ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-CI-०८९९ र ०६८-CI-०९२६, 

िलखत दता� बदर, जयच�� दास वै�णव िव. 
ह�रदेव�साद यादव र ह�रदवे�साद यादव िव. 
जयच�� दास वै�णव
 § ०७१-CR-०४६१, जालसाजी, जयच�� 

दास वै�णव िव. ह�रदवे�साद यादव
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 § ०७१-CR-०४६२, लटुिपट, जयच�� दास 
वै�णव िव. वेचन साहसमेत

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०७९१, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. गोिव�द महज�नसमेत 

िववादका स�दभ�मा उ�लेख ग�रएको 
िक.नं.२०९ को ०-४-३-० ज�गा �.१,५०,०००।– 
जाहेरवालीले िलई िमित २०५२।६।१० मा 
र.नं.१५११ बाट िलखत पा�रत गरी �ितवादी गोिव�द 
महज�नलाई हकह�ता�तरण गरकेो देिख�छ । सोही 
िमित २०५२।६।१० मा अक� घरसारको िलखत 
ग�र १ वष�िभ� रकम िफता� िदई ज�गासमेत िफता� 
गन� समझदारी भएको त�य ��ततु ह�न आएको छ । 
सोबमोिजम ज�गा िफता� नगरी तहतह ह�ता�तरण 
गरकेो िवषयलाई िलएर यो ठगी म�ुा दायर ह�न आएको 
पाइ�छ । जाहेरवाला तथा �ितवादी गोिव�द महज�नका 
बीच भएको कारोबार �यवहार देवानी �कृितको हो 
भ�ने त�य �माणमा ��ततु ह�न आएको रिज��ेसन 
िलखतह�बाट ��ट देिख�छ । वादी नेपाल सरकारले 
देवानी दािय�व िनवा�ह नगरकेो िवषयलाई िलएर 
ठगीतफ�  दाबी गरी फौजदारी दािय�व बहन गराउने 
भनी ��ततु म�ुा परकेो देिखदँा कानूनतः ठगी म�ुामा 
अिभयोग लगाउन ुमनािसब नदेिखने । 

अनसु�धान तहिककात गन� �हरी 
काया�लयलाई २०६० सालमा नै ठगीतफ�  कारबाहीका 
लािग उजरुी परी थाहा भइसकेपिछ मलुकु� ऐन, ठगीको 
महलको ८ नं. बमोिजम थाहा पाएका िमितले १ 
वष�िभ� म�ुा दायर गनु�पन� िथयो । तर, ��ततु म�ुाको 
अिभयोगप� २०६५।१।१५ मा मा� दायर ह�न आएको 
देिखयो । यस अव�थामा ��ततु म�ुा हद�यादिभ� 
दायर गरकेो भ�ने देिखन आएन । तसथ�, ��ततु 
म�ुाको अनसु�धान गन� �हरी काया�लयलाई २०६० 
सालमा नै उजरुी परी थाहा पाएको िवषयमा धेर ै

समयप�ात् २०६५।१।१५ मा मा� अिभयोगप� दायर 
भएको कारणबाट ��ततु म�ुा हद�याद नाघेपिछ परकेो 
ह�दँा िमिसल सलं�न अ�य त�यमा �वेश गरी इ�साफ 
गन� िम�ने नदेिखदँा खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र हद�यादका 
आधारमा म�ुा खारजे ह�ने ठहर गनु�पन�मा म�ुाको 
त�यमा �वेश गरी इ�साफ बोलेको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।०२।२४ को फैसला 
केही उ�टी भई ��ततु म�ुा खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।०२।२३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर २६ गते  रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०६३०, उ��ेषण, 
ब�ीजङ्ग गु�ङसमेत िव. नेपाल ब�क िलिमटेड, 
काठमाड� ब�िकङ काया�लय, �यूरोड काठमाड�समेत

नेपाल रा�� ब�कको िमित २०४६।५।५ को 
िनद�शनबमोिजम यी िनवेदकह� िमित २०५८।६।१५ 
देिख कालोसूचीमा परकेो देिख�छ । ब�क तथा िव�ीय 
स�ंथाबाट कजा� िलई कजा� िलदँाको समयमा गरकेो 
सत� स�झौताबमोिजम समयमा पाकेको कजा�को 
सावँा �याज रकम नबझुाउने ऋणी तथा जमानत 
कता�ह�लाई कालोसूचीमा समावेश गनु�पन� कानूनी 
�यव�था नेपाल रा�� ब�कबाट जारी कजा� सूचना तथा 
कालोसूचीस�ब�धी िनद�िशका, नेपाल रा�� ब�क ऐन, 
२०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ को दहेाय (ङ) 
ले गरकेो ह�दँा यी िनवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको 
काय�मा कुनै कानूनी �िुट देिखदैँन । क�पनीले िलएको 
ऋण च�ुा भइसकेको छ भ�ने पिन िनवेदकह�को 
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भनाई देिखएन । िनवेदकह� िमित २०५८।६।१५ 
देिख नै कालोसूचीमा समावेश भइसकेकोमा ऋण 
भ�ुान भएको कुरा �थािपत ह�नबेुगर १२ वष�पिछ 
आएर कालोसूचीबाट नाम हटाई पाउ ँ भनी माग 
गनु�  िवल�बको िस�ा�तका आधारमा समेत िम�ने 
देिखएन । साथै यी िनवेदकह� सफा हात िलई उपचार 
मा�न आएको भ�न िम�ने देिखएन । अतः िववेिचत 
आधार �माणबाट िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २७ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-RB-००६८, बढी भ�सार 
महसलु माग, नेपाल सरकार वीरग�ज भ�सार काया�लय 
िव. नवकार इ�टरनेसनल 

आिथ�क ऐन, २०६४ को दफा २ अनसूुची १ 
को दफा १६ लाई आधार बनाई राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�ले साठी िदनिभ� जाचँपासपिछको परी�ण 
गनु�पन� िनण�य गरकेोमा उ� आिथ�क ऐनले भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ३४(४) लाई िनि��य 
बनाएको देिखदैँन । आिथ�क ऐनले सामा�यतया ६० 
िदनिभ� भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेोमा िवशेष ऐनको 
�यव�थालाई समेत नजरअ�दाज गन� िम�ने नदिेखदँा 
राज�व �यायािधकरणको फैसला कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�तको रोहमा िम�न आएको नदेिखने ।

आिथ�क ऐन, २०६४ बमोिजम 
नेपालिभ� आयात ह�ने मालव�तकुो �िततप� र 
िवजकमा �प�ट�पमा �ा�ड र सामानको िववरण 
(specification) खलुाउनपुन�मा केवल Chewing 
Gum मा� खलुाएको देिख�छ । �यसैगरी पैठारी भएका 
सामानको Unit of measurement �प� नखलुी 
काटु�नमा घोषणा ग�रएको देिख�छ । पैठारीकता�ले 
पैठारी गन� व�तकुो उ�पि� अथा�त् Place of origin 

देिख Place of Destination स�मको स�पूण� 
खच�ह� घोषणा गनु�पन�मा केही खच� कम घोषणा गरकेो 
देिख�छ । पैठारीकता�ले घोषणा गरकेो मू�य, लागत 
मू�य र ख�ुा मू�यमा समेत ठूलो फरक देिख�छ 
सो कुरा िमिसल सलं�न भाटभटेनी सपुर माक� टको 
िबलसमेतबाट देिखन आउछँ । उ� व�त ु नवकार 
इ�टरनेसनलले भाटभटेनीलाई िब�� गन� गरकेो 
कुरा भाटभटेनीको िमित २०६५।४।१७ को प�बाट 
समेत देिख�छ । भ�सार िव�दमुा पैठारीकता�ले MRP 
मू�य घोषणा गनु�पन�मा स�ु काया�लयसम� ख�ुा 
मू�य िब�ेताले कित तो�छ आफूलाई थाहा नह�ने 
भनी पैठारीकता�का �ितिनिध िदपक नेपालले गरकेो 
बयानसमेतबाट दिेखन आउदँा भ�सार िवभागको िमित 
२०६५।५।२३ को िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
पनुरावेदक नवकार इ�टरनेसनललाई भ�सार िवभागको 
िमित २०६५।५।२३ को जाचँपासपिछको �ितवेदनमा 
उ�लेख भएबमोिजम छुट रकम असलुउपर गन� 
भनी गरकेो िनण�यलाई उ�टी गन�गरी भएको राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०६७।४।२० को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-००८२, िबनाइजाजत 
अवैध वन पैदावर ओसार पसार, रामनाथ �साद िसंह 
िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदकले िचरान काठ छुटपूज�अनसुार 
आ�नै रोहबरमा लोड गरकेो र �कमा िसल टाचँा 
लगाएको �कबाट िसल टाचँा यथावत् रहेकै अव�थामा 
चेक जाचँ ग�रएको ��येक काठमा टाचँा लागेको 
ह�नपुन�मा २३ थान काठ टाचँा िबनाको अव�थामा 
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भेिटएको र ४०.९२ �यू.िफट बढी िचरान काठसमेत 
छोडपूज�अनसुार �कमा लोड गरकेोभ�दा बढी 
देिखन आएबाट पनुरावेदकको बयान बेहोरा र 
बरामदी मचु�ुका एकआपसमा िम�न िभड्न आएको 
देिखएन । छोडपूज�अनसुारको काठभ�दा बढी काठ 
�कबाट बरामद भएको उ� बरामदीलाई अ�यथा 
भ�न सकेको अव�थासमेत नदेिखदँा यी पनुरावेदकको 
िनद�ष छु भ�ने पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�न स�ने 
नदेिखने ।

४०.९२ �यू.िफट काठ छोडपूज�भ�दा बढी 
देिखएबाट यितका धेर ै प�रमाणको काठ धोधक�ी 
नगरकैे कारण बढी देिखएको भ�ने कुरा प�यारलायक 
देिखदँैन । साथै िसलब�द रहेको �कबाट बरामद 
काठम�ये २३ थान काठमा टाचँा नै लागेको नदिेखदँा 
िबनाटाचँाका काठका स�ब�धमा नाप जाचँमा फरक 
परकेो भ�ने कुरासमेत तक� सङ्गत नदिेखने ।

पनुरावेदक सहायक वन अिधकृत पदका 
सरकारी कम�चारी रहेको र िनज उपल�ध भएस�म 
िनजलाई रोहबरमा नरािखनपुन� कुनै कारण 
देिखदँैन । एका�त ठाउमँा गो�य�पमा बरामदी ग�रएको 
नभई �थानीय भलादमी, वन म��ालय, वन िवभाग, 
�े�ीय वन काया�लय, िज�ला वन काया�लयसमेतका 
�ितिनिधह�को रोहबरमा रीत प�ुयाई गरकेो बरामदीमा 
िनज त�काल बरामदी�थलमा मौजदु नरहेको 
कारणबाट िनजलाई बरामदी मचु�ुकामा रोहबरमा 
नराखेकै कारणले उ� बरामदीलाई अ�यथा हो भ�न 
िम�ने नदिेखने ।

�ितवादीको सहयोगबाट नै छोडपूज�भ�दा 
बढीको काठ िबनाइजाजत ओसारपसार ग�ररहेको 
अव�थामा बरामद भएको दिेखदँा यी पनुरावेदक 
�ितवादी रामनाथ�साद िसंह कसरुदार होइनन् भनी 
भ�न िम�ने नदेिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
�ितवादी रामनाथ िसंहले ४०.९२ �यू.िफट काठ 
िबनाइजाजत छाडी वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) 
र (ज) को कसरुमा सोही ऐनको दफा ५०(२)(घ)(४) 
बमोिजम अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो �. ६६४।- को 
दो�बर �.१८३३२८।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको 
बारा िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।३।७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CI-०६५८, बकसप� बदर, 
दता� बदर, दता�  कायम, दोज�नारायण चौधरीसमेत िव. 
रनुे चौधरी �े� 

वादी रने ुचौधरी �े� र �ितवादी दोज�नारायण 
दवैुको कथनबाट वादी र �ितवादीको बीचमा िववाद भई 
दा�प�य जीवनमा बािँधएको भ�ने त�यमा मखु िमलेको 
पाइ�छ । वादी र �ितवादी दोज�नारायणबीच दा�प�य 
स�ब�ध कायम भएप�ात् �ितवादी दोज�नारायणले अक� 
�ितवादी आशमा चौधरीलाई िमित २०६७।१२।२ गते 
र.नं. १४०३१(ख) बाट िज�ला सनुसरी हासपोसा 
गा. िव. स. वडा नं. ४(क) िक. नं. ४०४, ऐ. वडा नं. 
४(ग) िक.नं. २०४३, ९८८, ९८५, ११७, २१९३, 
२१९४, २१९५ र ऐ. इन�वा नगरपािलका वडा नं. 
७(ख) िक. नं. १८३५ को ज�गा हालैको बकसप��ारा 
बकस ग�रिदएको दिेख�छ । िववािदत बकस प�को 
िलखत पा�रत ह�दँा वादी र �ितवादी दोज�नारायणबीच 
दा�प�य स�ब�ध कायम भइसकेको अव�था ह�दँा वादी 
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र यी �ितवादीबीच नाता र अिंशयार भएकोमा िववाद 
देिखएन साथै िनजह�बीच अंशब�डा भइसकेको पिन 
नपाइने ।

�ितवादी दोज�नारायणले िववािदत ज�गा 
बकस ग�रिददँा वादीको म�जरुी िलएको र िलखतमा 
सा�ी राखेको पिन देिखदैँन । िववािदत ज�गा �ितवादी 
दोज�नारायणले आफूखसु गन� पाउने �कृितको पिन 
देिखन आएको छैन । वादीलाई अशं िदन ु पला�  भनी 
�ितवादी दोज�नारायण चौधरीले अका� �ितवादी 
आसमा चौधरीलाई हालैको बकसप� ग�रिदएको पिु� 
ह��छ । य�तो अव�थामा िववािदत वादीको समेत हक 
ला�ने ज�गा �ितवादीम�येका दोज� नारायण चौधरीले 
अका� �ितवादी आशमा चौधरीलाई बकसप�को 
िलखत गरी िददँा वादीको म�जरुी निलई गरकेो ह�दँा सो 
�यवहार सदर ह�न स�ने नदेिखने । 

ग�रएको िववेचना र िलएको आधार �माणबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।०१।२५ को फैसला उ�टी 
गरी वादी र �ितवादीबीच दा�प�य स�ब�ध कायम 
रहेको अव�थामा वादीको म�जरुी निलई अंशको 
हकबाट वि�चत ह�ने गरी �ितवादी दोज�नारायण 
चौधरीले आसमा चौधरीलाई िमित २०६७।१२।०२ 
मा र.नं. १४०३१(ख) बाट हालैको बकसप� गरी 
हकह�ता�तरण गरकेो सनुसरी िज�ला हासपोसा 
गा.िव.स. वडा नं. ४(ग) िक.नं.२०४३, ९८८, ९८५, 
११७, २१९३, २१९४, २१९५, ऐ. वडा नं. ४ (क) 
िक.नं. ४०४ र ऐ. इन�वा नगरपािलका वडा नं. ७(ख) 
िक.नं. १८३५ को ज�गाह�को वादी दाबीबमोिजम 
वादीको अंश हकजित अथा�त् ३ भागको १ भाग 
िलखत र दता�समेत बदर गरी नरमगरम िमलाई वादीका 
नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याई िमित २०७२।२।२७ मा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था देिखएन । तसथ�ः 

पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ३ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७२-CR-०५३६, स�ब�ध िव�छेद, अंश 

चलन, दोज�नारायण चौधरीसमेत िव. रनुे 
चौधरी �े� 
 § ०७२-CI-०६५९, हक छोडप� बदर, दता� 

बदर, दता� कायम, दोज�नारायण चौधरीसमेत 
िव. रनुे चौधरी �े� 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CI-१३०७, अंश नामसारी, 
स�तलाल बिनयासमेत िव. िब�दा बिनयासमेत

वादी �ितवादीह� मूल �यि� गयाका 
तीन छोराह�म�ये जेठा छोरा छाकुरका छोराह� र   
िनजह�का हकदार रहेको देिख�छ । बेचनले दायर 
गरकेो अंश म�ुा यी वादी �ितवादीका बाब ुबाजे नाताका 
�यि�ह�उपर िदएको देिख�छ । बेचनले दायर गरकेो 
अंश म�ुामा भएको िमलाप�मा ��ततु म�ुाका वादी 
�ितवादीह� संल�न भएको देिखएन । ��ततु म�ुाका 
वादी �ितवादीह�का अिघ�लो प�ुताका अंिशयारह� 
बीच भएको िमलाप�मा �ितवादी स�तलालको नाउकँो 
घर ज�गा ब�डा नह�ने भ�ने उ�लेख भएको कुराले 
यी सगोलका पिछ�लो िपढँीको स�तलालका समान 
अंिशयारह�का हकमा समेत ब�डा नह�ने भनी तक�  
गनु�  �यायसङ्गत देिखन आउदैँन । ��ततु म�ुाका 
वादी �ितवादीह�का बीच अंशब�डा भएको देिखदैँन । 
सगोलमा रहेका कुनै अिंशयारको नाउमँा भएको ज�गा 
सो दता�वाला अंिशयारको िनजी आज�नको हो भ�ने 
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�प� �मािणत ह�ने �माणबेगर दता�वालासरहका अ�य 
अंिशयारलाई दता�कै नाताले अंशहकबाट वि�चत गन� 
�यायसङ्गत ह�दैँन । हा�ो अदालतले �यि�को अंशको 
हकलाई नैसिग�क हकको �पमा मा�यता िदई आएको 
छ । �ितवादी स�तलालले िनजी भनी िजिकर िलएको 
घर ज�गाह� िनजभ�दा मािथ�लो प�ुताका बाब ुबाजे 
र काकाह� बीच चलेको अशं म�ुाह�मा स�तलालको 
आज�न भनी अिघ�लो प�ुताकाबीच ब�डा नह�ने 
उ�लेख भएको आधारमा यी वादी �ितवादीका बीच 
पिन ब�डा नह�ने भ�ने तक�  गन� िम�ने नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा 
सगोलका अंिशयारम�ये जनुसकैु �यि�को नाउमँा 
दता� रहे पिन सो स�पि� सगोलको स�पि� मा�न ुपन� 
ह��छ । सगोलको होइन ब�डा नह�ने स�पि� हो भ�नलाई 
�य�तो िजिकर िलने �यि�ले ब�डा नह�ने िन�चया�मक 
�माणबाट पिु� गनु�पन� ह��छ । सगोलकै हैिसयतले 
वादी �ितवादी अलगअलग �थानमा �यवहार गरी बसे 
पिन सगोलकै हैिसयतमा आज�न गरकेो स�पि�मा 
दता�वालाबाहेक अ�य अंिशयारको अंश हक नला�ने 
भनी अथ� गन� िम�ने दिेखन आउदैँन । िनजी आज�न 
भ�ने �माणबाट पिु� नभएस�म समान प�ुताका 
अंिशयारबीच रहेको स�पि� ब�डा ला�ने नै देिखने । 

अतः �ितवादी स�तलालबाट पेस भएको 
तायदातीमा उि�लिखत िमित २०५३।५।१० को 
िमलाप�मा उि�लिखत मैनिहया गाउ ँिवकास सिमित, 
िस�ाथ�नगर नगरपािलका र हाटी वनगाई गाउ ँिवकास 
सिमितको ज�गा िनजी ठहर गरी ब�डा नला�ने गरी स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।३।२४ 
मा भएको फैसला सो हदस�म निमलेको ह�दँा केही 
उ�टी भई िमित २०५३।५।१० मा भएको िमलाप�मा 
उि�लिखत ज�गाबाट वादी दाबीबमोिजमको अंशभाग 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
०७२।२।३१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७३-CI-१५१६, अशं, सानी 
भ�डारी िव. गणेशबहादुर भ�डारी 

वादीका पितले िविभ�न �यि�ह�लाई 
िब�� गरकेो ज�गा �ितवादीको प�नीले हकसफा गरी 
िलएकोसमेत देिख�छ । पितको जीवनकालमा यी 
वादीका पितले अंशमा िववाद गन� सकेको दिेखदैँन । 
यसरी वादीका पित िच�बहादरुले दाज ुगणेशबहादरुसगँ 
अंश िलनपुन� बाकँ� रहे भएको भए िनजले आफू 
जीिवत छँद ै अशंमा दाबी गरकेो ह�नपु�य� । वादीका 
पित िच�बहादरु िदने र �ानबहादरु ग�ुङ िलने गरी 
िक.नं.२८ को ज�गा िनजले �ानबहादरु ग�ुङलाई िददँा 
हकभोगको बेहोरामा सािबक दता� नं. ७ फारामसमेत 
दाज ुगणेशबहादरुको नाउमँा भएको िनज दाजसुगँ छु�ी 
िभ�न भई आ�नो अशं भागमा पन� आएको हाल सव� 
नापीमा आ�नो नाउमँा दता� भएको भनी उ�लेख गरकेो 
देिखदँा यी वादीका पित र �ितवादी गणेशबहादरुबीच 
पिहले नै छु�ी िभ�न भएको भ�ने देिखन आउने । 

वादीका पित र �ितवादी गणेशबहादरुका 
बीच अंशब�डाको ३० नं. मा संशोधन ह�नपूुव� अथा�त् 
२०३४।९।२७ भ�दा अगािड नै घरसारमा ब�डा गरी 
आ-आ�नो अंश भाग दता� भोगचलन िब�� �यवहार 
गरकेो भ�ने देिखन आएकोले य�तो ि�थितमा यस 
अदालतबाट िमित २०७३।१२।१५ मा म�ुा दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान ह�दँा िलएका आधार, कारणसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, वादीका पित िच�बहादरु भ�डारी 
र गणेशबहादरु भ�डारीबीच २०१८ सालमा नै छु�ी 
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िभ�न भई नापीको समयमा अलग अलग नापी दता� 
गराई भोग िब�� गरी आएको दिेखदँा िनजह�बीच 
अंशब�डा भएको िलिखत �माण नभए तापिन घरसारमा 
आ-आ�नो अंशभाग छुट्याई एकले िब�� गरी अक�ले 
हकसफा गन�समेतका त�यह�बाट वादीका पित र 
�ितवादीबीच घरसारमा नै अशंब�डा भएको मा�नपुन� 
ह�न आयो । वादी र �ितवादी एकासगोलका अिंशयार 
नदेिखदँा �ितवादीबाट वादीले अंश पाउने अव�था 
देिखन आएन भनी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।३।१० 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CI-०७७४, उ��ेषण / 
परमादशे, आसबहादुर राई िव. जया राई 

िमिसल सलं�न कागज �माणबाट जसको जनु 
ठाउमँा �प�ट वतन र बसोबास देिख�छ सोही ठाउमँा 
अ.बं.११० नं. र ११२ नं. को रीत प�ुयाई �याद तामेल 
गरी िनण�यबाट असर प�ुने �यि�लाई आ�नो कुरा भ�न 
पाउने सनुवुाइको मौका �दान गरी �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको प�रपालना गररे मा� िनण�य गनु�पन� ह��छ । 
तर ��ततु म�ुामा सो नगरी घर ठेगाना प�ा नलागेको 
भनी �थान नखलेुको साव�जिनक पानी ट्याङ्क�मा 
बेप�े �याद तामेली भएका आधारमा जया राईको 
नाउकँो �याद तामेल भएको मानी ज�गा कमाउन छोडेको 
भ�ने �थलगत सज�िमनको आधारमा ��यथ� जया 
राईलाई आ�नो कुरा भ�ने मौका निदई ज�गाधनीको 
एकतफ� भनाईलाई आधार मानी �ाकृितक �यायको 

िस�ा�तिवपरीत जया राईको नाउमँा रहेको उि�लिखत 
िक.नं.१०३ ज�गाको मोिहयानी हकबाट वि�चत गराई 
मोहीको लगत क�ा ह�ने गरी मालपोत काया�लय, 
धनकुटाले िमित २०६४।६।९ मा िनण�य गरकेो 
पाइयो । सो िनण�यबाट िनवेिदकाको स�पि�स�ब�धी 
कानूनी हकमा आघात परकैे दिेखने ।

कुनै �यि�को हकिहतमा असर पन� गरी 
िनजको िव��मा कुनै उजरुी, सनुवुाइको मौका 
�व�छ �यायको एउटा मह�वपूण� किड मािन�छ । यो 
�यव�थालाई औपचा�रकताका लािग मा� सूचना 
िदएको जसरी �यवहार गन� िम�दनै । जसको नाममा 
सूचना जारी भएको हो िनजले सूचना सहज िकिसमले 
�ा�त गन� स�ने िकिसमबाट तामेल गनु�पन� कानूनले 
िनद�श गरकेो छ भने स�बि�धत �यि�लाई सनुवुाइको 
मौका िदएर मा� िनण�य गनु�पन� कत��य र दािय�व सो 
िनण�य गन� अिधकारीको ह�ने । 

मालपोत काया�लय, धनकुटाले �थलगत 
सज�िमनबाट ज�गा कमाउन छोडेको भ�ने आधारमा 
मा� िवप�ी आसबहादरु राईको मा� एकतफ� कुरा 
सनुी जया राईको मोही हक समा� ह�ने गरी िमित 
२०६४।६।९ मा िनण�य गरकेो दिेखदँा सो िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको आधारको �पमा 
रहेको मलुकु� ऐन अ.बं. ११० नं. र ११२ नं. िवपरीत 
रहेको देिखयो । यसरी िवप�ी जया राईको नाउमँा 
बेरीतपूव�क तामेल भएको �यादको आधारमा मालपोत 
काया�लय, धनकुटाले िमित २०६४।६।९ मा गरकेो 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने नै देिखयो । 
अतः ज�गाधनी आसबहादरु राईको  मोही हक लगत 
क�ा स�ब�धमा परकेो  िनवेदन स�ब�धमा मोही जया 
राईलाई बझुी कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी पनुः 
िनण�य गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, 
धनकुटाको नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला 
मनािसब नै देिखने ।
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तसथ� उपयु�� त�य एवम् िववेिचत आधार 
�माणबाट िववादको िक.नं. १०३ को ज�गाको जया 
राईको मोही हक समा�त ह�नेगरी मालपोत काया�लय, 
धनकुटाबाट िमित २०६४।६।९ मा गरकेो िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी मोही हक लगत 
क�ा स�ब�धमा परकेो ज�गाधनीको िनवेदनमा 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी पनुः िनण�य गनु�  
गराउन ु भनी मालपोत काया�लय धनकुटाको नाउमँा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको िमित २०७२।३।१३ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०८१४, नापी 
न�साबमोिजम �े�फल स�याई पाऊँ, िटकाल�मी 
ब�ाचाय� िव. मालपोत काया�लय, कलंक�समेत

ज�गाको �े�फल फरक परकेो स�ब�धमा 
मालपोत काया�लयले �ायल चेकसमेत आव�यक 
छानिबन गरी गराई स�याउन स�ने कानूनी अि�तयारी 
रहेको भए तापिन �यसरी स�याइने ज�गाको हक वा 
�वािम�वका स�ब�धमा िववाद नभएको अव�था  
ह�नपुन� । 

आ�नो ज�गाको हक वा �वािम�व�ा� 
ग�रएको पा�रत िलखतमा उ�लेख भएभ�दा बढी 
�े�फल ज�गामा आ�नो हक भएको भनी दाबी िलनेले 
नै उ� कुराको �माण�ारा पिु� गन� स�न ुपन� ह��छ । 
यसरी पिु� गन� नसकेको अव�थामा पा�रत िलखतमा 
उि�लिखत �े�फलमा मा� उ� �यि�को हक रहने 
भनी �माण ऐन, २०३१ को ७(ग) बमोिजम अदालतले 
अनमुान गनु�पन� ह��छ । �यसैगरी अ�यथा �मािणत 
नभएस�म कुनै िसङ्गो िक�ा ज�गालाई िक�ाकाट 

गरी िनि�त �े�फल ज�गा उ�लेख गरी िलखत पा�रत 
गरी हक छाडी िदएपिछ िनज ज�गाधनीसगँ बाकँ� 
रहेको स�पूण� ज�गामा स�बि�धत (सािबक) धनीको नै 
हक �वािम�व रह�छ भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� 
ह��छ । यस िकिसमको अनमुानको ख�डन गन� चाहने 
प�ले नै �माण प�ुयाउनपुन� ह��छ । �यसरी ख�डन 
ह�न नसकेस�म �यस िकिसमको पा�रत िलखतमा 
उि�लिखत �े�फल नै वा�तिवक �े�फल हो र सोमा 
ख�रद गरी िलनेको हकभोग रहने भनी अदालतले 
अनमुान गनु�पन� ।

यस आधारमा यी ��यथ� �ितवादीको 
िक.नं.७५ को ज�गा िक�ाकाट गरी कायम िक.नं. 
८१ िब�� गरी िनज ज�गाधनीको नाउमँा बाकँ� रहेको 
िक.नं. ८० को �े�फलमा अ�यथा �मािणत नभएस�म 
ज�गाधनीकै हक वा �वािम�व रहने ह��छ । �यसरी 
�े�फल स�याउदँा यी पनुरावेदक वादीको िक.नं.८१ 
को हक भोगको ज�गासमेत िक.नं.८० को ज�गामा 
घसेुको भ�ने पिन न�सा �ायल र �थलगत सज�िमन 
मचु�ुकासमेतबाट देिखन आएन । तसथ�, उ� िक.नं. 
८० को ज�गाको �े�फल उ�लेख ह�दँा �िुट भएको भनी 
�िुट स�याई �े�फल संशोधन गरकेो कुरालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने पिन नदिेखने ।

िक.नं.७५ को मूल ज�गालाई िक�ाकाट 
गरी कायम िक.नं.८१ ज�गाको समूल िक�ा नै तहतह 
िब�� ह�दैँ यी पनुरावेदक वादीले ख�रद गरी िलएकोमा 
िववाद छैन । उ� िक�ा ज�गा ख�रद ग�रिलएको 
िलखतमा उ�लेख भएको �े�फल नपगेुको भनी 
यी पनुरावेदक वादीले िजिकर िलन सकेको पिन 
देिखएन । तसथ�, िक.नं. ८१ को ज�गाको �े�फलभ�दा 
बढी �े�फल कायम ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदक वादीको 
दाबी र सोहीअनसुारको िनजको कानून �यवसायीको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः ग�रएको त�यगत िववेचना, �माण 
र कानून एवम् यस अदालतको आदेशअनसुार भई 
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आएको न�सासमेतबाट यी पनुरावेदक वादीको िक.नं. 
८१ को ज�गामा कुनै िववाद नै नदेिखएको र िनजले 
आफूले ख�रद गरकेो ज�गाभ�दा बढी ज�गा�ा� गन� 
नस�ने ह�दँा मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट िमित 
२०६८।३।२३ को िनण�य सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१।३१ मा भएको 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ १९ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-१२१७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दलबहादुर साउदसमेत 

मतृक आफँै नसामा चरु भई हिँसया िझक� 
िहका�उन खो�नेसमेतका उद�ड काय� गद� िहडेँको, 
िनजलाई िनय��णमा िलई प�रवारका िज�मेवार 
�यि�लाई बझुाउने उ�े�यले हात बाधँी एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लैजाने �ममा पहाडी भू-भागमा लड्न,ु 
सामा�य �पमा खत चोट पनु�  वा घि�एको पाइनलुाई 
असामा�य मा�नपुन� ह�दँनै । जाहेरवालालगायत 
मौकामा बिुझएका मािनसह�ले �ितवादीह�ले मतृक 
ड�बरबहादरु साउदलाई �यान मान� उ�े�यले कुटिपट 
गरी मारी फालेका ह�न् भनी िकटानीसाथ उ�लेख गरकेो 
देिखदँैन । मतृकले अ�यिधक र�सी सेवन गरी उद�ड 
म�चाएकै कारण �ितवादीह�ले िनजको हात बाधँी 
िनजलाई बझुी िलन िनजका आफ�त तथा �हरीस�म 
प�ुयाउन �याएकोमा मतृकको िज�मा िलन इ�कार 
गरकेो कुरा मतृककै भितजालगायतका मािनसह� 
उपि�थत भई अदालतमा बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
�यसैगरी �हरीमा कागज गन� रगँी साउद र जाहेरवाला 

�वयम् ले अदालतमा बकप� गदा� मतृकको म�ृय ुकसरी 
भयो भ�ने भ�न सिकँदनै । �ितवादीह�ले मडेुली 
धारबाट सइुलेक बजारस�म समातेर लगेका ह�न् भ�ने 
सनुेका ह� । जाहेरी सनेुका आधारमा िदएको ह� ँ भनी 
�प� लेखाई िदएको पाइ�छ । यी अव�थाह�बाट 
मतृकलाई मान� �ितवादीह�को मनसाय रहेको 
कहीकँतैबाट �थािपत ह�न सकेको दिेखदैँन । तसथ� 
उपयु��ानसुारको उि�लिखत त�यह�बाट फौजदारी 
अपराध ह�ने आपरािधक त�वह�म�येकै मह�वपूण� त�व 
मनसायको अभाव रहेको पिु� भइरहेको र �ितवादीले 
गरकेो कामबाट मािनस मन� स�छ भ�ने प�रणामको 
�ानको िव�मानता रहेको नदिेखएको ह�दँा मतृकको 
म�ृय ु कत��यबाट नभई भिवत�य परी मरकेो देिखन 
आउने । 

अतः िववेिचत आधार �माण दलबहादरु 
साउदसमेतका �ितवादीह�ले �यान मान� इिवलाग 
िलई �यान मान� काय� गरकेो भ�ने नदेिखदँा 
�ितवादीह� दलबहादरु साउद र रगंी साउदलाई  
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद एवम् 
�ितवादी �ितवादी रभैान साउदलाई ऐ.नं. को १७(३) 
नं. अनसुार १(एक) वष� ३ तीन मिहना सजाय ह�ने गरी 
िमित २०६८।१।१४ मा बैतडी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला निमलेको ह�दँा स�ु फैसला केही उ�टी 
गरी िनज �ितवादी दलबहादरु साउद, रगंी साउद र 
�ितवादी रभैान साउदले �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. कसरुमा ऐ.को दफा ६(४) अनसुार जनही कैद २ 
(दईु) वष� कैद र ५००।- (पाचँ सय) �पैया ँज�रवाना र 
�ितवादी �ेमबहादरु साउदको हकमा स�ु फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको 
िमित २०६८।१०।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: न�दिकशोर �साद यादव
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-WO-०७५७, उ��ेषण, 
मदनराज िव�समेत िव. िज�ला वन काया�लय, 
क�चनपुर 

�रट िनवेदक मदनराज िव�समेत उपर 
मणीराज भ�समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
भई चलेको स.फौ.नं.४ को िबनाइजाजत वन पैदावार 
हटायो भ�ने म�ुामा यी �रट िनवेदक मदनराज 
िव�सिहतका २५ जना �ितवादीह�लाई कसरु 
गरकेोमा सािबत भएकाले ७ मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठहरी िमित २०६६।९।२२ मा फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसलाले लागेको कैद �रट िनवेदकह� 
मदनराज िव� र झगबहादरु डगौराले आफूह�ले भ�ुान 
ग�रसकेको भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइयो । यस 
अव�थामा उ� फैसलालाई िनवेदकह�ले �वीकार 
गरी बसेको मा�न ुपन� । 

वन ऐन, २०४९ को दफा १६ अ�ययन 
गनु�   सा�दिभ�क देिखन आयो । ऐ. ऐनको  दफा १६ 
को उपदफा (१) मा “राि��य वनिभ�को ज�गा कसैले 
पिन दता� गन� वा गराउन ह�दँैन” तथा उपदफा २ मा 
“उपदफा (१) मा लेिखएको ज�गा दता� गराएको भए 
तापिन सो दता�को नाताले �य�तो ज�गा दाबी गन� 
पाइने छैन र �य�तो दता� �वत:  बदर ह�नेछ” भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाको 
प�र�े�यमा हेदा� कानूनले नै �प� �पमा सरकारी वा 
साव�जिनक ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� गराउन 
िनषेध गरकेो अव�थामा आ�नो अिधकार�े� नाघी 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले िनण�य गरी 
ज�गाधनी �माण पजुा� िवतरण गरकैे आधार मा�ले उ� 
ज�गाह�मा िनवेदकह�को हक िसज�ना ह��छ भ�ने 
जनाउदँैन । साथै �य�तो ज�गाधनी दता� �माण पजुा�को 
कानूनी हैिसयत रहेको भ�ने िनवेदकको दाबीसगँ 
सहमत ह�ने अव�था देिखदैँन । तसथ� उि�लिखत 

फैसला तथा कानूनी �यव�थासमेतबाट सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगबाट िनवेदकह�समेतलाई 
िवतरण ग�रएका ज�गाह� राि��य वन �े�को ज�गा हो 
भनी मा�न ुपन� देिखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थाको िववेचनासमेतका आधारमा िज�ला वन 
काया�लयबाट भएको २०६८।१०।६ को िनण�यउपर 
वन ऐन, २०४९ को दफा ६५(३) अनसुार पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था ह�दँाह�दँै वैकि�पक उपचारको बाटो 
अवल�बन गनु�पन�मा सो गरकेो देिखएन । यसका साथै 
एउटै िवषयमा पटकपटक म�ुा चली िनण�यसमेत 
भइसकेको अव�थामा �रट �े�ािधकारमा �वेश गरकेो 
देिखदँा �रट िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः न�दिकशोर �साद यादव
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०७७०, िनषेधा�ा, 

ज�गुलाल डगौरा िव. िज�ला वन काया�लय, 
क�चनपुरसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६६-WO-०९३४, उ��ेषण, रनबहादुर 
थापा मगर िव. नर�े�बहादुर अिधकारीसमेत 

हक बेहकको िवषयमा मालपोत काया�लयलाई 
िनण�य गन� अिधकार मालपोत ऐन, २०३४ ले �दान 
गरकेो देिखदँैन । हक बेहकको िवषय उपि�थत भएपिछ 
�यसको िन�य�ल गन� दवुै थरीलाई आ�नो हक 
कायम गराई �याउन ु भनी सनुाउन ु पन�मा सो नगरी 
��यथ� िवप�ी नर�े�बहादरु अिधकारीको नाउमँा 
िववािदत िक.नं. ७०४ र ७०६ को ज�गा दता�  ग�रिदने 
भनी प� पठाउने संखवुासभा िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।३।११ को प� तथा सोही प�को 
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आधारमा उ� ज�गा ��यथ� िवप�ी नर�े�बहादरु 
अिधकारीको नाउमँा दता� ग�रिदने मालपोत काया�लय, 
खादँवारी, सखंवुासभाको िमित २०६६।१०।१३ को 
िनण�य कानूनस�मत देिखएन । तसथ� संखवुासभा 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।०३।११ को 
प� तथा मालपोत काया�लय, संखवुासभाको िमित 
२०६६।१०।१३ को िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब उि�लिखत िववािदत िक.नं. ७०४ र 
७०६ का ज�गाको स�ब�धमा दवुै प�लाई हक कायम 
गराई �याउन सनुाउन ु भनी मालपोत काया�लय, 
संखवुासभाको नाममा परमादशेको आदशेसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CI-१३५३, उ��ेषण, िवराजबाबु 
म�ल िव. �लोबल आईएमई ब�क िल., पानीपोखरी, 
काठमाड�समेत 

िनवेदक क�पनीसमेतको लेखाई बेहोराबाट 
पिन �वाइ�ट भे�चरमा यी िनवेदक क�पनीसमेतले िमित 
२०६५।१२।१६ मा �.१,५०,००००।- ऋण िलएको 
र उ� ऋण तोिकएको �यादिभ� ितन� नसकेकोसमेत 
�प� रहेको पाइ�छ । �वाइ�ट भे�चरमा यसरी काम 
गरी रहेको देिखएको स�दभ�मा ऋणको दािय�व कुनै 
ए�लो क�पनीको मा� नभई सामूिहक �पमा नै बेहोनु�  
पन� अव�था ह��छ । यिद कुनै फरक दािय�व बेहोनु�  पन� 
बेहोरा उ�लेख भई कुनै स�झौता रहे भएको छ भने 
सोही स�झौतामाफ� त नै गनु�पन� ह��छ । तर न त य�तो 
कुनै िकिसमको स�झौता िनवेदन क�पनीह� र िवप�ी 
क�पनीसगँ भएको देिखयो । न त य�तै �कारको दािय�व 
बेहोनु�  पन� अ�य कुनै स�झौता भएको िमिसल संल�न 

कुनै कागजातबाट देिखदँनै । तसथ� य�तो प�रि�थितमा 
िनवेदक क�पनीसमेतले य�ता दािय�वबाट उ�मिु� 
पाउन ुपन� अव�था नदेिखने ।

कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी 
कालोसूचीमा रा�न िसफा�रस गरकेो अव�थामा कजा� 
सूचना के��ले अिनवाय� �पमा कालोसूचीमा समावेश 
गनु�पन� कानूनी �यव�था भएको ह�दँा सोहीअनसुार 
भएको हो भनी कजा� के��को स�ु िलिखत जवाफ रहेको 
देिख�छ । यसबाट पिन कालो सूचीमा रा�नेलगायतका 
काय� कानूनस�मत नै रहेको बिुझने ।

यसअिघ कालो सूचीमा समावेश गन� 
�ि�या अगािड बढाइनेस�ब�धी सूचनाका स�ब�धमा 
यी �रट िनवेदकह�ले िदएको ०७० सालको म�ुा 
नं.०७०-W०-१२५३ को उ��ेषण परमादेश म�ुामा 
िनवेदन माग दाबीबमोिजम �लोबल आईएमई ब�क 
िलिमटेडको िमित २०७१।२।५ को सूचना उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी रहन ु परेन । िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।९।११ मा आदेश भएबाट यी िनवेदक 
क�पनीसमेतले �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
िवपरीत भयो भनी यसरी दाबी गनु�  आफँैमा तक� सङ्गत 
नदिेखने ।

अत: िनवेदन मागबमोिजमको अव�था 
नरहेको तथा िनवेदकह�लाई कालोसूचीमा रा�ने गरी 
गरकेो िनण�य, प� र सो आधारमा कजा� सूचना के�� 
िलिमटेडले िमित २०७१।११।३ मा कालो सूचीमा 
रा�ने गरी गरकेो िनण�य कानून�ितकूलको नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणको आदेश जारी गन� 
निम�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७२।८।२ मा भएको आदेश िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: न�दिकशोर �साद यादव
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CI-१३६५, उ��ेषण / परमादशे, 
शिशकला पा�डे िव. अिजवन िनसा मुसलमानसमेत 

िनवेिदका र िनजका पित परशरुाम पा�डेबीच 
चलेको अशं म�ुामा िक.नं.१७८५ को ज.िव.०-०-
७१/

२
 ज�गामा बनेको प�क� तीन तले घरमा दो�ो 

तलाको पूव�तफ� को िसढँीसगँ सटेको १ कोठा मा� 
अंशबापत िनवेिदकाले िलने गरी िमलाप� भएको 
तथा उ� िनवेिदकाको हक ह�न आएको, उपयु�� 
उि�लिखत ज�गा िनवेिदकाको पित परशरुाम पा�डेले 
िवप�ी अिजवनु मसुलमानलाई िब�� गरकेोमा सोउपर 
०६७-CP-०४९० को हक कायम िलखत दता� बदर 
नामसारी म�ुा दायर भएकोमा उ� कोठामा हक 
कायम ह�ने र दता� नामसारीको दाबी नप�ुने ठहरी 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।८।१५ 
गते फैसला भएकोमा सो स�ु फैसला केही उ�टी भई 
िक.नं.१७८५ को ०-०-७१/

२
 मा बनेको प�क� तीनतले 

घरको पूव�तफ� को िसढँीसगँ सटेको १ कोठामा स�म यी 
िनवेिदकाको हक कायम भई सो कोठास�म दता�  बदर 
भई िनवेिदकाको नाममा नामसारी ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०७०।२।२९ गते फैसला 
भएको िमिसल सलं�न फैसलाको �ितिलिपबाट समेत 
देिखन आउछँ । साथै उ� फैसला अि�तम भई बसेको 
अव�थासमेत दिेखने । 

��यथ� िवप�ी मालपोत काया�लय, 
�प�देहीले उि�लिखत फैसलालाई नै आधारमानी 
िनवेिदकालाई ज�गाधनी �माण पजुा� िदएको पाइ�छ 
भने अक�तफ�  यी िनवेिदकाले मालपोत काया�लय, 
�प�देहीको िनण�यउपर पनुरावेदन गरकेोसमेत 
िमिसलबाट नदेिखने । 

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण 
परमादशेको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
नदेिखएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 

पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०७२।२।२६ 
को आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६८-CI-०२२८, ०६८-CI-०२२९, 
करार सत� कबलुअनसुारको दािय�व पूरा गराई 
रकम िदलाई पाऊँ, राजे��कुमार ि�वेदीसमेत िव. 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, �प�दहेी, 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, �प�देही िव. 
राजे��कुमार ि�वेदीसमेत

�ितवादीह�ले २०६१ मङ्िसर मसा�तस�म 
रकम बझुाउने भनी कबिुलयतनामामा उ�लेख गरकेोले 
सोही मसा�तमा नै म�ुा गनु�पन� काय�कारण िसज�ना 
ह�ने ह�दँा सोही िमितबाट हद�याद स�ु ह��छ भनी 
िजिकर गरकेो पाइए पिन सो मङ्िसर मसा�तिभ� 
नबझुाएको अव�थामा केही समय िदई प�ाचार गनु�पन� 
नै ह��छ । यसरी प�ाचार ग�रएकै अव�थामा ठेकेदार 
राजे��कुमार ि�वेदीले रकम बझुाउने भनी आफँै 
ठे�का अविधभरको समय माग गरकेो देिख�छ । ठे�का 
अविध २०६२ अषाढ मसा�तस�म रकम बझुाउने 
गरी दवैु प�का बीचमा सहमित भएको अव�थामा र 
ठे�का अविध बाकँ� नै रहेको अव�थामा सोअगावै म�ुा 
गनु�पन� कारण िसज�ना भइसकेको भनी भ�न िम�दैन । 
म�ुा गनु�अिघ रकम बझुाउने सूचना र केही समय िदन ु
�वाभािवक नै ह��छ । यसरी िदएको समयको सीमा 
समा�त भएपिछ वा स�ब�धी काय� गन� अविध समा�त 
भएपिछ मा� म�ुा गनु�पन� कारण उ�प�न भएको मा�न ु
नै �यायोिचत ह�न जा�छ । तसथ� िफराद हद�यादिभ� 
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दायर नभएकोले खारजे ह�नपुद�छ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादीले ब�द हड्ताल भई 
ठे�काअनसुार कर श�ुक उठाउन नपाएको भने पिन 
कित िदन किहले ब�द हड्ताल भयो भ�ने �माणसिहत 
यिकन भ�न सकेको पिन पाइदँैन । यसैगरी ते�ो प�ले 
िदएको िनषेधा�ा िनवेदनमा अ�त�रम आदशे जारी भए 
पिन पिछ सो िनवेदन नै खारजे भइसकेको पाइ�छ । 
ठे�कामा उि�लिखत सामानह� सडी गली जाने 
�कृितको पिन देिखदैँन । �यसैले ब�द भएकै आधारमा 
कवाड सामानको ढुवानी ह�न नसक� कर श�ुक उठ्न 
सकेन भ�ने नह�ने । 

७५ िदन काबबुािहरको प�रि�थितका कारण 
ठे�काअनसुारको कर श�ुक उठाउन नपाएकोले सो 
अविधको रकम बझुाउनपुन� कुल रकममा िमनाहा ह�न ु
पद�छ भनी ठेकेदारले िज�ला िवकास सिमितमा िनवेदन 
पेस गरकेो भए पिन सो िमनाहा िदनपुन� स�ब�धमा 
कबिुलयतनामामा केही उ�लेख नभएको अव�थामा 
िज�ला िवकास सिमितले नै �विववेकमा आव�यक 
िनण�य िलन स�ने र सो िनण�य नै अि�तम ह�ने ह��छ । 
यसमा िज�ला िवकास सिमितले रकम िदलाई पाउ ँभनी 
��ततु म�ुा नै दायर ग�रसकेकोले उ� रकम िमनाहा 
िदन इ�कार गरकेो भ�ने ��ट ह�न जा�छ । �यसैले ब�द 
हड्ताल च�का जाम ज�ता कारणबाट कर श�ुक उठ्न 
नसकेकोले ितनु�  बझुाउनपुन� रकम िमनाहा पाउ ँभ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

२०६१ मङ्िसर मसा�तिभ�मा दो�ो 
िक�ताबापतको रकम दािखला नगरमेा सोको १० 
�ितशत हजा�ना �ितपूित�समेत असलुउपर गन� 
भ�नेसमेत उ�लेख गरी कबिुलयतनामा ग�रिदएको 
अव�थामा सो समयिभ� रकम दािखला नगरी 
करारको उ�लङ्घन गन� प�बाट अक� प� िज�ला 
िवकास सिमितले उ� वािष�क १० �ितशतका दरले 

�ितपूित� भराई िलन पाउने नै दिेखएकोले नपाउने भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।    

िमित २०६१।०९।२६ को राजप�मा 
उ�लेख भएअनसुार नेपाल सरकारले ला�ने कर 
श�ुकको दररटेमा प�रवत�न गर े पिन िज�ला िवकास 
सिमित र ठेकेदार राजे��कुमार ि�वेदीका बीचमा 
करारको �पमा पिहले नै कबिुलयतनामा भइसकेको 
देिखदँा सोअनसुारको दररटे िनजको हकमा लागू ह�ने 
ह�दैँन । यसरी कर श�ुकको दररटेमा प�रवत�न ह�दँा 
करको दर घटेको मा� छैन । केही व�तहु�मा ठे�कामा 
बोल कबोल गरकेोभ�दा बढेको पिन पाइ�छ । �वीकृत 
टे�डर दरभाउ प�अनसुार काम गन� गरी पिहले नै 
ठे�का �वीकृत भई सोअनसुार कबिुलयतनामासमेत 
गरी कामकाजसमेत गद� आएको अव�थामा पिछ 
नेपाल सरकारले दररटेमा गरकेो प�रवत�नअनसुार कर 
श�ुक उठाएको भनी बझुाउनपुन� रकम सो प�रवत�न 
ग�रएअनसुारको कर श�ुकको दरको अनपुातमा 
िमनाहा ग�रपाउ ँभनी भ�न िम�ने नदिेखने । 

ठेकेदारलाई प�रवित�त दरअनसुार मा� कर 
श�ुक उठाउने गरी िज�ला िवकास सिमितबाट कुनै 
िनद�शन भएको वा पिहला भएको कबिुलयतनामा र 
सोअनसुार तयार भएको प�ाप�मा संशोधन वा हेरफेर 
भएको वा पनुः कुनै करारीय �कृितको कागज गर े
गराएको दिेखदँैन । ब� िज�ला िवकास सिमितको 
िमित २०६१।१२।२४ को च.नं. ३३४८ को प�ले 
पूव�वत् �पमा कर असलुी गन�का लािग जानकारी 
गराइ�छ भनी प�ाचार गरकेो पाइ�छ । िनज पनुरावेदक 
/ �ितवादी राजे��कुमार ि�वेदीले पिन आफूले नेपाल 
सरकारले िनधा�रण गरकेो नया ँदररटेअनसुार मा� कर 
श�ुक उठाएको भनी िबल भरपाईज�ता �माण पेस गरी 
त�काल भ�न नसकेकोले िनजले कम दरमा कर श�ुक 
उठाएको भनेर भ�न िम�ने पिन देिखदैँन । तसथ� यी 
पनुरावेदक / �ितवादीको संशोिधत दरअनसुार बझुाउन ु
पन� रकम िनधा�रण ह�नपुन� हो भनी िलएको �ितउ�र र 
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पनुरावेदन िजिकरअनसुार संशोिधत दरअनसुार फरक 
पन� आएको रकमस�म ितनु�  नपन�स�म स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखन नआउने ।

�ितवादीह�ले ब�द, हड्ताल, अदालतको 
अ�त�रम आदेश, तोिकएको नया ँदररटे आिदका कारण 
प�रि�थितमा आधारभूत प�रवत�न भएकोले करारको 
दािय�व बेहोनु�  नपन� भनी िजिकर िलए पिन िनजले 
उ�लेख गरकेा उ� अव�थाह� ऐ. दफा ७९(२) ले 
प�रि�थितमा आधारभूत प�रवत�न भएको मािनने भनी 
तोिकिदएको अव�थाह�िभ� समेिटने दिेखदँैनन् । 
यसैगरी ऐ. (३) ले करारको प�रपालना गन� किठनाई 
भएको, �यून मनुाफा ह�ने वा नो�सान ह�ने, हड्ताल 
वा तालाब�दी भएको अव�था आिदलाई प�रि�थितमा 
आधारभूत प�रवत�न भएको नमािनने गरी �प�ट कानूनी 
�यव�था गरकेोले �ितवादीह�को उ� प�रि�थितमा 
प�रवत�न भएकोले करारीय दािय�व पूरा गनु�  नपन� 
भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकँदैन । तसथ� िज�ला 
िवकास सिमितले �ितवादी राजे��कुमार ि�वेदीबाट 
�ितपूित�सिहतको करार स�झौताअनसुारको दो�ो 
िक�ताको स�पूण� रकम भराई िलन पाउने ।

अतः िववेिचत आधार, �माण र कारणह�बाट 
पनुरावेदक / वादी िज�ला िवकास सिमितले पनुरावेदक 
/ �ितवादी राजे��कुमार ि�वेदीबाट ठे�काको 
कबिुलयतनामाबमोिजमको दो�ो िक�ताबापतको 
दािखला गन� बाकँ� �.३६,५७,५००।- मा िनज 
राजे��कुमार ि�वेदीले टे�डर पेस गदा�  राखेको धरौटी 
�.४,६७,५००।- सोही धरौटीबाट क�ा ह�ने गरी 
बाकँ� ह�न आउने �.३१,९०,०००।- र सोको वािष�क 
१० �ितशतका दरले ह�न आउने रकमसमेत हजा�ना 
�ितपूित�बापत पाउने दिेखएकोले स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।५।८ मा �ितवादी 
राजे��कुमार ि�वेदीले िमित २०६१।९।२६ देिख 
पिछको हकमा सत�नामाअनसुार उ�लेख भएको करको 

दररटेमा सशंोधन भई पन� आएको फरक रकमबाहेक 
अ�य दो�ो िक�ताबापत �ितवादीले दािखला गन� बाकँ� 
रहेको स�पूण� रकम र सोको वािष�क १० �ितशतका 
दरले ह�न आउने रकमसमेत हजा�ना �ितपूित�बापत 
पाउने ठह�याई भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०६६।१०।२६ 
मा भएको फैसला उ� िमित २०६१।९।२६ देिख 
पिछको सत�नामामा उ�लेख भएको करको दररटेमा 
सशंोधन भई पन� आएको फरकस�म बझुाउन ु नपन� 
ठह�याएको हदस�ममा िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म 
केही उ�टी भई पनुरावेदक / वादी िज�ला िवकास 
सिमितले पनुरावेदक / �ितवादीम�येका राजे��कुमार 
ि�वेदीबाट वादी िज�ला िवकास सिमितको पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार �ितवादी राजे��कुमार ि�वेदीले 
बझुाउन बाकँ� रहेको �.३६,५७,५००।- मा िनजले 
राखेको धरौटी �.४,६७,५००।- क�ा गरी बाकँ� 
ह�न आउने �.३१,९०,०००।- र सोको वािष�क १० 
�ितशतका दरले ह�ने रकमसमेत हजा�ना �ितपूित�बापत 
भराई असलुउपर गरी िलन पाउने र िनज राजे��कुमार 
ि�वेदीबाट असलुउपर ह�न नसकेको अव�थामा मा� 
जमानी िदने �यि�ह� अथा�त् अ�य पनुरावेदक / 
�ितवादीह�बाट भराई िलन पाउने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०२२७, ०२३०, 

प�ाप�बमोिजम रकम िमनाहा गरी िहसाब 
िमलान गराई बढी ह�ने रकम िफता� गराई 
हजा�ना �ितपूित�  िदलाई रो�का जेथा फुकुवा 
गराई पाऊँ, राजे��कुमार ि�वेदी िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, �प�देही िव. 
राजे��कुमार ि�वेदी भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१२६५, ०७३-
CR-००९१, कत��य �यान, ितथ�मान िज�बा िव. 
नेपाल सरकार, सरीता भ�ने साइँलीमाया बल िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� ितथ�मान िज�बा र सरीता भ�ने 
साइलँीमाया बलले यी �ितवादी ितथ�मान िज�बा र 
मतृक होइसाङमाया मो�ानबीच अवैध स�ब�धका 
कारण गभ� रहन गई उ� गभ� �यरुटे गदा� लागेको 
खच� मागेको कुरामा िववाद भई कुटिपट गदा� मतृक 
होइसाङमाया मो�ानको म�ृय ुभएको त�य मतृकको 
लास जाचँ मचु�ुका, जाहेरवाला धनीमाया मो�ानको 
िकटानी जाहेरी, मतृक होइसाङमाया मो�ानको शव 
परी�ण �ितवेदन तथा यी �ितवादीह� ितथ�मान 
िज�बा र सरीता भ�ने साइलँीमाया बलको मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा सािबत 
भई गरकेो बयानबाट समेतबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा यी �ितवादीह� ितथ�मान 
िज�बा र सरीता भ�ने साइलँीमाया बलले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो दिेखन 
आउने ।

�ितवादी ितथ�मान िज�बाले मतृकलाई 
मान�मा घेरा िदने, ग�डा छे�ने वा भा�न उ�कन नपाउने 
गरी �यान मान�  काय�मा सयंोग पारकेो त�य नभई 
�ितवादी आफँैले मतृकलाई गभ� फालेको पैसा मागेको 
�रसमा मतृकको क�चटमा मड्ुक�ले �हार गरी मखु 
थुनी मतृकको घाटँी िथची कत��य गरी मारकेो त�य 
पिु� ह�न आएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(२) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अदालतमा आई समेत �ितवादी साइलँीमाया 
बलले कसरु गरकेोमा सािबत रही बयान गरबेाट 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� कुटिपट गरपेिछ 
सिहछाप गरी िदएको भनाई �वत: खि�डत भएको 
छ । यी �ितवादीलाई मौकामा अनसु�धान अिधकारीले 
भय �ास देखाई, कुटिपट गरी बयान गराएको कुरा 
कहीकँतैबाट ख�ुन आएको देिखदैँन । यी �ितवादीले 
मतृकसगँ िववाद रहेकोमा कुटिपट गरी योिनमा दईुपटक 
लाठी घसुारी िभ� बािहर गरकेो काय�बाट मतृकको 
म�ृय ु भएको सङ्किलत �माणबाट पिु� ह�न आएको 
देिखदँा अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान 
मेरो �वे�छा िव��को भएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक सरीता भ�ने साइलँीमाया 
बलको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 िकटानी जाहेरी दरखा�त, �.ना.िन. 
िललाबहादरु ख�ीसमेतको �ितवेदन, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, मतृकको लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
र शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट यी �ितवादीह�ले 
कसरुमा सािबत भई अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान मौकामा बिुझएका मािनसह�को 
कागजसमेतबाट यी �ितवादीह�को कसरुको पिु� 
खि�बर भएको अव�था देिख�छ । �ितवादीह�को 
इ�कारी बयान ��य� एवम् �वत�� �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको देिखदँनै । यसरी अदालतमा आई समेत 
�ितवादी साइलँीमाया बलले कसरु गरकेोमा सािबत 
रही बयान गरबेाट अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
कुटिपट गरपेिछ सिहछाप गरी िदएको भनाई �वत: 
खि�डत भएको अव�था देिख�छ । जाहेरवाला 
धनीमाया मो�ानले आ�नो जाहेरी दरखा�त 
बेहोरालाई अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी 
�मािणत ग�रिदएको पाइ�छ । फौजदारी कसरुमा 
अपराध �मािणत ह�न आपरािधक काय� भएको ह�नपुन� 
र सो आपरािधक काय� मनसायपूव�क घटना घटाएको 
ह�नपुन� ह��छ । �ितवादीह�ले मतृकसगँ िववाद 
रहेकोमा कुटिपट गरी योिनमा लाठी घसुारकेो काय� 
सङ्किलत �माणबाट पिु� ह�न आएको देिखदँा िनज 
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�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो ठह�याई 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।०२।१८ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७२।०३।०८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
अ�यथा गनु�पन� अव�था नदिेखने ।
 अत: उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
पनुरावेदक / �ितवादी ितथ�मान िज�बाले मतृक 
होइसाङमाया मो�ानलाई कुटिपट गरी भइुमँा लडाई 
मखु थुनी घाटँी िथची मारकेो त�य पिु� ह�न आएको 
देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।०३।०८ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
 वारदात ह�दँाको बखत यी �ितवादीको 
उमेर ३० वष�को दिेख�छ । यी �ितवादी सामा�य 
लेखपढ पिन नभएक� िनर�र मिहला भएको अव�था 
देिख�छ । यी दैिनक �याला मजदरुी गरी आ�नो 
जीवन गजुारा गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादीको 
सामा�य चेतना�तर र आिथ�क अव�था कमजोर 
रहेको देिख�छ । यी �ितवादीको मतृकलाई मानु� पूव� 
�रसइवी झै-झगडा केही पिन देिखदँैन । �ितवादीले 
आफूले गरकेो कसरु �वीकार गरी अनसु�धानमा 
सहयोग प�ुयाएको पाइ�छ । यसरी हेदा� वारदात ह�दँाको 
प�रि�थित र प�रवेशसमेतलाई िवचार गदा� पनुरावेदक 
/ �ितवादी सरीता भ�ने साइलँीमाया बललाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ठहर भएको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखएकोले यी पनुरावेदक / �ितवादी सरीता भ�ने 
साइलँीमाया बललाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १५(प��) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-००३०, परमादेश, 
ल�मी मघैया धोवी िव. सकु�तला मघैयासमेत 

िववािदत ज�गाको स�ब�धमा हक बेहकतफ�  
िज�ला अदालतमा जान ु भनी यी िनवेदकसमेतलाई 
िनण�य सनुाएको देिख�छ । यी िनवेदक पिन सो ज�गाको 
हकदार भए सािधकार िनकायसम� �ि�यामा गई 
कानूनबमोिजम आ�नो हक कायमतफ�  नालेस उजरु 
गन� स�ने अव�था रहेकै छ । पनुरावेदकतफ� का कानून 
�यवसायीले बहसको �ममा अ�य �यि�ह�को 
िववािदत ज�गाको स�ब�धमा हक बेहकतफ�  नालेस 
परी काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
भ�ने कुरा इजलाससम� �य� गनु�भएको छ । साथै 
िववािदत ज�गाको स�ब�धमा ियनै िनवेदक ल�मी 
मघैया धोवी वादी र �ितवादी वीर धोवीसमेत भएको 
िलखत बदरसमेतका लगाउ म�ुाह� काठमाड� 
िज�ला अदालतमा दता� भई कारबाहीय�ु अव�थामा 
रहेको भ�ने काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।५।१८ को प�समेतबाट देिख�छ । यसरी 
िववािदत िवषयमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िन�पण भई नसकेको अव�था देिखन आयो । य�तो 
अव�थामा हक कायम भई नआएस�म पनुः अ�य 
�यि�का नाममा दता� कारबाही हेन� नस�ने भ�ने 
मालपोत काया�लय, कलंक�को िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

तसथ�, िनवेदकको हक बेहकको �� 
सािधकार िनकायबाट भई आएपिछ सोहीअन�ुप 
कारबाही ह�न स�ने नै देिखयो । तेरो मेरोको �� उठी 
यसैको हो भ�ने यिकन भई हक कायम भई नआएस�म 
मालपोत काया�लयले िनवेदनउपर त�काल िनण�य 
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गनु�पन� ि�थित रहे भएको देिखन नआउने । 
अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट 

िनवेदकको मागबमोिजम परमादशेको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०६८।९।६ मा गरकेो आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-०४४६, िनषेधा�ा, 
पुजन राईसमेत िव. नामसािलङ्ग सामुदाियक िवकास 
के��, इलामसमेत 

जल�ोत ऐन, २०४९ को दफा ७(२) 
अनसुार तोिकएको सिमित, िनकायसम� िनवेदकह�ले 
कानूनी उपचारको लािग जान स�ने र सो सिमितबाट 
िववादको िन�पण ह�ने वैकि�पक अव�था एकातफ�  
िव�मान रहेको नै देिख�छ । अक�तफ�  िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफमा २०७२ वैशाखमा पानी ट्याङ्क� 
िनमा�ण स�प�न ग�रसकेको भ�ने िजिकर िलई सोको 
पिु�को लािग ट्याङ्क� िनमा�ण भइसकेको फोटोसमेत 
िमिसल सामेल रहेको अव�था देिखयो । िस�ा�ततः 
स�प�न भइसकेको काय�को लािग िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गन� निम�ने । 

तसथ�, जल�ोत ऐनले खानेपानी उपभोगलाई 
नै पिहलो �ाथिमकता�म तोिकएको र जल िव�तु् लाई 
चौथो �ममा �ाथिमकता पाउने अव�था र िनवेदकको 
हक �वािम�वको पानीको महुान नदेिखएको तथा 
पानी ट्याङ्क� िनमा�ण काय� स�प�नसमेत भइसकेको 
आधारमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०७२।३।१० मा भएको 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-११००, िनषेधा�ा / 
परमादेश, नारायण�साद भ�डारी िव. सीता �े� 

नगर िवकास ऐनको दफा १२ मा सिुनयोिजत 
�पमा नगर िवकास गन� �ममा िविभ�न आय वग�का 
�यि�ह�को िनिम� ज�गा िवकास काय��म स�चालन 
गन� पाउने �यव�था गरकेो पाइ�छ । सोही ऐनको 
दफा १२ को देहाय २ मा िनद�िशत ज�गा िवकास 
लागू गन� �ममा बाटो िनमा�ण गदा� �य�तो ज�गाको 
मखुमा कुनै �यि�को ज�गा पन� रहेछ र �य�तो ज�गा 
सो �यि�ले छाड्न नमानी बाटो खलुाउने अ� कुनै 
उपाय नभएमा �य�तो ज�गा �चिलत कानूनबमोिजम 
�ा�त गरी सिमितलाई उपल�ध गराई िदनपुन� छ, भ�ने 
कानूनी �यव�था भएको देिखयो । उ� �यव�थाबाट 
बाटो िनमा�णको �ममा ज�गा �ा�त गन� पिन स�बि�धत 
�यि�लाई मआु�जा िदन ुपन� अिनवाय� गरकेो देिखने । 

नेपाल प� भएका ICCPR तथा UDHR 
ज�ता मानव अिधकारसगँ स�बि�धत अ�तरा�ि��य 
सगंठनह�ले र अ�त�रम संिवधान, २०६३ समेतले 
�यि�को सा�पि�क हकलाई मौिलक हकको �पमा 
सरं�ण गरकेो अव�था साथै नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा ६(६) मा स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन�, बेचिबखन गन� �वत��तास�ब�धी अिधकार 
��याभूित गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी सोही ऐनको 
दफा ९ मा �चिलत कानूनको अि�तयारी िबना कुनै 
�यि�को स�पि� अपहरण गन� छैन भ�ने र दफा १० 
ले कुनै पिन नाग�रकको बास�थानमा जबरज�ती �वेश 
गन� नपाउने भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो पाइने । 
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िववेिचत आधार र कारणह�बाट हरके 
�यि�को आवास र स�पि� अनित��य ह�ने, �य�तो 
स�पि�को उपभोगमा बाधा �यवधान गन� निम�ने 
कसैको स�पि� रा�यले �ा�त गदा� उिचत �ितपूित� 
िदनपुन� ज�ता �यव�था गरकेो पाइ�छ । �यसैले 
कुनै पिन �यि�को स�पि� कानूनको �ि�याबेगर 
�ा�त गन� स�ने देिखएन । तसथ�ः िनवेदकलगायत 
िवप�ीह�समेतलाई सडकको सिुवधा उपल�ध ह�ने 
कुरालाई म�यनजर गरी G.L.D.P. काय��मअनसुार 
भवन िनमा�णस�ब�धी मापद�ड, २०६४ लागू गदा� 
िनवेदकको घर पखा�लमा �ित ह�ने अव�था आइपरमेा 
सो घरको यथोिचत मू�याङ्कन गराई िनयमानसुारको 
�ितपूित�  उपल�ध नगराएस�म िनवेदकको घर पखा�ल 
भ�काउने वा घरमा कुनै पिन िकिसमको �ित प�ुयाउने 
काय� नगनु�  नगराउन ु भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी 
गन� उपय�ु ह�ने नै देिखन आउने । 

अतः यसमा िनद�िशत ज�गा िवकास काय��म 
(GLDP) काय��मअ�तग�त सडक िव�तार गन� 
�ममा िनवेदकको िक.नं. ४०८ को ज�गामा रहेको 
घर िनयमानसुारको मआु�जा िदएरबाहेक नभ�काउन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ह�ने ठहरी परमादेशको आदेश जारी नह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।०५।०२ 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-००७२, ��ाचार, 
िव�दा�साद साह िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी िव�दा�साद यादवले �ािविधक 
सहायकसमेतलाई रकम िवतरण गन� िमित 
२०६९।६।४ मा पठाएकोमा १७ जनालाई िदई 

बझुाई अ�यलाई बझुाउने �ममा गाउलेँह�ले समाती 
�.९१,०००।– सिहत �हरीमा िज�मा लगाई िदएको 
भ�ने िमिसल संल�न कागजबाट देिख�छ । सोभ�दा 
अगािड नै गाउ ँिवकास सिमित बह�अरी िपडरीको िमित 
२०६९।०५।१३ को प�साथ भ�ा बझुेको झ�ुा भरपाई 
बनाई िज.िव.स. मा पेस गरकेो दिेख�छ । सो भ�ा 
बझेुको भरपाईमा भएको सिहछाप र छानिबन ग�रपाउ ँ
भनी िज�ला िवकास सिमितमा उजरु गन�ह�ले िदएको 
उजरुीमा परकेो सिहछाप एकआपसमा मेल नखाने 
भ�ने के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको िमित 
२०७०।२।२८ को परी�ण �ितवेदन रहेको देिखएबाट 
झ�ुा भरपाई बनाएको त�य पिु� ह�ने । 

पनुरावेदकले िवतरण गनु�पन� रकम 
िलई िवतरण गद� नगरी न�कली भरपाई तयार पारी 
आिधका�रक िनकायमा फरफारकको लािग रकम 
िवतरण  गरकेो भरपाई पेस गनु�को उ�े�य नै उ� 
रकम आफूले िलने खाने मनसायसिहत बदिनयतले 
गरकेो भ�ने ��ट दिेख�छ । वा�तिवक पीिडतले 
उजरु नगरकेो भए वा खोजिबन नगरकेो भए िनज 
�ितवादीले रकम हािन नो�सानी गन� �प� अव�था 
छ जब वा�तिवक पीिडत �यि�ले भ�ा नपाएको भनी 
उजरु गर े त�प�ात् मा� कसरुमा प�रने डर भयबाट  
हतारहतारमा रकम बाड्ँने काय� गन� लगाएको र 
गाउलेँह�ले रकम बाड्ँदाबाड्ँदैको अव�थामा बाकँ� 
रकमसमेत �हरी िज�मा लगाएको भ�ने त�य देिखएको 
अव�था छ । ��ाचार म�ुामा बदिनयत त�वको पिु� 
अिनवाय� मािन�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले सो 
एकल मिहलाको सामािजक भ�ाको रकम िलने खाने 
मनसाय राखी न�कली भरपाई पेस गनु�  नै बदिनयत 
िलएको �प� दिेखने । 

�ितवादीले झ�ुा िबल भरपाई बनाई 
आिधका�रक िनकाय िज.िव.स. पसा�मा पठाएको 
काय� ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को 
उपदफा (ङ) “झ�ुा िबल, भरपाई बनाई भ�ुानी िलने, 
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िदने वा िबलको दोहोरो भ�ुानी िलने िदने” िव��को 
कसरु गरकेो देिखन आयो । उि�लिखत त�यबाट 
पनुरावेदकतफ� का कानून �यवसायीले प�को बदिनयत 
िथएन भनी ��ततु गनु�  भएको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

िमिसल संल�न कागजातबाट १६ 
जनाको भ�ा बझुाइसकेपिछ बाकँ� ३० जनालाई 
बझुाउन ु पन� रकम �.९१,०००।- सिहत िज�ला 
�शासन काया�लयमा दािखल भएको भ�ने दिेखन 
आएको ��ततु अव�थामा दाबीको िबगो रकम हाल 
यी �ितवादीको साथमा रहेको भ�ने कुरा दिेखन 
आएन । तर रकम िवतरण गनु�भ�दा अिघ नै न�कली 
भरपाई बनाई पेस गरकेो भ�नेस�म अव�था दिेखन 
आयो । दाबीको रकम िहनािमना हािन नो�सानी र 
द�ुपयोग ह�न पाएको अव�था देिखदैँन । यसरी हाल 
िहनािमना र हािन नो�सानी ह�न नपाएको अव�था 
देिखएबाट ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ 
र ३ स�म आकिष�त ह�न स�ने अव�था नदिेखने ।

�यायकता�ले कानूनको सम�ुचा �यव�था र 
म�ुाको त�य �माण हेरी सजायसगँ तालमेल सम�वय 
गरी सम�ुचा ऐनको कुन दफा कसरुमा Fit, �य�ु ह��छ 
भनी िन�य�ल गरी दाबीभ�दा कम सजाय ह�ने उपय�ु 
कानूनको दफा �योग गरी सजाय िनधा�रण गन� स�ने 
नै देिखने ।

�ितवादीले आ�नो िज�माको एकल मिहला 
भ�ाबापतको रकम सरोकारवाला �यि�ह�लाई 
नबझुाई बदिनयत राखी न�कली भरपाई पेस गरकेो 
पिु� भएको दिेखदँा र पिछ उपयु��बमोिजम दाबीको 
रकम हाल �ितवादीको िज�मामा रहेको अव�था नह�दँा 
यी �ितवादीको उ� काय� आफूलाई गैरकानूनी लाभ 
ह�ने बदिनयतले गरकेको देिखदँा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(३) िव��को कसरु ह�ने । 

अतः िववेिचत आधार कारण कानून र यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेत आधारबाट 

�ितवादीम�येका िव�दा�साद साहलाई रकम 
िहनािमना र हािन नो�सानी ह�न नपाएको अव�थामा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ३ 
स�म आकिष�त ह�न नस�ने अव�था देिखएन । तथािप 
यी �ितवादीले आ�नो िज�माको एकल मिहला 
भ�ाबापतको रकम सरोकारवाला �यि�ह�लाई 
नबझुाई बदिनयत राखी न�कली भरपाई पेस गरकेो 
देिखएको र पिछ उपयु��बमोिजम दाबीको रकम 
हाल �ितवादीको िज�मामा रहेको अव�था नह�दँा यी 
�ितवादीको कसरुमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ८ (३) आकिष�त ह�ने देिखएकोले यी �ितवादी 
िव�दा�साद साहलाई सोही दफाबमोिजम ६ मिहना 
कैद ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�ले िमित 
२०७२।१२।०३ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल भा� १३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०१८५, कत��य 
�यान, वघेल िसंह ठाकुर िव. नेपाल सरकार 

वघेल िसहं ठाकुरले मौकामा तथा अदालतसम� 
समेतमा बयान गदा� मतृक िव�दे�वरी शमा�सगँको 
झगडामा मेरो साथमा रहेको च�कु िनजको शरीरमा 
ला�न गई िनजको म�ृय ु भएको हो भनी अिभयोग 
दाबीको कसरुमा सािबती रही बयान गरकेो दिेख�छ । 
मौकामा कागज गन�ह�म�येका िभमसेन िसहं र क�चन 
शमा�ले मतृक र िनजको प�रवारसगँको �रसइवीका 
कारण यी �ितवादी वघेल िसंह ठाकुरले मतृक िव�दे�री 
शमा�लाई मान� उ�े�यले च�कुले �हार गरकेो र सोही 
चोटका कारण उपचारको �ममा िनजको म�ृय ुभएको 
हो भनी कागज ग�रिदएको र सोही कागजलाई समथ�न 
गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत गरकेो 
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अव�थामा यी �ितवादीले मतृकलाई धा�रलो हितयार 
च�कुले �हार गरकेोमा सोही चोटको कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको त�य पिु� भएको दिेखने । 

�ितवादी र मतृकको प�रवारबीच लेनदनेको 
िवषयमा �रसइवी रहेको भ�ने त�य �वयम् 
�ितवादीसमेत �वीकार गरकेो अव�था छ । साथै यी 
�ितवादी आ�नो साथमा च�कु िलई मतृकसगँ िववाद 
गन� िनजको घरमा आएको र िववादको �ममा मतृकको 
छातीमा सोही च�कु �हार गरी ग�भीर घाइते बनाई 
भागी गएको अव�था छ । �यान िलने मनसायले 
च�कुले �हार गरकेो होइन भनी िनज �ितवादीले 
िजिकर िलएको भए तापिन सो कुरा पिु� गराउने गरी 
िनज �ितवादीले सा�ी एवम् अ�य कुनै �माण पेस गन� 
सकेका पिन छैनन् । यसका अित�र� च�कुले कसैलाई 
�हार गदा� मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा सामा�य समझ 
भएको मािनसलाई थाहा ह�ने िवषय हो । यस�कार 
आफूह�बीच �रसइवी भएको �वयम् �ितवादीले 
�वीकार गरकेो र वारदात�थलमा च�कु ज�तो धा�रलो 
हितयार िलई गई मतृकसगँ वादिववाद गरी मतृकलाई 
सोही च�कुले �हार गरकेोमा सोही घाउ चोटका कारण 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने त�य िमिसल संल�न 
कागजातबाट पिु� भइरहेको प�र�े�यमा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी वघेल िसंह ठाकुरउपर िकटानी 
जाहेरी परी सो जाहेरीलाई समथ�न गरी जाहेरवालाले 
अदालतसम� बकप� गरकेो, घटना�थलबाट 
�ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो च�कु फेला 
पारकेो, �ितवादी वघेल िसंह ठाकुरले मौकामा तथा 
अदालतसम� समेतमा अिभयोग दाबीको कसरुमा 
सािबती रही बयान गरकेो, मौकामा कागज गन� िभमसेन 
िसंह र क�चन शमा�ले मौकाको कागजलाई समथ�न 
गरी अदालतमा बकप� ग�रिदएकोसमेतको अव�थामा 
�ितवादी वघेल िसंह ठाकुरले अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. को 

कसरु अपराध गरकेो पिु� ह�न आयो । य�तो अव�थामा 
सोही कसरुमा िनज �ितवादीलाई ऐ. को १३(१) नं. 
बमोिजम कैद सजाय गन� गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको फैसला िमलेकै देिखदँा 
अ�यथा ग�ररहन ुपन� नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
वघेल िसंह ठाकुरले मतृक िव�दे�री शमा�लाई च�कुले 
�हार गरकेोमा सोही घाउ चोटबाट िनज िव�दे�री शमा�को 
म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी 
वघेल िसंह ठाकुरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. को १३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�ने भनी 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतले िमित २०७१।९।२९ मा 
गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०७२।८।२७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
इित संवत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०८५६, उ��ेषण, 
वीर�े�कुमार यादव िव. वन तथा भू-संर�ण म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

कुनै पिन साव�जिनक िनकायमा कुनै पिन 
�कारको अिनयिमत काय� ह�न ु ह�दँैन । यिद कुनै 
साव�जिनक िनकायमा अिनयिमत तबरबाट काम 
कारबाही भएको छ भने �यसलाई िनय��ण गनु�  र 
साव�जिनक जवाफदेिहता बहन गराउन िनयमनकारी 
भूिमका िनवा�ह गनु�  नेपाल सरकारको स�बि�धत 
म��ालयको कत��य ब�दछ । मातहतका िनकायमा 
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काय�रत पदािधकारीह�बाट भएका अिनयिमत काम 
कारबाही वा ि�याकलाप�ितको जवाफदिेहतासमेत 
स�बि�धत िवभागीय म��ीमा रहेको ह��छ । 
कानून�ितकूल, अिनयिमत तबरबाट काम कारबाही 
भएको जानकारी �ा�त ह�न आएको अव�थामा 
वा�तिवक स�य त�य यिकन गन� अ�ययन, छानिबन 
गराउन ुिनयमनकारी िनकाय भएको नाताले स�बि�धत 
म��ालयलाई कुनै कानूनी बाधा देिखदैँन । स�य त�य  
यिकन गन� छानिबन ग�रने कुरालाई ��टाचारको 
कसरुमा आरोपप� नै दायर गरकेो वा सजाय नै ठहर 
गरकेोज�तो अथ�मा हेनु�  यिु�सङ्गत नदेिखने । 

िनस�दहेः नेपालको संिवधान एवम् �चिलत 
कानूनबमोिजम ��ाचारस�ब�धी कसरुको स�ब�धमा 
अनसु�धान गरी आरोपप� स�बि�धत अदालतमा 
दायर गन� अिधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा रहेको दिेख�छ । तर यसको ता�पय� नेपाल 
सरकार वा नेपाल सरकारका स�ब� म��ालय, िवभाग 
वा अ�य स�ब� िनकायह�ले मातहतका पदािधकारी 
वा कम�चारीह�बाट भएका अिनयिमत काय�का 
स�ब�धमा कुनै छानिबन नै गन� पाउदँैन भ�ने स�झन ु
मनािसब ह�दँैन । अिनयिमतता ह�न निदने र साव�जिनक 
िनकायको �यव�थापनमा सशुासन कायम गराउने 
िज�मेवारी नेपाल सरकारका म��ालयह�समेतमा 
रहेकै दिेख�छ । यस प�र�े�यमा िवभागीय म��ीको 
िनण�यअनसुार छानिबन सिमित गठन गरी स�य त�य 
यिकन गन� भनी भएका काम कारबाही र िनण�यलाई 
गैरकानूनी मा�न निम�ने । 

िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने हो 
वा होइन भ�ने ��नका स�दभ�मा िवचार गदा�  �थमतः 
िववािदत छानिबनस�ब�धी काम कारबाहीलाई 
बेरीतको अथवा गैरकानूनी भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखदँैन । यसका अित�र� िमित  २०७१।१०।१२ 
को िनण�यानसुार २(दईु) वष�का लािग महा�ब�धक 
पदमा िनय�ु भएका �रट िनवेदकको पदाविध नै 

िमित  २०७३।१०।१२ मा समा�त भइसकेको 
देिख�छ । प�रणामतः अब िवभागीय कारबाहीको 
स�दभ� र �योजन नै बाकँ� रहेको देिखदैँन । तसथ� �रट 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने अव�था 
नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४  साल वैशाख १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-१०१६, परमादेश, 
िवमलादेवी दाहाल लुइटेलसमेत िव. समाज क�याण 
प�रषद्, के.का. लैनचौर, काठमाड�समेत

िनवेदकह�ले समाज क�याण प�रषद ्बाट 
२०७३।१।१६ मा ख�ुला �ितयोिगता�मक 
परी�ाबाट �थायी पदपूित� गन� दरखा�त आ�ान 
ह�दँा िनजह�को यो�यता प�ुने पदह�मा दरखा�त 
फाराम िलई जादँा दरखा�त बझुी निलएको ह�दँा 
�कािशत सूचनाबमोिजम यो�यता प�ुने पदमा दरखा�त 
फाराम बझुी परी�ामा सामेल गराउन परमादशे जारी 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन माग गरकेो देिखयो । यस 
अदालतबाट िमित २०७३।२।१७ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशबमोिजम िनवेदकको दरखा�त िलने, 
परी�ामा सामेल गराउने तथा परी�ाको नितजासमेत 
�कािशत गन� काय� भइसकेको भनी िनवेदक तथा 
िवप�ीतफ� का िव�ान् अिधव�ाह�ले बहसका 
�ममा आज इजलाससम� उ�लेख गनु�भएको छ । 
िनवेदकह�म�येका िवमला दवेी दाहाल लइुटेँल र राधा 
पोखरले परी�ामा समावेश भएको बेहोरा ख�ुने परी�ा 
�वेश प�को फोटोकपी न�कल आजै इजलाससम� 
पेस ह�न आएको छ । अतः िनवेदकह� परी�ामा सामेल 
भएको स�दभ�मा ��ततु �रट िनवेदनको �योजन नै 
बाकँ� रहेको नदिेखदँा अब यसमा कुनै �कारको �रट 
आदशे जारी ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ  
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभुम् ।  

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१८१६, लाग ु
औषध गाजँा, नेपाल सरकार िव. िव�णु तामाङ 

अनसु�धान अिधकारीसम� �ितवादी 
िव�ण ु तामाङले सािबती बयान गरकेो दिेखए तापिन 
अदालतमा िनज �ितवादी पूण� �पमा इ�कार भई 
बयान गरकेो देिख�छ । अदालतमा बयान गन� गाडीधनी 
�ितवादी केशव िगरीले आफूले गाडी चालकको �पमा 
कृ�णे भ�ने कटकबहादरु िस�दलेलाई राखेको हो र 
िनजमाफ� त नै मैले उ� गाडी शकंर ग�ुङलाई भाडामा 
िदएको िथए ँ भनी बयान गरकेो पाइ�छ । अदालतमै 
बयान गन� �ितवादी कृ�णे भ�ने कटकबहादरु िस�देलले 
समेत उ� गाडी शंकर ग�ुङ र िवख�बहादरु ग�ुङले 
काकँडिभ�ास�म िलएर आएका ह�न् भनी बयान 
ग�रिदएको अव�था छ । उ� गाजँासिहतको गाडी 
बेवा�रसे अव�थामा फेला परकेो दिेख�छ । त�काल 
कोही पिन चालक प�ाउ पन� सकेको अव�था छैन । 
यी �ितवादीका सा�ी �या�सो तामाङले बकप� गदा� 
यी �ितवादीको इ�कारी बयानलाई पिु� ह�ने गरी बकप� 
गरकेो पाइ�छ । बरामदी मचु�ुकामा काम तामेल गन� 
�.ह. गंगा�साद खरलेले बकप� गदा� यी �ितवादीलाई 
गढाउ गरी बकप� गन� सकेको पिन देिखदैँन । यसरी 
यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी वादी प�ले 
शङ्कारिहत तवरबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
शङ्काको भरमा �ितवादी िव�ण ु तामाङले नै गाडी 
चलाई �याएका होलान् भनी मा�न िम�ने अव�था 
नदेिखदँा यी �ितवादी िव�ण ु तामाङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी स�ु झापा िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 

अदालत, इलामको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादीम�येका िव�ण ु तामाङले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।५।२३ मा भएको फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०७२।०४।१९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६५-WO-०३२६, उ��ेषण 
/ परमादेश, झलक�साद �यौपाने िव. इलाका �हरी 
काया�लय, बरङेडाडा, बागलुङसमेत

त�काल �चिलत �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८(झ) मा िबदा �वीकृत नगराई िडउटीबाट 
अनपुि�थत ह�न नपाउने �यव�था रहेको छ । य�तो 
अव�थामा पिन यी िनवेदकसगँ पटकपटक स�पक�  
�थापना गन� खोिजएको कुरा िनजको कारबाहीस�ब�धी 
फाइलबाट देिख�छ । साथै यी िनवेदकलाई कारबाही 
गनु�भ�दा अगािड िमित २०६१।१।२ गतेमा 
कानूनबमोिजमका �ितिनिधह�को रोहबरमा िनजको 
घर�ारमा िनजलाई २४ घ�टािभ� िनज काय�रत 
काया�लयमा उपि�थत ह�न भनी अ.बं.११० नं. 
बमोिजमको रीत प�ुयाई �याद टासँ भएको देिखएकाले 
पिन िनवेदकले आफूलाई सनुवुाइको मौका निदइएको 
भ�ने िनवेदन दाबी कानूनस�मत नदेिखने ।

�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८८(झ)को कानूनी �यव�था हेदा� नोकरीबाट हटाउने, 
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बरखा�त गन� आधारका �पमा “..मनािसब कारण 
नभई वा िबदा निलई िबदा बसेमा वा गैरहािजर भएमा..” 
भनी उ�लेख भएको पाइ�छ र य�तो कसरु गरमेा  ऐ. 
िनयमावलीको िनयम ८४(६) मा “भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको िनि�त अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र सोबमोिजमको 
कारबाही गन� अिधकार कानूनबमोिजमको अिधकारी 
�हरी उपरी�कलाई भएको अव�था देिखदँा सो 
कारबाहीलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

कानूनिवपरीत आफू काय�रत रहेको 
काया�लयमा िनयिमत �पमा उपि�थत नभई गैरहािजर 
रहेको �हरी कम�चारीलाई कारबाही गनु�भ�दा अगािड 
सफाइको मौका िदन ु पन� भ�ने �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८९(२) बमोिजमको कानूनी 
�यव�थाअनसुार िनजको घर�ारमा कानूनबमोिजमका 
�ितिनिधह�को रोहबरमा �याद टासँ भएको अव�था 
र सो �याद सूचनाबमोिजमको समयमा काया�लयमा 
उपि�थत नभई, �यसलाई बेवा�ता गरी बसेको 
देिखदँा �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९३ 
को दहेाय २(ख) ले िदएको अिधकार �योग गरी 
िनवेदकलाई िमित २०६१।२।५ देिख लागू ह�ने गरी 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८४ को देहाय 
(६) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको िनि�त 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने �े�ीय �हरी 
काया�लयका �हरी उपरी�कको िमित २०६१।२।५ 
िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो पि�चम �े�ीय 
�हरी काया�लय, पोखराका �हरी नायब महिनरी�कको 
िमित २०६५।३।२६ को पनुरावेदक�य िनण�यसमेत 
कानूनस�मत नै भएको दिेखन आउने । 

अतः उपयु�� आधार कारणसमेतबाट �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (झ) को 
कसरुमा ऐ.को िनयम ९३ को देहाय २(ख) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी, ऐ.को िनयम ९३ को देहाय (क) 
बमोिजमको अिधकारीबाट ऐ.को िनयम ८४ को देहाय 

(६) बमोिजम िमित २०६१।२।५ मा भएको िनण�य र 
सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो िमित २०६५।३।२६ 
को पनुरावेदक�य िनण�यसमेत कानूनस�मत नै भएको 
देिखदँा िनवेदन मागअनसुारको आदेश जारी ह�ने 
अव�था देिखएन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०६७-WO-०२३०, 
उ��ेषण, �भुलाल चौधरी िव. पूवा��चल �े�ीय िसंचाई 
िनद�शनालय, िवराटनगरसमेत 

िनजामती कम�चारी रा��कै एक नैितक र 
िज�मेवार आदश� नाग�रक हो । उसले काया�लयको 
समयबाहेकको िनजी जीवनमा पिन उि�कै िश�ाचार 
र नैितकताअन�ुपको आचरण र �यवहार गनु�पन� 
ह��छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ प�र�छेद ७ मा 
समेत िनजामती कम�चारीले कसैलाई पिन यातना िदन 
नह�ने, द�ुय�वहार र िहंसास�ब�धी काय� गन� नह�ने गरी 
िविभ�न आचरणका िनयमह� तोकेको छ । यसरी 
कानूनले तोकेका र कितपय नतोकेका सदाचारय�ु 
�यवहारसमेत गनु�  कम�चारीको दािय�व ह�ने । 

सधै ँस�य र इमा�दा�रताका साथ अनशुािसत 
भई देश र जनताको सेवा गन� सपथ िलएका एक 
िज�मेवार िनजामती कम�चारीका �पमा रहेका यी 
िनवेदक �भलुाल चौधरीले �यि�गत �रसइवीका 
कारण यी पीिडत जीवन थापालाई आ�नो घरको 
क�पाउ�डिभ� बोलाई मनसाय�े�रत र �ूरतापूव�क 
िनजले दिैनक �पमा काम गरी खाने म�ुय कम���ीयका 
�पमा रहेको एउटा हातलाई धा�रलो हितयार (क�ी)
ले पूण��पमा िछनाई अक� हातको ४० �ितशत मा� 
काम ला�ने गरी काट्ने, िछनाउने गरकेो अपराध 
सामा�य िकिसमको अपराध नभई नैितक पतन देिखने 
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फौजदारी अपराध नै मा�न ुपन� ।
िनवेदक �ितवादी भएको कुटिपट अङ्गभङ्ग 

म�ुामा सव��च अदालतसमेतबाट भएको अि�तम 
फैसलाले समेत िनजलाई फौजदारी अपराधमा 
कसरुदार ठह�याई चार वष� कैद र �.२,५००।– 
ज�रवाना भएको अव�थामा यी िनवेदक �भलुाल 
चौधरीको उ� काय� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ५६ को ख�ड (क) को प�रिधिभ�को िवषय नै 
देिखयो । यस अव�थामा ऐ.ऐनको दफा ६१(२) 
(क) अनसुार भएको िनण�यलाई अ�यथा भ�न पिन 
िमलेन । साथै िनजामती सेवाज�तो ग�रमामय सेवामा 
बहाल रहन अयो�य ठह�याई सेवाबाट बखा��त गन� 
गरी भएको पूवा��चल �े�ीय िसचँाई िनद�शनालय, 
िवराटनगरको िमित २०६०।१।३१ को िनण�यलाई 
पनुरावेदक�य तहबाट हेरी, जाचँी सदर गरकेो 
�शासक�य अदालतको िमित २०६७।१।३० को 
फैसलामा कानूनी �िुट रहे भएको नदेिखने । 

उपयु�� आधार कारणसमेतबाट पूवा��चल 
�े�ीय िसचँाई िनद�शनालय, िवराटनगरबाट िनवेदक 
�भलुाल चौधरीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ५६ को ख�ड (क) बमोिजम कसरु गरकेो 
अिभयोगमा ऐ.ऐनको दफा ६१ को उपदफा (२)(क) 
बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य 
ठह�रने गरी सेवाबाट बखा��त गन� गरी भएको िमित 
२०६०।१।३१ को िनण�यलाई सदर गरकेो �शासक�य 
अदालतको िमित २०६७।१।३० को फैसला 
कानूनसङ्गत नै देिखदँा बदर ग�ररहन ु परने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-CR-०४६३, ०७०-CR-

०५३२, ०७०-CR-०५९०, ०७०-CR-०७१२, 
०७०-CR-०७१३, ०७०-CR-०९०३, कत��य 
�यान र जातीय िवभेद, िड�लीबहादुर ख�ी िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. मदन शाहीसमेत, 
जीवन शाही िव. नेपाल सरकार, िव�दकला शाही िव. 
नेपाल सरकार, कृ�णबहादुर ख�ी िव. नेपाल सरकार, 
तुलबहादुर च�द िव. नेपाल सरकार 

तीनैजना �ितवादीह� िव�दकला शाही, 
जीवन शाही र कृ�णबहादरु ख�ीले अदालतमा 
बयान गदा� िववादको ज�रया िव�दकलाको भितजी 
राजकुमारी शाहीलाई सेते दमाईको छोरा स�तबहादरुले 
भगाई लगेको िवषय भएको, राजकुमारीलाई फका�ई 
�याउन आफूह� वारदात�थलमा गएको, �यहा ँ
जादँा कृ�णबहादरुले झोलामा खकुुरी च�कुसमेतका 
हितयार िलई गएको, वारदात�थल सेते दमाईको घरमा 
राित नौ बजेितर पगेुपिछ होह�ला र दोहोरो झडप 
भएको कुरालाई �वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ । 
राजकुमारीलाई खो�दा िनज अथारामा भएको र �यहा ँ
उ�लन खो�दा सेते दमाईले रोकेकोले िनजलाई छातीमा 
�हार गरपेिछ सेतेको जेठो छोरा नरबहादरुले ढुङ्गाले 
हानेकोले िनजलाई पिन खकुुरी �हार गरकेो भ�ने िनज 
�ितवादीह�को भनाई छ । अनसु�धानमा बयान गदा� 
सेते दमाईलाई �ितवादीम�येको जीवन शाहीले छुरा 
�हार गरकेो भ�ने कुरा जीवन शाहीले बयानमा उ�लेख 
गरकेो र अ�य �ितवादीह� िव�दकला र कृ�णबहादरु 
ख�ीले पिन िनजले नै छुरी �हार ग�यो भनेका छन् । 
अदालतमा आई बयान गदा� भने िव�दकलाले आफूले 
सेते दमाईलाई हाने ँमछ�क� भनेक� ह�दँा िनजले �योग 
गरकेो हितयारबाट सेते दमैको म�ृय ु भएको ह�नपुछ�  
भनी कृ�णबहादरु ख�ीले बयान गरकेो दिेख�छ । 
िव�दकलाले सेते दमैको कठालोमा समातेर छुरीले 
छातीमा हानेको घरमािथ डाडँाबाट दखेेको ह� ँ भ�ने 
अक� सहअिभय�ु िड�लीबहादरु ख�ीको बयानबाट 
देिख�छ भने जीवन शाहीले अदालतमा बयान गदा� सेते 
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दमाईको म�ृय ुहामीम�येकै अ�य साथीह�को चोटबाट 
भएको हो । रातको समय ह�दँा कसको चोटबाट भएको 
यिकन भ�न सि�न (स.ज.१०) भनी र िव�दकला 
शाहीले अदालतमा बयान गदा� मैले जीवन र कृ�णले 
सेतेलाई ब�सीङले हानेको देखेको ह� ँ(स.ज.११) भनी 
र हातको मठुीमा छुरी ह�न स�छ (स.ज.१२) भनी 
बयान गरेको पाइ�छ । यसरी रातको समयमा भएको 
वारदातमा भएको कुटिपट र छुरा �हारको कारण सेते 
दमाईको म�ृय ुभएको सो वारदात यी �ितवादीह�समेत 
��य��पमा संल�न भए पिन यो यसको चोटबाट िनज 
सेते दमाइको म�ृय ुभएको यिकन नह�दँा यी �ितवादी 
िव�दकला शाही, जीवन शाही र कृ�णबहादरु ख�ीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) बमोिजम सजाय 
गरकेो स�ु र पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िनण�य 
िमलेकै देिखने ।

अदालतमा बयान गदा� सवुास के.सी.ले 
आफूलाई िव�दकलाले आगँनको िडलमा ब�न ुभनेको, 
िड�लीबहादरु ख�ीलाई मािथ का�लामा ब�न भनेको, 
घरिभ� कृ�ण, जीवन शाही र िव�दकला गए भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ भने, िड�लीबहादरुले बयान 
गदा� पिन सवुास के.सी. र आफू घरबािहर अिल मािथ 
डाडँामा ब�य� भनेको पाइ�छ । वारदातमा म�ुय भूिमका 
खे�ने िव�दकला, कृ�णबहादरु ख�ी र जीवन शाहीले 
पिन बयान गदा� यी �ितवादीह� वारदात�थलमा 
गएको भने पिन घरिभ� गएको वा मतृकलाई �हार 
गरकेो भनी बयान गरकेो पाइदँनै । यस ि�थितमा 
िनजह� वारदात�थलमा गई बािहरी घेरामा बसेको 
देिखदँा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१७(२) नं. बमोिजम सजाय गरी िनजह� बालक 
देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको फैसला िमलेकै दिेखने ।

वारदातको ज�रया नै ठकुरी जातक� 
राजकुमारी शाहीलाई दमाई जातको स�तबहादरुले 

िववाह गरी भगाई लगेको भ�ने छ । यी �ितवादीह� यो 
अ�तरजातीय िववाह तोड्ने र राजकुमारीलाई िफता� 
�याउने भनी मतस�लाह गरी वारदात�थलमा गएका 
छन् । जातपातको आधारमा भेदभाव गन� कुरालाई 
सिंवधानले बिज�त गरकेो छ । उमेर पगेुका �यि�ले 
�वे�छापूव�क गरकेो िववाह तोड्ने भ�ने सोच नै खोटी 
र भेदभावपूण� ह��छ । य�तो ि�थितमा दिलतको 
छोरासगँ आ�नो नातेदारले �ेम िववाह गरकेो िवषयमा 
�ेष राखी राितको समयमा दलुाहा प�को घरमा गई 
ह�लह��जत गरी ह�यासमेतमा उ�ने यी �ितवादीह�को 
�यवहारलाई भेदभावपूण� मा�दै जातीय भेदभाव तथा 
छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा 
७(१)ख बमोिजम सजाय गरी सोही ऐनको दफा 
९(१) बमोिजम पीिडत प�लाई यी �ितवादीह�बाट 
�ितपूित�समेत भराउने गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� नदेिखने ।

जाहेरीमा नाम उ�लेख ह�नबुाहेक यी 
�ितवादीह� �ेमबहादरु शाही, तलुबहादरु च�द, मदन 
शाही र गणेशबहादरु िसंहको समेत वारदातमा संल�नता 
िथयो भ�ने कुरा कहीकँतैबाट ख�ुन सकेको छैन । वादी 
प�ले �मणबाट कसरु पिु� गन� सकेको अव�थासमेत 
छैन । य�तो अव�थामा पनुरावेदन अदालत, सखु�तले 
�यानस�ब�धीको महलअ�तग�तको अिभयोग मागदाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� देिखदँनै । तर वारदात�थलमै उपि�थत नभएको 
भनी �यानस�ब�धीको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर ग�रसकेपिछ घटना वारदातमा उपि�थत 
नै नभएका यी �ितवादीह�लाई जातीय भेदभाव तथा 
छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७(१) 
को ख बमोिजम जनही १ (एक) वष� कैदको सजाय गरी 
सोही ऐनको दफा ९ (१) बमोिजम पीिडत प�लाई 
�ितपूित�समेत भराई पाउने ठहर गरी भएको पनुरावदने 
अदालत, सखु�तको फैसलालाई �यायोिचत मा�न 
सिकएन । तसथ� उ� फैसला सो हदस�म उ�टी भई 
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यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
अत: �ितवादी िव�दकला शाही, जीवन 

शाही र कृ�णबहादरु ख�ीको हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) र सवुास के.सी. र 
िड�लीबहादरु ख�ीको हकमा �यानस�ब�धीको 
१७(२) बमोिजम सजाय ह�ने साथै यी पाचैँजना 
�ितवादीह�लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसरु 
र सजाय ऐन,२०६८ को दफा ३(१) र ४(११) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ७(१) (ख) बमोिजम कैद र 
दफा ९(१) बमोिजम �ितपूित�  भरी पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०७०।१।२४ 
को फैसला सो हदस�म िमलेको र �ितवादी �ेमबहादरु 
शाही, तलुबहादरु च�द, मदन शाही र गणेशबहादरु 
िसंहले �यानस�ब�धीको १७(२) को अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको फैसला सो 
हदस�म सदर ह�ने तर वारदात�थलमा नै उपि�थत 
नरहेको �यि�ह�लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत 
(कसरु र सजाय) ऐन, २०६८ अ�तग�त सजाय गरकेो 
निमलेकोले सोतफ� को इ�साफ केही उ�टी भई िनज 
चारजैनाले सो ऐनको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CI-१०५१ र ०६८-CI-
११७४, छुट ज�गा दता�, र�नब� ब�ाचाय�समेत िव. 
रिवर�न ब�ाचाय� र चेतकुमारी अिधकारी िव. रिवर�न 
ब�ाचाय� 

काठमाड� िज�ला साङ्गला गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं.६ (ग) िक.नं.२९ को ३-५-०-० को 

ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भनी फिण��र�न ब�ाचाय�ले 
िनवेदन िदएकोमा रिवर�न ब�ाचाय�ले सािबक मौजा 
बालाज ु  हा.नं.९३० मा उि�लिखत चाउटार २।।S-
२।४४-६।१० को रकैरमा प�रणत भएको आ�नो 
पा�रवा�रक गठुीको ज�गा भई इ���साद जैसीले 
जोताहा मोही भई कमाइ आएको ज�गा ह�दँा आ�नो 
नाममा दता� ग�रपाउ ँभनी  िनवेदन िदएकोमा मोहीको 
एकाघरको प�नी चेतकुमारी अिधकारीले फिण��र�न 
ब�ाचाय�को नाउमँा नामसारी भएमा म�जरु ह�ने भई 
िनवेदन िदएको भए तापिन िनवेदक फिण��र�न 
ब�ाचाय� र हकदाबी गन� िनवेदक रिवर�न ब�ाचाय�को 
िनवेदन परी छु�ाछु�ै मौजा दखेाई हा.नं. समेत फरक 
देिखएको छ । य�तो अव�थामा िनवेदक फिण��र�न 
ब�ाचाय�को नाउमँा उ� ज�गा हा.नं.३८३ बाट 
िभडाई दता� गन� आदशे गरकेो देिखयो । के कसरी 
उ� ज�गा उपयु��बमोिजम िभड्न गयो भ�नेबार े�प� 
देिखदँनै । उ� ज�गामा तेरो मेरो हक बेहकस�ब�धी 
��न उठेको देिख�छ । य�तोमा हक बेहकको �� 
उठेपिछ �माणको मू�याङ्कन गरी सोको िनण�य गन� 
अिधकार कानूनले मालपोत काया�लयलाई �दान गरकेो 
देिखदँनै । य�तो �� उठेपिछ अदालतबाट िनण�य 
गराई �याउन ुभनी सनुाउन ुपन�मा सो नगरी िववािदत 
िक.नं.२९ को ज�गा फिण��र�न ब�ाचाय�को नाउमँा 
दता� गन� गरकेो िनण�यलाई कानूनस�मत मा�न िम�ने 
नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत िववािदत िक.नं.२९ 
को ३-५-०-० को ज�गामा दवैु प�ले आ-आ�नो 
लगतिभ�को ह�दँा दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा 
पेस भएका �माणको मू�याङ्कन गरी िनण�य गनु�पन� 
ह�दँा �य�तो हकबेहकको ��न खडा भएकोमा स�म 
अदालतबाट हककायम गराई �याउन ु भनी मालपोत 
काया�लयबाट िनण�य गनु�पन�मा फिण��र�न ब�ाचाय�को 
नाउमँा दता� ग�रिदने गरी मालपोत काया�लय, 
काठमाड�बाट िमित २०६७।८।२३ मा भएको िनण�य 
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बदर गरी दवुै प�लाई अदालतबाट आ�नो हक कायम 
गराई �याउन ुभनी मालपोत काया�लयले सनुाउन ुपन� 
भएकोले दवैु प�लाई ता�रख तोक� मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड� पठाइिदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CI-०७८४, अशं, पिव 
थापासमेत िव. तुलबहादुर थापा 

वादी तथा �ितवादीह� एकासगोलका 
अंिशयार भएकोमा िववाद देिखदैँन । �ितवादी पिव 
थापाका पित लालबहादरु थापा २०१४ सालमा 
र �ितवादी मानबहादरु थापा २०१८ सालमा 
भारतीय फौजमा भना� भई १५ वष� सेवा गरी पे�सन 
िनि�कएकोमा पिन िववाद देिखदैँन । िनजह� 
सेवा िनव�ृ भई आएको लामो समयपिछ िववािदत 
िक.नं.१८३० र िक.नं.१८३२ िमित २०४६।२।१६ 
मा र िक.नं.१७७० र िक.नं.९४९ िमित २०४०।९।२४ 
मा यी �ितवादी पिव थापाका पितले ख�रद गरकेो र 
िक.नं.११६७ को ज�गा �ितवादी मानबहादरु थापाले 
िमित २०३५।११।१४ मा ख�रद गरकेो देिख�छ । यी 
वादी तथा �ितवादीह� लामो समयस�म एकासगोलमा 
बसी पैतकृ स�पि�बाट बढे बढाएको नै मा�नपुन� । 
�ितवादी पिव थापाका पित र �ितवादी मानबहादरु 
थापाले ख�रद गरकेो ज�गा आफूले यो यित पैसा 
�वआज�न गरी ख�रद गरकेो भनी �मािणत गन� सकेको 
पिन देिखदँनै । केवल भारतीय फौजमा भना� भई पे�सन 
िनि�कएको भनी पे�सन प�ाको �माण रा�दैमा िनजी 
आज�नको ठहराउन िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत िक.नं.१८३०, 

िक.नं.१८३२, िक.नं.१७३०, िक.नं.९४९ र 
िक.नं.११६७ का ज�गाह� �ितवादी पिव थापा र 
मानबहादरु थापाको िनजी आज�न ठहरी भएको स�ु 
बागलङु िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी उ� िक.नं. का ज�गाह� सगोलको ठह�याई 
उ� ज�गाबाट समेत वादीले ३ भागको १ भाग अंश 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट िमित 
२०६९।३।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CI-१२४४, अब�डा 
स�पि� ब�डा ग�रपाउ,ँ रामजस अिहर यादव िव. 
ल�मीच�� यादवसमेत 

वादीह�ले सावँा �.३,२३,०००।– र 
सोको �याजसमेत गरी �.५,८१,११७।४१ को 
दाबी िलएकोमा वंशराजसगँ ४ लाख �पैया ँ िमित 
२०६०।१२।२ मा बझुी िलई भरपाई ग�रिदएको 
र ४ लाख �पैयाबँाहेक अ� �पैया ँ िलए िदएको 
भ�ने त�य �थािपत ह�ने कागज �माण िमिसलबाट 
देिखएन । सो �पैया ँबझुी ग�रिदएको भरपाईमा वादी 
रामदास, �ितवादीह� रामजस र मरुाती रोहबरमा 
रहेको र वादीम�येका ल�मीच�� रोहबरमा बसी 
सिहछाप ग�रिदएको देिखएन । य�तो ि�थितमा 
ल�मीच��बाहेकका अ�यले सो रकम बझुी सोबाट 
आ-आ�नो भाग िह�सा बझेुको त�य �थािपत ह�न 
आउने । 

लेनदेन म�ुाका �ितवादी वशंराज अिहरले 
बयान गदा�  लेनदेन म�ुाको फैसलाअनसुारको सावँा 
�याज यी रामजस अिहरलाई बझुाएको र अ�य 
�यि�लाई देिखन भनी बयान गरकेो देिख�छ । उ� 
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रकम बझेुको भरपाईमा यी पनुरावेदक रामजस अिहर, 
मरुाती अिहर र वादीम�येका रामदास अिहर यादवले 
सनाखत गरी िदएकोसमेतबाट यी वादी ल�मीच�� 
यादव उ� समयमा �यहा ँउपि�थत भई द�तखतसमेत 
नगरकेा र िनजका भाइ सरुशेच��ले बझुेको भ�ने 
व�तिुन�ठ �माण यी �ितवादीले पेस गन� सकेको 
नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधारबाट िमित 
२०६०।१२।२ मा वंशराजबाट बझुेको रकम वादी 
ल�मीच��ले बझुेको नदिेखएकोले, िनजको भागमा पन� 
आउने रकम िनजले पाउने देिखयो । िनजले सो रकम 
कसबाट पाउने हो भ�ने स�ब�धमा लेनदेनको िलखत, 
पनुरावेदक रामजसको नाउमँा भएको, �पैया ँबझुाउने 
वशंराजले पिन रामजसलाई नै बझुाएको भनी बयान 
गरकेोले ल�मीच��ले नपाएस�म िनजै िज�मा रहेको 
मा�न ुपन� ह�दँा वादी ल�मीच��ले िमित २०६०।१२।२ 
को भरपाईम�येको �.१,००,०००।– (एकलाख 
�पैया)ँ पनुरावेदक �ितवादी रामजस अिहरबाट भराई 
िलन पाउने ठह�याएको िमित २०६७।७।१४ को 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतको फैसला निमलेको 
देिखदँा केही उ�टी ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६८।१२।१५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-००३१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. संिजवकुमार म�डलसमेत

िज�ला धनषुा वसिव�ी गा.िव.स. वडा नं.२ 
र ३ को पैनीमा मतृक मनोज कुमार पा�डेको लास 

रहेको, दवुै नाकबाट रातो तरल पदाथ� िनि�कएको, 
िज�ो बािहर िन�क� दातँले टोकेको, घाटँीको भाग 
सिु�नएको, घाटँी तथा शरीरभ�र फोका उठी सिु�नएको 
दािहने ख�ुाको गोलाईह�मा छाला खइुिलएको भ�ने 
िमित २०६५।१।१८ को लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
र Cause of death is not ascertained injuries 
to highly decomposed body भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखने । 

�ारि�भक जाहेरीमा वारदातको िदन बेलकुा ९ 
बजे िदशा ब�न चौरीितर जा�छु भनी िन�केको र राित 
फक� नआएको भनी उ�लेख भएको छ । अक� िकटानी 
जाहेरीमा �ितवादीले आ�नो घरमा खान बोलाई िलई 
गएको भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । पिछ�लो िकटानी 
जाहेरीमा यी �ितवादीह� संिजवकुमार म�डल र फेकु 
म�डलको नाम उ�लेख गरी धा�रलो ह�रयारले घोची 
कोपी मारकेो भनी उ�लेख गरकेोमा लास �कृित 
मचु�ुकाबाट सो जाहेरीको बेहोरा पिु� भएको छैन । शव 
परी�ण �ितवेदनमा मतृक मनोजकुमार पा�डेको लास 
सडी िडक�पोज भइसकेकोले म�ृयकुो कारण थाहा ह�न 
नसकेको भनी उ�लेख भएको छ । अिभयोजन प�ले 
मतृकको म�ृय ुकत��यकै कारण भएको हो भ�ने दाबी 
गर ेपिन यो यस रीतले कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� 
ह�ने �माण अनसु�धानबाट व�तिुन� त�रकाले ख�ुन 
सकेको छैन । व�तिु�थित मचु�ुका तथा घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनसले �ितवादीउपर मतृकलाई मारकेो 
हो भ�नेतफ�  संकेत गरी कागज तथा बकप� गर े
पिन िनजह� वारदातको ��य�दश� नरहेको कुरा 
िनजह�कै भनाई तथा अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
पिु� ह�ने ।

फौजदारी अपराधमा केवल शङ्का र 
अनमुानकै भरमा कसरुदार कायम गरी सजाय गद� जाने 
हो भने फौजदारी �यायको मम� नै परािजत ह�न प�ुदछ । 
कसैले �यानज�तो जघ�य कसरु गन� �यसको मनसाय, 
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योजना, प�रि�थित, आवेशको अव�था र सोको 
काय�को यिु�सङ्गत साम�ज�यता आव�यक पछ�  । 
��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले मनोजकुमार पा�डेलाई 
मानु�  पन�स�मको िव�सनीय कारण अनसु�धानबाट 
ख�ुन सकेको छैन । जाहेरीमा �ितवादीम�येका 
संिजवकुमार म�डलको बिहनी तथा �ितवादी फेकु 
म�डलको छोरीसगँ मतृकको �ेम स�ब�ध रहेको कारण 
�ितवादीह�ले मतृकलाई मारकेा ह�न् भ�ने कारण 
खलुाए पिन �यसलाई ग�भीर �पमा िलई अनसु�धान 
भएको दिेखदँैन । मतृकको �ेिमका भिनएक� नीत ु
कुमारीलाई अनसु�धानको �ममा बिुझएकोसमेत 
िमिसलबाट नदेिखने । मतृक �ितवादीकै कत��यबाट 
मरकेो भ�न सिकने आधार खलुाउने ��य�दश�को 
अभाव रहेको र �ितवादीम�येका संिजव म�डल भ�ने 
संिजवकुमार म�डल मौकामा कसरुमा सािबत रहेको 
देिखए पिन अदालतमा पूण� इ�कार रहेको र िनजको 
सािबती बयान जाहेरी बेहोरालगायत अनसु�धानको 
�ममा सङ्किलत �माण र अदालतबाट बिुझएका 
�माण कागजातबाट समिथ�त भएको नदिेखदँा 
�वत�� �माणले समिथ�त नगरकेो मौकाको 
सािबतीका आधारमा कसरुदार कायम गन� �यायोिचत 
देिखदँैन । अका� �ितवादी फेकु म�डल अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा समेत कसरुमा इ�कार रहेको 
र िनजको वारदातमा संल�नता रहेको भ�ने अ�य 
�माणसमेत िमिसलबाट नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६७।१।२९ 
को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६८।७।६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०२५३, उ��ेषण 
/ परमादेश, मोहन महज�न िव. �म अदालत, 
काठमाड�समेत 

�म ऐन, २०४८ को दफा २५ बमोिजम 
भएको �म काया�लयको आदशेको जानकारी 
पाएको िमितले ३५ िदनिभ� पनुरावेदन गन� स�ने 
�यव�था �म ऐनको दफा २६ ले गरकेो देिख�छ । 
�म काया�लयबाट �ेिषत िनण�यको बेहोराको जनाउ 
प� �रट िनवेदकले �ा� गरपेिछ र सोमा पनु: िनण�य 
काया��वयन गन� नस�ने प�ाचारसमेत �रट िनवेदकले 
ग�रसकेपिछ न�कल सारकेो िमितलाई मा� फैसलाको 
जानकारी �ा�त गरकेो िमित कायम गरी पनुरावेदन दता� 
गन� हद�याद कायम गरी दायर गरकेो पनुरावेदन प� 
हद�यादिभ�को देिखन नआउने । 

िनवेदकले �म काया�लयको िनण�य बेहोराको 
प� बझुेको भरपाई र सो िनण�य काया��वयन गन� नस�ने 
भनी प�को जवाफसमेत पठाएबाट �म काया�लयको 
िनण�यको जानकारी िमित २०७२।५।८ मा नै पाएको 
देिख�छ । यसरी िमित २०७२।५।८ मा नै िनण�यको 
जानकारी �ा� भइसकेको ह�दँा ऐ. िमित २०७२।५।८ 
बाट पनुरावेदन गन� हद�याद स�ु भएको दिेख�छ । िमित 
२०७२।५।८ मा नै फैसलाको जानकारी यी िनवेदकले 
�ा� ग�रसकेको देिखदँा अब फैसलाको न�कल सान� 
काय� गरी  पनुरावेदनको  िमित कायम ह�न नस�ने । �म 
ऐन, २०४८ �वयम् ले पनुरावेदनको हद�याद िकटान 
गरकेोमा िमित २०७२।७।९ मा मा� िनण�य सारकेो 
िमित कायम गरी ३५ िदनको पनुरावेदनको हद�याद 
नघाई िमित २०७२।८।७ मा मा� पनुरावेदन गरकेो 
ह�दँा हद�यादको अभावमा पनुरावेदन खारेज ह�ने ठहर 
गरी �म अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७३।३।१० 
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मा भएको फैसला कानूनस�मत देिखन आएकोले 
िनवेदन मागदाबीअनसुार आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०५२९, लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. आिशष कोइराला 

��ततु म�ुामा लाग ु औषधको प�रमाण 
५.८५ �ाम दिेख�छ । सो मा�ालाई �यून मानी स�ु 
र पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादीलाई सेवनतफ� को 
कसरु मा� कायम गरकेो देिख�छ । सेवन �योजनलाई 
ख�रद गन� र िब�� िवतरण गन�को लािग ख�रद ह�ने 
अव�था छुट्याउन लाग ुऔषधको प�रमाण र �यसको 
मू�य, सो लाग ु औषधको �कृित एवम् �यसले पान� 
असरलाई िव�ेषण गरी हे�रनपुन� । 

सेवन �योजनको लािग राखेको भनी 
�ितवादीले बयानमा िजिकर िलएपिन आफू ब�ने स�ुने 
कोठामा राखेको अव�था पिन देिखदैँन । सो लाग ु
औषध ख�रद गरी गाडीमा राखेको र सोको प�रमाण 
५.८५ �ाम रहेको अव�था हेदा�  सेवनको लािग मा� 
राखेको होला भनी सहजै अनमुान गन� निम�ने । ख�रद, 
स�चय, सेवन, ओसारपसार र िब�� िवतरण काय� एक 
अका�मा अ�तरस�बि�धत िवषय ह�न् । लाग ुऔषधको 
�कृित हेदा� ग�भीर र बढी असरदार �कृितको 
देिख�छ । �यसको प�रमाण ५.८५ �ाम देिखएको र 
के कित प�रमाणलाई सेवनको कसरु मा� मा�ने र के 
कित प�रमाणलाई िब�� िवतरणको कसरु मा�ने भनी 

िवधाियकाले ��ट उ�लेख नगर े पिन ऐनले लाग ु
औषधलाई िनषेिधत गनु�पन� मनसाय र उ�े�य, �यसले 
समाजमा पान� �ितवादीह�को ि�याकलाप, स�पक� , 
लाग ुऔषध राखेको �थान, लकुाएको अव�थासमेतका 
�कृित काय�लाई िवचार गनु�पन� ह�न आउछँ । लाग ु
औषधस�ब�धी अपराध र अ�य फौजदारी अपराधलाई 
एउटै �कृित एवम् �पमा िवचार नगरी अपराध ह�दँाको 
अव�था कसरुदारको भूिमका संल�नता र �यसले 
समाजमा पान� असरसमेतलाई समि�गत �पमा 
मू�याङ्कन ग�रनपुन� । 

�ितवादीले कसरुबाट ब�न सेवनको लािग 
राखेको भने पिन �यसको यिु�य�ु �माण पेस गन� 
सकेको पिन पाइदँनै । वादी प�का सा�ीले बकप� गदा� 
�ितवादी आिशष कोइराला खैरो हेरोइन िब�� िवतरण 
गन� मािनस ह�न् भनी लेखाएको देिख�छ । बयानमा लाग ु
औषध सेवन गद�थे, पिछ छोडेको भनी लेखाएकोमा 
िनजले सेवन गरी सधुारको लािग उपचार गराएको भनी 
खलुाएको अव�था पिन दिेखदैँन । �ितवादीबाट बरामद 
भएको लाग ु औषधको प�रमाण लकुाएको अव�था, 
प�रि�थित र िनजले सेवन गन� गरकेो भ�ने कहीकँतैबाट 
पिु� नभइरहेको स�दभ�मा �ितवादीले अिभयोग 
दाबीअनसुारकै कसरु �योजनको लािग लाग ु औषध 
�योग गरकेो दिेखन आयो । यस�कार लाग ुऔषधको 
�कृित र बरामदी ह�दँाको अव�था र प�रमाणसमेतलाई 
म�यनजर गदा� िब�� िवतरणतफ�  िववेचना नगरी 
सेवनतफ�  कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखने । 

अत: िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
आिशष कोइरालालाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) (ङ) अनसुार सेवनतफ� को 
कसरु ठहर गरी १(एक) वष� कैद गन� गरी भएको स�ु 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।८।२६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
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उ�टी भई �ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) (छ) को कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र 
�.५,०००।– (पाचँ हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-००५९ र ०७२-CR-
०७७३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. नवाफ 
स�रफ र मोह�मद नवाफ स�रफ िव. नेपाल सरकार 

सम� िमिसल संल�न �माण कागजको 
अ�ययन गदा� यी �ितवादीले �यान िलनेस�मको 
इिवलाग वा मनसायबाट अिभ�े�रत भई चोट �हार 
गरकेो भ�ने कुरा िमिसल सलं�न �माणह�बाट 
देिखदँैन । वादी प�ले जाहेरवालासमेतका �यि�लाई 
अदालतमा उपि�थत गराई बकप� गराउदँासमेत 
यी �ितवादीले �यान िलनेस�मको इिवलाग वा 
मनसायसिहत चोट �हार गरकेो भ�ने पिु� गराउन 
सकेको देिखदँैन । अनमुान, आशङ्का र स�भावनाज�ता 
मनोगत आधारमा कुनै पिन आपरािधक काय�मा 
मनसाय त�वको िव�मानता छ नै भनी िन�कष� िनका�न ु
�यायोिचत नह�ने । �ितवादीको कुनै आपरािधक 
काय�मा संल�न रहेको देिखए कसरुदार कायम गन� 
मनसाय त�वको िव�मानता �माणह�बाट नै दिेखन ु
पछ�  तर ��ततु म�ुाको वारदातमा �ितवादीको मान� 
मनसायस�मको आपरािधक मनसाय रहेको त�य वादी 
प�बाट �वत�� र व�तिुन� �माणह�बाट पिु� गराउन 
सकेको पिन पाइदँनै । मान�को लािग कुनै पूव�योजना 
बनाएको नदेिखई मि�जदको कोषको रकमको दािखला 
स�ब�धमा यी मतृक र �ितवादीबीच वादिववाद भई 
धकेला धकेली भएकोमा सोही �ममा यी �ितवादीले 

मतृकको टाउकोमा बासँको लाठीले �हार गदा� सोको 
चोटबाट उपचारको �ममा यी मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखएको अव�थामा �ितवादीले गरकेो कसरुज�य 
काय�लाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को 
दायरािभ� पछ�  भ�न ु�यायसङ्गत देिखन नआउने ।

��ततु म�ुामा वारदातको �कृित, अव�था र 
घटनाको सम� प�रि�थितलाई हेदा�, यी �ितवादीको 
मतृकसगँ कोषको रकम िहनािमना गरकेो िवषयमा 
वादिववाद ह�दँा त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
साधारण बासँको लाठीले टाउकोमा एक पटक मा� 
�हार गरकेो र सोही चोटको कारण �यानस�ब�धीको 
१० नं. अन�ुपको �यादिभ� मतृकको म�ृय ु भएको 
त�य िमिसल �माणबाट देिखन आएको ह�दँा �ितवादीले 
गरकेो उ� आपरािधक काय�लाई आवेश�े�रत ह�या 
(provocational Homicide) मा�न मनािसब ह�ने । 

मतृक र �ितवादीह�बीच कुनै पूव� 
�रसइवीलाग रहेको दिेखदँैन । �ितवादीले मतृकलाई 
मान�स�मको कुनै पूव� सोचाइ, योजना एवम् तयारी रहेको 
देिखदँनै । मा� मतृकको िज�मामा रहेको मि�जदको 
कोषको �.२४,०००।- रकमको दािखला स�ब�धमा 
धकेला धकेली भई एकाएक उठेको �रसको कारण 
�ितवादीले मतृकको टाउकोमा बासँको लाठीले �हार 
गदा� मतृकको टाउकोमा चोट ला�न गई उपचारको 
�ममा मतृकको म�ृय ु भएको अव�थाले वारदातको 
प�ृभूिम अव�था र प�रि�थित मनसायय�ु ह�याको 
अपराध नभई आवेश�े�रत ह�याको �कृितको अपराध 
भएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजम आवेश�े�रत ह�याको कसरुको दायरािभ� पन� 
आउने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट तथा 
मतृक र �ितवादीह�बीच कुनै पूव� �रसइवीलाग 
नरहेको र मतृकलाई मान� कुनै पूव�सोचाई, योजना 
एवम् तयारी नरहेको अव�थामा मतृकको िज�मामा 
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रहेको मि�जदको कोषको �.२४,०००।- रकमको 
दािखला स�ब�धमा धकेला धकेली भई एकाएक 
उठेको �रसको कारण �ितवादीले मतृकको टाउकोमा 
बासँको लाठीले �हार गदा� उपचारको �ममा मतृकको 
म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादी का�छो भ�ने मोह�मद 
नवाफ स�रफलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याएको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।६।६ को फैसला मनसाय त�वको अभावमा 
केही उ�टी गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजमको १०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७२।२।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१७९२, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. दीघ��साद शेरचन 

पीिडतको �वा��य परी�ण गन� िचिक�सकले 
अदालतमा आई बकप� गदा� िटसट� �याितएको, 
माटोको दाग लागेको, दाया ँहातको पाखरुाको िभ�प�� 
४x३ से.मी को िनलडाम रहेको, पछािड िपठ्युकँो 
दाया ँभागमा ०.५ से.मी. को कोत�रएको ज�तो घाउ 
रहेको, ग�ुाङ्गमा सानो कोत�रएको घाउ रहेको र 
क�याजालीमा ताजा घाउह� नरहेको भनी बकप� 
गरकेो देिखएबाट �ितवादी दीघ��साद शेरचनले 
जाहेरवाली बिुत�वाङ-१ लाई करणी गन� मनसायले 
बाटोमा प�टाई लछारपछार पारी करणी गन� खोजेको 
र दवैुजना एकआपसमा लड्दा शरीरमा घाउचोट, 
माटोसमेत लागेको दिेखएको र �ितवादीको नाकमा 
जाहेरवालीको नङले कोता�रएको घाउ िथयो 
भनेको कुरा त�कालै फोटो िखची �माणको �पमा 

िमिसलसाथै पेस भएको फोटाबाट समेत देिखएको 
र पीिडतको ग�ुताङ्ग कोत�रएको अव�थामा रहेको 
भ�ने �ितवेदनबाट दिेखदँा िनज �ितवादी जाहेरवाली 
बिुत�वाङ-१ लाई जबरज�ती करणीको वारदातमा 
सलं�न रहेको िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न 
आएको दिेखदँा जाहेरवालीको योिनमा िलङ्ग �वेश 
गरकेो िचिक�सकको जाचँ �ितवेदनबाट नदेिखएको 
तथा करणी भएको भए क�याजालीमा घाउ ह�नपुन�मा 
सो नभई करणीको काय� स�प�न भइसकेको अव�था 
देिखदँनै भ�ने आधारमा मा� िनज �ितवादीले 
आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउन नस�ने । �ितवादीले 
करणी गन� उ�े�यले पीिडतलाई जबरज�ती िनजको 
इ�छाबेगर करणी गन� मनसायबाट पकडी लडाई 
करणी गन� खोजेको देिखए तापिन करणीको काय�स�म 
भइसकेको अव�था देिखदँनै । जबरज�ती करणीज�तो 
म�ुामा करणी गनु�  र करणी गन� खो�न ु फरक िवषय 
रहेको ह��छ । कुनै उ�े�यले कुनै कसरु गनु�  र उ� कसरु 
गन� खोजेकोमा काय�स�प�न भइनसकेको अव�थामा 
कानूनले बे�लाबे�लै कसरु कायम ह�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । कुनैपिन फौजदारी कसरुमा कसरुअनसुारको 
सजाय तोिकन ु�यायोिचत ह�न जा�छ । तर बे�लै कसरु 
भएकोमा कसरुले पूण�ता पाई नस�नेको अव�थामा पूण� 
कसरु कायम गरी सजाय गनु�  �यायोिचत नह�ने ।   

उि�लिखत वारदातको �कृित, घटना�थल 
मचु�ुका तथा जाहेरवाली बिुत�वाङ-१ �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, �व��य परी�ण गन� डा�टरको बकप�का 
साथै िमिसल संल�न अ�य �माणह�को मू�याङ्कन 
गरी हेदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको दफा 
३(५) र दफा ५ आकिष�त ह�ने दिेखयो । उ� दफा 
अनसुारले “जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो करणी 
गन� भने पाएको रहेनछ भने जबरज�ती करणी गन�लाई 
ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ” भनी �यव�था गरकेो 
देिख�छ भने ऐ.महलको दफा ३(५) ले “२० वष� वा 
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सोभ�दा बढी उमेरक� मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भए ५ वष�दिेख ७ वष�स�म” कैद सजायको 
�यव�था गरकेो देिख�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादी 
दीघ��साद शेरचनले यी जाहेरवाली बिुत�वाङ-१ लाई 
जबरज�ती करणी गन� नपाएको र जबरज�ती करणीको 
उ�ोगस�म गरकेो दिेखन आएको र जाहेरवालीको 
उमेर २० वष�भ�दा मािथको देिखएको अव�थामा 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगमा २ वष� ६ 
मिहना कैद गन� गरी स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी उ�ोगको कसरु गरेको ठह�याई स�ु बागलङु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।३।१६ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुबाट िमित २०७२।७।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७५-WO-
००१३, उ��ेषण / परमादशे, जमुना पोखरले िव. 
भोलानाथ अया�लसमेत 

�रट िनवेिदकाको तफ� बाट िबगो भ�रभराउको 
काम कारबाही चिलरहेको समयमा यी �रट िनवेिदकाले 
िमित २०७१/१०/१० को तारखे गजुारी बसेको भ�ने 
आधारमा भ�परु िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट 
मलुकु� ऐन, द�डसजायको ४८ नं. बमोिजम कानूनका 
�यादिभ� िनवेिदका वादीले तामेलीबाट जगाई 

कारबाही अगािड बढाई पाउ ँभनी िनवेदन गन� आएका 
बखत तामेलीबाट जगाई कारबाही गन� गरी िमित 
२०७२/४/२९ को आदेशले यी �रट िनवेिदकाले 
फैसला काया��वयनका लािग िदएको िनवेदन तामेलीमा 
रहेको अव�था पाउने ।

िनवेदनमा िमित २०७३।४।५ को आदशेले 
आ�नो संिवधान �द� हक तथा अिधकारमा �ितकूल 
�पमा आघात परकेो भनी िजिकर िलएको छ । तर 
सो आदेश बदर गन�का लािग यी �रट िनवेिदकाले 
उ� आदशे भएको िमितले क�रब दईु वष�को समय 
अविध �यितत गरी ��ततु �रट िनवेदन िलई िमित 
२०७५।४।४ मा मा� यस अदालतमा �वेश गरकेो 
देिख�छ । उ� आदशेका कारण ग�ुन गएको भनी 
दाबी गरकेो आ�नो कानूनी तथा सवंैधािनक हक 
�चलन गन�तफ�  समयमा नै आ�नो हक�ित सचेत 
रहेको अव�था पिन देिखएन । आ�नो अिधकारबार े
चासो नराखी स�ुने �यि�लाई अदालतले म�त गन� 
नस�ने । पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०७३।४।५ 
मा भएको आदेशउपर समेत िबनाआधार कारण 
िवल�ब गरी यस अदालतको असाधारण अिधकार�े� 
�वेश गरकेो अव�थासमेतबाट िनवेदन मागअनसुारको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था नह�दँा िलिखत जवाफ 
मा�न परने । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल साउन ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२ 
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल, ०७४-WO-
०६६५, उ��ेषण / परमादशे, हेममिण सुवेदीसमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

त�कालीन �धान�यायाधीशले रा��पितलाई 
सिंवधानबमोिजम शपथ िदलाउनअुिघ आफूले 
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अवकाशस�ब�धी प� �याय प�रषद ् सिचवालयबाट 
�ा� गरकेो भनी शपथ िदलाउनको लािग किठनाई 
रहेको भनी जानकारी िदएको पिन देिख�न । रा��पितले 
संिवधानबमोिजम शपथ �हण गनु�  संवैधािनक कत��य 
भएको र जसबाट शपथ �हण गनु�पन� हो अथा�त् 
�धान�यायाधीशले आ�नो पदािधकार वा संवैधािनक 
हैिसयतबार ेकुनै संवैधािनक सम�या भएको जानकारी 
िनजबाट वा अ�य कतैबाट त�काल नपाएको अव�थामा 
शपथस�ब�धी  काय�को बारमेा अनाव�यक प�रक�पना 
गन� कुरा पिन आउदैँन । �यसैले कानूनको �वाभािवक 
�ि�याअन�ुप शपथ �हणको काय��म आयोजना भई 
त�काल अवकासको प� पाइसकेको भ�ने नदिेखएको 
तथा रा��पितलाई अ�यथा जानकारी पिन नभएको 
अव�थामा शपथ �हण गरकेो तथा शपथ िदलाएको 
कुरालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने ।

एकाितर अवकासको िमित २०७४।०४।२१ 
कायम गरकेो अक�ितर २०७४।११।३० मा मा� पदमा 
नरहेको जानकारी िदएको आधारमा मा� अवकाश 
िमित सन� हो िक भ�नलाई �य�तो तक�  गन� पिन िम�ने 
देिखदँैन । २०७४।४।२१ पिछ  पिन गोपाल पराजलुीले 
�यायपािलकाको नेत�ृव कायम राखेको कारणले उ� 
िमितप�ात् पिन कितपय ग�भीर र मह�वपूण� िनण�यह� 
(चाहे �यो �याियक िनण�य होस् वा �शासिनक 
िनण�यह� नै ह�न्) िलई नै रहन ुभएको पाइ�छ । य�तै 
काय�ह�अ�तग�त त�कालीन �धान�यायाधीशले 
रा��पितको शपथ गराउने िज�मेवारी पिन बहन गनु�  
भएको देिखने ।

गरी सिकएको र भइसकेको काम वैध ह�ने 
स�ब�धमा Factum Valet को िस�ा�तको उ�लेख  
गनु�  सा�दिभ�क दिेखयो । जनु काय� नह�न ु पन� हो तर 
भइसकेपिछ मा�यता पाउछँ अथा�त् what ought 
not to be done become valid when done 
उपयु�� िस�ा�तको आधारमा पिन त�कालीन �धान 

�यायाधीश गोपाल पराजलुीबाट रा��पितले �हण 
गनु�भएको शपथलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

Factum Valet को आधारमा कुनै 
पदािधकारीबाट कुनै काम कारबाही नह�न ुपन� हो तर 
भएमा मा�यता पाउने भ�ने देिखन आयो । तर यसको 
अथ� फेरी िववािदत काम गदा� वा काय� ह�दँाह�दँैको 
अव�थामा गैरकानूनी देिखएको पिन वैधािनक ह�ने भ�ने 
होइन । �धान�यायाधीशको पदबाट अवकाश िमित 
२०७४ �ावण २१ गते कायम गरी �याय प�रषदक्ो 
सिचवको िनण�य िमित २०७४।११।३० मा भई सोही 
िदन प� बझुाएको र सोही िदनमै अपरा� ४ बजे 
रा��पितको शपथको काय��म तय भई शपथ स�प�न 
ह�दँास�म अवकाश प� �ा� गरी अवकाश �हण गरी 
सकेको भएको नदेिखएको अव�थामा स�प�न शपथ 
�हणको काय�लाई अवैध भ�न नसिकने ।

अतः सम�मा कुनै �यायाधीश वा 
�धान�यायाधीश उमेर हदका कारणले अवकाश 
ह�ने भएमा �याय प�रषद्ले िनज अवकाश ह�नभु�दा 
क�तीमा साठी िदनअगावै सोको जानकारी स�बि�धत 
�यायाधीश र िनकायलाई गराउन ु पन� र �यसरी 
जानकारी निदएको भए पिन कुनै �यायाधीश अवकाश 
ह�ने उमेर पगेुपिछ �य�तो पदबाट अवकाश ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था �याय प�रषद ्ऐन, २०७३ को दफा 
३१ को उपदफा (१) र (९) मा रहेको छ । �यायाधीशको 
वैयि�क अिभलेख रा�ने आिधका�रक िनकाय �याय 
प�रषद ् सिचवालयले आ�नो अिभलेखका आधारमा 
�याय प�रषद ्ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा 
(७) बमोिजम त�कालीन �धान�यायाधीश �ी 
गोपाल पराजलुीको उमेर िमित २०७४।४।२१ मा 
पैस�ी वष� पूरा भइसकेको भ�ने च.नं.२२३, िमित 
२०७४।११।३० को प�बाट स�बि�धत सरोकारवाला 
िनकायह�मा जानकारी गराएको भ�ने �रट िनवेदन 
सलं�न प�बाट देिखन आएको छ । सोही िदन िनज 
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गोपाल पराजलुीले �धान�यायाधीशको हैिसयतले 
स�माननीय रा��पितलाई पद तथा गोपनीयताको 
सपथ खवुाएको र स�माननीय रा��पितबाट 
सपथ �हण भएको अव�था देिख�छ । सो सपथ 
�हणअिघ नै त�कालीन �धान�यायाधीश पदमा 
नरहेको भ�ने जानकारी िनज �धान�यायाधीश �ी 
गोपाल पराजलुी वा रा��पित काया�लयलगायतका 
स�बि�धत सरोकारवाला िनकायह�लाई भइसकेको 
भ�ने िनवेदनमा �प�तः दाबी िलई खलुाउन सकेको 
देिखदँैन । यसबाट �धान�यायाधीश �ी गोपाल 
पराजलुी पदमा नरहेको भ�ने जानकारी�ा� गनु�अगावै 

स�माननीय रा��पितको सपथ �हणको काय� स�प�न 
भइसकेको अव�थामा सो सपथलाई संिवधानिवपरीत 
भनी िलइएको िनवेदन िजिकर िनराधार एवम् तक� हीन 
रहेको दिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन �थम�ि� (prima 
facie) मै �वीकारयो�य देिखन आएन । यस ि�थितमा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाउन ुपन� अव�थाको 
िव�मानता रहेको नदिेखदँा िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ मगाउन ुपरने, ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने  ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद आचाय�   
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभुम् । 


