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

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधमहा�यायािधवव�ा�ाको काया�लयको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसहं िसजािवजय िसहं िसजापितपित,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  
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शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत �ी�ी  मि�दमि�दरा शाहीरा शाही  
शाखा अिधकृत �ी देवी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवी चौधरी  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी�ी  रामच��रामच�� फुयाल फुयाल  
  

िबिब����  शाशाखामा काय�खामा काय�ररत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ीिड.�ी नर नरबहाबहादरु ख�ीदरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायिसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण मण महहज�नज�न  
िसिनयर �ेस�यान िसिनयर �ेस�यान �ी�ी योग�साद पोख योग�साद पोखरलेरले  
िसिनयर मेकािसिनयर मेकािन�स �ीिन�स �ी िनम�ल बयलकोटी िनम�ल बयलकोटी  
ससहाहायक िडजायनर �ी रसनायक िडजायनर �ी रसना ब�ा ब�ाचाचाय�य�   
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क�पोिजक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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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, माघ – 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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२.  परमादशे 
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स�ुदर तामाङसमेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

हर�े� राय यादवसमेत िव. 
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मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

इजलास न.ं १ ६ - ८ 
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मदन साह सोनार िव. छिठया 
दवेीसमेत 
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१२.  कत��य �यान 
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सरकार 
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सं�ौलासमेत 

१९.  उ��ेषण 
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हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. रामान�द 
सहनीसमेत 
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स�तकुमार सवुेदी िव. नेपाल 
सरकार  

इजलास न.ं ५ १८ - २२ 

२२.  उ��ेषण 
नरबहादरु बढुासमेत िव. 
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बागलुङसमेत 
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कत��य �यान 
र जबरज�ती 

चोरी 
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राजेशकुमार बढुा मगरसमेत 
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परमादशे 

अरिव�दकुमार पाठक िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
नवलपरासीसमेत 

२६.  उ��ेषण 

खेमलाल ग�ुङ िव. 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड�समेत 

इजलास न.ं ६ २३ - २५ 

२७.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. िदपक 
खड्का 

२८.  
��ाचार 

(ना.�.प.) 
�ाि�तकुमार �वाली िव. 
नेपाल सरकार 
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�ेमबहादरु के.सी. िव. नेपाल 
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परिवर वैगार िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ७ २५ - २९ 

३१.  

जबरज�ती 
करणी, 

कत��य �यान 
र डाकँा चोरी 

दशेी भ�ने अरमान िव.क. 
सनुारसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

३२.  उ��ेषण 
राजकुमार दास त�मासमेत 
िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

३३.  ��ाचार 
पूण�बहादरु ब�नेतसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ८ ३० - ३६ 

३४.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

उमा पौडेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

३५.  लेनदने 
भोगे�� पाठक िव. न�दकुमार 
गोइत 
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 सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६८-WO-०८३२, उ��ेषण 
/ परमादेश, नर�े�कुमार काक� िव. राजकुमार 
िवमलीसमेत

�म अदालतबाट िमित २०६७।१०।२० मा 
भएको फैसला काया��वयनको �ममा �म अदालत, 
र पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश �रट 
िनवेदकले बदर गन� माग गरी ��ततु िनवेदन दायर 
गरकेो र ियनै �रट िनवेदकह�ले नै उ� �म अदालतको 
२०६७।१०।२० को फैसला गैरकानूनी भएकोले बदर 
ग�रपाउ ँ भनी यस अदालतमा दायर गरकेो �रट नं. 
०६९-WO-०३५० को �रट िनवेदन यस अदालतबाट 
िमित २०७३।४।१८ मा िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
फैसला भएकोसमेत दिेख�छ । यसरी �म अदालतबाट 
भएको उ� िमित २०६७।१०।२० को फैसला बदर 
गन� माग गरकेोमा सो िनवेदन खारजे भई उ� �म 
अदालतको फैसला कायम रिहरहेको र सोही फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा परकेो िनवेदनउपर 
कानूनबमोिजम भएका आदेशलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य एवम् 
िववेचनासमेतका आधारमा अदालतबाट फैसला 
भई अि�तम भई बसेको फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा अदातलबाट कानूनबमोिजम भएको 
आदेशउपर िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� अव�थाको िव�मानता रहेको नदिेखदँा 
िनवेदन मागबमोजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६६-WO-०८७०, परमादेश, 
शेरबहादुर कठायतसमेत िव. वन तथा भू-संर�ण 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

िनवेदकह� सािबकमा बसोबास गद� आएको 
रौतेली िवचवा गा.िव.स. वडा नं.१ बडनीखेडाको 
३-२-१९ ज�गाम�ये ०-१६-१३ अिध�हणमा परकेो, 
सोबापत सािबक महे��नगर हाल भीमद� न.पा. वडा नं. 
२(च) वागफाटँाको सािबक िक.नं. ६८ हाल १९८४ को 
०-९-५-० ज�गा �ा�त गरकेोमा सो ज�गामा पिहलेदेिख 
नै �थानीय ल�मी मा.िव. र श�ुलाफाटँा आर�बीच 
िववाद रहेकोमा सो िववादको िदगो समाधान नगरी 
िनवेदकलाई स�ाभना�बापत िदइएको, सो स�ाभना� 
पाएको ज�गामा घर गोठसमेत बनाई बसोबास गरकेो 
अव�थामा िव�ालयले िनवेदकलाई बलपूव�क हटाई 
ज�गा �योग गरकेो र �यसपिछ िनवेदक आ�नो परुानै 
रौतेलीबीचमा गा.िव.स. वडा नं.१ बडनीखेडाको ३-२-
१९ ज�गाम�ये ०-१६-१३ ज�गा आर� िव�तारमा परी 
बाकँ� रहेको ज�गामा गई घर गोठ बनाई बसोबास गरकेो 
अव�थामा तहाबँाट समेत आर� �शासनले हटाएको 
र िनवेदकले स�ाभना� पाएको उि�लिखत सािबक 
िक.नं. ६८ हाल १९८४ को ०-९-५-० ज�गा हाल 
�थानीय ल�मी मा.िव. र श�ुलाफाटँा आर� ज�गा 
सम�या समाधान सिमितबीच भएको सहमितअन�ुप 
सो सिमितको िमित २०६३।७।२२ को िनण�यबाट 
िव�ालयले �ा� गरकेो भ�ने िनवेदन िजिकरह� रहेको 
देिखएकोमा िनवेदकले स�ाभना� पाएको भिनएको 
ज�गा िनवेदकले उपभोग नै गन� नपाई िव�ालयले �ा� 
गरकेो कारण िनवेदकको स�पि� र बसोबासस�ब�धी 
अिधकारको हनन भएको भ�ने ��न उपि�थत भएको 
ह�दँा िनवेदन िजिकरअनसुार �ितपूित� भराई पाउनपुन� 
नपन� समि�गत िवषयमा व�तिुन� �माण तथा 
सािबकका कारबाहीह�समेत अ�ययन र िव�लेषण 
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गरी श�ुलाफाटँा व�यज�त ु आर� काया�लयसमेतका 
िवप�ीह�बाट उपय�ु िनण�य ह�नपुन� देिखने । 

िनवेदकह�ले स�ाभना�बापत पाएको ज�गा 
नै िनजह�ले �ा�त नगरी िव�ालयले �ा�त र भोग 
गरकेो भ�ने िजिकर रहेको र िनवेदकह�लाई �ितपूित� 
िदने िवषयमा श�ुलाफाटँा व�यज�त ुआर� काया�लय, 
सकारा�मक रहेकोसमेत देिखदँा श�ुलाफाटँा व�यज�त ु
आर� काया�लयको िसफा�रससमेतका आधारमा 
िनवेदन माग तथा �ितपूित�को िवषयमा यथाशी� 
उपय�ु तथा कानूनस�मत िनण�य गनु�  भनी िवप�ी वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयसमेतका नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-WO-०३६४, उ��ेषण / �ितषेध 
/ परमादशे, युवराज गौतम िव. पुनरावेदन अदालत, 
िवराटनगरसमेत 

��ततु िनवेदनमा िवप�ीह� मनोज �यासँ 
उ�ोग �ा.िल. र िललाराज गौतमका बीचमा �यासँ 
िब��स�ब�धी स�झौता भएको र �यासँको रकम 
निदएको भनी मनोज �यासँ उ�ोगले िललाराज 
गौतमउपर लेनदेन म�ुा पसा� िज�ला अदालतमा 
दायर गरी दाबीबमोिजमको िबगो भराई पाउने ठहर 
भई फैसला भएको र सोही फैसला काया��वयनका 
लािग �यासँ उ�ोगका तफ� बाट िबगो भराई पाउ ँभनी 
िनवेदन परेको र िललाराज गौतमका नामको ज�गाले 
िबगो असलुउपर ह�न नस�ने भनी यी �रट िनवेदकका 
नामको ज�गासमेत देखाई िनवेदन िदएको भ�ने 
देिख�छ । �रट िनवेदक र िवप�ीम�येका िललाराज 
गौतम छु�ी िभ�न भइसकेको ह�दँा िनवेदकको नामको 
ज�गाबाट िवप�ीले िबगो भराउन निम�ने ह�दँा उ� 

िनवेदकका नामको ज�गा रो�का रा�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७२।२।२८ मा 
भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय मागदाबी रहेको 
देिखने ।

िवप�ीम�येका मनोज �यासँ उ�ोगका 
अिधकार�ा� �यि� अ�णकुमार दास र िललाराज 
गौतमका बीचमा चलेको २०७२ सालको िबगो नं. 
६।२५२ को म�ुामा दवुै प�बीच लेनदने भई िमित 
२०७३।४।९ मा िमलाप� भएको भनी िमलाप�को 
कागजको �ितिलिपसिहत मोरङ िज�ला अदालतबाट 
जानकारी �ा� भई िमिसल सामेल रहेको दिेख�छ । 
जनु िववादमा िनवेदकका नामको ज�गा रो�का रा�ने 
भ�ने आदेश पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
भएको हो सोही िववादमा िववादका दईु प�बीच 
िमलाप� भइसकेको देिखदँा हाल आएर सोही िवषयमा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�को कुनै 
औिच�य रहेको नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवं िववेचनासमेतको 
आधारमा िबगो भराई पाउनको लािग �रट िनवेदकको 
ज�गा रो�का रािखएकोमा िबगो भराई पाउ ँ भ�ने 
िनवेदनका प� िवप�ीका बीचमा िमलाप� भइसकेको 
देिखएकोले �रट िनवेदनको कुनै औिच�य रहेको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज ९ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-०३३५, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. जनक साहतेलीसमेत

“��ाचार” श�दले अि�तयार�ा� �यि�ले 
आफूलाई वा अ� कसैलाई फाइदा प�ुयाउने िनयतले 
आ�नो पद वा शि�को द�ुपयोग गरी सरकारी स�पि� 
िहनािमना गरकेो अव�थालाई जनाउछँ । ��ाचारमा 



3

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - १

मनसायत�व िनिहत रहेको ह��छ । आ�नो वा अ� 
कसैको फाइदाको लािग बदिनयत राखी पद वा शि�को 
द�ुपयोग गरी वा दबाब िदई पद वा शि�को द�ुपयोग 
गन� लगाई सरकारी स�पि� िहनािमना गन� काय� गरकेो 
अव�थामा ��ाचारज�य कसरु गरकेो मािनने । 

“बे�ज”ु श�दले अि�तयार�ा� �यि�ले 
सरकारी रकम खच� गदा� रा�न ुपन� लेखा द�ु�त नराखी 
वा एउटा शीष�कमा �ा� रकम अक� शीष�कमा खच� गरी 
वा त�काल उि�जएको संकटलाई �यव�थापन गनु�  
परकेो अव�थामा कुनै रकम खच� गरकेो तर �यसलाई 
�ज ु गराई फरफारक गन� नसकेको अव�थालाई  
बिुझने । 

बे�ज ु �यि�गत फाइदाको लािग गलत 
िनयत राखी सरकारी स�पि� मासे वा मा�न लगाएको 
अव�था नभई सरकारी रकम खच� गदा� िनयिमत �पमा 
रा�न ु पन� �े�ता अ�ाविधक गन� नसकेको कारण 
�य�तो सरकारी रकमको िनयिमतता र औिच�यता 
पिु� ह�न नसक� अिनयिमत वा बेमनािसब त�रकाले 
आिथ�क कारोबार भएको भनी लेखा परी�णबाट 
 औ�ंयाइएको अव�था हो । बे�ज ुरकमलाई स�बि�धत 
िनकायबाट संपरी�ण गराई वा बे�ज ु रकम भ�ुानी 
भएपिछ जसका नाममा बे�ज ुऔ�ंयाइएको हो �य�तो 
�यि�ले सो दािय�वबाट उ�मिु� पाउने । 

दाबीको रकम �ितवादीले गैरकानूनी तवरले 
िहनािमना गरकेो नभई बे�जकुो �पमा रहेको रकम 
�ितवादीले नेपाल सरकारको राज�व खातामा ज�मा 
दािखला भइसकेको देिखदँा िव�ालयको नाममा 
िनकासा भएको रकम �ितवादीले खाई मासी िहनािमना 
गरकेो भनी मा�न िम�ने नदेिखदँा �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� िज�ला िश�ा काया�लय, बारा, 
कलैयाको प�बाट िव�ालयलाई गएको िनकासा 

उ�लेख गरी सोम�ये लेखा परी�णबाट खच� भएको 
देखाएको रकम क�ा गरी बाकँ� बे�ज ु देिखएको 
रकमसमेत बे�ज ु खातामा ज�मा भइसकेको बाकँ� 
ब�यौता र बे�ज ु नदेिखएको बेहोरा उ�लेख भएको 
देिखन आएकाले िव�ालय चलेको अव�थामा भएको 
खच�को समेत लेखा परी�ण भई बे�ज ु देिखएको 
रकमसमेत दािखला भएकोसमेतका �माण आधारबाट 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७३।२।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ई�वरी�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CI-०५२५, अशं चलन, 
सुशीला बा�तोलासमेत िव. श�भु�साद बा�तोलासमेत 

आ�दानीको �ोतको �मािणकता ह�न ु र 
सोही आिज�त रकमबाट स�पि� ख�रद गरकेो देिखन ु
फरक फरक िवषय ह�ने । 

�ितवादी श�भ�ुसादले आ�नो 
�ितउ�रप�मा �वआज�नबाट कमाई आफूले लाई खाई 
बचाएको पैसा समयसमयमा घर पठाई घर �यवहारमा 
सहयोग गद� पनुरावेदकह�को पढाई लेखाइमा समेत 
खच� गरी आएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनजले 
�ा� गरकेो तलब भ�ालाई एकम�ु �पमा गिणतीय 
तवरबाट उ�लेख गद�मा घर प�रवारसमेतको दािय�व 
बहन गरी आएका िवप�ीले �ा� गरकेो सबै रकम बचत 
भएको भनी अनमुान गन� सिकने अव�था नरहने ।  

िववािदत ज�गाम�ये काठमाड� ि�थत िक.नं. 
३६८ को ज�गा २०६० सालमा �.५,५०,०००।- 
ख�रद गरकेो देिख�छ । सो रकम तलब भ�ा वा स�चय 
कोषलगायतको के कुन �ोतबाट ख�रद गरकेो हो भनी 
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व�तिुन� तवरबाट पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । �यसैगरी 
�ितवादीले स�चय कोषबाट सापट िलएको भ�ने 
देिखए तापिन िववािदत ज�गाह� ख�रद गरकेो समय 
र ऋण िलएको समय एउटै नभई समया�तरलाई हेदा� 
सो रकमबाट नै िववािदत ज�गा ख�रद गरकेो िव�ास 
गन� सिकने अव�थासमेत देिखएन । िवप�ी �ितवादी 
श�भ�ुसाद बा�तोलाकै सा�ी गणेश�साद बा�तोलाले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप�को स.ज. ८ समेतबाट 
झापाको ज�गा िक�दा सगोलको पैतकृ स�पि� प�ी 
खेत ब�धक� राखी ऋण िलएको त�यलाई �वीकार 
गरकेो देिखने ।

यस अदालतबाट �ितवादी िझकाउने 
आदेश भई सो आदशे तामेल गन� �योजनका लािग 
पनुरावेदकले �ितवादीह�को वतन खलुाउदँा 
�ितवादीम�येका न�दराज बा�तोला, पदमकुमारी 
बा�तोला र िद�य�साद बा�तोला हाल काठमाड� 
िज�ला का.म.न.पा. वडा नं.६ ि�थत �ितवादी 
श�भ�ुसाद बा�तोलाको नाममा दता�मा रहेको 
िववािदत िक.नं. ३६८ को ज�गामा रहेको घरमा बसी 
आउन ुभएको भनी वतन खलुाइिदएको देिख�छ । सो 
वतनमा यस अदालतबाट �याद जारी भई तामेल भई 
िनजह� उपि�थत भएको अव�थासमेतलाई �ि�गत 
गदा� िववािदत ज�गामा वादी एवम् �ितवादीह�समेतले 
हालस�म सामूिहक भोगचलन गरी आएको दिेखने ।  

सगोलको अंिशयारले आ�नो नाममा रहेका 
स�पि�मा आ�नो Exclusive right अथा�त् अ�य 
अंिशयारबाहेकको आ�नो िनजी हक भनी दाबी गन�का 
लािग कानूनले िनजी मािनने र देिखने आधारभूत, 
िन�या�मक वा अकाट्य �माणबाट समिथ�त गराउन 
स�न ुपन� । 

िववािदत ज�गा िश�ण पेसाको आयबाट 
ख�रद गरकेो स�पि� हो भनी िजिकर िलए तापिन 
सो िजिकरलाई तदनसुारको कुनै वैध िलखत वा 
अ�य कानूनबमोिजमको �हणयो�य �माणबाट पिु� 

भएको देिखन आउदैँन । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(क) अनसुार अ�यथा �मािणत नभएस�म 
जनुसकैु अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको 
स�पि� भएको भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� 
ह��छ । अदालतको सो अनमुानलाई अ�यथा �मािणत 
गरी ख�डन गन� �ितवादीले सकेको नदेिखने । 

अतः िववादको िक.नं.३६८ र िक.नं.३०२७ 
को ज�गा पनुरावेदक । ��यथ� श�भ�ुसाद बा�तोलाले 
िनजी �पमा आज�न गरी ख�रद गरकेो भ�ने आधारभूत 
र िन�या�मक �माणबाट समिथ�त ह�न नसकेको 
ि�थितमा �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) 
िवपरीत भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।१०।२६ गतेको फैसला उ�टी भई िववािदत 
ज�गासमेतबाट ब�डा ह�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।१।१३ को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।   

६
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७३-CI-०७३२, िनण�य बदर 
दता� हक कायम, िबनु िगरीसमेत िव. �याम सु�दर 
तामाङसमेत 

ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६ 
(५क) मा दता� ितरो नभएको घरज�गाको �वािम�व 
घरायसी िलखतको आधारबाट पाई क�तीमा प�� 
वष�स�म आ�नो हक जानी अटुट भोग गरकेो र सो 
अविधमा सो िलखतलाई िलएर कुनै अदालतमा 
नािलस उजरु नपरकेो भए िलखत रिज��ेसन नभएको 
भए तापिन सदर मानी �य�तो घर ज�गा भोगवाला 
�यि�को नाउमँा दता� गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था 
भए पिन ��ततु स�दभ�मा िववािदत ज�गा �ितवादीकै 
नाउमँा दता�  �े�ता रही िनजले नै ितरो ितरी आएको र 
िनजको नाउकँो दता� �े�ता हालस�म अ�यथा नभएको 
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अव�थामा सो कानूनी �यव�था ��ततु स�दभ�मा 
आकिष�त ह�न स�ने अव�था नरहने । 

ज�गा (नापजाचँ) ऐन, २०१९ तथा अ�य 
�चिलत कानूनी �यव�थासमेतबाट िववािदत ज�गाको 
�वािम�व �ितवादी िबन ु िगरीसमेतकै नाउमँा रहेको 
अव�थामा उ� ज�गा वादीले भोग गरी आएकै कारणले 
मा� िनजको नाउमँा दता� ह�न स�ने अव�थाको िसज�ना 
ह�न स�ने अव�था नह�दँा �ितकूल भोग भएकै अव�थामा 
पिन Adverse Possession कै अवधारणाको 
आधारमा �वत: �वािम�वसमेत ह�ता�तरण ह�न स�ने 
अव�था नरहने । 

साव�जिनक िहतका लािग रा�यले कुनै पिन 
�यि�को स�पि� अिध�हण गदा� �ितपूित�को आधार 
र काय��णाली ऐनबमोिजम ह�नेछ भनी संवैधािनक 
��याभूित गरकेो अव�थामा नरबढीको नाउमँा दता� 
�े�ताअनसुारको ज�गाको �वािम�व नै शू�य वा समा� 
ह�न स�ने अव�था नरहने ।

एकाको दता�को ज�गामा हकै नप�ुनेले पखा�ल 
लगाई आ�नो क�पाउ�डिभ� पारकैे अव�थामा पिन 
दता�वालाको हक सधैलँाई समा�त ह��छ भनी भ�न 
निम�ने । 

वादी सडक िडिभजनले िफराद दायर गदा� नै 
आ�नो वा�तिवक दता� �े�ताको �े.फ.०-१४-० मा� 
भएको र िववादको ज�गा नरबढीअ�तग�त भनी उ�लेख 
गरकेो अव�था छ । �यसैगरी पनुरावेदक / �ितवादीले 
िक.नं. ६६४ र ६६६ को ज�गा िमित २०५७।५।२९ 
मा िगसपुिनख �िसकाबाट राजीनामा पा�रत गरी 
िलएकोमा िक.नं. ६६४ िक�ाफोड भई िक.नं. ५१४९ 
भएको तथा िक.नं. ६६६ समेत दवुै िक�ामा गरी 
०-१-२ ज�गा कायम भएको भ�ने देिख�छ । सव� न�सा 
तथा स�ु अदालतबाट भइआएको न�सा मचु�ुकाबाट 
वादी पूवा��चल सडक िडिभजन काया�लयको िक.नं. 
२८ को ज�गा िक.नं. २७ तथा न.नं. ७ को बाटोभ�दा 
पूव�तफ�  पन� देिखएको ि�थितमा न.नं. ७ (बाटो) भ�दा 

पि�मतफ� को िववािदत िक.नं. २६ अ�तग�तको न.नं. ५ 
र ६ को ज�गा वादीले उ�लेख गरअेनसुार नरबढीको 
ज�गा भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
िववािदत ज�गासमेतमा वादीको हक कायम ह�ने 
ठह�याएको स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०७०।१०।८ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई ७ नं. नापी गो�ाराको िमित २०६५।५।५ मा 
भएको आदेश सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् । 

७
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७४-WO-०४४५, 
उ��ेषण / परमादशे, हरे�� राय यादवसमेत िव. 
स�मानीय �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

िनवा�चनज�ता िवषयमा �िुट भयो भनी दाबी 
गन�ले िनवा�चन ह�नपूुव� वा िनवा�चन स�प�न ह�नभु�दा 
पिहला नै सो िवषयमा भएका काम कारबाही बदरको 
माग गरी अदालत �वेश गनु�पन� ह��छ । सम� िनवा�चन 
�ि�या स�प�न भई प�रणामसमेत घोषणा भइसकेप�ात् 
सो िवषयमा �रट िददँैमा स�पूण� िनवा�चन �ि�या 
नै बदर ह�न स�ने ह�दँैन । ��ततु �रट िनवेदन दायर 
ह�दँाका अव�थामा नेपालको संिवधानबमोिजम संघीय 
�ितिनिधसभा र �देश सभाको समानपुाितकतफ� को 
िनवा�चन �ि�यासमेत स�प�न भइसकेको र हालस�म 
िनवा�चनको अि�तम प�रणाम साव�जिनक भइसकेको 
देिखदँा अिहले आएर उ� िनवा�चनको �ि�यालाई 
िलएर िनवेदकले माग गरजे�तो उ��ेषण तथा परमादेश 
जारी ह�न स�ने अव�था देिखन नआउने ।  

अतः नेपालको सिंवधान तथा 
िनवा�चनस�ब�धी कानूनले गरकेो �यव�थाबमोिजम 



6

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - १

भएको िनवा�चनका सबै �ि�या स�प�न भइसकेको 
देिखदँा हाल आएर िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदेश जारी ह�न स�ने अव�था देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-१८०८, कत��य �यान, 
बालकृ�ण ख�ी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी बालकृ�ण ख�ी िनजको �ीमतीसगँ 
झगडा गरपेिछ िशव सवेुदीको पसलमा गएको दिेखएको 
छ भने सोबखत नै मरकेो भनी घटनाको ��य�दश� 
जेिनसा ख�ीको मौकाको कथनबाट देिखदँैन । जेिनसा 
ख�ीले अदालतमा बकप� गदा� बाबाले आमालाई 
लाठीले हानेको हो, आमालाई बौलाहाले झ�ुड्याएको 
हो, बौलाहा बालकृ�ण हो, भनी बकप� गर े पिन 
सोही बकप�को स.ज. १२ मा बौलाहाले मा�यो भनी 
हजरुआमाले िसकाएको भनी बकप� गरकेो दिेखदँा 
नाबालकलाइ� �यसरी िसकाइ� बकप� गरकेो भ�ने 
देिखएको र दईुवटा वारदात भएको देिखएकोमा 
पिछ�लो वारदात अथा�त झिु�डएको (Hanging) वा 
झ�ुड्याइएको स�ब�धमा जेिनसा ख�ी कुनै त�यपरक 
घटनाको िच�ण गन� नसकेको अव�थामा सोबखतको 
��य�दश� हो भनी िव�ास गन� सिकने अव�था    
नरहने ।  

झगडा कुटिपट तथा झ�ुड्याउने काय�समेत 
वारदातमा भएको द�ेने कोही ��य�दश� िमिसल 
कागजातबाट नदेिखएको र स�रता िसंहले वारदातको 
िदन झगडा कुटिपट भएको सनेुको भनेकोमा सो 
त�यलाइ� �ितवादीको मौका तथा अदालतको बयानबाट 

वारदात िदनको अिघ�लो वारदात हो भनी �वीकारी 
रहेको र सो कुटिपटबाट मतृक मरकेो बेहोस भएको वा 
सोही चोटपीरले मरकेो भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
वारदातको िदनमा पीिडत मतृक र �ितवादीबीच झगडा 
र कुटिपट भएको त�य पिु� गरी अिघ�लो कुटिपटको 
वारदातलाईस�म इङ्िगत गरकेोमा सो वारदात म�ृयकुो 
कारण (cause of death) नदिेखएको र शव परी�ण 
�ितवेदनमा Cause of Death due to Asphyseal 
Death by Hanging भ�ने दिेखने ।

व�ततु: �ितवादी बालकृ�ण ख�ीको 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम�को 
इ�कारी बयान, �ितवादीले मतृकलाई मारकेो दे�ने 
��य�दश� र मारकेो पिु� ह�ने कुनै ठोस व�तिुन� 
�माण नभएको, शव परी�ण �ितवेदनको External 
Examination मा Inverted-V mark is present 
on left side of neck. देिखएको, cause of death: 
Asphyxia death by hanging भ�ने र परी�ण गन� 
डा. ले डोरीको छाप दे�ेितर उ�टो V आकारमा डाम 
परकेो डोरी गडेको ठाउमँा रातो डामह� देखा परकेो दवुै 
ख�ुामा Hypostasis mark देिखएकोले झिु�डएको 
कारणले मरकेो त�य पाइ�छ भ�ने अदालतसम�को 
बकप�, मतृक र �ितवादी उ�तै उमेर देिखएकोमा नमद� 
ए�लै झ�ुड्याउन स�ने अव�थासमेत नदेिखएकोले 
शङ्कारिहत �माणको अभावमा कसरुदार ठहर गन� 
निम�ने ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गन� आधार नदेिखदँा सफाइ� िदनपुन�मा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम सजाय गरकेो 
स�ु सखु�त िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �यानस�ब�धीको १३(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादी 
बालकृ�ण ख�ीलाइ�  ७ (सात) वष� कैद गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको फैसला िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
बालकृ�ण ख�ीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
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ठहर गनु�पन�मा िनज �ितवादीलाइ�  मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय 
गरकेो िमित २०७१।१२।१ को स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी �यानस�ब�धीको 
१ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही १३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादी बालकृ�ण ख�ीलाइ�  ७ (सात) वष� कैद गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०७२।१२।२२ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी 
बालकृ�ण ख�ीले अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ� 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल चैत १७ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६६-WO-१३३४, उ��ेषण / 
परमादशे, िटका�साद सापकोटा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िवल�बको िस�ा�त कानूनको �पमा 
�यवि�थत भएको िस�ा�त नभई, अदालतले म�ुा 
मािमलामा उिचत �याय (Equitable Justice) 
गन�का लािग �ितपािदत गरकेो िस�ा�त भएकोले 
आ�नो अिधकारको बेवा�ता गन� �यि�लाई म�त गन� 
अदालतलाई पिन कर ला�दैन भ�ने तक� मा िवल�बको 
िस�ा�त आधा�रत ह��छ । हद�यादस�ब�धी कानूनी 
�यव�थाज�तो समयको गणना गररे िवल�बको 
िस�ा�तलाई �योग गनु�  ह�दैँन । यसको लािग समय त�व 
(Time factor) िन�य नै मह�वपूण� ह�ने । 

२०३३ सालमा नै सभ� नापी भएको 
अव�थामा िनवेदक िफ�डमा उपि�थत रहेको र ज�गा 
नापजाचँ भई िनवेदन दाबीको ज�गामा ज�गाधनी �माण 
पजुा� �ा� नभएपिछ उपचार माग ग�रएको िवषयको 
त�कालीन समयमा नै जानकारी िनवेदकलाइ� भएपिछ 

लामो समयस�म �यस िवषयमा साथ�क सरोकार वा 
चासो नदेखाइनकुा साथै �यस िकिसमको अनाव�यक 
िवल�बको व�तिुन� आधारसमेत ��ततु गन� नसकेको 
अव�थामा हाल �रट �े�ािधकारबाट उपचारको माग� 
अवल�बन गरकेोले अनिुचत िवल�ब गरकेो नै देिखन 
आयो । अत: िनवेदकले २०३३ सालको नापी र 
२०५० सालमा दाबीको ज�गा नेपाल सरकारको 
नाउमँा नापी भएकोमा अनिुचत िवल�ब गरी उपचारको 
माग� अवल�बन गरकेो देिखदँा िनवेदनमा उठाएका 
िवषयिभ� �वेश गरी रहन ुपन� देिखन नआउने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) 
बमोिजम छुट ज�गा दता�को लािग िनवेदन स�ब�धमा 
दाबीको िक.नं.५५१ को ज�गा नापीको समयमा 
नापन�सा ह�दँा बाझँो भनी जोताहाका महलमा 
लेिखएको र िमित २०५०।११।२२ मा त�कालीन �ी 
५ को सरकारका नाममा दता�समेत �े�तासमेत तयार 
भइसकेको अव�था देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम 
दता� गन�स�ने अव�था नभएको भनी तामेलीमा रा�ने 
गरी मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकले िमित 
२०६७।२।२० मा िनण�य गरकेोमा �य�तो मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७(२) को िनण�यउपर मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ३१ बमोिजम मालपोत काया�लयले 
गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन ला�ने वैकि�पक कानूनी 
�यव�था भएकोमा �य�तो वैकि�पक माग� अवल�बन 
नगरी �रट �े�ािधकारमा �वेश गरकेो देिखने ।

तसथ� २०३३ सालमा ज�गा नापजाचँ भएको 
र २०५० सालमा नै दाबीको ज�गा नेपाल सरकारका 
नाउमँा दता� गन� िनण�य भएकोमा लामो अविध �यितत 
गरी सो िनण�य बदरको लािग अनिुचत िवल�ब गरी 
��ततु िनवेदन माग गरकेो र मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा ७(२) बमोिजमको छुट ज�गातफ� को दाबीमा 
मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकको िनण�यउपर 
सोही ऐनको दफा ३१ बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने वैकि�पक उपचारको माग� अपनाउन 
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सिकनेमा �रट �े�मा �वेश गरकेो देिखदँा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने अव�थाको 
िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०६६-WO-१३३५, 

उ��ेषण / परमादेश, िजतबहादुर लामा िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-१५२१, अंश दपोट, 
नीरमाया तामाङ िव. कृ�णबहादुर तामाङ

मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका �यि� �ितवादी कृ�णबहादरु तामाङका 
साइला बाब ु स�त तामाङको छोरा गोपाल तामाङ 
र का�छा बाबकुा�छा तामाङको प�नी का�छी 
तामाङसमेतले िक.नं.१५ को �े�फल ७-७-०-० 
ज�गा कृ�णबहादरु तामाङको �वआज�नको िनजी ज�गा 
हो । सो ज�गा िनजले मोहन िगरीका छोरा रामबहादरु 
िगरी र �ेमबहादरु िगरीसगँ २०३२।११।१८ मा 
जगंी अड्डाको जिुनयर िम�ीमा जािगर खाई सो 
जािगरबाट �ा� भएको रकमबाट ख�रद गरी िलएका 
ह�न भनी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
िववािदत िक.नं. १५ को ज�गामा �ितवादी कृ�णबहादरु 
तामाङसमेतको घर रहेको कुरा िनजको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा परकेो पनुरावेदन प�बाट दिेखएको र 
सो एउटै �थानको ज�गा सगोलको ब�डा ला�ने स�पि� 
रहे भएको भए िमित २०५५।०९।१० मा अशंब�डा 

गदा� यी पनुरावेदक / वादीलाई थाहा जानकारी ह�न 
नस�ने अव�था पिन देिखन नआउने । 

�ितवादी कृ�णबहादरु तामाङको नाउमँा 
रहेको िक.नं. १५ को ज�गा मोहीसमेत लागेको 
ज�गा भ�ने िमिसलबाट देिख�छ र सो ज�गामा िनज 
कृ�णबहादरुले घर बनाई भोग बसोबास ग�ररहेको 
ि�थितमा उ� स�पि� सगोलको स�पि� भए 
२०५५ सालमा ब�डाप� ह�दँाका बखत नै वादीलाई 
थाहा जानकारी ह�नस�ने �वाभािवक कुरा देिखन 
आउछँ । उ� ज�गा ब�डाप� ह�दँाका अव�थामा 
ब�डाप�को िलखतमा अब�डा भनी जिनएको पिन 
देिखदँनै । तर उ� अशंब�डा िलखत पा�रत भएको १५ 
वष�पिछ मा� पनुरावेदक / वादीले अंशदपोटतफ�  िफराद 
िदएको अव�था दिेखने । 

अत: िमित २०५५।०९।१० मा र.नं. 
२४२३ बाट पा�रत अंशब�डा िलखतमा नपरकेो 
िववािदत िक.नं.१५ को �े�फल ७-७-०-० को 
कृ�णबहादरु तामाङको नाउमँा रहेको ज�गा िनजी नभई 
सगोल आज�नको भई दपोट गरी राखेकोले स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा िफराद 
माग दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक / वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�, 
उि�लिखत आधार �माणसमेतबाट स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।११।१२ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।९।२८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सकु�तला काक�
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल असोज २० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-१५२९, अशं दता�, 
मदन साह सोनार िव. छिठया देवीसमेत
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त�काल दता� कायम रहेको घरज�गा नै 
अंशब�डा ह�दँाको अव�थामा ब�डा ह�नस�ने ह�दँा दता� 
कायम नै नरहेको तर ब�डा ह�ने पैतकृ स�पि�म�येको 
ज�गा नापी भई दता� छुट ह�न गएकोमा ब�डापिछ सो 
ज�गा संय�ु नाममा दता� गराएको कारणले मा� वादी र 
�ितवादीह� एकासगोलमा रहेको भनी मा�न निम�ने । 

मलुत: वादी बैजनाथ साह २०२१ सालमा 
छु��िभ�न भएको देिखएको, नरमगरमतफ�  ब�डा 
यो�य स�पि�को तलुनीय �ि�कोणबाट अ�वाभािवक 
ब�डा भएको नदेिखएको र ब�डाको बखत दता� बाकँ� 
रहेको छुट ज�गा पिछ दता� भई संय�ु नाममा रहेकै 
कारणले मा� अिघ भएको ब�डाप� �वत: बदर नह�ने 
ह�दँा वादीलाइ�  एकासगोलको अिंशयार मा�न िम�ने 
देिखएन । सम� िववेिचत आधार �माणबाट वादी / 
�ितवादीह� २०२१ सालदेिख घरसारमा छु��िभ�न 
भई �यवहार �माणबाट अलग भएको अथा�त् अशं 
पाइसकेको पिु� ह�न आएकोले वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई स�ु बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� वादी / �ितवादीह�बीच २०२१ 
सालमा नै �यवहार �माणबाट छु��िभ�न भएको पिु� 
ह�न आएकोले वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।३।२१ को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७०।४।२१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७१-CI-१५३०, ब�डा बदर दता� बदर, 

मदन साह सोनार िव. बेलीया सोना�रनसमेत

 § ०७१-CI-१५३१, ब�डा मचु�ुका तथा 
दता� बदर, मदन साह सोनार िव. बेलीया 
सोना�रनसमेत
 § ०७१-CI-१५३२, फैसला बदर, बैजनाथ 

साह सोनार िव. बेलीया सोना�रनसमेत
 § ०७१-CI-१५३३, िलखत बदर, मदन साह 

सोनार िव. �भु साह सोनारसमेत
 § ०७१-CI-१५३४, िलखत बदर, बैजनाथ 

साह सोनार िव. छोटेलाल साह सोनारसमेत
 § ०७१-CI-१५३५, िलखत दता� बदर दता�, 

मदन साह सोनार िव. श�भु साह सोनारसमेत
 § ०७१-CI-१५३६, िलखत बदर, मदन साह 

सोनार िव. बेलीया सोना�रनसमेत
 § ०७१-CI-१५३७, िलखत बदर, मदन साह 

सोनार िव. रामच�� साह सोनारसमेत
 § ०७१-CI-१५३८, िमलाप� बदर, बैजनाथ 

साह सोनार िव. छिठया देवीसमेत

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-CR-०५२६, ०७३-
CR-०२१४, कत��य �यान, धनबहादुर शाही िव. 
नेपाल सरकार, िवरबहादुर रावल िव. नेपाल सरकार 

पिछ हािजर ह�न आएका धनबहादरुले 
अदालतमा बयान गदा� मतृक र वीरबहादरु रावलबीच 
झगडा भइरहेको अव�थामा आफूले झगडा छु�्याउन 
भूिमका खेलेको भनी लेखाएकोले वारदात ह�दँाको 
ि�थितमा वारदात�थलमा ियनको उपि�थित िथयो 
भ�नेमा कुनै शङ्का रहेन । धनबहादरुका सा�ी 
भवुन िसहंले जसिवर शाही, वीरबहादरु रावल र 
मतृकबीच हानमार भएको भनी बकप�को �ममा 
भनेको दिेखएबाट मतृक र पनुरावेदकह�बीच झगडा 
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भएको भ�ने नै देिख�छ । यसका साथै �ितवादी 
अ�बरबहादरुले मौकामा बयान गदा� �ितवादीह� 
वीरबहादरु रावल र धनबहादरु शाहीको मतृक 
लालबहादरु र जसवीर शाहीसगँ पूव��रसइवी रहेको 
र यी दईु प�बीच २०५७।१०।८ गते मेरो घरमा 
झगडा भएको हो । पिहलोपटक भएको झगडा मेरो घर 
आगँनमा भएको ह�दँा म, मेरो भाइ भ�बहादरु िसंह 
र बबुा उदयबहादरु िसहंसिहतले सो झगडा छु�्याई 
�ितवादीह� वीरबहादरु र धनबहादरुलाई एकातफ�  
र मतृकलाई अक�तफ�  पठाइिदएकोमा िनजह� दवुै 
प�बीच ढुङ्गा हानाहान भएको भनी बयान कागज 
गरकेोमा अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� मादक 
पदाथ� सेवन गरकेा मतृक र �ितवादीह� धनबहादरु 
र वीरबहादरुबीच आ�नै घर आगँनमा झगडा ह�दँा 
आगँनमा रहेको दाउराको िचप�टले एकले अक�लाई 
हानेको हो । रातको समय ह�दँा ��ट दे�न सिकएन 
भनी बयान गरकेो देिखएबाट मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
अव�थामा मतृक लालबहादरु र यी पनुरावेदकह�बीच 
दाउरा र ढङ्गाले हानाहान भएको भ�ने बेहोरा पिु� ह�न 
आउने । 

हानाहान ह�दँा लागेको चोटले ग�भीर घाइते 
भएका मतृकलाई उपचाराथ� नेपालग�ज लैजादँै गदा� 
िमित २०५७।१०।१० मा जामनेु बजारमा म�ृय ुभएको 
भ�ने देिख�छ । मतृकको टाउकोलगायत शरीरका 
िविभ�न भागमा १५ वटा चोट लागेको र मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका एवम् शव 
परी�ण �ितवेदनको बेहोरासमेतबाट दिेखएको ह�दँा यी 
पनुरावेदकह�ले दाउरा तथा ढुङ्गाले हानेको चोटको 
कारणबाट नै मतृक लालबहादरु िसंहको म�ृय ुभएको 
त�य �थािपत ह�न आएकोले आफूह�ले मतृकलाई 
मान� काय� नगरकेो भ�ने पनुरावेदक�य धनबहादरु शाही 
र वीरबहादरु रावलको पनुरावेदन िजिकर िव�ासयो�य 
नदेिखने ।

िमित २०५७।१०।८ गतेको राित मतृक 

र यी पनुरावेदकह�समेत बीच झगडा भएको र ियनै 
�ितवादी / पनुरावेदकह� समेतले �हार गरकेो दाउरा 
/ ढुङ्गाको चोटले ग�भीर घाइते भएका लालबहादरु 
िसंहको उपचाराथ� नेपालग�जतफ�  लैजादँ ैगदा� बाटैमा 
म�ृय ु भएको देिखएको तर रातको समयमा मादक 
पदाथ�समेत सेवन गरकेो अव�थामा झगडा भएको र को-
कसले हानेको चोटको कारण मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
�प� देिखन नआएको अव�थामा पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०७०।१।२३ मा पनुरावेदकह� 
धनबहादरु शाही र वीरबहादरु रावललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद 
सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक�य �ितवादीह� धनबहादरु शाही र 
वीरबहादरु रावलको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�थामा मतृक र 
पनुरावेदकह�बीच रातको समयमा वादिववाद झगडा 
भएको दिेखएको र घटना�थलमा उपल�ध भएको 
दाउराको िचप�ट तथा ढुङ्गाले हानाहान ह�दँा मतृकको 
टाउकोसमेतमा ला�न गई सोही चोटका कारण 
मतृकको म�ृय ु भएको दिेखएको वारदातको अव�था 
र �कृितलाई िवचार गदा�  मतृकलाई ढुङ्गा र िचप�टले 
�हार गन� यी पनुरावेदक / �ितवादीह� धनबहादरु शाही 
र वीरबहादरु रावललाई  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखएकाले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
जनही १०(दश) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-CR-२००७, जबरज�ती 
करणी, कृ�णलाल ताजपुरीया िव. नेपाल सरकार  
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सामा�यतया १२ वष�क� नाबािलकाको अ�य 
कारणबाट क�याजाली �याितएको भ�ने त�य �मािणत 
नभएको अव�थामा जबरज�ती करणीकै कारण 
पीिडतको क�याजाली �याितएको मा�न ुपन� ।

पीिडत क१ ले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयान कागज तथा जाहेरवाला मेघनाथ गनगाईले 
जाहेरी कागजको सिहछाप, आफूह�कै हो तर बेहोरा 
आफूह�ले भनेबमोिजम लेिखएको िथएन भनी 
अदालतमा �ितकूल बकप� गर े पिन �यसरी जाहेरी 
दखा��त िदनपुन� तथा मौकामा �ितवादीउपर उ� 
बेहोराको कागज गनु�पन� मनािसब कारण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन साथै पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
योिनको क�याजाली �याितएको भ�नेसमेतका 
बेहोरालगायत घटनासगँ स�ब� �माणबाट पीिडत 
क१ लाई जबरज�ती करणी भएको मा�न ुपन� ।

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी, पीिडतले 
आफूउपर �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
मौकामा गरकेो कागज, �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो सािबती बयान तथा अदालतमा 
समेत वारदात�थलमा उपि�थत रहेको भनी गरकेो 
�वीकारोि�, पीिडतको क�याजाली �याितएको तथा 
पीडकको शरीरमा िनलडाम भएको भ�ने �वा��य 
परी�ण �ितवेदनसमेतका सबदु �माण तथा हा�ो 
�चिलत कानूनी �यव�था र उि�लिखत निजरसमेतका 
आधारमा यी �ितवादी पलान ु भ�ने कृ�णलाल 
ताजप�ुरयाले पीिडत क१ लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो देिखन आउने । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
देहाय ३(२) मा १० वष�देिख १४ वष�स�मक� 
बािलकालाई जबरज�ती करणी गर े ८ वष�दिेख १२ 
वष�स�म कैद सजाय ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
तथा ऐ.महलको देहाय १० मा जबरज�ती करणीमा पन� 
पीिडतलाई अदालतले पीडकबाट मनािसब �ितपूित� 
भराई िदनपुन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा 

पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले यी पनुरावेदक /  
�ितवादीलाई ८ वष� कैद सजाय ह�ने र �.१५०००।- 
�ितपूित�बापत पीिडतले भराइ िलन पाउने ठहर गरी 
गरकेो फैसला सोही कानूनी �यव�थाको सीमािभ� रहे 
भएको दिेखदँा पनुरावेदन अदालतको सो फैसलालाई 
बेमनािसबको मा�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ�ः उि�लिखत त�य, आधार, निजर 
र कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६८।७।१६ मा 
पनुरावेदक / �ितवादीलाई ८ वष� कैद र पीिडतले िनज 
�ितवादीबाट �.१५,०००।- �ितपूित�बापत भराई 
िलन पाउने ठहर गरी गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-CR-०१९२, लाग ु
औषध, स�तोष �े� िव. नेपाल सरकार  

�ितवादी स�तोष �े�को सगँसाथबाट लाग ु
औषध �ाउन सगुर २८ �ाम बरामद भएको भ�ने बरामदी 
मचु�ुकाबाट दिेख�छ । यी पनुरावेदक / �ितवादी 
अदालतमा बयान गदा� इ�कार रहेपिन मौकाको बयान 
कागज तथा व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरासमेतबाट 
उ� बरामदी मचु�ुकाको बेहोरा समिथ�त ह�न आएको 
तथा बरामद भएको व�त ु परी�ण गन� पठाइएकोमा 
उ� व�तमुा हेरोइन (heroin) पाइएको भ�ने 
बेहोराको Central Police Forensic Science 
Laboratory, Maharajgunj, Kathmandu को 
परी�ण �ितवेदनसमेत दिेखएबाट यी पनुरावेदक / 
�ितवादी  स�तोष �े� लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) को 
कारोबारमा संल�न रहेको भ�ने नै देिख�छ । साथै यी 
पनुरावेदकलाई लाग ुऔषध (�िुफनिफन�) म�ुामा यस 
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अिघसमेत सजाय भइसकेको िमिसल सलं�न रहेको 
फैसलाको �ितिलिप देिखएकाले बरामद लाग ुऔषधको 
प�रमाण अिधक भएबाट यी पनुरावेदक / �ितवादीले 
पटकपटक लाग ुऔषधको कारोबार गरकेो भ�ने त�य 
िववेकस�मत �पबाट �थािपत भएको देिखने ।

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(छ)(२) बमोिजमको सजाय ह�न तथा पिहला 
सजाय ठहर भइसकेकोले ऐ.ऐनको दफा १६ बमोिजम 
थप सजायसमेतको माग गरी यी पनुरावेदक िव�� 
अिभयोग दायर भएकोमा फैसला गदा�समेत २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम कित सजाय ठहर 
ग�रएको तथा ऐ.ऐनको दफा १६ बमोिजम कित सजाय 
ठहर ग�रएको भ�ने स�ब�धमा �प� खलुाई ऐनको दफा 
दफाअनसुार छु�ाछु�ै सजाय गरकेो देिखने गरी सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 
फैसला ह�दँा यी पनुरावेदक स�तोष �े�लाई १२ वष� 
कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरी फैसला भएको र स�ु िज�ला अदालतको 
सोही फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट समेत फैसला भएको देिखएबाट 
पनुरावेदन अदालतको उ� फैसलाले ठहर भएको 
सजायको हकमा ऐनको मनसायअन�ुप भए ग�रएको 
देिखन नआएकोले उ� फैसलालाई सो हदस�म 
मनािसब मा�न निम�ने ।

तसथ�ः पनुरावेदन अदालत, पोखराले िमित 
२०७१।११।२५ मा यी पनुरावेदक स�तोष �े�लाई 
१२ वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी गरकेो फैसला केही उ�टी भई िनज 
स�तोष �े�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० वष� कैद र 
�.७५,०००।- (पचह�र हजार) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । 
साथै िनजले यसअिघसमेत लाग ुऔषध म�ुामा सजाय 
पाइसकेको दिेखदँा ऐ. ऐनको दफा १६ बमोिजम थप 
सजायबापत १ वष� कैद र �.२५,०००।- (प�चीस 

हजार) ज�रवानासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७३-CR-००४९, ०७३-
CR-०४१६, कत��य �यान, �वेश यादव िव. नेपाल 
सरकार  र नेपाल सरकार िव. स�तोष यादवसमेत

�ितवादीह� बेचन यादव र �परानी 
अिहरनी अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा 
र िनजका सा�ीह�को बकप�बाट सो इ�कारी 
पिु� भएको पाइ�छ । साथै अ�य �ितवादीह�को 
बयानसमेतबाट वारदात�थलमा िनजह� रहे बसेको 
भ�ने देिखदँैन । �परानीले खकुुरी �हार गरकेो भनी 
उ�लेख गरे पिन सो कुरा पिु� �मािणत ह�न सकेको 
देिखदँनै । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी 
म�ुामा अिभय�ुको �माण प�ुयाउने भार वादीमा 
रहने �यव�था छ । अ�य �वत�� सबदु �माणबाट यी 
�ितवादीह�को वारदातमा संल�नता पिु� �मािणत 
नभएको अव�थामा जाहेरवाला र �हरीमा कागज गन� 
�यि�ह�को भनाइलाई मा� आधार मानी �ितवादी 
बेचन अिहर र �परानी अिहरनीलाई �यानस�ब�धीको 
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट �ितवादी�य 
बेचन अिहर र �परानी अिहरलाई सफाइ िदने ठहर 
गरी गरकेो फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

�ितवादीह� न�कौ भ�ने स�तोष यादव, 
सरुशे यादव, राधे�याम अिहर र सव�िजत अिहरले 
अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा इ�कार रही बयान गर े
पिन वारदात�थलमा िनजह� रहे भएको भ�ने कुरा 
�ितवादी �वेश यादवको बयानबाट खलेुको देिख�छ भने 
वादी प�का सा�ी िव�ाम यादवले ियनी �ितवादीह� 
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वारदात�थलमा िथए भनी बकप� गरी िदएको 
पाइ�छ । वादीकै सा�ीले यी �ितवादीह� 
वारदात�थलमा उपि�थत िथए भनी िनजह�को 
उपि�थितलाई मा� इङ्िगत गरकेो र कुटिपटमा 
संल�नता रहेभएको भ�न र दखेाउन नसकेको अव�थामा 
यी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अनसुार सजाय गनु�पछ�  भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन  औिच�यपूण� मा�न 
िमलेन । यी �ितवादीह� एकाघर सगोलका दिेखएका 
र �ितवादी �वेश यादवले कुटिपट गदा� झगडा 
नछुट्याई हारगहुारको काय� नगरी हेरी बसेको दिेखदँा 
ियनीह�समेत �यान मान�लाई मतलबमा रही पर ैबसी 
हेरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १७ नं. बमोिजम 
कसरु गरकेो देिखएकाले िनजह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७ (३) नं. बमोिजम १ वष� १ 
मिहना कैद सजाय गरकेो मनािसब नै देिखन आउने ।

खेतमा घासँ काट्न गएको अव�थामा 
मतृकसगँ झगडा भई िनजले मलाई कुटेको ह�दँा पिछ 
िनज मतृक घर जान लािगरहेको अव�थामा बाटोमा 
लाठीसमेतले हानेको भनी �ितवादी �वेश यादवले 
अदालतमा गरकेो बयान बेहोरा देिखएबाट यी �ितवादी 
�वेश यादव र मतृकबीच पिहला खेतमा झगडा / कुटिपट 
भएको र सो झगडा समा� भई मतृक घरतफ�  गइरहेको 
अव�थामा �ितवादी �वेश यादवले बाटोमा पगुी 
मतृकलाई पटकपटक लाठी �हार गरी टाउकोलगायत 
शरीरका अ�य भागमा ग�भीर चोट प�ुयाएको भ�ने 
देिखएकोबाट यी �ितवादीले उसै मौकामा उठेको �रस 
था�न नसक� मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�ने नदिेखदँा 
��ततु कसरु मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. 
अ�तग�त पछ�  भ�ने �ितवादी �वेश यादवको पनुरावेदन 
िजिकर त�यपरक देिखन आएन । अतः यी पनुरावेदक 
/ �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, २०२० को �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. को देहाय ३ अनसुारको कसरु 
गरकेो ठहराउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 

नेपालग�जको फैसला िमलेकै देिखने ।
वारदात ह�नभु�दा केही बेरअगािड मतृक 

र �ितवादी �वेश यादवबीच झगडा भएको देिखएको 
घटनाको �कृित, १६ वष� उमेर पगुी नसकेको ह�दँा 
�ितवादीको अप�रप�व मानिसक अव�था, कुटिपटमा 
पनुरावेदक / �ितवादीलाई समेत चोट लागेको 
अव�था, घटनामा कुनै जोिखमी हितयार �योग भएको 
नदिेखएको तथा मतृकलाई मानु�पन� कुनै पूव��रसइवी 
र योजना पनुरावेदक / �ितवादी �वेश यादवसगँ 
रहे भएको नदेिखएकोसमेतका वारदातको �कृित र 
अव�थालाई िवचार गदा� पनुरावेदक �वेश यादवलाई 
हदैस�म कैद सजाय गदा�  चक� पन� देिखएकोले िनजको 
उमेरस�मलाई �ि�गत गदा� मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम िनजलाई ५ वष� कैद सजाय गनु�  नै 
मनािसब देिखएकाले पनुरावेदक �वेश यादवको हकमा 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम �य� रायसमेत िमलेकै देिखने ।

तसथ�ः �करणह�मा िववेिचत तथा आधार 
र कारणबाट ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०७२।९।२१ मा ��यथ� / 
�ितवादीह� वेचन अिहर र �परानी अिहरले सफाइ 
पाउने, ��यथ� / �ितवादीह� सरुशे यादव, स�तोष 
यादव, राधे�याम अिहर र सव�िजत अिहरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम १ 
वष� १ मिहना कैद सजाय ह�ने तथा ��यथ� / �ितवादी / 
पनुरावेदक �वेश यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) समेतको आधारमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी �य� रायसमेत िमलेकै देिखदँा उ� फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभुम् । 
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५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-WO-०९३१, उ��ेषण 
/ परमादेश, रिव�� जोशी िव. भूिमसुधार तथा 
�यव�थापन िवभाग, बबरमहलसमेत  

२०५२ सालमा गिठत रावल आयोगले िक.नं. 
२४१ र िक.नं.२२५ का ज�गामा सरकारी पत� ज�गा 
घसेुको भनी उ�लेख गरकेोमा जे जित साव�जिनक ज�गा 
घसेुको हो सो हदस�म दता� बदर गरी बाकँ� ज�गा हक 
प�ुनेकै नाममा दता� गरी लालपजुा� िदनपुन�मा सोअनसुार 
भए गरकेो दिेखन आएन । रो�का रािखएको �यि�को 
ज�गा रो�काको �योजन समा� भएपिछ रो�का 
रा�ने काया�लयले फुकुवा गन� स�बि�धत काया�लयमा 
प�ाचार गनु�पन�मा सोसमेत नगरी उि�लिखत िक.नं.
का ज�गाह� रो�का रिहरहेको देिखयो । एकपटक 
रो�का रहेको ज�गा अन�तकालस�म रो�का ग�ररहदँा 
�यि�को स�पितस�ब�धी हकमा असर पन� नै ह�दँा 
रो�का रािखएको ज�गाको स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
यथास�म िछटो िनण�य गनु�पन� ह��छ । �यि�ले आ�नो 
स�पि� उपभोग गन� पाउने हक नै कुि�ठत ह�ने गरी 
रो�का रािखएको ज�गा स�ब�धमा लामो अविधस�म 
पिन कुनै पिन िनण�य नगरी िनवेदकको ज�गा 
अिनि�तकालस�म रो�का रािखरहेको काय� मनािसब 
र औिच�यपूण� देिखन नआउने ।

अतः �रट िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
िक.नं.२४१ र २२५ का िक�ा ज�गा स�ब�धमा 
जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी रो�का रा�न ु पन� नपन� 
स�ब�धमा कानूनबमोिजम ६ मिहनािभ�ै िनण�य गरी 
सो को जानकारी यथाश�य िछटो मा�यम�ारा �रट 
िनवेदकलाई िदन ु भनी िवप�ीह� भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभाग, नापी िवभाग, मालपोत काया�लय, 
चाबिहल र नापी शाखा चाबिहल र गठुी स�ंथान 
अमालकोट कचहरी काया�लय, गौशाला काठमाड�का 

नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-१०५९, उ��ेषण 
/ परमादेश, कृ�ण कटुवाल िव. वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, घ�ेकुलो, काठमाड�समेत

�रट िनवेदकउपर चलेको वैदेिशक रोजगार 
ठगी म�ुामा �रट िनवेदकका नाउमँा जारी भएको �याद 
िमित २०६५।४।८ गते िनजको घरदैलोमा टासँ भई 
तामेल भएको देिख�छ उ� तामेली�ितमा स�बि�धत 
�यादवाला मािनस फेला नपरकेो र िनजका सगोलका 
मािनसले ब�ुन इ�कार गरकेोले िनजको घरदलैोमा 
टासँ ग�रएको हो भ�ने बेहोरा जिनएको तथा सो 
तामेली�ितमा  स�बि�धत वडाका २ जना सा�ी र 
गा.िव.स. सिचवसमेत रोहबरमा बसेको दिेखएबाट उ� 
�याद मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं.को रीत पगुी तामेल 
भएको देिखएको ह�दँा रीतपूव�क तामेल भएको �यादलाई 
औिच�यपूण� कारणिबना बदर ग�ररहन िम�ने नदेिखने ।

िनवेदकले उ� �यादमा �यादवालाको बाबकुो 
नाम उ�लेख नभएको र सो ठाउमँा कृ�ण कटुवाल नाम 
गरकेा अ�य �यि� पिन रहेका भ�ने दाबी गरपेिन सो 
ठाउमँा �याद कृ�ण कटुवाल नाम गरकेा अ�य को 
को �यि� ब�दथे भ�ने स�ब�धमा िनवेदकले कुनै 
भरपद� त�य ��ततु गन� सकेको नदिेखनकुा साथै 
उ� �याद कृ�ण कटुवाल नाम गरकेो अ�य �यि�को 
घरदैलोमा नै टासँ भएको िथयो भ�ने स�ब�धमा समेत 
कुनै �माण पेस गन� सकेको नदेिखएबाट उ� वैदेिशक 
रोजगार ठगी म�ुामा िनज �रट िनवेदकका नाममा 
जारी भएको �याद तामेल ह�दँा िनजकै घरदैलोमा टासँ 
भएको तामेली �यादमा जिनएको बेहोरालाई अ�यथा 
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भ�न िम�ने देिखएन साथै मलुकु� ऐन, अ.बं.१०७ नं. 
मा �याद जारी गदा� जसका नाउमँा जारी ह�ने हो सो 
�यि�को यथास�भव बाब ुवा पितको नाम खोली जारी 
गनु�पद�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहे भएको दिेखदँा 
�यादमा �यादवालाको बाबकुो नाम खो�नपुन� कानूनी 
�यव�था बा�या�मक (Mondatory) रहेको छ भ�न 
िम�ने नदेिखदँा जारी ग�रएको �यादमा �यादवालाको 
बाबकुो नाम उ�लेख नभएकै आधारमा उ� �यादलाई 
बेरीतको मानी बदर गन�समेत िम�ने नदेिखने ।

िनवेदकका नाममा रीतपूव�क �याद जारी 
भएको र �यसरी जारी भएको �याद रीतपूव�क नै 
तामेल भएको देिखएको तथा  �रट िनवेदकले िलएको 
िजिकरमा कुनै िव�सनीय त�य एवम् औिच�यपूण� 
आधारसमेत नदिेखएबाट ��ततु म�ुामा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने अव�था देिखएन । 
तसथ�ः ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०१६९, उ��ेषण / 
परमादशे, िशवकुमार अिहर िव. पुनरावेदन अदालत, 
बुटवलसमेत

मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. मा �यादवाला 
मािनस र िनजका एकाघरका उमेर पगेुका मािनससमेत 
फेला नपरी �यादवाला मािनसको घरडेराको ढोकामा 
टासँ गरी �याद तामेल गदा� स�बि�धत गा.िव.स. वा 
नगरपािलकाको सद�य वा सिचव रोहबरमा राखी 
तामेल गनु�पद�छ भ�नेसमेतको बेहोरा उ�लेख भएकोमा 
सोअनसुार गा.िव.स. सिचवलाई रोहबरमा नराखी 
काया�लय, सहायकलाई रोहबरमा राखी �याद तामेल 
भएको देिखएकाले उ� �याद रीतपूव�क तामेल भएको 
भनी मा�न निम�ने ।

�याद नै रीतपूव�क तामेल नभएको अव�थामा 
बेरीतको �यादलाई नै आधार मानी ��ततु �रट 
िनवेदनका िनवेदक (लेनदने म�ुाका �ितवादी) 
िशवकुमार अिहरको उपि�थितिबना नै लेनदने म�ुामा 
फैसला भएको दिेखदँा उ� लेनदेन म�ुामा �रट 
िनवेदकले सनुवुाइको उिचत मौका �ा� गरकेा िथए 
भनी मा�न तथा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको पालना 
भएको िथयो भनी भ�न मनािसब देिखन नआउने ।

तसथ�ः लेनदेन म�ुाका �ितवादीलाई 
सनुवुाइको उिचत मौका निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तसमेतको पालना नगरी भएको फैसला 
कानूनअन�ुप िमलेको नदेिखदँा सो म�ुामा 
�ितवादी िशवकुमार अिहरका नाममा जारी भई िमित 
२०६९।६।१८ मा तामेल भएको �याद र सो �यादको 
आधारमा िमित २०६९।१०।२ मा भएको फैसलासमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अब यी �रट 
िनवेदक िशवकुमार अिहर (लेनदेन म�ुाका �ितवादी) 
का नाममा पनुः �याद जारी गरी रीतपूव�क तामेल गराई 
िनजलाई सनुवुाइको पया�� मौका िदई कानूनबमोिजम 
पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ी किपलव�त ु िज�ला 
अदालतका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-CR-०१०७, ठगी, नेपाल 
सरकार िव. ह�रभ� स�ंौलासमेत 

�ितवादी ह�रभ� सं�ौलासमेतका ६ जना 
�ितवादीह�लाई ठगी गरकेो कसरुमा िनजह�लाई 
ठगीको महलको ४ नं. अनसुार कैद वष� ३ (तीन) 
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ह�ने ठह�याई फैसला गदा� उ� कैद �ितवादीह�बाट 
जनही असलु ह�ने भनी गनु�पन�मा �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले असलु गन� भनी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०६६।१०।६ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई कैदको हकमा �ितवादीह� 
ह�रभ� सं�ौला, �ोणाचाय� सं�ौला, ह�र�साद स�ंौला, 
ह�र�साद �साई,ं सकुदेव िसटौला र अवदशेकुमार 
मि�लकलाई जनही ३(तीन) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-WO-०८०९, उ��ेषण, 
राजे�� �े� िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत 

िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो िबदा 
छाडी गएको भ�ने बेहोरा िनवेदकको पनुरावेदनको 
बेहोरासगँ मेल खाएको देिखदँनै । िनवेदकले 
पनुरावेदनको �करण नं. २ मा िबदा छाडी गएको भ�ने 
उ�लेख गन� नसक� मौिखक �पमा सोधी गएको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भएको दिेखन आएबाट िनवेदकको 
िनवेदन बेहोरा र पनुरावेदनमा उ�लेख भएको बेहोरा 
नै पर�परमा िवरोधाभाषपूण� ह�दँा िनज सफा हात िलई 
अदालतसम� �वेश गरकेो देिखन नआउने ।

कुनै पिन संगठन तथा िनकायमा 
अनशुासनको अ�य�त मह�वपूण� भूिमका 
रह�छ । सरु�ास�ब�धी िज�मेवारी बहन गनु�पन� 
�हरी संगठनमा त अझ बढी अनशुासनको पालना 
गनु�पन� । िनवेदक िमित २०६७।१।३ गतेदेिख 
२०६७।१।८ स�म पिन िबदा �वीकृत नगराई 
आफूखसुी काया�लयमा अनपुि�थत भएको कारण यी 
िनवेदकसगँ �प�ीकरण माग भएकोमा आइ�दा ग�ती 
गिद�न भनी िमित २०६७।१।१४ मा �प�ीकरण िदएको 

महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लयको िमिसलबाट 
देिख�छ । त�प�ात् यी िनवेदकले  िबदा �वीकृत नगराई 
पनुः िमित २०६७।२।२५ दिेख लामो समयस�म 
स�पक� मा नआएको र ��यथ� काया�लयले हािजर 
ह�न प�ाचार तथा सूचना जारी गदा� पिन हािजर ह�न 
नआएको भ�ने कारबाहीको फाइलबाट देिख�छ । यसरी 
पटकपटक  घरायसी काम परकेो भ�दमैा िबदा �वीकृत 
नगराई स�बि�धत अिधकारीलाई समेत जानकारी 
निदई लामो समय ब�नलुाई अनशुासनको पालना 
गरकेो भ�न िम�ने देिखएन । िबदा �वीकृत नगराई ब�न ु
पन� बा�या�मक अव�था िनवेदकले देखाउन सकेको 
पाइएन । यस ि�थितमा िनवेदकउपरको िवभागीय 
कारबाहीलाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

िनवेदकलाई महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लय, रानीपोखरीले नोकरीबाट हटाएको च.नं. 
१८१ िमित २०६७।५।२८ गतेको प� िनवेदकले 
लगी भरपाई गदा� िनवेदकको ठेगाना िज�ला भ�परु, 
दिधकोट गा.िव.स. वडा नं. ९ उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
िनवेदनमा आ�नो ठेगाना दोलखा िज�ला, गैरीमदुी-७ 
नं. रहेको भनी उ�लेख गर ेपिन िनवेदकलाई नोकरीबाट 
हटाएको प� बझुी िलदँा खलुाएको वतन िज�ला 
भ�परु, दिधकोट गा.िव.स. वडा नं. ९ भएबाट िनवेदक 
दोलखा िज�लाबाट हाल भ�परु िज�ला, दिधकोट 
गा.िव.स. वडा नं. ९ मा बसी आएको पिु� ह��छ । 
महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लय, रानीपोखरीको 
च.नं. ६६५ को प� िनवेदकको �ीमती शारदा �े�ले 
बिुझिलदँासमेत िज�ला भ�परु, दिधकोट गा.िव.स. 
ब�ने भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । िनवेदक तथा 
िनवेदकको एकासगोलको �ीमतीसमेतले प�ह� ब�ुदा 
िज�ला भ�परु, दिधकोट गा.िव.स. वडा नं. ९ भनी 
खलुाएको वतनमा िनजको नामको �याद सूचना टासँ 
भएको अव�था ��ततु िमिसलबाट देिखन आएबाट 
िनवेदकलाई सफाइको समिुचत मौका निदएको भ�ने 
िनवेदन िजिकर िव�वसनीय देिखन नआउने ।
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अतः िनवेदकलाई िनजको वतनमा �याद 
सूचनासमेत टासँ गरी िनयमानसुार गोरखाप� 
दैिनकमा समेत सूचना �कािशत गरी सफाइको पया�� 
मौका िददँासमेत िनवेदक स�पक� मा नआएको कारण 
नोकरीबाट हटाउने गरी महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लयबाट िमित २०६७।५।२८ मा भएको िनण�य 
र सो िनण�य सदर गन� गरी िमित २०६८।९।१८ को 
पनुरावेदन िनण�यसमेत �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
एवम् �चिलत कानूनिवपरीत देिखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजम ��यथ� काया�लयबाट भएका 
िनण�यह� बदर ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे  
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CR-०९२५, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. रामान�द सहनीसमेत 

बरामदी मचु�ुका तथा वादी प�का गवाहको 
कागज एवम् बकप� तथा �वयम् �ितवादीकै बयान 
बेहोराबाट नै �ितवादी रामान�द सहनी सतेुको 
िव�ताराको िसरानीमिुनबाट नलकटुवा ब�दकु र 
ऐ.मा ला�ने गोली ४ राउ�ड बरामद भएकोमा िववाद 
नरहेको र  उ� हातहितयार रा�न पाउने इजाजत तथा 
हैिसयतसमेत रहेको नदेिखदँा िनज �ितवादी रमान�द 
सहनीले हातहितयार खरखजाना ऐनले िनषेिधत गरकेो 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजलाई हातहितयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ५(१) 
को कसरुमा सजाय गनु�पन�मा िनजलाई समेत सफाइ 
िदएको हदस�मको स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
रौतहट तथा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी फेकन सहनीको साथबाट हितयार 

बरामद भएको देिखदँनै । िनजले अदालतमा उपि�थत 
भई कसरुमा इ�कार रही बयान गरेको देिख�छ । 
बरामदी मचु�ुका तथा �ितवेदकको कागज एवम् 
बकप�समेतबाट यी �ितवादीको साथबाट उ� 
हातहितयार बरामद भएको देिखदँनै । सो ब�दकु िनज 
�ितवादीले नै राखेको भ�ने पिु� ह�न सकेकोसमेत 
देिखएन । सबदु �माणको अभावमा अनमुानको 
आधारमा मा� िनजलाई कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत 
ह�ने देिखएन । तसथ� �ितवादी फेकन सहनीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी स�ु िज�ला 
�शासन काया�लय, रौतहटबाट भएको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखने ।

अतः उ�लेख भएअनसुार �ितवादी रमान�द 
सहनीको हकमा िनजलाई सफाइ िदने ठह�याई 
स�ु िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटबाट िमित 
२०६५।१२।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित 
२०६६।११।१० को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
हदस�म उ�टी भई िनजलाई हातहितयार खरखजाना 
ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ५(१) को कसरुमा ऐ 
को दफा २०(२) बमोिजम ज�रवाना �.६०,०००।-
(साठी हजार) र दफा २०(३) बमोिजम �.२०,०००।-
(बीस हजार) ज�रवानासमेत ह�ने र ऐ. ऐनको दफा १६ 
बमोिजम दशीको नलकटुवा ब�दकु थान-१ र ऐ मा ला�ने 
गोली राउ�ड-४ जफत ह�ने ठहछ�  । �ितवादी फेकन 
सहनीको हकमा िनजले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको उ� 
फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-१३७३, कत��य 
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�यान, स�तकुमार सुवेदी िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी तथा 

स�ु अदालतसम� बयान गदा� मतृक मकुु�द खड्काको 
आमालाई हातपात गरकेो िवषयमा मलाई माफ� मा�न 
लगाएको िवषयमा मलाई िनज मतृक मकुु�दमािथ 
�रसइवी रही �रस उठी रहेकोले मौका परकेो िदन 
यसलाई मा�रिद�छु भ�ने सोची मतृकलाई िववाहबाट 
घर जाउ ँभनी िलई आउदँा सनुसान ठाउमँा मतृकको 
मखुमा बि�सङले हानी लडाएको, �यसपिछ ढुङ्गाले 
तीन चार पटक िहका�ई रगत आएपिछ िनज �ितवादी 
मतृकलाई �यही ँ छाडी घर आएको र केहीबेर सतुी 
फेरी मतृक मरने िक ज�तो लागी फे�र घटना�थलमा 
आई ढुङ्गाले हानी िक�याएर हलचल नगरपेिछ 
मरकेो प�का भई मतृकलाई आलबुारीमा लडाई 
घरमा गई सतेुको र भोिलप�ट भागी फरार भएको 
ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा सािबती भई बयान गरकेो 
देिख�छ । यसरी मतृकलाई मानु�पन� कारण पूव��रसइवी 
रहेको देिख�छ । मतृकको ह�या म ए�लैले गरकेो ह� ँ
भ�ने बेहोरा लेखाएको दिेखएको ह�नाले �ितवादीको 
सो काय�को आधारबाट िनजलाई सजायमा सह�िलयत 
िदनपुन� अव�था िव�मान रहेको नपाइने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह� समेतबाट �ितवादीले मौकामा अनसु�धान 
तथा अदालतसम� बयान गदा�को अव�थामा समेत 
मतृकलाई ढुङ्गाले हानी कत��य गरी मारकेो भनी 
आरोिपत कसरुमा सािबती भई गरकेो बयान, मौकाको 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
जाहेरवालालगायतका उि�लिखत �यि�ह�ले यस 
अदालतसम� गरकेो बकप�, दशीको �पमा पेस 
भएको रगत लागेको ढुङ्गालगायतका �माणह�बाट 
पिु�ट भइरहेको देिखदँा यी �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो ठह�याई यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट 

िमित २०६८।०२।०८ मा भएको फैसला स�ु सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०६८।११।२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०८१५, 
उ��ेषण, नरबहादुर बुढासमेत िव. पुनरावेदन अदालत, 
बागलुङसमेत 

स�ु िज�ला अदालतमा दीपक बढुा र 
दीपे�� बढुाले िदएको अंश मानाचामल म�ुामा �ितवादी 
नरबहादरु बढुाले �ितवाद िफराउदँा नै िड.एन.ए. 
परी�ण ग�रपाउ ँ भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । 
िड.एन.ए. परी�ण नगनु�पन� कुनै conclusive proof 
िमिसलमा देिखदैँन । �यसैगरी नातामा १३९ नं. 
बमोिजम बयान गदा� टोपली घत�मगरले िड.एन.ए. गन� 
म�जरुी िदएको ि�थितमा िज�ला अदालत, बागलङुले 
पिन DNA गन� र तायदाती मा�ने आदेश गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, बागलङुले अ.बं. १७ नं. 
बमोिजमको िनवेदनअ�तग�त हेरी िड.एन.ए.गन� हदस�म 
आदशे बदर गरकेो देिखयो । प� िवप� दवैुले म�जरुी 
गरकेो �माण ब�ुने िवषयलाई पनुरावेदन अदालत 
बागलङुले रोकेको देिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट ��ततु 
�रट िनवेदनमा पनुरावेदन अदालत, बागलङुले ब�ुनपुन� 
�माणलाई बेवा�ता गरी गरकेो िमित २०७१।१।४ को 
आदशे �माण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र मलुकु� 
ऐनको अदालती ब�दोब�त महलको दफा १८५ िवपरीत 
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देिखयो । अतः पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०७१।१।४ को आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर 
भई बागलङु िज�ला अदालतको आदशेमा उि�लिखत 
�यि�ह�को िड.एन.ए. परी�ण गराउन परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-CR-१३५९, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी, अिनलकुमार पि�डत िव. 
नेपाल सरकार 

मतृकले �ितवादीलाई काम गराएप�ात् 
कानूनबमोिजमको �याला िदनपुन�मा सो नगरी 
आनाकानी गरकेो तथा मा�न जादँा उ�टै गाली गरकेो 
कारणले �ितवादीलाई �रस उठ्न ु �वाभािवक हो । 
जसको कारणले �ितवादी आवेशमा आई आफूलाई 
िनय��ण गन� नसक� मतृकलाई गजवारले �हार गरकेो 
देिख�छ । मतृकलाई मान� कुनै पिन �कारको पूव�इवी 
वा मनसायसमेत यी �ितवादीको रहेको किहकँतैबाट 
देिखदँैन । त�काल उठेको �रसबाट अिभय�ु आवेशमा 
आई आफूलाई आ�म िनय��ण गन� नसक� अचानक‚ 
अिनयि��त अव�थामा कसैको ह�या गद�छ भने यस 
�कारको ह�या आवेश�े�रत ह�या ह�न आउने ।

�ितवादीले मौकामा उठेको �रस था�न नसक� 
गजवारको �हारबाट मतृकको कत��य गरकेो दिेखदँा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गनु�  �यायोिचत ह�ने नदेिखने । 

�थमतः मतृकको �यान िलनपुन�स�मको 
कुनै मनसाय वा इवी ��ततु म�ुामा रहेको देिखदैँन । 
�ितवादीले लकु� चो�रकन हानेको अव�था पिन ��ततु 
म�ुामा छैन भने िवष �वाउने वा जोिखमी हितयारबाट 

�ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो अव�था छैन । 
आफूले गरकेो  कामको �याला मा�न जादँा निदएको 
तथा उ�टै गाली गरकेो कारणबाट मौकामा �रस उठ्न 
गई �रस था�न नसक� हानेको कारणबाट ��ततु 
वारदात घट्न गएको देिख�छ । यस अव�थामा यी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं. बमोिजम कारबाही ह�नपुन� अिभयोग दाबीसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� ।

�ितवादीको साथबाट �.१३‚०००।- नगद 
बरामद भएको त�य बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । 
�ितवादीले कित रकम चोरी गरकेो हो भ�ने स�ब�धमा 
मतृकको प�नी र मतृकको छोराको भनाइमा समेत 
समानता भएको दिेखदैँन । मतृकको साथमा कित 
रकम रहेको िथयो र �यो सबै रकम �ितवादीले चोरी 
गरकेा ह�न् भ�ने त�य िनिव�वाद �पमा �मािणत ह�न 
नआएको अव�थामा �ितवादीको साथबाट बरामद 
ह�न आएको रकमलाई मा� चोरी गरकेो मा�न ु पन� 
ह��छ । जाहेरी दरखा�तमा नगद �.४०‚०००।- नगद 
चोरी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन सो रकम 
बरामद ह�न नसकेको अव�थामा सो रकम �ितवादीले 
चोरी गरकेो भनी भ�न िम�ने अव�था नरहने ।

यसरी �ितवादीले लगेको �.१,००,०००।- 
को चेक साटेर नगदमा प�रणत गन� �यासस�म नगरी 
कोठामा पगेुर हेदा�  अका�को नामको अिघ�लै िमितको 
चेक देखेपिछ त�काल �यातेर फालेको अव�थामा 
चेकमा उ�लेख भएको रकम िलने खाने मनसाय यी 
�ितवादीको भएको देिखदैँन । यस अव�थामा चेकमा 
उ�लेख भएको रकमलाई चोरीको िबगो कायम गनु�  
�यायोिचत ह�ने दिेखदैँन । अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
िबगो �.१‚४०‚०००।- रकम चोरी ठह�याएको स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई केही उ�टी 
गरी �ितवादीले �.१३‚०००।- मा� जबरज�ती 
चोरी गरकेो ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
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फैसला िमलेकै देिखने ।
अतः उि�लिखत �करणह�मा िववेिचत 

आधारमा �ितवादी अिनलकुमार पि�डतलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदस�म 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
िमित २०७०।६।८ को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । चोरीको 
अिभयोगको स�ब�धमा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
िबगो �.१,४०,०००।– रकम चोरी गरकेो ठह�याएको 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म 
उ�टी गरी �ितवादीले �.१३,०००।– मा� जबरज�ती 
चोरी गरकेो ठह�याई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १२ र १४ नं. को दहेाय २ बमोिजम ११/

२
 

(डेढ मिहना) मिहना कैद र िबगोको डेढी ज�रवाना ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-११८०, ०७२-CR-
१९०२, कत��य �यान, राजेशकुमार बुढा मगरसमेत 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार 
बुढा मगरसमेत 

लाठी, दाउरा तथा हात ख�ुाले पटकपटक 
�हार गदा� मािनसको म�ृय ुह��छ भ�ने त�य सामा�य 
समझको मािनसले ब�ुन स�ने कुरा हो । अपराध काय� 
�थािपत ह�नको लािग मनसाय त�वको  िव�मानता 
ह�नपुन� भए तापिन मनसाय पूव�वत (लामो) समयदेिखको 
ह�नपुछ�  भ�ने ह�दँनै । त�काल उठेको प�रि�थितको 

कारणले पिन �यि�मा त�काल मनसाय उ�प�न भएको 
ह�नस�छ । यस अव�थामा मतृकको �यान िलने 
पूव�मनसाय �ितवादीह�को नभएको भ�ने आधारमा 
यी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुले गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँनै । यी �ितवादीह� राजेशकुमार बढुामगर, 
पहलबहादरु बढुा र अमतृ बढुालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको 
१३(३) नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� ।

�ितवादीह� रिवन बढुा र िखम बढुाउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो अव�था देिखदैँन भने जाहेरीमा 
यी �ितवादीह�उपर शङ्कास�म पिन �य� गरकेो 
अव�था छैन । �यसैगरी घटना िववरण कागज गन� 
�यि�ह�ले पिन यी �ितवादीह� आरोिपत कसरु 
अपराधमा संल�न भएको कुरा देखेको भनी िकटान 
गन� नसक� केबल सनेुको आधारमा आरोप लगाएको 
देिख�छ । अिभयोग प�मा यी �ितवादीह�ले 
�ितवादीह� राजेशकुमार बढुा, पहलबहादरु बढुा र 
अमतृबहादरु बढुालाई यो यसरी भगाएको भनी �प�सगँ 
त�यय�ु त�रकाले माग दाबी िलन सकेको दिेखदैँन । यी 
�ितवादीह� रिवन र िखम �काशले स�ु अदालतमा 
बयान गदा�समेत कसरु गरकेो त�यलाई इ�कार गरकेो 
देिख�छ । घटना िववरण कागज गन� कण�बहादरुले 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीह� रिवन र िखम 
�काशलाई झ�ुा आरोप लगाइएको हो भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ भने अका� महेश घत�ले  अदालतमा 
बकप� गदा� यी �ितवादीह�ले अ�य �ितवादीह�लाई 
भगाएका ह�न् भ�ने कुरा �हरीले प�ाउ गरी �याएपिछ 
सनुेको ह� ँ भनी लेखाएको देिख�छ । �यसैगरी घटना 
िववरण कागज गन� अका� �यि� िभमबहादरु बढुाले यी 
�ितवादीह�लाई मैले ��य� दखेेको होइन । �हरीले 
प�ाउ गरी िलएको मैले देखेको हो भनी बेहोरा लेखेको 
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देिख�छ । महेश घत� र िभमबहादरु बढुाले सो बेहोरा 
उ�लेख गरकेो भए तापिन यी �ितवादीह� त�काल 
प�ाउ परकेो भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट देिखदैँन । �यसैगरी अिभयोग प�मा समेत 
िनजह� फरार रहेकोले वार�ेट जारी ग�रपाउ ँभनी माग 
गरकेो अव�था दिेखदँा यी �ितवादीह� रिवनकुमार बढुा 
र िखम �काश बढुा �हरीमा प�ाउ परकेो र िनजह�ले 
अ�य �ितवादीह�लाई भगाएको भनेको कुरा सनुेको 
ह� ँभनी महेश र भीम बहादरुले गरकेो बकप� त�यमा 
आधा�रत रहेको देिखदँैन । यस अव�थामा �ितवादीह� 
रिवनकुमार बढुा र िखम �काश बढुाउपरको अिभयोग 
मागदाबी शङ्कारिहत तवरले समिथ�त ह�न सकेको 
देिखदँैन । केबल अिभयोग मागदाबी र अनमुानको 
आधारमा मा� िनजह�लाई कसरुदार ह�न् भनी मा�न 
िम�दैन । तसथ� यी �ितवादीह� रिवनकुमार बढुा र 
िखम�काश बढुाले आरोिपत अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला प�रवत�न गनु�पन� नदेिखने ।

िववेिचत आधार �माणह�बाट यसमा 
�ितवादीह�म�येका राजेशकुमार बढुा, पहलबहादरु 
बढुा र अमतृ बढुालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरु अपराधमा सोही 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� तथा 
�ितवादीह� रिवनकुमार बढुा र िखम�काश बढुालाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतको िमित २०७१।०३।१२ को 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादीह� राजेशकुमार 
बढुा, पहलबहादरु बढुा र अमतृ बढुालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७२।५।१४ को फैसला सो हदस�म निमलेको 
देिखदँा सो हदस�म उ�टी भई �ितवादीह� 
राजेशकुमार बढुा, पहलबहादरु बढुा र अमतृ बढुालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को 

कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने तथा �ितवादीह� रिवनकुमार बढुा र 
िखम�काश बढुाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।

�ितवादीह�को �यान मान� पूव�योजना 
नभएको, मतृकसमेतले झैझगडा गरकेो कारण उ� 
वारदात उ�प�न भएको, घटना वारदातमा दोहोरो मठुभेड 
देिखएको र यस �कारको मठुभेडमा �ितवादीह�समेत 
दघु�टनामा पन� स�नेसमेतको प�रि�थितलाई िवचार 
गरी हेदा�  यी �ितवादीह�लाई कानूनबमोिजम सजाय 
गदा� चक� पन� देिखदँा यी �ितवादीह� राजेशकुमार 
बढुा, पहलबहादरु बढुा र अमतृ बढुालाई मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. बमोिजम 
जनही १० वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७१-CI-००५७, उ��ेषण 
/ परमादेश, अरिव�दकुमार पाठक िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, नवलपरासीसमेत

िनवेदनमा म�ुय िवप�ीको �पमा रहन ु
भएमा आदश� उ�च मा�यिमक िव�ालयका िनिम� 
�धाना�यापक वीर�े� पटेललाई उमेर हदका कारण 
२०७३।९।१७ देिख लागू ह�ने गरी मा�यिमक तह 
ि�तीय �ेणीको �थायी िश�क पदबाट अिनवाय� 
अवकाश िदइएको छ भ�ने िज�ला िश�ा काया�लय, 
नवलपरासीको च.नं. १०९० िमित २०७३।९।७ को 
प�को छाया�ँित र यी �रट िनवेदक अरिव�दकुमार 
पाठकलाई िव�ालयको दैिनक �शासिनक तथा 
आिथ�क कारोबार स�चालनसमेत गन�का लािग 
िनिम� �धाना�यापक भई िमित २०७३।११।२ 
देिख कामकाज गन� गरी िनज काय�रत िव�ालय �ी 
आदश� मा�यिमक िव�ालयको च.नं.१५२ िमित 
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२०७३।११।१ को प��ारा अिधकार �दान ग�रएको 
प�को छाया�ँितसमेतका प�ह� िनजै पनुरावेदक 
�रट िनवेदकका कानून �यवसायीले बहसको �ममा 
इजलाससम� पेस गनु�  भएको ह�दँा ��यथ�, िवप�ी 
वीर�े� पटेलले सेवाबाट अिनवाय� अवकाश पाइस�न ु
भएको र िनवेदकले माग दाबीबमोिजम िनिम� �.अ.को 
िज�मेवारी पाएको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको 
िनवेदन माग दाबी नै िन��योजन भइसकेको दिेखदँा 
िनवेदकको िनवेदन माग दाबीबमोिजम �रट जारी गन� 
िम�ने देिखन नआउने । 

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको उ��ेषणिमि�त 
परमादशेको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, बटुवलले 
िमित २०७०।१२।११ मा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई उ� अदालतबाट िमित २०७०।९।२८ 
को अ�त�रम आदशेसमेत िनि��य ह�ने ठहछ�  भनी 
गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-००५७, उ��ेषण, 
खेमलाल गु�ङ िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

नेपाल सरकार वा कुनै साव�जिनक सं�थाको 
कुनै प�रपाटी काय��णाली �िुटपूण� छ भ�ने लागेको 
अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
�यसबाट उ�प�न सम�याको िनराकरण गन� सझुाव 
िदन स�ने नै देिख�छ । िनवेदक िव�ालय �यव�थापन 
सिमित पिन साव�जिनक सं�था रहेको अव�थामा उसले 
गरकेो �धाना�यापक पदको िनयिु� �िुटपूण� छ भ�ने 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई 

लागी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐनको 
दफा २८(१) बमोिजम िनवेदकलाई िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले प� लेखेकोमा सो 
काय�लाई कानूनिवपरीत भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

िश�ा िनयमावली २०५९ को िनयम ९३(९) 
ले समदुाय�ारा स�चािलत िव�ालयको �धाना�यापक 
पदबाट हटाउन स�ने अिधकार �यव�थापन 
सिमितलाई �दान गरकेो भए तापिन �यव�थापन 
सिमितले जथाभावी �पमा �धाना�यापक िनय�ु 
गन� वा हटाउन स�ने भ�ने उ� िनयमको मनसाय 
होइन । �यव�थापन सिमितले उ� अिधकारको 
�योग कानूनबमोिजम िनि�त मापद�डको आधारमा 
गनु�पछ�  । सो नगरकेो अव�थामा िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले कानूनबमोिजम प� 
लेखेको काय�लाई अ�यथा भनी मा�न िमलेन । िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िदएको 
आदशेउपर िच� नबझेुको अव�थामा अि�तयार 
द�ुपयोग  अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
३५ग बमोिजम स�बि�धत अदालतमा पनुरावेदन 
िदनस�ने अिधकार सरुि�त नै रहेको देिख�छ भने 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको उ� 
आदशेबाट यी िनवेदकको संिवधान तथा कानून�द� 
कुनै हक अिधकारको उ�लङ्घन भएकोसमेत 
नदिेखने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
�धाना�यापक िनयिु� बदर गन� िमित २०७२।१।२७ 
को िनण�य तथा सो िनण�यको आधारमा लेिखएको िमित 
२०७२।२।२५ को प� कानूनिवपरीत भएको नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । 
��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 ।



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - १

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०५०६, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. िदपक खड्का

मैले सन् १९९४ मा भारतको फारबेसग�जको 
िव.िव.िव.के कलेजबाट �ा� गरकेो िव.ए. (अनस�) शैि�क 
यो�यताको आधारमा िनरी�क पदबाट जािगर खाएको 
हो । भारतको मधेपरुा कलेजबाट १९९१ मा आई.ए. 
र िसरहा िज�ला ि�थत जनता न�द लिलता मा.िव 
ल�मीपरुबाट २०४४ सालमा एस.एल.सी. पास गरकेो 
छु । िव.ए. (अनस�) को �माणप� १९९५ मा ि�.िव.िव. 
पाठय�म िवकास के��बाट समक�ता िनधा�रणसमेत 
गराई सकेको छु । शैि�क यो�यताका �माणप�ह� 
न�कली होइनन् पनु: �माणीकरण ग�रपाउ ँ भनी 
�ितवादी दीपक खड्काले अनसु�धान तथा अदालतमा 
समेत बयान गरकेो दिेख�छ । यी �ितवादी दीपक 
खड्काको िव.ए. (अनस�) को �माणप� ि�.िव.िव. 
िश�ा�य�को काया�लयमाफ� त �माणीकरणको लािग 
पठाउदँा “Deepak Khadka bearing Roll no 
11807 Registration No 55493 not passed 
भनी उ�लेख भई आएकोले पनु:�माणीकरणको 
लािग पठाउदँा Bhupendra Narayan Mandal 
University, Laloo Nagar 5.6.2014 को प� हेदा� 
“Deepak Khadka R.N. 11807 Registration 
No 55493 did pass DPIII(H) Sociology 
Examination from B.N.M.U. held in the year 
1994 in first division with aggregrate marks 
of 9859 भनी �ितवादी दीपक खड्काको माक� िसट, 
सिट� िफकेटलगायतका �माणप�ह� �मािणतसमेत 
गरी पठाइएको देिख�छ । साथै पिहले पठाइएको प�मा 
टाइपको ग�ती भएको भनी उ�लेखसमेत गरकेो

देिख�छ । यसरी िमिसल संल�न रहेका कागज 
�माणह�बाट यी �ितवादी दीपक खड्काको 
�माणप�ह� न�कली ह�न् भनी पिु� ह�न नसकेको 
देिखदँा वादी दाबी नप�ुने भनी भएको िवशेष अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी दीपक खड्कालाई ��ाचार िनवारण 
ऐनअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०७१।४।३० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा 
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०७४८, ��ाचार (ना.�.प.), 
�ाि�तकुमार �वाली िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले सनाखत ग�रिदएको मा�यिमक 
िश�ा प�रषद,् उ�र �दशेबाट �ा�त १९८५ को 
अन�ुमाङ्क ७२१५३८ को सिट� िफकेट र माक� िसट 
�माणीकरणको लािग उ� प�रषद ्मा पठाएकोमा 
Kranti kumar Gyawali का परी�ाफल CP अ�तग�त 
रोका गया है भनी प�ाङ्क ३०।०१।५७८।२०१२-
१३ िदनाङ्क ७।०१।२०१३ को प�मा उ�लेख भई 
आएको देिख�छ । यी �ितवादीले उ� �माणीकरण 
िववरण गलत हो, सो स�ब�धमा म आफँै स�बि�धत 
बोड�मा गई �माण पेस गन�छु भनी बयान गरकेो भए 
पिन सोस�ब�धी कुनै पिन �माण पेस गन� सकेको 
िमिसलबाट नदेिखने ।

�माणप� २०४५ मा िश�क पदमा 
िनयिु�को लािग पेस गरकेो भनी �ितवादीले आ�नो 
बयानमा लेखाएको र उ� �माणप�मा संवत् १९८५ 
भनी उ�लेख भएको साथै सािबक ��टाचार िनवारण 
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ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ को दाबी रहेकोसमेत 
अव�थामा ��टाचार ऐन, २०१७ को दफा १२ र 
२९(२) बमोिजम �.५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
�ितवादी �ाि�तकुमार �वालीको शैि�क �माणप� 
न�कली देिखएको अव�थामा िनजलाई ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना गन� गरी भएको िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०७१।३।५ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-०८२९, ��ाचार, 
�ेमबहादुर के.सी. िव. नेपाल सरकार

�ितवादी �ेमबहादरु के.सी. भरतपरु 
नगरपािलका काया�लय, भरतपरु िचतवनको सहायक 
�तर ततृीय �ेणीको जमदार पदमा िमित २०५०।७।२२ 
मा िनय�ु भई िमित २०५२।११।२१ मा पद िमलान 
ह�दँा सहायक �तर ि�तीय नगर िनरी�क पदमा िनय�ु 
भएका ह�न् भने िमित २०६७।६।६ को िनण�यअनसुार 
नगर िनरी�क पदमा बढुवा भएको भरतपरु 
नगरपािलकाको काया�लयको िमिसल सलं�न प� तथा 
�ितवादीको बयानबाट समेत दिेख�छ । �ितवादी 
�ेमबहादरु  के.सी.ले भारतबाट शैि�क यो�यताको 
न�कली �माणप� ख�रद गरी सोही �माणप� पेस गरी 
बढुवा भएकोले सो बढुवा बदर गन� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा उजरुी परपेिछ आयोगले भरतपरु 
नगरपािलकासगँ सो स�ब�धमा �िति�या माग गदा� 
नगरपािलकाको काया�लयले िनज �ितवादीले पेस 

गरकेो म�यमा परी�ा उ�ीण� गरकेो �ितिलिपसिहत 
�िति�या पठाएको देिखने ।

�ितवादी �ेमबहादरु के.सी.ले आ�नो 
�माणप� स�कली भएको भनी िवहार सं�कृत िश�ा 
बोड�, पटनाको प� पेस गर े पिन अनसु�धानको 
�ममा भएको �माणीकरण र िवशेष अदालतको 
आदशेानसुार भएको �माणीकरण नेपाल सरकारको 
आिधका�रक िनकाय उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
सानोिठमी, भ�परुमाफ� त भएको �य�तो आिधका�रक 
िनकायबाट दईुपटक �माणीकरण ह�दँा पिन िनजको 
�माणप� न�कली दिेखएको छ । कुनै अिधकार�ा� 
िनकाय र कुनै �यि�सगँ एउटै िववादसगँ स�बि�धत 
दईुवटा फरकफरक बेहोराको कागज िव�मान 
रहेको देिखएमा सो कागज रा�ने अिधकार�ा� 
गरकेो िनकायसगँ भएको कागजलाई नै मा�यता 
िदनपुद�छ । यी �ितवादीको शैि�क यो�यताको �माणप� 
नेपाल सरकारको आिधका�रक िनकायमाफ� त 
सो �माणप� जारी गन� सं�थामा �माणीकरणको 
लािग पठाउदँा न�कली देिखएको अव�थामा िनज 
�ितवादीसगँ भएको बेहोरालाई आधार मानी �यसलाई 
स�कली कायम गन� निम�ने । 

�ितवादी �ेमबहादरु के.सी.ले िवहार स�ंकृत 
िश�ा बोड� पटनाबाट सन् १९९१ मा म�यमा परी�ा 
पास गरकेो भिनएको �माणप� २०५० सालमा 
भरतपरु नगरपािलकाको काया�लयमा सेवा �वेश 
गनु�अगािड नै �ा� गरकेो भनी िनजले बयान गरकेो 
देिखदँा सो �माणप� २०५० सालमा सेवा �वेश गदा� 
नै पेस गरकेोले सो बेला ि�याशील रहेको ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ नै िनजको हकमा आकिष�त ह�ने 
देिखयो । सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ मा कुनै �यि�ले रा��सेवकको ओहदा पाउने 
वा सो ओहदामा बहाल रहने उ�े�यले िश�ास�ब�धी 
कुनै यो�यता, नाम, तीनप�ुते उमेर जात थर वतन 
नाग�रकता वा यो�यता ढाटेँमा िनजलाई २ वष�देिख ६ 
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वष�स�म कैद वा ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । सोही ऐनको दफा २९(२) ले 
ज�रवानाको अिधकतम हद �.५०००।- तोकेको 
देिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण एवम् �माणबाट 
�ितवादी �ेमबहादरु के.सी.लाई सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम �.५००।- 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०७०।११।२७ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-१९४५, ��ाचार, परिवर 
वैगार  िव. नेपाल सरकार

�ितवादी परिवर वैगारले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा�  कुखरुाको च�ला ओसारपसार 
गन� �यि�को साइकल �हरी चौक�मा रहेकोले उ� 
साइकल िलन आउदँा मलाई मास ु खान ु होला भनी 
�.८०००।- िदई गएका ह�न् । बरामद भएको रकम 
�.८०००।- फोटोकपीमा मैले हेरी सनाखत गरकेो छु 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । अदालतमा आई बयान 
गदा� पूव��रसइवीका कारण मेरो ख�तीमा जबरज�ती 
रकम रािखिदएको भनी उ�लेख गर े पिन िनज �हरी 
चौक� वेतहनीका त�कालीन इ�चाज�समेत रहेको 
देिखदँा िनजको सो बयान बेहोरा िव�वासलायक 
देिखदँैन । �यसैगरी उजरुीकता� राज ुवमा�ले मलाई दःुख 
िदएकाले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
पैसा िलएर मैले िनजलाई िदएको हो भनी उ�लेख 
गरकेो र बरामदी मचु�ुकामा रहेका नारायणद� 
उपा�यायसमेतका सा�ीह�ले अदालतमा आई 

यी �ितवादीबाट रकम बरामद भएको भनी बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ । यी �ितवादीलाई िबनाकारण 
फसाइएको भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट नदेिखएको 
र �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम आफू 
िनद�ष रहेको भनी �माणबाट पिु� गन� सकेकोसमेत 
नदिेखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी 
भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी परिवर वैगारलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र 
३(१)(क) बमोिजम �.८०००।- ज�रवाना र १० 
िदन कैदसमेत ह�ने ठह�याई भएको िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०७२।११।१३ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CR-१४१७, ०७०-
CR-१४१८, ०७०-CR-१४१९, ०७०-CR-
१४७५, ०७०-CR-१४९८ र ०७३-RC-००६८, 
जबरज�ती करणी, कत��य �यान र डाकँा चोरी, देशी 
भ�ने अरमान िव.क. सुनार िव. नेपाल सरकार, भा�जे 
भ�ने सुभाष दज� िव. नेपाल सरकार, गोर ेभ�ने अग�जा 
मगर िव. नेपाल सरकार, गाँजे भ�ने िव�णु सुनार 
िव. नेपाल सरकार, �ेड भ�ने राजु िव.क. िव. नेपाल 
सरकार र  नेपाल सरकार िव. आइटम भ�ने अशोक 
गु�ङ

�ितवादी आइटम भ�ने अशोक ग�ुङको 
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कसरु वारदातमा रहेको संल�नतातफ�  हेदा� िनजउपर 
मतृकका बबुाको िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । 
िनजले कसरु अपराध �वीकार गरी मौकामा तथा 
अदालतमा समेत गरकेो बयानलाई लासजाचँ मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, अ�य �ितवादीह�ले कसरुमा 
आफूह� सािबत भई यी �ितवादीसमेतको कसरुमा 
संल�नता देखाई गरकेो मौकाको बयान र आइटम भ�ने 
अशोक ग�ुङसमेतले शभेु�ा चापागाईलाई हात ख�ुा 
मखु थनुी जबरज�ती करणी गरी धा�रलो हितयारले 
शरीरका िविभ�न भागमा �हार गरी कत��य गरी मारकेा 
रहेछन् भनी शकंर�साद नेपालसमेतका जना ५ ले 
लेखाई िदएको व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरालाई 
समथ�न गरी अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गरी 
िदएको दिेखने । 

मतृकले �योग गरकेो GT-C३२२२ नं. को 
मोबाइलको सनाखत यी �ितवादी अशोक ग�ुङबाट 
भएको तथा मतृकको पे�टी, हाफ क��समेतको सनाखत 
जाहेरवालासमेतबाट भएकोसमेतका �माणह�बाट यी 
�ितवादीको कसरु वारदातमा म�ुय भूिमका रहेको भ�ने 
कुरा िनिव�वाद पिु� भइरहेको देिखएको, िनजको हकमा 
पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी 
सो फैसला �वीकार गरी बसेकोसमेत देिखदँा िनजलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठह�याई सजाय 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला साधकको रोहमा 
हेदा� अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

�ितवादीह� �ेड भ�ने राज ु िव.क., गोर े
भ�ने राजकुमार अ�ेजा मगर, देशी भ�ने अरमान 
सनुार, भा�जे भ�ने सभुाष दज� र गाजँे भ�ने िव�ण ु
सनुार �ितवादीह�ले कसरु अपराधमा आफूह�को 
सामूिहक संल�नता रहेको कुरा �वीकार गरी एक 
अका�को नाम उ�लेख गरी सबैले सबैको संल�नता 
रहेको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गरकेो देिख�छ । अदालतसम� भएको बयानमा यी 
�ितवादीह�ले कसरुमा इ�कार रहे पिन अिधकार�ा� 

अिधकारीसम�को िनजह�को बयान ई�छा िव�� 
गराइएको िथयो भ�ने कुराको कुनै ठोस �माण िमिसल 
सलं�न रहेको नदेिखएबाट उ� सािबती बयानलाई 
�माणमा �हण गन� निम�ने भनी िनजह�को पनुरावेदन 
िजिकर िम�ने देिखन नआउने । 

आफू कसरुमा सािबत भई यी �ितवादीह� 
उपर समेत पोल गरकेा �ितवादी आइटम भ�ने अशोक 
ग�ुङको मौका तथा अदालतसम�को बयान खि�बर 
भइरहेको ि�थित छ । िनजले यी �ितवादीह�सगँ 
िमली मतृकको ह�या गरकेो भनी पोल गनु�पन� कुनै 
कारण देिखदैँन । यी �ितवादी र िनज अशोक ग�ुङका 
बीच पूव��रसइवी रहेको र �रसइवी सा�ँनका लािग पोल 
गरकेा ह�न् भ�ने पिन नदेिखने । 

�ितवादीह�ले आफूह� कसरुका िदन 
वारदात�थलमा नरही अ�य�ै रहेको भनी Alibi 
को िजिकर िलएको दिेख�छ । फौजदारी कसरुमा 
एिलिव (Alibi) �यितखेर शङ्कारिहत तवरले पिु� 
ह�न स�छ जितखेर आरोिपत कसरु पिु� गन� अ�य 
�माणको अभाव रहेको ह��छ । अतः आरोिपत 
कसरु पिु� गन� �माणको पया��तामा �माणरिहतको 
इ�कारीको कुनै अि�त�व रहन नस�ने भनी ने.का.प. 
२०४५ अङ्क १० िन.नं. ३६१३ को नेपाल सरकार 
िव�� िवलास महतो सडुीसमेत भएको खनु डाकँा 
म�ुामा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट 
देिखदँा ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले िलएको Alibi 
को िजिकर स�ब�धमा यी �ितवादीह� उपर परकेो 
िकटानी जाहेरी, �ितवादी अशोक ग�ुङको अ�य 
�ितवादीह�लाई पोल गरी गरकेो बयान र �वयम् 
िनजह�का सा�ीह�को बकप�लगायतका िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट खि�बर भएको नदिेखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३( ४)
नं. मा जनुसकैु कुरा ग�रकन पिन �यान माना�मा वचन 
िदनेलाई वा वारदात भइरहेको ठाउमँा गई मान�लाई 
सयंोग पा�रिदना िनिम� मन� मािनसको िजउमा हात 
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हाली प�� समाती िदनेलाई ज�मकैद गनु�पछ�  भनी 
उ�लेख भएको र �ितवादी आइटम भ�ने अशोक 
ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद, अ�य �ितवादीह� 
�ेड भ�ने राज ु िव.क., गोर े भ�ने राजकुमार अग�जा 
मगर, देशी भ�ने अरमान सनुार, भा�जे भ�ने सभुाष 
दज� र गाजँे भ�ने िव�ण ु सनुारसमेत जना ५(पाचँ) 
लाई ऐ. को १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने तथा 
सबै �ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको ३(४) नं. 
बमोिजम जनही ५ वष� कैद तथा सोही महलको ३(क) 
नं. बमोिजम जनही थप ५ वष� कैद र चोरीको महलको 
१४(४) नं. बमोिजम िबगो �. सात हजारको डेढी 
जनही ज�रवाना र जनही ६/६ वष� कैद ह�ने तथा बरामद 
मालव�त ुस�बि�धत हकवालाले िफता� पाउने गरी स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।२४ 
मा भएको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०७०।३।२३ को फैसला �ितवादी 
आइटम भ�ने अशोक ग�ुङका हकमा साधकको रोहमा 
तथा अ�य �ितवादीह�को हकमा पनुरावेदनको रोहमा 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०२६७, उ��ेषण, 
राजकुमार दास त�मासमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

िश�ा ऐनमा भएको संशोधन त�ु�त लागू 
भएकोमा िववाद छैन । �यसरी त�ु�त लागू ह�ने ऐनको 
संशोिधत �यव�थाको काया��वयन रो�न ु पन� कुनै 
अव�था पिन िव�मान ह�दँैन । ऐनमा भएको �यव�था 
काया��वयन ह�न ुनै पछ�  । यिद सो �यव�था संवैधािनक 
�यव�थासगँ मेल खादैँन वा सिंवधानसगँ बािझएको 

अव�था भएमा �यसलाई अदालतमा चनुौती िदन 
सिक�छ र अदालतले संिवधानसगँ बािझएको देखेमा 
सो �यव�था िनि��य ह��छ । तर, सो अव�था ��ततु 
�रट िनवेदनको स�दभ�मा लागू ह�ने ि�थित छैन । 
िनवेदकह�ले नै सो भएको सशंोधनलाई �वीकार गरी 
सो संशोधनअिघ कायम िव�ालय �यव�थापन सिमित 
तोिकएको अविधस�म कायम रहनपुछ�  भ�नेस�मको �रट 
िनवेदन िजिकर रहेको छ । ऐनमा भएको �यव�थालाई 
काया��वयनमा �याउने स�ब�धमा भएको िनण�य वा 
प�रप�लाई अ�यथा मा�नपुन� कुनै ि�थित नरहने ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को 
सािबक �यव�थाभ�दा फरक �यव�था २०७३।३।१५ 
को सशंोधनले गरकेो छ । संिवधानले समावेशी 
िस�ा�तलाई अङ्िगकार गरकेो र सोहीबमोिजम 
ऐनमा संशोधन गरी सवंैधािनक �यव�थाको 
काया��वयनमा �ि�या अगािड बढाएको अव�थास�म 
देिख�छ । सोलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
ह�दैँन । ऐनमा भएको �यव�था काया��वयन नगन� हो भने 
सिंवधानअनसुार िवधाियकाले ऐनमा �यव�था गरकेो 
समावेशी िस�ा�तको काया��वयन नै अव�� ह�न   
जाने । 

सिंवधानले समावेशी िस�ा�तलाई �वीकार 
गरी सोहीअनसुार िव�ालय �यव�थापन सिमितमा 
मिहलाह�को िनि�चत �ितशत �ितिनिध�व 
सिुनि�चत गरकेो र �य�तो �यव�था काया��वयनमा लगे 
मा� समावेशी िस�ा�तको संवैधािनक ल�य पूरा ह�न 
स�छ । िनवेदकह�लाई ऐनको �यव�था नै काया��वयन 
रो�न स�ने अिधकार छैन । �य�तो सवंैधािनक र 
कानूनी अिधकार रहेको िनवेदकह�ले कुनै आधार 
िदन सकेको पाइदँैन । सशंोिधत �यव�थाअनसुारको 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको कुनै पदािधकारीमा 
िनय�ु ह�न िनवेदकह�लाई कुनै कानूनी ब�देज रहेको 
अव�था पिन छैन । यसरी संवैधािनक �यव�थाको 
काया��वयनका लािग ऐनमा सशंोधन गरी सो 
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संशोिधत �यव�थाअनसुार िव�ालय �यव�थापन 
सिमित गठन गन� स�ब�धमा भएका िनण�य वा 
प�ाचारलाई कानूनस�मत नै मा�न िम�ने भई �यसबाट 
िनवेदकह�को कुनै संवैधािनक वा कानूनी अिधकारमा 
कुनै असर परकेो मा�न निम�ने । 
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल असोज ३१ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७३-WO-०४९८, उ��ेषण, मो. 

अ�दुलाहसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५०८, उ��ेषण, िभ�म�साद 

ब�जाडे िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६६९, उ��ेषण / परमादशे, 

राम कुमारी पंिडतसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६६८, उ��ेषण, ��िसंह 

धामीसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६६४, उ��ेषण, अजीतकुमार 

यादवसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६५६, उ��ेषण, राजे���साद 

यादवसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६५१, उ��ेषण, 

लालबाबु साहसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६१६, उ��ेषण, नवराज पा�डे 

िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६०५, उ��ेषण, बुि�सागर 

शु�ल िव. िश�ा म��ालय, िसहंदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६०४, उ��ेषण, कौशल 

िकशोर शु�ल िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५९६, उ��ेषण, रामे�र �साद 

था� िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५९५, उ��ेषण, खोमबहादुर 

पा�डे िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५९३, उ��ेषण, 

शुभकरण रायसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५८२, उ��ेषण, िमर�े� िकशोर 

झा िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५७१, उ��ेषण, बालाराम 

बुढा िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५८१, उ��ेषण, रामकुमार 

देवकोटा िव. िश�ा म��ालय, िसहंदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५८०, उ��ेषण, िवजय लामा 

िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५६९, उ��ेषण, �मेश 

यादवसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५३८, उ��ेषण, घनराज 

सुनुवारसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०५२४, उ��ेषण, गजे�� 

िसंह काक�समेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-१२९६, उ��ेषण, 

भा�यनारायण साह तेली िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६७४, उ��ेषण, एटलाि�टक 

चौधरी िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०७०९, उ��ेषण, पुन�बासी 

चमार (ह�रजन) िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
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 § ०७३-WO-०७११, उ��ेषण, जनता 
मा�यिमक िव�ालय बलुहवासमेत िव. िश�ा 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०७८०, उ��ेषण, बोधराज 

ढकालसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०८२१, उ��ेषण, कमल�साद 

साह िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०७७५, उ��ेषण, महेश िसंह 

िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०७५६, उ��ेषण, भरत यादव 

िव. िश�ा म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०७७३, उ��ेषण, मोहन�साद 

चौधरीसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-५५३, ०६९-CR-
०६३३, ��ाचार, पूण�बहादुर ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार र महेश गौतम िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाली िदचेन डो�मा शेपा�सगँ 
पूव�िचनजानसमेत नरहेका यी �ितवादीलाई 
िनजले िनयतवश् फसाउन ु पन�स�मको कुनै कारण 
रहेको नदेिखएको र िनज �ितवादीले जाहेरवाली 
िदचेन डो�मा शेपा�सगँ रकम िलई ग�दै गरकेो 
��य��यसिहतको िस.डी.मा यी �ितवादीले उ� 
रकम िलएको ��ट �पमा देिखइरहेको अव�था ह�दँा 
यी �ितवादी पूण�बहादरु ब�नेतले उजरुकता�  िदचेन 
डो�मा शेपा�बाट �.१,००,०००।- रकम घसुबापत 
िलई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
को कसरु गरकेो पिु� �मािणत ह�न आएको दिेखएको 
ह�दँा िनजले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) को कसरु गरकेोले ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३(१)(घ) अनसुार कैद मिहना 

६ (छ) तथा �.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ 
ज�रवानासमेत ह�ने भनी यी �ितवादीका हकमा स�ु 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०६९।०३।१८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखन आएकोले यी �ितवादी 
पूण�बहादरु ब�नेतका हकमा स�ु िवशेष अदालतबाट 
िमित २०६९।०३।१८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।

�ितवादी महेश गौतमले आफूसगँ घसु 
�रसवत रकम िलएको भनी जाहेरवाला उजरुकता�ले 
आ�नो उजरुीमा यी �ितवादीउपर पोल उजरु गरकेो 
देिखएको छैन । अनसु�धानको �ममा आफूलाई यी 
�ितवादी महेश गौतमले �.एक लाख �पैया ँनभएस�म 
काम नह�ने भनी बताएकोले आफूले उजरुकता�बाट 
सो एक लाख �पैया ँ िलएको भनी सह�ितवादी 
पूण�बहादरु ब�नेतले बयान गरकेोमा उ� रकमम�ये 
आफूले �.३५,०००।- राखेर यी �ितवादीलाई 
६५,०००।- िदएको भनी बयान गरकेो देिख�छ । यी 
�ितवादीलाई अनसु�धानको �ममा पोल गरी बयान 
गन� सहअिभय�ु पूण�बहादरु ब�नेतले सो रकम यी 
�ितवादीलाई िदएको त�य पिु� गन� सकेकोसमेत 
नदिेखएको र िनजले अदालतसम� गरकेो बयानमा सो 
रकम यी �ितवादीलाई िदएको भ�ने कुराको आफँैले 
ख�डन गरी यी �ितवादीलाई रकम िदएकोमा नै इ�कार 
गरी बयान गरकेो देिखएबाट यी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत देिखन 
नआउने ।

तसथ� �ितवादी महेश गौतमलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गन� गरी स�ु िवशेष 
अदालतबाट िमित २०६९।०३।१८मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा यी �ितवादी महेश गौतमका हकमा 
स�ु िवशेष अदालतबाट िमित २०६९।३।१८ मा 
भएको फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी महेश गौतमले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६९-WO-१४२७, उ��ेषण 
/ परमादेश, उमा पौडेलसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

िनवेदकह�ले िनजामती सेवाबाट िनव�ृ 
ह�न ु भएको कुरा िनजह�ले �रट िनवेदनको उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । िनजामती सेवा ऐनले कम�चारीको 
प�रभाषामा बहालवाला कम�चारीलाई मा� जनाउने 
भनी प�रभाषा गरकेो देिख�छ । तसथ� िनवेदकह� 
िनजामती सेवाबाट िनव�ृ भएका िनजामती कम�चारी 
नभएको भ�ने बिुझ�छ । िनजामती सेवा (ते�ो संशोधन) 
अ�यादेश, २०६९ िव�म संवत् २०६९।१२।२९ 
देिख �ार�भ भएको र िनवेदकह� सो िमितअगावै सेवा 
िनव�ृ भइसकेकाले िनजामती सेवा (ते�ो संशोधन) 
अ�यादेश, २०६९ को दफा ३७ क. को �यव�था 
सोही ऐनको दफा ७ (१४) बमोिजम �थायी िनयिु� 
पाएका िनजामती कम�चारीको हकमा मा� आकिष�त 
ह�ने ह�दँा िनज िनवेदकह� िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा २ को ख�ड (ख) बमोिजमका िनजामती 
कम�चारी नभएकोले अ�यादेशको दफा ३७ क. को 
सिुवधा गैरिनजामती कम�चारीको हकमा आकिष�त 
नै ह�न स�ने अव�था देिखदँैन । अ�यादेश जारी ह�न ु
पिहला नै िनवेदकह�ले अिनवाय� अवकाश�ा� गरकेो 
देिख�छ । उि�लिखत अ�यादशेमाफ� त िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ मा थप भएको दफा ३७क को �यव�था 
अवकाश�ा� कम�चारीका हकमा पिन लागू ह�ने भ�ने 
उ�लेख नभएकोले िनवेदकह� पदमा बहाल नै नरहेको 
अव�थामा जारी भएको ऐनको सिुवधा िनवेदकह�ले 
�ा� गन� अव�था नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे  

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-१०२७, लेनदने, 
भोगे�� पाठक िव. न�दकुमार गोइत 

पनुरावेदक �ितवादी �वयम् ले िलखतको 
रखेा�मक सिहछापलाई �वीकार गरकेो अव�था ह�दँा 
िलखतमा भएको लेखा�मक सहीमािथ छाप लगाएको 
कुरा िवशेष�को रायबाट दिेख�छ । िववादमा आएको 
िलखत परी�ण गन� रखेा तथा लेखा िवशेष�ले यस 
अदालतको आदेशबमोिजम िनजले िलखत परी�ण गरी 
�य� गरेको रायलाई समथ�न गरी बकप� गरी िदएको 
देिख�छ । �ितवादीले िलखतमा भएको रखेा�मक 
(�या�चे) सहीलाई �वीकार गरकेो देिख�छ । िवशेष�को 
रायबाट िलिखत खडा भइसकेपिछ सहीछाप भएको 
त�य पिु� ह�न आएको छ । समयको अ�तरालमा 
ह�ता�रमा प�रवत�न आउने अव�था �वाभािवक 
ह��छ । ह�ता�रको िववाद िसज�ना भएपिछ ह�ता�रको 
नमनुा िदने �यि�ले आफूले गन� �वाभािवक ह�ता�र 
नगरी फरक त�रकाले ह�ता�र गन� स�ने त�यलाई 
पिन इ�कार गन� िम�दैन । रखेा�मक सहीछाप ऋणी 
�ितवादीकै भएको र लेखा�मक सही गरपेिछ रखेा�मक 
सही गरकेो भ�ने िलखत जाचँबाट पिु� भइरहेकोले 
दाबीको तमसकुलाई वारसेनामा भनी सही गराएको 
भ�ने �ितवादीको बयान प�यारलायक नदेिखने ।

तमसकुको िशर पछुारको कारणीको सही 
र नमनुा �व�प �ा� सहीमा दिेखएको सही गन� 
ढाचँाको फरकपनले तलुना�मक परी�ण गरी यिकन 
गन� सिकँदैन भ�ने राय भएको र रखेा�मक सहीलाई 
�ितवादीले �वीकार ग�ररहेको अव�थामा  ह�ता�र 



31

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - १

यिकन नभएको िलफामा खडा गरकेो िलखत भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
वादीले �ितवादीबाट दाबीको तमसकुको सावँा �याज 
भराई िलन पाउने ठहर गरी धनषुा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।८।२० मा भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६९।९।२४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-०४१३, आगजनी, 
नेपाल सरकार िव. ि�यराज जोशीसमेत 

जाहेरवाला �वयम् ��ततु घटना दे�ने �यि� 
नभएको देिख�छ । अ� �यि�ह�को भनाइको आधारमा 
िमित २०६७।१।९ मा भएको वारदातको जाहेरी िमित 
२०६७।१।१४ मा ५ िदनपिछ यी �ितवादीह�लाई 
पोल गरी जाहेरी दरखा�त िदएको र सो जाहेरी 
दरखा�त िमित २०६७।२।१२ मा� दायर भएको र 
अनसु�धानको �ि�या भने म�ुा दायर गन� एक वष�को 
हद�याद �यितत ह�न लागेपिछ िमित २०६८।१।३ बाट 
स�ु गरी लगभग १ वष�प�चात् बिुझएका मािनसह�को 
पाट�गत आ�थाका आधारमा ग�रएको शङ्का�पद 
पोललाई �हण गरी �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर 
गन� �यायोिचत देिखन आउदँैन । कसरु �मािणत 
गन� शङ्कारिहत �माणको अभावमा कसरुदार ठहर 
गन� निम�ने र शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�त रिहआएकोले 
अिभयोग दाबीको कसरु यी �ितवादीह�ले गरकेो ठहर 
गन� िम�ने नदिेखने ।       

तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
स�ु सखु�त िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 

�ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको िमित २०७१।३।२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-१३४४ र ०७२-CI-
१३४६, अंश चलन, का�छी दुलालसमेत िव. सािब�ी 
दुलाल र सािब�ी दुलाल िव. का�छी दुलालसमेत 

मोही नामसारी म�ुामा भएको फैसलाले अंश 
हकलाई िन�तेज पान� स�दैन । �यसै गरी मतदाता 
नामावलीमा छु�ा छु�ै प�रवार कायम भएको वा कुनै 
िलखतमा अंश बिुझिलएको उ�लेख भएकै भरमा 
अंिशयारले अशं पाइसकेको भनी िन�कष� िनका�न 
िम�दैन । अंश पाइसकेको िन�कष� िनका�न रीतपूव�कको 
ब�डाप� वा पैतकृ स�पि� भाग शाि�त िलई पाई दता� 
भोग गरकेो वा आ�नो आ�नो नाउकँो स�पि� िब�� 
�यवहार गरकेो �प� देिखन ुपन� ।

वादीह�ले २०३८।५।८ लाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी अंशको माग गरकेो देिख�छ । िज�ला 
अदालतले ब�डा गनु�पन� स�पि�को फाटँवारी िलदँा 
सोही िमित २०३८।५।८ लाई नै मानो छु��एको िमित 
कायम ग�रिदएको र �ितवादीह�ले सो िमितलाई 
�वीकार गरेको दिेख�छ । यस अव�थामा वादी / 
�ितवादीह� समेतका अंिशयारह� एकासगोलमा 
बसी िमित २०३८।५।८ मा मानो छु��ई खित उपित 
आ�नो आ�नो गरी बसी आएको पाइयो । �यसकारण 
सोही िमित २०३८।५।८ स�मको पैतकृ स�पि�बाट 
वादीह�ले अशं पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखन आउने ।

�ितवादीह�ले िजिकर िलएका मोहीयानीबाट 
�ा� ह�न आएका ज�गाह� िपता पखुा�को पालादेिख 
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सगोल प�रवारले मोहीको �पमा कमाई आएको 
देिखएको र �ितवादीह�का पित िपता ब�ी�साद 
दलुालले छु�ै मोहीको �पमा कमाई आएका ज�गा 
भ�ने नदिेखएकोले उ� मोहीयानीबाट �ा� ज�गा ब�डा 
गनु�पन� होइन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

िक.नं. ७९ को ज�गा पिन िपता पखुा�को 
पालादेिख नै सगोलबाटै कमाई आएको मोहीयानीको 
ज�गा भएको र नापीको बखत ब�ी�साद दलुालको 
नाउमँा नापी भएकोमा िववाद देिखदँैन । य�तै �कृितका 
ब�ी�सादको नाउमँा रहेको ज�गाह� ब�डा ला�ने 
ठहरकेोले सोही �कृितको उ� िक.नं. ७९ को ज�गा 
ब�डा नला�ने भ�न निम�ने ।

िक.नं. ७ को ज�गा का�छी दलुालले िमित 
२०२९।६।११ मा �ी�साद उपा�यायबाट ख�रद 
गरकेो देिख�छ । ब�ी�साद दलुालको नाउमँा दता� 
�े�ता कायम रहेको िक.नं. ३९८ र २३८ को ज�गाह� 
िनज ब�ी�सादले आफूले नोकरी गरी कमाएको पैसाले 
ख�रद गरकेो िनजी आज�न भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । उ� ज�गाह� सगोलको स�पि�बाट बढे 
बढाएको भ�ने कुनै �माणबाट दिेखदँैन । िक.नं. ७ 
को ज�गाको िलखतमा नै दाइजो पेवाको रकमबाट 
ख�रद ग�रएको बेहोरा जिनएको देिख�छ । ब�ी�साद 
दलुाल जािगर े भएको िमिसल �माणबाट देिख�छ । 
यस अव�थामा उि�लिखत िक.नं. ७, ३९८ र २३८ 
का ज�गा �ितवादीह�को �वआज�नको ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई बेमनुािसब 
मा�न ुपन� अव�था नरहने ।

वादी सािब�ी दलुालको नाउमँा रहेको 
िक.नं.९७ को ज�गा वादी सािब�ी दलुालले िमित 
२०४५।५।१३ मा राजीनामा गरी ख�रद गरकेो 
देिखएबाट मानो छु��एको िमितप�ात् ख�रद गरकेो 
देिखएको स�पि�मा �ितवादीह�को अंश ला�ने 
अव�था दिेखन नआउने ।

िक.नं.६७ र १३२ को ज�गाह� गठुीको 
ज�गा भई उ� ज�गा दता�को कारबाही चिलरहेको भ�ने 
देिखएकोले र हाल दता� नै नभएको ज�गाका िवषयमा 
अिहले नै िन�कष�मा प�ुन निम�ने ह�दँा दता� भएपिछ 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला बेमनािसब नदेिखने ।

िक.नं. ३७३, ४६८ र ५ का ज�गामा मानो 
छु��एको िमित २०३८।५।८ भ�दापछािड घरह� 
िनमा�ण भएको भ�ने न�सा पास �माण प�बाट 
देिखयो । यस अव�थामा मानो छु��एको िमितप�ात् 
�ितवादीह�ले बनाएका घरमा वादीको ब�डा ला�ने 
अव�था नरहने । 

तसथ� पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।८।७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल  माघ २८ गते  रोज  १ शभुम् ।   
 § यसै लगाउको ०७२-CI-१३४५, ०७२-CI-

१३४७, अशं चलन, का�छी दुलालसमेत 
िव. नरह�र दुलालसमेत, नरह�र दुलाल िव. 
का�छी दुलालसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०९१५, जालसाजी, 
सानुबाबु ख�ी िव. िसता आचाय� 

पनुरावेदक वादीले िमित २०४८।१२।२४ मा  
राजीनामा गरी िलनिुदन ुगरकेो िलखतलाई जालसाजी 
घोिषत ग�रपाउ ँभनी िमित २०६६।५।२१ मा िफराद 
िदएको देिख�छ । मलुकु� ऐन, एघार� सशंोधन 
२०५८ सालमा संशोधन ह�नअुिघको मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको १८ नं. मा िकत� वा जालसाजी ग�यो 
भ�ने कुरामा सो काम भए गरकेो िमितले २ वष�िभ� 
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नािलस निदए ला�न स�ैन भ�ने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । सो कानूनी �यव�थालाई अदालत, 
�यव�थापन तथा �याय �शासनस�ब�धी केही नेपाल 
ऐन, संशोधन गन� ऐन, २०५८ �ारा संशोधन भई “सो 
काम भए गरकेो थाहा पाएको िमितले छ मिहनािभ�” 
भ�ने वा�यांश राखी संशोधन भएको देिख�छ । हालको 
संशोिधत �यव�था िमित २०५९।५।२७ देिख �ार�भ 
भई सो िमितभ�दा अगािड भए गरकेा काम कारबाहीको 
हकमा काम भए गरकेो िमितले दईु वष�िभ� नालेस 
गनु�पन� ��ट कानूनी �यव�था देिख�छ । यस अव�थामा 
वादीको िफराद त�काल कायम रहेको मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको १८ नं. ले �यव�था गरकेो हद�यादिभ� 
दायर भएको देिखन नआउने ।

तसथ� मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १८ नं. मा 
संशोधन ह�नपूुव� काम भए गरकेो िमितले दईु वष�िभ� 
नालेस िदन ुपन� �प� कानूनी �यव�था गरेको र यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट काम भए गरकेो िमितले 
दईु वष�िभ� नालेस गनु�पन� भनी िमित २०६२।१।२२ 
मा बहृत् �या�या भएकोले पनुरावेदक वादीले िदएको 
िफराद हद�यादको अभावमा खारजे गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।१८ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल  माघ २८ गते  रोज  १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७२-CR-०९१६, जालसाजी, सानुबाबु 

ख�ी िव. पूण�कुमारी अचाय�समेत 
 § ०७२-CR-०९१७, जालसाजी, सानुबाबु 

ख�ी िव. �ानबहादुर घत�समेत 
६

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-०९२५, अंश चलन, 

सानुबाबु ख�ी िव. �ानबहादुर घत�समेत 
पनुरावेदक वादी �वयम् ले िफरादप�मा 

��यथ� �ानबहादरु िव.सं. २०१२-२०४६ स�म 
भारतमा अिविछ�न �पमा बसेको भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । सािबक िक.नं. २१९  ज�गा भारतको lipton 
India limited मा २०१२ दिेख २०४६ सालस�म 
काम गरी �ा� पा�र�िमकबाट बचेको रकमबाट ख�रद 
गरकेो भनी ��यथ� �ानबहादरुले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । तसथ� ��यथ� 
�ानबहादरु िव.सं. २०१२-२०४६ स�म भारतमा 
रोजगारी गरकेो त�यमा मखु िमलेको देिखयो । िनज 
�ानबहादरुले �ितपूित�समेत बापत भनी lipton India 
limited बाट माच�, १९९१ मा भा.�. २५,०००।- 
बझेुको िनजले उ� फाटँवारीको दखा��त साथ 
पेस गरकेो Memorandum of settlement बाट 
देिख�छ । उ� िक.नं.८१९ को ज�गा िनज �ानबहादरुले 
िमित २०४६।११।११ मा �.५६,७००।- मा 
राजीनामाबाट �ा� गरकेो त�य पिन �थािपत छ । 
यसरी ��यथ� �ानबहादरु िव.सं.२०१२-२०४६ 
स�म भारतमा रोजगारीमा रहेको र अवकाशको �ममा 
भा.�.२५,०००।– समेत बझुी पाएको देिखएकै 
छ । लामो समय नोकरीमा रही सोबाट �ा� भएको 
पा�र�िमकम�येबाट �.५६,७००।– ितरी उ� िक.नं. 
८१९ को ज�गा ख�रद गरेको भ�ने ��यथ�को िजिकर 
अ�वाभािवक नदेिखने । 

िनशा थापा केसीको नाउमँा रहेको िक.नं. 
४२५ र ४५० को ज�गा िनशा थापाले िनजको िपता 
िशवच��बाट २०६६।५।१४ मा हालैको बकसप�बाट 
�ा�त गरकेो त�य �थािपत छ । मलुकु� ऐन, �ी 
अंश धनको महलअनसुार �वा�नीमािनसले माइती 
मावलीतफ� बाट पाएको चल अचल र सोबाट बढे 
बढाएको स�पि� दाइजो ठहन� कानूनी �यव�था 
गरकेो र मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. अनसुार 
�य�तो स�पि� पाउने अिंशयारको िनजी ठहरी ब�डा 
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ला�दनै । तसथ� िक.नं. ४२५ र ४५० को ज�गा ब�डा 
नला�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
कुनै कानूनी �िुट नदिेखने ।

िनशा थापा केसी ��यथ�म�येका 
�ानबहादरुका छोरा अजु�न केसीको प�नी रहेको भ�ने 
देिख�छ । िनशा थापा केसीले  िमित २०६१।५।२२ 
मा �.३,३७,५००।- मा िक.नं. ४९१  ज�गा ख�रद 
गरकेो दिेख�छ । उ� ज�गा पित सूय� नेपालमा काम गरी 
�ा� पा�र�िमकबाट बचत गरकेो रकमसमेतबाट ख�रद 
गरकेोले ब�डा गनु�  नपन� भनी तायदाती फाटँवारी पेस 
गदा� िजिकर िलएको देिख�छ । िनज अजु�न केसी सूय� 
नेपालको िसिनयर माक� िटङ अिफसर रहेको र िनज 
1St Feb. 2000 देिख उ� क�पनीमा काय�रत रहेको 
भ�ने दिेख�छ । सो क�पनीबाट िमित २०६६।८।१६ 
मा जारी प�बाट िनजको २०६५-०६६ को वािष�क 
पा�र�िमक �.११,२२,०००।– रहेको भ�ने 
देिखन आउछँ । यसका अित�र� िनजले आ.व. 
२०६१/०६२ मा ४,७९,५८९।४४ रोजगारीको आय 
देखाई ७७,३५५।०२ कर च�ुा गरकेो आ�त�रक 
राज� काया�लय, काठमाड� �े� नं. ३ को िमित 
२०६३।४।१२ को प�बाट देिख�छ । यस�कारको 
आ�दानीको �ोत भएको �यि�ले �. ३,३७,५००।- 
मा िववािदत िक.नं. ४९१ को ज�गा िक�न स�ने कुरा 
�वाभािवक�पमा अनमुान गन� सिकने िवषय देिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
��यथ� �ितवादीह�का नाउमँा हालैको बकस तथा 
राजीनामाको मा�यमबाट कायम ह�न आएका िक.नं. 
४२५, ५४०, ४९१ र ८१९ का ज�गाह� तत् तत् 
��यथ�ह�का िनजी आज�नको देिखने पया��, भर पदा� 
र िव�वसनीय आधार �माणह� िमिसलमा मौजदु 
रहेको देिखने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।६।१८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 

सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल  माघ २८ गते  रोज  १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०९२४, अंश 

चलन, का�छी ख�ीसमेत िव. �ानबहादुर 
घत� भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६६-WO-०५७१, उ��ेषण, 
जयराम यादव िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

व�ततु: िवराटनगर र गोठागाउ ँ दवैु ठाउ ँ
पूवा��चल िवकास �े�को मोरङ िज�लािभ� पन� 
ठाउ ँभ�ने दिेख�छ । पूवा��चल िव�विव�ालयले पिन 
मोरङ िज�लािभ�कै गोठागाउ ँगाउ ँिवकास सिमितमा 
िव�विव�ालयको लािग ज�गा र भवनसमेतका 
पूवा�धारको िवकास गरकेो भ�ने देिखन आउछँ । 
िव�विव�ालय फरािकलो र पूवा�धार रहे भएको ठाउमँा 
रहन ुआव�यक ह��छ । सोही त�यलाई म�यनजर गरी 
मोरङको गोठागाउ ँ गाउ ँ िवकास सिमितलाई उपय�ु 
ठाउ ँचयन गरी ज�गा र पूवा�धारको िवकास ग�रसकेको 
यस अव�थामा उही िज�लाअ�तग�तको अक� गाउ ँ
िवकास सिमितमा िव�विव�ालयको के��ीय काया�लय, 
रा�दा पूवा��चल िव�विव�ालय ऐन, २०५० को 
दफा ३(२) मा िव�विव�ालयको के��ीय काया�लय, 
पूवा��चल िवकास �े�को िवराटनगरमा रहने छ भ�ने 
कानूनी �यव�थामा �ितकूल असर परकेो भनी अथ� 
गन� निम�ने ।

िनवेदकले िवराटनगरको �थायी वािस�दा 
रहेको र िव�विव�ालय सो ठाउमँा �थापना गराउन 
पहल गरकेो भ�ने आधारमा िनवेदकले भनेकै ठाउमँा 
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के��ीय काया�लय, रहनपुद�छ भ�ने माग आफँैमा जायज 
देिखदँैन । िश�ाको उ�यालो हरके ठाउमँा पगुोस ्
भ�ने चाहना िनवेदकले रा�नभुएको देिख�छ । मोरङ 
िज�लािभ�कै िवराटनगरमा िव�विव�ालय के��ीय 
काया�लय, रहदँा िश�ाको उ�यालो हरके ठाउमँा 
प�ुने र सोही िज�लाको गोठागाउमँा रहदँा िश�ाको 
उ�यालोबाट वि�चत ह�ने भनी सकुंिचत अथ� गन� 
निम�ने । 

तसथ�, िनवेदकले जन�ितिनिधको हैिसयतले 
��ततु �रट िनवेदन िदएको देिखएको, जन�ितिनिधले 
�थान िवशेष र िनजी �वाथ�को कुरा िनवेदनमा 
उठाएको र िनवेदकले पपु��को �ममा तारखे गजुारी 
आफूले िदएको िनवेदन दाबीमा उदािसन भई बसेको 
देिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�  
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-११४२, जबरज�ती 
चोरी, नेपाल सरकार िव. होमबहादुर बुढाथोक� 

�ितवादीको साथबाट जाहेरीमा उि�लिखत 
जबरज�ती चोरी भएको भिनएको नगद �पैया ँ र 
सनुका गरगहना आिद धनमाल बरामद ह�न आएको 
छैन । जाहेरवाली स�ु अदालतमा आई बकप� गदा� 
�हरी काया�लयमा भएका िभमबहादरु मगरले तपाइलँाई 
लट्ुने कुट्ने यही �ितवादी हो भनी बताएकाले िनज 
�ितवादीलाई िचनेक� ह� ँ भनी बकप� गरके� छन् । 
आ�नो गरगहना लटुी जबरज�ती चोरी लाने �यि� 
आफूले िचनेको नभई अ�ले बताएपिछ िचनाएको 
आधारमा यी जाहेरवालीले जाहेरीमा नाम उ�लेख 
गरी जाहेरी िदएको पाइ�छ । मौकामा �हरीमा कागज 

गन� बाबकुुमार ब�नेतले स�ु अदालतमा बकप� गदा� 
�ितवादीलाई िचि�दन वारदात भयो भनेका िदन 
�ितवादीलाई मैले दखेे भेटेको होइन, जाहेरवालीको 
सगँसाथमा भएको नगद �पैया ँ र लगायतका सनुका 
गरगहना कसले चोरी गर ेथाह भएन भनी बकप� गरकेो 
छन् । �यसैगरी �हरीमा कागज गन� अका� �यि� रामजी 
भ�ने सोमबहादरु ढुङ्गेलले पिन अदालतमा बकप� 
गदा�, मैले �ितवादी होमबहादरु भ�ने मािनसलाई 
िचनेको छैन वारदातमा उसको संल�नता छ ज�तो 
ला�दैन भनेका छन् । �ितवादी सान ुभ�ने होमबहादरु 
बढुाथोक�का सा�ी कृ�णबहादरु बोहराले स�ु 
अदालतमा बकप� गदा� वारदात भएको भनेका िदनमा 
िनज �ितवादी सान ुभ�ने होमबहादरु बढुाथोक� आ�नै 
घर िथए । िनज गाउकँा �िति�त मािनस भएकाले 
चोरी काय�मा संल�न छैनन् भनी बकप� गरेबाट िनज 
�ितवादीले स�ु अदालतमा कसरुमा इ�कार रही गरकेो 
बयान समिथ�त ह�न आएको छ । �ितवादीउपरको कसरु 
�मािणत गन� भार हा�ो �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार वादी प�को ह�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा 
वादी प�ले त�यय�ु आधारबाट �ितवादीउपरको 
अिभयोगदाबी �मािणत गन� सकेको नदिेखने ।

अतः पनुरावेदक, वादीको अिभयोगदाबी 
�मािणत गन� त�यय�ु दशी �माणको अभावमा 
यी ��यथ� �ितवादीलाई जाहेरवालीको भनाइको 
आधारमा मा� आरोिपत जबरज�ती चोरीको कसरुको 
कसरुदार ठहर गन� निम�ने ह�दँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवम् 
कारणह�बाट स�ु रामेछाप िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।६।१ को फैसला उ�टी गरी �ितवादी सान ु
भ�ने होमबहादरु बढुाथोक�लाई अिभयोग दाबीको 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६७।२।३० को फैसला िमलेकै 
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देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७-CI-०६०९, अशं दता�, स�त साह 
कानु िव. मह�थ साह कानु 

वादी / �ितवादीह�का बीचमा छु��िभ�न 
भएको भ�ने �मािणत गन� िलखत कतैबाट पेस ह�न 
सकेको छैन । पनुरावेदकले आ�ना िपतासगँसमेत 
अलग ब�दै आएको र आफूले वादीलाई अंश िदनपुन� 
होइन भ�ने भनाइलाई पिु� गन� आधार पेस गन� सकेका 
छैनन् । भोग, िब��, �यवहारसमेतबाट पिन पिहले नै 
छु�� िभ�न भएको भ�ने कुरा किहकँतैबाट पिु� ह�न 
सकेको छैन । अक�तफ�  यी �ितवादीले �वआज�नको 
स�पि� भनी दाबी र पिु� गन� सकेका छैनन् । सबै 
अंिशयारह� सगोलमा रहेका दिेखएको र सगोलको 
स�पि� जो जसको नाममा रहे भएको भए पिन 
अंिशयारह� बीचमा ब�डा ला�ने ।

तसथ�, वादी / �ितवादीह� अंिशयार र 
सहअिंशयार भएकोमा िववाद नरहेको, ियनीह�का 
बीचमा पिहले नै अशंब�डा भएको भ�ने �माण पेस 
ह�न नसकेको अथा�त् अशंब�डा नभएको समेतबाट 
वादीले �ितवादीबाट तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
स�पि�बाट तीन भागको एक भाग अशं पाई िनजका 
नाउमँा दता�समेत ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६६।७।१६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ह�रहर पौडेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् । 

यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CI-०६०६, अंश दता�, स�त साह 

कानुसमेत िव. सुदामा साह कानुसमेत 
 § ०६७-CI-०६०७, अंश दता�, स�त साह 

कानुसमेत िव. सुदामा साह कानुसमेत 
 § ०६७-CI-०६०८, फैसला बदर, स�त साह 

कानुसमेत िव. सुदामा साह कानुसमेत 
 § ०६७-CI-०६१०, ब�डा मचु�ुका बदर, 

स�त साह कानु िव. मह�त साह कानु 
 § ०६७-CI-०६११, फैसला बदर, स�त साह 

कानु िव. मह�त साह कानु 
२

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६८-CI-०४६८, करारबमोिजमको ज�गा 
नामसारी र.पा. ग�रपाउ,ँ जैिसहं महरा िव. पोचे मोर 

वादीले दाबी गरकेो करारनामाबमोिजम 
ज�गा नामसारी गन� �योजनका लािग दायर िफरादको 
�माणको �पमा दािखल गरकेो ज�गाधनी दता�पजुा�मा 
उि�लिखत ज�गा करार गन� प� पोचे मोरले १० वष�स�म 
हक ह�ता�तरण, बेचिबखन, दानदात�यसमेतका काय� 
गन� नपाउने गरी वि�चत गरकेो देिख�छ । िब�� गन� 
पाउने हक नै नभएको प�ले िब�� गन�गरी गरकेो 
र अक� प� अथा�त् वादीले ख�रद गन� गरी भएको 
भिनएको करारनामाको कागज कानूनी मा�यता पाउने 
हैिसयतको देिखन नआउने ।

अचल स�पि� िब�� गरी वा हक छािडिददँा 
रीतपूव�कको िलखत रिज��ेसन पा�रत गराउनपुन� 
मलुकु� ऐन, रिज��ेसन महलको १ नं. को कानूनी 
�यव�थािवपरीत ग�रएको घरसारको उ� करारको 
िलखतको आधारमा करारबमोिजमको दािय�व 
प�रपालन गराउन बा�य ह�ने र बनाउन स�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
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िब�� िवतरण, हकह�ता�तरण गन� अिधकार�ा�त 
ग�रनसकेको प�ले िब�� गन�गरी भएको भिनएको 
करारनामाले कानूनी मा�यता�ा�त गन� नस�ने तथा 
अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण केबल रीतपूव�कको 
िलखत रिज��ेसन पा�रत गरी मा� ह�नस�ने कानूनी 
�यव�थािवपरीत ग�रएको भिनएको करारनामाको 
आधारमा वादीले हकह�ता�तरण गरी िलन पाउने 
गरी भएको स�ुको फैसला �िुटपूण� भई उ�टी ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०६८।५।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । कानूनी मा�यता नै �ा�त गन� नसकेको उ� 
करारनामाको आधारमा दािय�व बहन गन� गराउन 
बा�य पान� नसिकने ह�दँा उ� करारबमोिजम आ�नो 
नाममा रिज��ेसन पास ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी एवम् 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः ह�रहर पौडेल                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६  गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६६-CR-०३१३, साव�जिनक  
गौचर ज�गा दता� गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार 
िव. मधुसुदन थपिलयासमेत 

वादी प�ले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� िक.नं. ३७३ को ज�गा �यि�को नाममा दता� 
भएतफ�  छानिबन गन� भनी िमित २०६३।१।२० मा 
िनण�य भएको भ�ने िजिकर िलए पिन �य�तो छानिबन 
भयो वा भएन तथा छानिबन भएको भए �यसबाट के 
क�तो प�रणाम �ा� भएको भ�ने केही उ�लेख भएको 
पाइदँैन । केबल छानिबन गन� िनण�य ग�रएको भ�ने 
िनण�य भएकै कारण र आधारबाट िक.नं.३७३ को 
ज�गा साव�जिनक ठहर भइसकेको भ�न निम�ने ।

िववािदत िक.नं. १५० को ज�गा नै गौचर 
तथा साव�जिनक भएको भ�ने त�यय�ु �माणबाट पिु� 

भएको देिखएको छैन । �यि�ले राजीनामा पा�रत गरी 
ख�रद ग�रिलएको ज�गा केबल नापीको िफ�डबकुमा 
गौचर जनाइएको कारण साव�जिनक िववािदत ज�गा 
आफूले पा�रत राजीनामाबाट ख�रद गरी िलएको भनी 
�ितवादी केशवराज सापकोटाले दाबी िलई �यसको 
�माणसमेत पेस गरकेोमा िनजको उ� दाबी र पेस 
भएको �माणलाई वादी प�बाट अ�यथा �मािणत 
गराउन सकेको नदेिखएको यस अव�थामा िववािदत 
ज�गाको िफ�डबकुमा गौचर उ�लेख ह�दैँमा गौचर तथा 
साव�जिनक कायम ह�ने भ�न निम�ने । 

तसथ� उपय�ु आधार र कारणसमेतबाट 
िववािदत  िक.नं. ३७४ र ३७५ को ज�गा दता�  गन� 
काय�मा �ितवादी केशवराज सापकोटासगँ िमलोमतो 
गरी संल�नता रही अ�य �ितवादीह�को बदिनयत 
रहे भएको त�यको प�ुयाइ ँ गन� ठोस �माण वादी 
प�ले ��ततु गन� नसकेकोले �ितवादीह� मधसुदुन 
थलिपया, �ेम�साद अिधकारी, माधव�साद शमा�, 
क�त�नाथ चािलसे, रामबहादरु हमाल, रामपलट 
चौधरी, केशवराज सापकोटा र ल�मी�साद �वालीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याएको िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०६६।३।११ को 
फैसला �यायसङ्गत देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साइँ
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७२-CR-१६३९, ��ाचार, िलला �यौपाने 
िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदकको मागबमोिजम िनजले पेस 
गरकेो र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
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उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्माफ� त पेस गरकेा म�ये 
कुन �माणप� आिधका�रक हो भनी अदालतको 
आदेशबमोिजम ब�ुदासमेत �ितवादीको शैि�क 
यो�यताको �माणप� न�कली भ�ने नै पिु�ट भई 
आएको दिेख�छ । एस.एल.सी. को �माणप�को िनयमन 
गन� आिधका�रक िनकाय उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्माफ� त �ा� भएको �माणीकरणलाई अ�यथा 
भनी �यि� आफूले पेस गरकेो �माणीकरणलाई 
आिधका�रक मा�न ुपन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ५४ ले पिन �माणमा �हण गन� 
निम�ने ।

जनु शैि�क �माणप�लाई �माणीकरण 
गरी “अपिु�त“ भनी दाबी िलएको हो सोही �माणप� 
�ितवादीको मागबमोिजम पनुः �माणीकरणको 
लािग पठाउदँा एकै बेहोराको जवाफ “अपिु�त“ भनी 
�माणीकरण भई आएको अव�थामा �ितवादीले पेस 
गरकेो �माणप� स�कली हो भ�न िमलेन । तसथ� स�ु 
िवशेष अदालत, काठमाड�ले �ितवादीले पेस गरकेो 
शैि�क यो�यताको �माणप� न�कली भएको आधारमा 
��ाचारको कसरु ठहर गरकेो िमित २०७२।१०।१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७५ साल असार १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७४-CR-००७७, लाग ु औषध (खैरो हेरोइन), 
नेपाल सरकार िव. �ह�छेबहादुर महज�न 

बरामद भएको लाग ु औषध �ह��छेबहादरु 
महज�नका लािग �याएको भनी त�काल उ� टाटा 
समुोका चालक �ितवादी अजय खड्गीले बताएको 
ह�दँा िनज �ितवादी �ह��छेबहादरुलाई समेत प�ाउ 
गरी �हरी �ितवेदनसाथ दािखला गरकेो दिेख�छ । तर, 
सह�ितवादी अजय खड्गीले अनसु�धान अिधकारी 

एवम् अदालतमा बयान गदा�समेत उ� बरामद भएको 
लाग ुऔषधको कारोबारमा यी �ितवादी �ह��छेबहादरु 
महज�नको संल�नता रहेको िथयो भनी उ�लेख गन� 
सकेको देिखदँनै । यी �ितवादी �ह��छेबहादरु महज�न 
मकवानपरुबाट पठाएको रिव�� महज�नको सामान िलन 
मा� िनज ि�.िव.को गेटअगािड गएको अव�थामा प�ाउ 
परकेो भ�ने देिख�छ । िनजले अनसु�धान अिधकारी 
एवम् अदालतसमेतमा उपि�थत भई बयान गदा� रिव�� 
महज�नको मोबाइल िलन ि�.िव. गेट प�ुदा प�ाउ गरकेो 
हो । लाग ुऔषध भ�ने थाहा िथएन भनी कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादी �ह��छेबहादरु 
महज�नको साथबाट कुनै दसी बरामद भएको देिखदँैन । 
िनजले बरामद लाग ुऔषध िलन भनी जानी जानी गएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँैन । मकवानपरुबाट 
पठाएको मोबाइल िलन रिव�� महज�नले पठाएकोले 
सो मोबाइल िलने उ�े�यले गएकोस�म देिख�छ । सो 
बाहेक उ� लाग ु औषध कारोबारको स�ब�धमा यी 
�ितवादीको संल�नता रहेको छ भनी मा�न िम�ने कुनै 
पिन �माण िमिसल संल�न रहेको नदेिखने । 

अतः कसरुमा इ�कार रही यी �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारी एवम् अदालतसम� गरकेो 
बयान, कसरुमा यी �ितवादीको संल�नतालाई इ�कार 
गरी सह�ितवादी अजय खड्गीले गरकेो बयान, यी 
�ितवादीको सगँसाथबाट दसीको सामान बरामद 
ह�न नसकेको अव�थासमेतका आधार �माणबाट यी 
�ितवादी �ह��छेबहादरु महज�नलाई मितयार ठह�याई 
सजाय गरकेो स�ु फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
गरी िनजलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।११।३० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।



39

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - १

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CI-०८४३, फैसला बदर पोखरी र 
िडल साव�जिनक ग�रपाऊँ, खुदनीवती यादवनीसमेत 
िव. महे�� यादव

िववािदत २ वटा पोखरी र पोखरीको 
िडलसमेत २००४ सालको सप�ट नापीमा मोती मडरका 
नाममा दता� रहेकोमा २०२७ सालको सभ� नापीमा 
गा िव.स. िवषह�रया वाड� नं. ७ िक.नं. ८३, िक.नं. 
४३८, िक.नं. ५० र िक.नं. ४३७ मा िक�ा कायम 
भई नापी भएको दिेख�छ । एकाितर उ� पोखरीह� 
�ितवादीह�ले सभ� नापीमा आ�नो नाममा नापी गराई 
दता� गराउन सकेको अव�था देिखदैँन भने अक�ितर 
उ� पोखरीसमेतको ज�गाधनी दता� �े�तामा समेत 
ज�गाधनी महलमा �ी ५ को सरकार जिनई िम�ही 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । यी पनुरावेदकह�ले 
उ� िववािदत पोखरी भोग गरी आएको र गा.िव.स. 
लाई पोखरी कर बझुाई रिसद िलएकोले िववािदत 
पोखरीसमेत िनजी हो भनी पनुरावेदन िजिकर िलए पिन 
िनजह�ले हाल सभ� नापी ह�दँा िफ�ड बकुमा ज�गाधनी 
महल खाली रहेकोलाई त�कालै आ�नो �वािम�वको 
�माण पेस गरी आ�नो नाउमँा दता� गराउन सकेको 
समेत दिेखदँैन । साथै परापूव�देिख सव�साधारणले 
साव�जिनक �पमा �योग गद� आएको िववािदत पोखरी 
तथा पोखरीको िडलसमेतको ज�गाधनी दता� �े�तामा 
समेत ज�गाधनी महलमा �ी ५ को सरकार जिनई िम�ही 
भनी उ�लेख भएको अव�था र यी पनुरावेदकह�को 
हक �वािम�व देिखने आिधका�रक �माणको अभावमा 
िववािदत पोखरीसमेत िनजी भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
कानूनसङ्गत देिखन नआउने । 

साव�जिनक पोखरीसमेतको भोगािधकार 
�यि� िवशेषको कायम ह�न स�दैन । साव�जिनक 
स�पितको उपयोग साव�जिनक �योजनका लािग नै 
ह�नपुन� ।

अतः िववेिचत आधार, �माण र कारणबाट 
स�ु स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१२।२३ 
मा भएको फैसला केही उ�टी गरी स�पूण� 
�ितवादीह�को भोग बदर ह�नेसमेत ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।२६ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CI-११९८, दाइजोबापतको सनुको 
गहना िफता�, सरीता अिधकारी िव. िवनोद अिधकारी

वादीले उ� दाबी �मािणत गन� गरगहनाह� 
ख�रद गरकेो दिेखने िबल िवजक पेस गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । वादीले �यित धेर ै प�रमाणको सनुका 
गहनाह� माइतीबाट न�याएको र जे जित �याएक� 
िथइन् सो सबै धनमाल लमी बाबरुाम भ�डारीको 
रोहवरमा िमित २०६४।१२।२० मा बझुाई सकेको 
भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । वादीका सा�ी चडुामिण 
नािगलाले िववाहमा म पिन माइतीतफ� बाट सामेल भएको 
िथए,ँ वादीले िफरादमा उ�लेख गरकेा सनुका गहना 
�ितवादीलाई िददँा मैले देखेको िथए,ँ ितनै गहना िफता� 
मा�ने िवषयमा पटकपटक छलफल ह�दँा �ितवादीले 
िफता� िद�छु भनेका िथए तर हालस�म सो गहना िनजले 
वादीलाई िफता� िदएका छैनन् भनी बकप� गरपेिन हा�ो 
समाजमा िववाहमा माइतीतफ� बाट दलुहीलाई िदएको 
गरगहना सबैलाई दखेाई िदने �चलनसमेत नरहेको 
अव�था र उ� गरगहना ख�रद गरकेो िबललगायतका 
व�तिुन� �माणको अभावमा वादीका सा�ीको भनाई 
�यित िव�ासनीय देिखन नआउने ।

पनुरावेदकको माइतीबाट िववाहमा िनजलाई 
१३-१३ तोलाको सनुका गहनाह� िदएको भ�ने त�य 
�मािणत गन� उ� गहनाह� ख�रद गरकेो दिेखने िबल 
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िवजक पेस गन� सकेको समेत देिखदैँन । सनु ज�तो 
बह�म�ुय धातकुा यित धेर ैगरगहना ख�रद गरकेो िबल 
वादी प�ले �ितवादीलाई िदए बझुाएको भ�ने पिन 
देिखदँैन । यस अव�थामा यी पनुरावेदक वादी सरीता 
अिधकारीलाई िववाहमा माइती प�बाट १३ तोला 
बराबरका सनुका गहनाह� िदएको र माइतीले िदएका 
गरगहना �ितवादीले िलएको भ�ने त�य िमिसल संल�न 
व�तिुन� �माण�ारा पिु� गराउन सकेको नदेिखने ।

सामा�यतया िववाहमा दलुहीलाई 
माइतीतफ� बाट िदएका गरगहनाह� िनजले नै 
�योग गन� तथा िनजकै िज�मामा रहने ह�दँा उ� 
गरगहना घर प�रवारका कसैले बलज�ती खोसी 
िलएको भनी वादीले िलएको दाबी व�तिुन� 
�माणबाट पिु� गन� दािय�व पिन वादीमा नै 
रह�छ । ��ततु मदुामा यी पनुरावेदकले माइतीले 
िववाहमा आफूलाई िदएका भनेका गरगहना �ितवादीले 
यो यस रीतसगँ यसरी खोसी बलज�ती िलएको भनी 
��ट िकटान गरी भ�न सकेको अव�थासमेत नदिेखदँा 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने दिेखन 
नआउने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र  
कारणसमेतबाट िववाहमा दाइजोबापत िदएको सनुका 
गरगहनाह� वा सो बराबरको िबगो �.३,५१,०००।- 
वादीले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठह�याएको स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।२२ को 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७२।०५।१५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
इित संवत् २०७५ साल असार १ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१७००, मानव बेचिबखन तथा 

ओसारपसार, िवशाल बोहरा िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, पीिडतको 

मौकाको �मािणत बयान, �ितवादीको अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान, जाहेरवाला, पीिडत, व�तुि�थित 
मचु�ुकाका �यि�ले अदालतमा गरकेो बकप�लगायत 
िमिसल संल�न �माणह�बाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीले िववाह गन� उमेर नपगेुक� वष� १४ क� 
नाबािलका प�रवित�त नाम २०७१(६) एन.लाइ� िववाह 
गन�, रा�ो कपडा िकिनिदनेसमेतका �लोभन देखाइ�  
भारतमा लगी िब�� गन� मनसायले भारततफ�  लैजाने 
�ममा �या�दीबाट बागलङु कु�मा ह�दैँ नेपाल भारत 
िसमाना �प�देही िज�लाको बेलिहयास�म �याएको 
भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको दिेखने ।

�ितवादी िवशाल बोहराले वष� १४ क� 
नाबािलका पीिडत प�रवित�त नाम २०७१(६) 
एन.लाइ�  िववाह गन�समेतको �लोभन दखेाई पीिडतका 
अिभभावकलाई कुनै थाहा जानकारी नै निदई िवदेश 
भारतमा लगी िब�� गन� मनसायले नेपालको एक 
ठाउबँाट अक� ठाउसँ�म अथा�त् �या�दीबाट �प�देही 
िज�लाको बेलिहया भ�ने �थानस�म लगेको र �यहा ँ
के.आई. नेपालका कम�चारीले सोधपछु गन� �ममा 
सोही �थानबाट पीिडतको उ�ार भएको भ�ने कुरा 
िमिसल सलं�न त�यह�बाट देिखएको अव�थामा 
यी पनुरावेदकले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ िवपरीत दफा 
४(२)(ख) बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने िनजको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक िवशाल बोहराले १४ क� 
नाबािलका पीिडत प�रवित�त नाम २०७१(६) 
एन.लाइ�  िववाह गन�समेतको �लोभन दखेाई पीिडतका 
अिभभावकलाई कुनै थाहा जानकारी नै निदई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले िवदशे भारत लैजाने मनसायले 
नेपालको एक ठाउ ँ �या�दीबाट अक� ठाउ ँ �प�देही 
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िज�लाको बेलिहया भ�ने �थानस�म लगी मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३ िवपरीत दफा ४(२)(ख) बमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� भएकोले िनजलाइ� ऐ ऐनको दफा 
१५(१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुबलको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र कारणसमेतबाट 
यी �ितवादीलाइ�  मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ िवपरीत दफा 
४(२)(ख) बमोिजमको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)
(ङ)(१) बमोिजम १५ वष� कैद र �.१,००,०००।-
(एकलाख) ज�रवाना तथा दफा १७(१) बमोिजम 
�.५०,०००।- �ितपूित� िदलाइ� भराइ�  िदने गरी 
भएको स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।१०।८ को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
िवशाल बोहरालाइ� मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन,२०६४ को दफा ३ िवपरीत दफा 
४(२)(ख) को कसरुमा ऐ.ऐनको दफा १५(१)(ङ)
(२) को अि�तम वा�यांशबमोिजम १०(दश) वष� 
कैद र �.१,००,०००।- (एकलाख) ज�रवाना ह�ने र 
�ितपूित�को हकमा स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुबलबाट िमित २०७२।९।५ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल भदौ ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-०१२४, जबरज�ती 

करणी, नेपाल सरकार िव. स�तु मेगबहादुर भ�ने 
मेखबहादुर आलेसमेत 

जाहेरवाली ................ले आ�नो जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ भने पीिडतले मौकामा गरकेो कागज 
बेहोरालाई समथ�न गद� आफूउपर भएको घटनाको 
बारमेा सिव�तार खलुाई अदालतमा आई दाबी पिु� 
ह�ने गरी बकप� गरकेो देिखयो । पीिडतले मौकामा 
गरकेो कागज बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा गरकेो 
बकप�लाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) 
बमोिजम �माणमा �हण गन� सिकने नै दिेख�छ भने 
जाहेरवालाले जाहेरीलाई समथ�न गरी अदालतमा समेत 
बकप� ग�रिदएको कागजलाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ अनसुार �माणमा �हण गन� स�ने ।

पीिडतको �वा��य परी�ण घटना वारदात 
भएको िदन अथा�त् िमित २०६६।११।२९ गते नै 
भएको देिख�छ । पीिडतको त�कालै भएको �वा��य 
परी�णबाट पीिडतको पे�टीमा रगतको िछटा लागेको 
भ�ने देिखएको छ । उ� �वा��य परी�ण �ितवेदनलाई 
समथ�न गद� िवशेष� डा�टरले अदालतमा आई 
बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ । पीिडतको पे�टीमा 
लागेको रगतको िछटा अ�य कुनै बेहोराबाट ला�न 
गएको भ�ने पिन दिेखदैँन । पीिडतउपर जबरज�ती 
करणी भएको कुरा िनजको पे�टीमा लागेको रगतको 
िछटाबाट समेत पिु� ह�न आएको देिखने ।

�ितवादी स�त ु भ�ने मेखबहादरु आलेले 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही ज�गाको िववादको �रसइवी साधन गन� झ�ुो 
जाहेरी िदएको भनी उ�लेख गर े पिन अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयानमा पीिडत ...................ले 
िव�कुट र पैसा �याएपिछ िलनोस् अङ्कल भनी िददँा 
मलाई करणी गन� ई�छा जागेको र घरमा कोही नभएको 
ह�दँा िव�द ु मगरलाई हात समाई घरिभ� लगी ढोका 
लगाई जिमनमा प�टाई पे�टी खोली ................
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मािथ चढी उ�ेिजत िलङ्ग िनजको योिनमा घसुान� 
थालेको िथए,ँ िनजलाई पीडा भएपिछ िच�याएकोले 
सोही �थानमा छाडी गएको उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
भएको बयानलाई व�तिुन�ठ �माणबाट ख�डन गन� 
सकेको दिेखदँैन भने पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, पीिडतको बयान, बकप� तथा जाहेरवालाको 
जाहेरी र बकप�ले �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान स�य रहेको त�य �थािपत 
भएको ह�दँा िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानलाइ� �माणमा �हण गनु�पन� । 

मािथ विण�त आधार, कारण एवम् यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
�ितवादी स�त ु भ�ने मेखबहादरु आलेले पीिडत 
प�रवित�त नाम िव�द ु मगरलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो स�माण पिु� भएकोमा �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगतफ�  मा� सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुबलको फैसला िमलेको दिेखन 
नआउने । 

जाहेरवालीले आ�नो जाहेरीमा �ितवादीलाई 
देवर नाताका �यि� भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीले अदालतको बयानमा पीिडत दाजकुो छोरी 
भनी उ�लेख गर े तापिन �ितवादी र पीिडतको बबुा 
एकै बाबकुा स�तान ह�न् भनी वादीतफ� बाट व�तिुन�ठ 
�माण पेस भएको िमिसलबाट दिेखदँैन । अिभयोगप�मा 
मलुकु� ऐन, हाडनाता करणीको महलको २(१) नं. 
बमोिजम सजायको माग दाबी गरकेो पाइ�छ तर उ� 
महलको २(१) नं.ले प�रभािषत गरकेो नातािभ� पन� 
प�ुतावारीसिहत यिकन गरी दाबी िलएको पाइदँनै । 
यस�कार प�ुतेवारीसिहत यिकन नाता खलुाई दायर 
नभएको अिभयोगप�को आधारमा हाडनातामा समेत 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः विण�त आधार �माणबाट ��यथ� 

�ितवादी स�त ु भ�ने मेखबहादरु आलेले पीिडत वष� 
१३ क� नाबािलका प�रवित�त नाम िव�द ु मगरलाई 
जबरज�ती करणी गन� मनसायले आ�नो िलङ्ग 
िनजको योिनमा घसुाएको देिखदँा जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले िनजलाई जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोगस�मको 
कसरु ठह�याई ४ वष� कैद गन� गरकेो स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।०५।२० को फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।१०।१४ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
सो हदस�म उ�टी भई िनज �ितवादी स�त ु भ�ने 
मेखबहादरु आलेलाई ऐ.महलको ३ को देहाय २ 
नं. बमोिजम ८(आठ) वष� कैद ह�ने र सोको १० नं. 
बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �.२५,०००।– 
(पि�चस हजार) �ितपूित�  भराई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७४ साल फागनु २५ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६६-CI-०६४९, हक 
कायमसमेत, ल�मी�साद कोजुसमेत िव. मिसनु 
सुवालसमेत 

वादी / �ितवादीह� नारा भ�ने नारायण 
कोजकुो अंश हक खाने छोराह� जेठा नारायण कृ�ण 
कोज ु र का�छा कृ�ण नारायण कोजतुफ� का अंिशयार 
हक खाने नाताका रहेका छन् । वादी गणेशमाया 
सवुालको म.ुस. गन� मिसन ुसवुाल, �ितवादी िदलभ� 
कोजसुमेत भएको हक कायमसमेत म�ुामा भ�परु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।११।१ मा वादीले 
दाबी िलएका ज�गाम�ये िक.नं. २९ को ज�गाबाहेक 
गरी अ�य िक�ा ज�गाह� वादीह�को मा� ख�डे हक 
कायम ह�ने नभई वादी / �ितवादीह� दवुै प�को बराबर 
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हक ला�ने ठहरी भएको फैसला, िमित २०४६।३।२१ 
मा आ-आफूले कमाई भोगी आएका र बसी आएको नापी 
न�साबाट कायम भएको घर र मानो छु��ई सकेपिछ 
�वआज�नले कमाएका स�पि�समेत कसैले एक 
आपसमा दाबी नगन� गरी वादी / �ितवादीबीच भएको 
कबिुलयतनामा, सो कबिुलयतनामालाई मा�यता िदने 
गरी िमित २०४७।७।१५ मा िमलाप� भएको  देिखने । 

िववािदत िक.नं. ३८० र २९ बाहेकका िक.नं. 
१८९,३८१, २६, ५१, ५३, ५५, ५६, ४७४, ४८५ 
समेतका ९ िक�ा ज�गामा जेठा नारायण कृ�ण कोजकुो 
१ भाग र का�छा कृ�ण नारायण कोजकुो १ भाग गरी दईु 
भाग ला�ने र का�छा कृ�ण नारायणको आधा हकम�ये 
िनजका छोरा नभएको र िमित २०४८।०८।१२ मा 
आ�ना छोरीह� गणेशमाया सवुाल र कृ�णमाया लागे 
तथा नारायण कृ�णको नाित दगुनुारायणको छोरा 
जगतनारायण कोजसुमेत तीनजनालाई बराबर तीन 
भाग हक ला�ने गरी शेषपिछको बकसप�को िलखत गरी 
िदएको देिखदँा सो िमित २०४८।८।१२ को शेषपिछको 
बकसप�समेतको िलखतका आधारमा ३ ख�डको १ 
ख�डमा दगुनुारायणका नाित जगतनारायणको छोरा 
िसि�नारायण र िशवनारायणको हक कायम ह�ने, 
जेठो नारायण कृ�णका तीन छोराह�मा जेठा ल�मी 
नारायण कोज,ु मािहला दगुनुारायण कोज ु र का�छा 
लोक नारायण कोज ुरहेकाले नारायण कृ�ण कोजकुो 
हकको आधाम�ये िनजको छोरा दगुनुारायणको भागमा 
पन� ३ ख�डको १ ख�डबाट िनजका दईु छोराह� 
जगत नारायण र भ� नारायणको एक / एक भाग गरी 
पनुः दईु भाग लगाई आधा भ�नारायणको एक भाग र 
बाकँ� आधा जगत नारायणको एक भागलाई पनुः दईु 
भाग लगाई िनजका दईु छोराह� िसि�नारायण तथा 
िशवनारायणको एक / एक भागमा हक कायम ह�न स�ने 
र �यसो गदा�  यी पनुरावेदक �ितवादीह�को हकमा कुनै 
असर नपन� ।

अतः िववेिचत आधार �माणसमेतबाट वादी 

/ �ितवादीह� म�ये नारायण कृ�ण कोज ु र कृ�ण 
नारायण कोजकुो हक िह�साको िव�लेषण नगरी वादी 
/ �ितवादी दवुैको बराबर हक ला�ने ठह�याएको स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०६३।११।०१ को 
फैसलालाई केही उ�टी ह�ने ठह�याई वादी / �ितवादीह� 
म�ये नारायण कृ�ण कोज ु र कृ�ण नारायण कोजकुो 
हक िह�साको िव�लेषण गरी िनजबाट अंश पाउने 
अंिशयारको अशं हक कायम ह�ने गरी तथा आ�नो 
अंश भागको ज�गा शेषपिछको बकसप�को िलखतको 
आधारमा हक कायम ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको िमित २०६६।०५।०७ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६७-WO-०७५२, उ��ेषण, कामता अिहर 
िव. पुनरावेदन अदालत, नेपालग�जसमेत 

�व. ह�र केवटको हक खाने ३ अिंशयारमा 
िनजक� प�नी कृपा केवट, छोराह� िजलेदार केवट 
र जगदीश केवट रहे भएको र दाबीको िक.नं. ६०, 
६२ को ज�गा �व. ह�र केवटको नाउमँा दता� रहेको 
देिखएको अव�थामा वादी िजलेदार केवट र �ितवादी 
कृपा केवटसमेत भएको अंश म�ुामा बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।५।१७ को फैसला र 
सो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६६।३।१५ को फैसलाले 
िजलेदार केवटले ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी 
फैसला भएको अव�थामा यी िजलेदार केवटलाई ब�ुदै 
नबझुी कानूनतः ऋण ितन� दािय�व नभएका यी िनवेदक 
िजलेदार केवटसमेतको अशं हक ३ भागको १ भाग 
िमित २०६६।३।२५ मा िललाम गरकेो काम कारबाही 
कानूनस�मत नदिेखने । 
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अतः अंश म�ुाबाट ३ भागको १ भाग अशं 
पाउने ठहर भएको अव�थामा अिंशयारको अशं 
भागसमेतमा असर पन� गरी भएको िललाम बदर नह�ने 
ठहर गरी बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको आदेश 
िनवेदकको हकमा� अथा�त् ३ भागको १ भाग डाकँ 
िललामसमेत बदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६७।८।२ को आदेशमा 
िज�ला अदालत, िनयमावली, २०५२ को िनयम 
७८क को कानूनी ��नको �िुट िव�मान नदेिखएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल साउन ३२ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६८-WO-०९४२, उ��ेषण, �ुव�साद 
चौलागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ ले 
लाभांश िवतरणस�ब�धी िविभ�न �यव�थाह� 
गरकेो पाइ�छ । ऐनका उ� �यव�थाह�को पालना 
नभई लाभांश िवतरण गन� वा दाबी गन� िम�ने पिन 
देिखदँैन । �य�तै ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ४६ ले पिन लाभांश िवतरणस�ब�धी 
सीमा तोकेको पाइ�छ । कानूनले तोकेको सीमा पालन 
नगन� कुनै पिन ब�क वा िव�ीय स�ंथालाई लाभांश 
िवतरण गन� रा�� ब�कले अनमुित �दान गन� िम�ने पिन 
देिखदँैन । तर तोिकएको कानूनी �यव�थाको पालन 
गरी आिज�त मनुाफाबाट कुनै क�पनीले मनुाफा िवतरण 
गन� स�ने नै देिखने । 

संगिठत सं�थाको खदु स�पि�को 
(Networth) आधारमा सेयरको मू�य िनधा�रण भई 
सोही मू�यमा िधतोप� बजारमा (Stock Exchange) 
कारोबार ह�ने ह��छ । सेयर ख�रद गन� िवि�कै ब�कको 

िन�ेपमा राखेको ज�तो �ितफल िनि�चत ह�ने 
होइन । कुनै �यि�ले कुनै क�पनीको सेयरमा लगानी 
गद�मा उसले लाभांश �ा�त गन� �यार�ेटी ह�दैँन । आफूले 
लगानी गरकेो क�पनीले स�चालनको �ममा मनुाफा 
आज�न गरी सो मनुाफाबाट स�चालन खच� तथा 
अ�य �यव�थाह�का लािग आव�यक पन� रकम तथा 
रा�यलाई बझुाउन ु पन� करसमेत ितरी बाकँ� रहन 
आएको रकमलाई लाभांशको �पमा लगानीकता�लाई 
बाड्ँने िनण�य क�पनीको साधारण सभाले गरपे�ात् मा� 
कुनै पिन सेयर हो�डरले लाभांश �ा�त गन� स�ने । 

क�पनीको �यव�थापनले कानूनिवपरीत 
ह�ने गरी यिुनयन वा अ�य कसैलाई अिनयिमत तवरले 
रकम र सिुवधा उपल�ध गराएको भएमा सेयरवाला 
वा सरोकारवालाले क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
उजरुी गन� स�ने र काया�लयले क�पनी ऐन, २०६३ 
को दफा १२० बमोिजम कैिफयत तलब गन� स�ने, 
दफा १२१ बमोिजम िनरी�क खटाउन स�ने र दफा 
१२४ बमोिजम �य�तो िनरी�कले आव�यक जाचँबझु 
गरी आ�नो रायसिहतको �ितवेदन काया�लयमा पेस 
गनु�पन� र काया�लयले दफा १३८(२) बमोिजम �य�तो 
क�पनी वा स�चालक वा पदािधकारी बझुी उपय�ु 
आदशे िदन स�ने �प� कानूनी �यव�था ह�दँा �य�तो 
वैकि�पक उपचारको बाटो अवल�बन नगरी िसधै 
सव��च अदालतको असाधारण अिधकार �े�मा �वेश 
गरकेो ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CI-०७८७, अवैध 
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�पमा भवन िनमा�ण, पूजा �े� िव. िमनु �साई 
पनुरावेदनको अिधकार कानूनी अिधकार 

हो । कुन िवषयमा पनुरावेदन ला�न स�ने हो कुन िवषयमा 
पनुरावेदन ला�न नस�ने हो, सो कुरा कानून�ारा नै 
�यवि�थत ह�ने ह��छ र पनुरावेदन ला�ने िनकायसमेत 
कानून�ारा नै िनधा��रत ग�रएको ह��छ । कुनै िवषयमा 
पनुरावेदन ला�ने कुरा कुनै कानूनले नै सीिमत गरकेो छ 
भने सोहीबमोिजमको सीमािभ� रहन ुपन� । काठमाड� 
महानगरपािलकाले घर भ�काउने ठह�याई गरकेो 
िनण�यउपर �ितवादीको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालतबाट वादी 
दाबी नप�ुने ठहर िनण�य भएको पाइयो । पनुरावेदन 
अदालतको सो फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन 
ला�न स�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखएन । 
पनुरावेदन अदालतको फैसला नै अि�तम ह�ने अव�था 
देिखन आउने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन नै ला�न नस�ने िवषयमा यस अदालतमा 
पनुरावेदन पन� आएको दिेखदँा ��ततु म�ुाको त�य र 
औिच�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गन� िम�ने देिखएन । 
��ततु पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CR-०५१५ र ०७०-
CR-०७६०, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
िच�बहादुर गु�ङ र अरनी गु�ङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी िच�बहादरुले आधा घ�टासगैँ 
बसी गफ गरी िन�ा लागेकोले स�ुन गएको भनी 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानमा उ�लेख 
गरकेा छन् । �ितवादी अरनी ग�ुङले मौकाको बयानमा 
पिन �ितवादी िच�बहादरु र पीिडत गफ गरी िच�बहादरु 

गएपिछ पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
बयानमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडतले �ितवादी 
िच�बहादरुले यौनज�य ि�याकलाप गरकेो भनी भ�न 
सकेको छैन । म�ुामा भएको यी त�यह�बाट �ितवादी 
िच�बहादरुको पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� 
िनयत नरहेको र िच�बहादरु िहडेँपिछ मा� पीिडतलाई 
�ितवादी अरनी ग�ुङले जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
पिु� ह�न आएको छ । �ितवादी िच�बहादरु जबरज�ती 
करणीको वारदातमा संल�न भएको देिखन नआउने । 

�ितवादी अरनी ग�ुङले मौकामा बयान गदा� 
पीिडत र िच�बहादरु गफ गरपे�चात् िच�बहादरुले म घर 
जा�छु ितमी पिन जाऊ, पिछ भेट�ला भनी िच�बहादरु 
उ� ठाउबँाट गएपिछ पीिडतसमेत जान ला�दा म 
उ�ेिजत भई हतार हतार पीिडत भएको ठाउमँा गई 
समाइ काधँमा बोक� अल�ची बारीमा लगी करणी गन� 
खो�दा पीिडतले नमाने पिन पीिडतको कपडा खोली 
हतारहतार करणी गरे ँ भ�दै वारदातको फेह�र�त 
खलुाई सािबती भई बयान गरकेो देिख�छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण �रपोट�समेतमा Hymen torn, the 
examination findings are suggestive of 
having sexual intercourse” भ�ने उ�लेख छ । 
पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो सािबती बयान िमिसल संल�न त�यगत 
�माणह�बाट समिथ�त भएको देिख�छ । जबरज�ती 
करणी ज�तो अपराधमा पीिडताको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन मह�वपूण� �माणको �पमा रह�छ । अतः 
व�तगुत �माणबाट नै �ितवादी अरनी ग�ुङले वष� १३ 
क� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भएको 
देिखयो । �ितवादी अरनी ग�ुङलाई आरोिपत कसरु 
गरकेो ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादी अरनी ग�ुङको उमेर २५ वष�को 
रहेको भ�ने ख�ुन आएको छ । पीिडतालाई जबरज�ती 
करणी गन� पूव�योजना बनाएकोसमेत दिेखदैँन । नाचगान 
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गरकेो �थानमा पीिडत रहेक� र वारदात�थलमा �वयम् 
गएकोलगायतका प�रि�थितज�य �माणलाई समेत हेरी 
कसरुको मा�ाअनसुार सजाय गनु�पन� ह��छ । जबरज�ती 
करणी महलको ३(२) मा दश वष� वा सो भ�दा बढी चौध 
वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई जबरज�ती करणी 
गन�लाई आठ वष�देिख बा� वष�स�म कैद सजाय ह�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�था 
र ��ततु वारदात घटना त�यह�लाई म�यनजर रा�द ै
कसरुको मा�ाअनसुार �ितवादी अरनी ग�ुङलाई 
१० वष� कैदको सजाय गरकेो हदस�मको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी अरनी ग�ुङलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) अनसुार ८ वष� कैद ह�ने 
ठहछ�  । ऐ. १० नं. अनसुार पीिडतलाई िनज 
�ितवादीबाट ३० हजार �ितपूित�समेत भराई िदनपुन� 
र �ितवादी िच�बहादरुलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको हदस�मको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७०।१।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७०-CR-१५४८, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. नरशे �े� 

पीिडतले जाहेरीमा उ�लेख गरकेो घटनाको 
�कृित र िववरणलाई �वयम् पीिडतको बकप� 
अदालतमा भएको र�ेमा राईको बकप� र िभिडयो 
देखाउने ब�ी िव�म �े�ठको बकप�बाट समिथ�त 
भएको दिेखदैँन । पीिडतले अदालतमा आई �ितवादी 
नरशे �े�ठले जबरज�ती करणी गर े भनी उ�लेख 
गरकेो कुरा िमिसल सलं�न अ�य कागज �माणह�सगँ 
तादा�यता रहेको देिखएन । पीिडतको भनाइबाहेक 

अ�य कुनै पिन �माणबाट जबरज�ती करणीको 
वारदात समिथ�त भएको देिखदँैन । केबल पीिडतको 
भनाइलाई नै आधार मा�ने हो भने पिन पीिडतको उ� 
भनाइको िव�वसनीयता भरपद� देिखदँैन । पीिडतले 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेो वारदातको �कृितभ�दा 
आधारभूत �पमा फरक ह�ने गरी अदालतमा बकप� 
गरकेो देिखने । 

पीिडतसगैँ रहेक� र�ेमा राईले मलाई खेदने् 
मािनस को ह�न् िचि�दन भनी बकप� गरकेो, �वयम् 
पीिडतले नवराज स�यालले समेत जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी जाहेरी िदएकोमा अदालतमा आई बकप� गदा� 
केबल नरशे �े�ले मा� जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् । 
नवराज स�याल र स�तोष राईलाई वारदातमा नदेखेको 
भनी उ�लेख गरबेाट जाहेरी बेहोराको उि�लिखत 
त�य नै �थािपत भएको देिखदैँन । फौजदारी म�ुामा 
अिभयोग दाबी शङ्कारिहत तवरबाट पिु� ह�नपुछ�  । 
अिभयोग दाबी पिु� गन� भार अिभयोजनकता�मािथ नै 
रह�छ । यो फौजदारी िविधशा�को सामा�य िस�ा�त 
नै हो । अिभयोजनकता�ले दाबी शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी नरशे �े�ठले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो वारदात शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�न आएको 
नदिेखदँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको खोटाङ िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०६७।८।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-CI-१४६०, िलखत 
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दता� बदर दता�, िमरहसन अ�सारी िव. गोब��न राउत 
कुम� 

वादी शंकर राउत कुम� लेनदेन कारोबार 
ह�दँाको समयमा ३ वष�को नाबालक रहेको देिख�छ । 
िमित २०६४।१०।१३ मा भएको लेनदेन कारोबारको 
स�ब�धमा िमित २०६७।१।१३ मा मा� िफराद परकेो 
देिखयो । आमा नभएका अव�थाका नाबालकको 
संर�क �वाभािवक �पमा िपता नै ह�ने ह��छ । वादी 
नाबालक ह�दँा ज�गा िब�� भएको छ । नाबालक 
छोराको धन बेइमान गन� िनयत बाबलेु राखेका िथए 
भ�ने त�य िमिसल सलं�न सबदु �माणबाट पिु� ह�न 
सकेको छैन । वादीको िपताले �ितउ�र िदएको समेत 
देिखदँैन । यस अव�थाको �यवहारको कुरामा लेनदेन 
�यवहारको ४० नं. बमोिजमको हद�याद आकिष�त ह�ने 
देिखन नआउने । 

नाबालकको आ�नो बाब ुनै �ाकृितक संर�क 
रहेको र बाबलेु आ�नो नाबालक छोराको िहत�ितकूल 
बेइमानीका िनयतले काय� गरको मा�न सिकनेस�मको 
अव�था नदेिखएको, �यवहार चलाउनलाई बाब ु
नाताका भगेल ुराउत कुम�ले िलखत गदा�  नाबालकको 
म�जरुी िलन ु पन� अव�था नरहेकोसमेत ह�दँा िमित 
२०६४।१०।१३ मा भएको िलखतको िवषयमा 
िमित २०६७।१०।५ मा न�कल िलई थाहा पाएको 
भनी लेनदेन �यवहारको ४० नं. को हद�याद कायम 
गरी िलखत बदर ह�ने ठहर गरकेो स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।२।२५ को फैसला र 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।८।१६ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई लेनदेन 
�यवहारको १० नं. बमोिजमको हद�याद नाघेपिछ 
िफराद परकेो देिखदँा वादीको िफराद दाबी अ.ब.ं १८२ 
नं. बमोिजम खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६५-CI-०४३४, अंश दता�, वजृलाल 
यादवसमेत िव. धनराज यादव 

�ितवादीह�का बाजे �व�पलालको नाउमँा 
२००४ सालमा सप�ट नापी ह�दँा धेर ै िक�ा ज�गाह� 
१७ नं. रतैीमा दता� भएको भ�ने मालपोत काया�लय, 
स�तरीको िमित २०५८।१२।२७ को प�साथ �ा�त 
सो लगतको �ितिलिपबाट देिख�छ । सो लगतबाट ३१ 
िक�ा ज�गा भई ज�मा १४ िबघा ९ ज�गा रहेको र 
रतैी अनपुको नाममा ज�मा ४ िक�ा ज�गा भई ज�मा 
१ िबघा ३ क�ा ४ धरु रहेको देिखयो । वादीह�का 
पखुा� अनपुको नाउमँा भ�दा �ितवादीह�का पखुा� 
�व�पलालको नाउमँा धेर ै ज�गा दता� ह�न आएको 
देिखयो । वादी / �ितवादीह�का नाममा दता� भएको 
सो स�पि� पैतकृ स�पि� होइन भ�ने कुनै िजिकर 
तथा �माण �ितवादीह�बाट पेस ह�न आएको 
छैन । सोही पैतकृ स�पि�ह� नै त�लो प�ुताका 
अंिशयारह�ले �मशः नया ँ नापीमा आ�नो नाउमँा 
दता� गद� जान ु �वाभािवक ह��छ । २००४ सालको 
सप�ट नापीमा दता� भएको ज�गा समान तवरमा बराबर 
िहसाबले अनपुलाल र �व�पलालको बीचमा नापीमा 
अलगअलग दता� भएको भ�ने पिन नदेिखने । 

वादी / �ितवादीका पखुा� पि�नलाल र 
वजृलालले ७ नं. फाटँवारी अलग अलग मौजाको 
भरकेो  दिेख�छ । साथै वादी धनराज, िम�ीलाल र 
सकुनले पिन अलगअलग १।१ िक�ा ७ नं. फाटँवारी 
भरकेो देिख�छ । वजृलालले २७ िक�ा ज�गाको 
फाटँवारी भरकेो देिख�छ भने पि�नलालतफ�  २१।२२ 
िक�ास�म फाटँवारी भरकेो पाइएबाट व�ततुः ४ 
सालदेिख नै प�ुय�ली स�पि� समान �पमा बराबर 
बाडँफाडँ भएको पिन दिेखएन । यस अव�थामा 
अलगअलग फाटँवारी भरकेो नाताले छु�ी भ�न भएको 
मा�न नसिकने । 
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िमित २०२८।४।२४ को िलखतमा भाइ 
तथा यी �ितवादी वजृलालसमेतलाई सा�ी राखी 
िम�ीलालले ज�गा िब�� गरकेोले �यवहार �माणबाट 
अंशब�डा भएको पिु� ह��छ भ�ने �ितउ�र िजिकर 
रहेको दिेख�छ । यिद वादी पनुरावेदकले अंश िलई 
िभ�न बसेको भए िनजको म�जरुी िलनपुन� अव�था 
देिखने िथएन । अशं पाई नसकेको र ज�गामा हकदार 
भएको कारणले नै म�जरुी िलन ु आव�यक ठािनएको 
मा�न ु पद�छ । अतः सो िमित २०२८।४।२४ को 
िलखतले वादी / �ितवादीह� छु�ी िभ�न भएको 
भनी मा�न िम�ने नदिेखने । िमित २०२८।४।२४ को 
राजीनामा िलखतबाट ज�गा िब�� ग�रिदएको कुरालाई 
उपयु��बमोिजम �यवहार �माणबाट छु�ी िभ�न 
भएको पिन मा�न िम�ने देिखएन । उि�लिखत आधार 
कारणबाट यी वादी / �ितवादीह�को बीचमा अशंब�डा 
नभएको र पैतकृ स�पि� बराबर बाडँफाडँ गरी ७ नं. 
फाटँवारी भरकेो र नापीमा दता� गराएको पिन नदेिखने । 

पेस भएको तायदाती फाटँवारीको 
िववरणबाट वादीतफ� को हागँामा ५-१६-५ �े�फल र 
�ितवादीह�को हागँामा ७-११-९ �े�फल ज�गा रहे 
भएको देिखयो । वादी र �ितवादीह�को भोगमा रहेको 
स�पि� समान नदेिखई अ�तर रहेको देिखएको र वादी 
/ �ितवादीह�ले भाग शाि�त बराबर पैतकृ स�पि� 
िलए पाएको भ�नेसमेत देिखएन । अतः पैतकृ स�पि� 
बराबर बाडँफाडँ भएको भ�ने िलखत �माणह�बाट 
पिु� भएको नदेिखदँा ७ नं. फाटँवारी अलग अलग 
भरकेो आधारले मा� अशं हकमा असर पन� नजाने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट वादी / 
�ितवादीह�को बीचमा नातामा िववाद नदिेखएको र 
वादी �ितवादीह�बीच अशंब�डासमेत भएको नदिेखदँा 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट २ 
ख�डको १ ख�डलाई ३ ख�ड गरी ३ ख�डको १ ख�ड 
वादीले अंश पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६४।५।३१ को फैसला िमलेकै 

देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-११६०, अब�डा 
ज�गा ब�डा ग�रपाऊँ, च��देव मंडरसमेत िव. ह�र 
नारायण मंडरसमेत

पनुरावेदक �ितवादी च��देव मंडरसमेतको 
वारसे िधरजकुमार यादवले िमित २०७३।९।५ देिख 
तारखे गजुारी बसेको देिख�छ । िमित २०३३।३।३१ 
मा भएको अशंब�डाको िलखत हालस�म कहीकँतैबाट 
बदर बाितल नभएको र सो ब�डाप�बमोिजम सबै 
अंशीह�ले आ-आ�नो नाममा दा.खा. दता� गरी िच� 
बझुाई बसेको अव�थामा वादी ह�रनारायण मंडरले 
दाज ु वासदेुव मंडरको नाममा रहेको ज�गाह� उ� 
अंशब�डाको िलखतमा उ�लेख नभएको र उ� स�पि� 
अब�डामा रहेको भनी िजिकर िलएको देिखयो । सो 
ज�गाह� पैतकृ होइनन् भनी �ितवादीले पिन पिु� गन� 
सकेको देिखएन । ब�डाप�मा सो स�पि� वासदेुवको 
हो भ�ने उ�लेख नभएको ि�थितमा स�पि�को �ोत 
र अव�थाबार े यिकन गररे ब�डा ला�ने वा नला�ने 
भ�ने िवषयमा िनण�य िन�कष�मा प�ुन ुपन� ह��छ । यस 
ि�थितमा उ� िमित २०३३।३।३१ को अंशब�डाका 
स�पूण� हकवालाह�लाई बझुी उ� स�पित अब�डाको 
हो होइन भनी यिकन गरी मा� फैसला गनु�पन�मा सो 
वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गद� पनुः िज�ला अदालतबाट जे 
जो ब�ुन ुपन� हो बझुी कानूनबमोिजम गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।११।१३ मा  
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल पसु ९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-१२९५, िलखत 
बदर दता� बदर दता�, दवेे�� शाह िव. वेचनी िसंह 
दनुवारनीसमेत

�ितवादी गढई साह� घरको म�ुय �यि� 
भएको कुरामा िफरादप�को बेहोरासमेतको िमिसल 
संल�न कागजातसमेतबाट पिु� भइरहेको देिख�छ । 
िववािदत िक.नं.१६२ को ज�गा �ितवादी गढई साह�ले 
अका� �ितवादी वेचनी िसंह दनवुान�लाई राजीनामाको 
िलखत गरी पास ग�रिदएको कुरा मालपोत काया�लय, 
िसरहाको च.नं.२००४ िमित २०६७।१०।१३ को 
प�साथ �ा�त र.नं.१६२१२ को राजीनामा िलखतको 
�मािणत �ितिलिपबाट दिेखएको छ । उ� िलखतमा 
पनुरावेदक वादीसरहका �ितवादी संजय साह सा�ी 
बसेकोसमेत दिेख�छ । पनुरावेदक वादीले आफूले 
घरको म�ुय भई काम गरकेो कुरा कुनै �माणबाट पिु� 
गन� नसकेको अव�थामा एकासगोलमा रहेको िपतालाई 
म�ुय �यि� नमानी अ�य अिंशयारलाई  म�ुय �यि�को 
�पमा मा�न स�ने अव�था िमिसलबाट नदेिखने ।

��यथ� �ितवादी गढई साह�तेली घरको 
म�ुय �यि� भएको कुरा पिु� भएको र म�ुय �यि�को 
हैिसयतले घर �यवहार चलाउनका लािग िववािदत 
ज�गा िब�� गरकेो देिख�छ । िववािदत ज�गाबाहेक क�रब 
३-०-० ज�गा मूलप�ुष �ितवादी गढई साह�तेलीसगँ 
भएको भ�ने �ितवादीको �ितउ�र िजिकरलाई 
पनुरावेदक वादीले अ�यथा भ�नसमेत सकेको 
पाइएन । यस अव�थामा मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
८ नं.ले घरको म�ुय भई �यवहार गन�ले अशंब�डाको 
१९ नं. बमोिजम चलमा सबै र अचलमा आधीस�म 

�यवहार चलाउन पाउने कानूनी �यव�थाबमोिजम 
�ितवादी गढई साह�तेलीले घर �यवहार चलाउन 
िलखत गरी िदन स�ने नै देिखने । 

वेचनी िसहं दनवुान�लाई राजीनामाबाट िब�� 
गरकेो ज�गाको �े�फल गढाई साह�तेलीको नाउमँा 
रहेको सम�ुचा ज�गाको �े�फलको आधाभ�दा कम नै 
देिखएको छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. को 
�या�या गदा� उ� महलको १९ नं. सगँ साम�ज�यता 
कायम ह�ने गरी �याय िन�पण ग�रन ुपद�छ  । तसथ� 
केवल लेनदेन �यवहारको १० नं. बमोिजम ग�रएको 
वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट राजीनामाको िलखतमा उ�लेख भएको 
ज�गाम�ये ३ ख�डको १ ख�ड िलखत दता� बदर  गरी 
वादीको नाममा दता�समेत गन� गरी भएको स�ु िसरहा 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।२२ को फैसला 
उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७०।५।१४ मा वादी दवेे�� साहको दाबी नप�ुने गरी  
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल पसु ९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-११७०, िबना 
इजाजत राि��य वनको �ख कटान गरकेो, नेपाल 
सरकार िव. िहमका�त अिधकारीसमेत

बरामदी मचु�ुकाको कागज ग�रिदने 
जल�साद यादवसमेतका मािनसह�ले ��यथ� 
�ितवादीह� िहमका�त अिधकारी र थािन�वर 
गौतमको संल�नताबार े बरामदी मचु�ुकामा केही पिन 
उ�लेख गन� सकेको नदेिखने । 

जल�साद यादवले मौकामा गरकेो कागज 
र अदालतसम� गरकेो बकप�मा फरकफरक बेहोरा 
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लेखाई िदएबाट िनज जल�साद यादवको बकप� 
बेहोरा िव�वासयो�य रहेको नदेिखने । 

�ितवेदकको बकप�मा ��यथ� 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो भ�न नसक� 
िहमका�त अिधकारीले र�ेजपो�लाई काठ काट्ने 
मािनसलाई प�ाउ गन� तथा काठ बरामद गन� नभनी 
काठ गाउलेँ �योजनका लािग िदनहुोस् भनी भनेका 
िथए भ�नेस�मको बेहोरा लेखाएको देिख�छ । तर 
िनजसमेतले मौकामा पेस गरकेो �ितवेदनमा उ� बेहोरा 
उ�लेख गन� सकेको पाइदँैन । सह�ितवादी रामचरन 
कुम�ले अदालतसम� वारदातमा िहमका�त अिधकारी 
र थािन�वर गौतमसमेत संल�न िथए भनी पोल गरकेो 
देिख�छ । सहअिभय�ुको उ� पोलअनसुार िहमका�त 
र थािन�वरसमेत वारदातमा संल�न भए सोही मौकामा 
िनज ��यथ� �ितवादीह�को नाम सहअिभय�ुले 
अनसु�धानकता�लाई बताएको ह�नपुन� देिख�छ । 
वारदातमा अ�य को कसको सलं�नता छ भनी ��ततु 
म�ुाका अनसु�धानकता� जीवनकुमार यादवसमेतले 
सोधपछु गदा�  ��यथ� �ितवादीह�लाई पोल गरकेो भए 
सो बेहोरा मौकाको �ितवेदनमा उ�लेख भएको ह�नपुन� 
िथयो । उ�लेख भएको नदेिखने । 

वारदातमा यी ��यथ� �ितवादीह�को समेत 
संल�नता िथयो भनी सहअिभय�ुले पोल गर े पिन 
�वत�� �माणबाट िनज सहअिभय�ुको पोल समिथ�त 
ह�न आएको पाइएन । ��यथ� �ितवादीह�समेत 
वारदातमा संल�न रहेको भनी िकटानी �पमा 
अनसु�धान गन� वन कम�चारीसमेतले भ�न लेखाउन 
नसकेको अव�थामा केबल सहअिभय�ुको पोलको 
आधारमा मा� ��यथ� �ितवादीह�लाई कसरुदार 
मा�न िम�ने देिखएन । ��यथ� �ितवादीह�उपरको 
आरोिपत कसरु �वत�� �माणबाट पिु� ह�न नआएको 
अव�थामा ��यथ� �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । 

िववेिचत आधार, कारणबाट ��यथ� 
�ितवादीह� िहमका�त अिधकारी र थािन�वर 
गौतमउपरको आरोिपत कसरु पिु� ह�न सकेको 
नदिेखदँा ��यथ� �ितवादीह�लाई ज�रवाना सजाय 
गन� गरी स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतले िमित 
२०७०।९।३० मा गरकेो फैसला उ�टी गरी िनज 
��यथ� �ितवादीह� िहमका�त अिधकारी र थािन�वर 
गौतमले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७१।०८।२१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-१२१७, वन 
पैदावार हािन नो�सानी, नेपाल सरकार िव. देवीमाया 
कटुवाल

वन उपभो�ा सिमितका सद�यह�को 
सामिुहक िनण�यबाट काय�योजनाको सीमािभ� रही 
काठ कटान भएकोमा वादी नेपाल सरकारले वन 
उपभो�ा सिमितक� अ�य� देवीमाया कटुवाललाई 
मा� �ितवादी बनाएर अिभयोग दाबी पेस गरकेो 
अव�था देिखन आएको छ । सामिुहक �पमा उपभो�ा 
सिमितका सद�यह� िमली गरकेो िनण�यबाट यिद कुनै 
दािय�व सिृजत ह�ने भए समहुका सबै सद�यह�ले 
बेहोनु�  पन�मा एउटा मा� सद�यलाई दािय�व िसिज�त 
गराउन ु �यायसङ्गत ह�दँैन । उपभो�ा सिमितको 
सामिुहक िनण�यबाट भए गरकेो काय�बाट िसज�ना 
ह�ने दािय�व बेहोनु�  पन� भनी िनज सिमितको अ�य� 
देिवमाया कटुवाललाई मा� �ितवादी बनाएको 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी श�ु मनले आएको 
नदिेखने ।

िमिसल सलं�न रहेका च�पन जन�योित 
मिहला सामदुाियक वन उपभो�ा सिमितको 
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नामबाट कािटएका रिसद तथा काठ िवतरण भएका 
अनमुितप�ह� हेदा� िविभ�न उपभो�ाह�लाई िवतरण 
ग�रएको आिथ�क वष� २०६६।०६७ को काठको 
िववरण तथा िनजह�ले ितरकेो रकम उ�लेख भएको 
देिख�छ । जसबाट उ� काठह� �ितवादीले आफँैले 
�योग नगरी उपभो�ाह�लाई िवतरण गरकेो पिु� 
ह�न आएको छ । तसथ� काठ िवतरण गरकेो िवतरण 
र आ�दानी �ितवादीले नदेखाएको भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

सामदुाियक वनको �यव�थापन 
काय�योजनाबमोिजम ग�रने र ग�रन ु पन� हो । 
काय�योजना िज�ला वन काया�लयवाट �वीकृत भएपिछ 
मा� राि��य वन समदुायलाई �यव�थापनको लािग 
सिु�पइ�छ । यस �ि�बाट काय�योजना िज�ला वन 
काया�लय र उपभो�ा समूह दवैु प�को लािग हक 
अिधकार दािय�व र िव�ासको द�ताबेज हो । यसको 
सीमािभ� रही कटान छपानको माग उपभो�ा समूहले 
गरकेो छ भने सो िवषयमा समयमा नै िनकासा िदनपुन� ।

माग ग�रएको कुरा �वीकार गन�, लगत भनी 
िलने, समयमा िनकासा निदने अिन कानूनी िछ� खोजी 
म�ुा दायर गन� य�तो काय�बाट सामदुाियक वनको 
िवकास ह�न स�दैन । तर यसको अथ� सामदुाियक 
वन उपभो�ा समूहले जे पिन गन� पाउछँ वा �यि�गत 
�वाथ� मोलािहजामा काय� गन� र समदुायको नो�सान 
ह�ने काय� गन� पाउछँ भ�ने कदािप होइन । उसले पिन 
पारदश� र उ�रदायी तवरबाट काय� गनु�पछ�  । आ�दानी 
र खच�को िहसाब द�ु�त रा�न ुपछ�  र आिज�त आय 
वनको संर�ण र समदुायको िहतमा खच� गनु�पछ�  । 
उपभो�ा समूहका कुनै पदािधकारीले समदुायको 
िनण�यबेगर वा काय�योजनािवपरीत काय� गरमेा दािय�व 
बेहोनु�  पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा सामदुाियक वन 
उपभो�ा समूहले काय�योजनाको सीमािभ� रही काय� 
गरकेो पाइदँा आरोिपत काय� भए गरकेो  नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट 
सामदुाियक वन उपभो�ा सिमितबाट पा�रत भएको वन 
काय�योजनाअन�ुप सिमितकै सामिुहक िनण�यअनसुार 
वन पैदावार कटान भएको र िनण�यमा संल�न सिमितका 
सबै पदािधकारीह� उपर अिभयोगप� दायर नभई 
केबल सिमितको अ�य�लाई मा� �ितवादी बनाई 
म�ुा चलाएको अव�था कानूनसङ्गत देिखएन । 
तसथ� �ितवादी देवीमाया कटुवाललाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम िबगो �.२,०७,२२५।– असलु गरी 
�.१०००।– ज�रवाना गन� गरी उदयपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।८।१३ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।६।१४ मा 
भएको फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: चाणकमिण अया�ल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल पसु ७ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०७८९, लटुिपट, 
िहरालाल यादवसमेत िव. सोतीलाल यादवसमेत 

वादी दाबीको िववािदत पोखरी िम�ही पोखरी 
भएको र िम�ही पोखरी भएको कारणबाट उ� पोखरी 
कसैको नाउमँा नामसारी ह�ने वा बेचिबखन ह�न स�ने 
होइन भनी वादीले �वीकार गरकेो र �ितवादीले 
पिन आ�नो �ितउ�रमा सो कुरा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । वादीले �माणमा पेस गरकेो िमिसल सलं�न 
रहेको २००४ सालको लगतमा िम�हीतफ� को भनी 
जिनएको दिेख�छ । दाबीको पोखरीमा आ�नो हक 
रहे भएको िजिकर वादीको भए पिन २००४ सालको 
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लगतमा नै िम�हीतफ� को भ�ने जिनई लगत नै 
साव�जिनक ज�गामा अवि�थत साव�जिनक पोखरीको 
�कृितसरहको देिखदँा उ� ज�गा तथा पोखरीमा 
वादीको हक रहेको मा�न िमलेन । सव� नापीको समयमा 
उ� पोखरी िज�ला स�री गा.िव.स. र�परुा म�हिनया ँ
वाड� नं. ५ (क) िक.नं. ३६१ �े�फल ०-९-१२ कायम 
भई जोताहा महल र ज�गाधनी महलमा पोखरी जिनएर 
नापी भएको कुरा िफ�डबकु उतारबाट समेत दिेखदँा 
उ� पोखरी िम�ही अथा�त् साव�जिनक पोखरी भएको 
कुरामा िववाद नदेिखने । 

वादीले आधार िलएको २००४ सालको 
लगतमा नै िववािदत पोखरीको पोत िम�हा भनी उ�लेख 
भएको, िववािदत पोखरी िम�ही पोखरी भएकोमा दवुै 
प�बीच मखु िमिलरहेको र नापीको समयमा पिन मोही 
महल र ज�गाधनी महलमा पोखरी नै जिनएर नापी 
भएको देिखएको तथा यस अदालतबाट �ितपािदत 
उि�लिखत िस�ा�तह� समेतबाट िववािदत पोखरीमा 
वादी / �ितवादीको हक अ�य रकैर ज�तो कायम 
रिहरहेको भ�न िम�ने देिखन नआउने ।  

तसथ� य�तो साव�जिनक �कृितको पोखरीका 
स�ब�धमा वादीले आ�नो आधा हक ला�ने भनी 
र �ितवादीले आ�नो एकलौटी हकको भनी दाबी 
िजिकर िलए तापिन वादी / �ितवादीका िपता पखुा�ले 
साव�जिनक �योगको लािग पोखरी खनी पोतसमेत 
िम�हा ग�रसकेको देिखएकाले िववािदत पोखरीमा वादी 
/ �ितवादी दवैुको हक कायम रिहरहेको भ�न िम�ने 
देिखन आएन । अतः साव�जिनक पोखरीका �पमा 
कायम भइरहेको सो पोखरीमा वादी / �ितवादीको 
�वािम�वस�ब�धी हक नै �थािपत नरहेकाले य�तो 
साव�जिनक पोखरीमा वादीको आधी हक कायम 
गरी �ितवादीले माछा लटुिपट गरकेो ठह�याई स�ु 
स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।२।८ मा 
भएको फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन दाबी नप�ुने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 

२०६८।३।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-११७८, िलखत 
दता� बदर दता� कायम, र�नमाया थापा मगर िव. 
मनकुमारी थापा मगरसमेत 

नापीका बखत उ� िक�ा ज�गा �ितवादी 
मनकुमारीका नाममा नाप जाचँ भई लालपजुा�समेत 
�ा�त गरउेपर यी वादीले मौकामा उजरु गनु�पन�मा 
सोसमेत गरकेो पाइएन । यसरी लामो समयस�म आ�नो 
नामबाट मालपोत नितरी बसेको कुरालाई गपुचपुमा नै 
राखी सो नापीका बखत भएको दता�उपर दता�  बदरमा 
��ततु िफराद िलएर आएको ह�दँा �ितवादी मनकुमारी 
थापाको नाममा कानूनबमोिजम भएको सो नापीको 
दता� बदर ह�ने ि�थित पिन नदिेखने ।

वादी र�नमाया थापा मगरले �ितवादी 
मनकुमारी थापा िमित २०२७ सालमै छु��ई िभ�न भई 
बसेको भनी दाबी िलए पिन ियनै �ितवादी मनकुमारी 
थापा वादी तथा िवप�ी र�नमाया थापा मगरसमेत 
�ितवादी भएको अंश चलन म�ुामा सव��च अदालतबाट 
अि�तम फैसला ह�दँा यी वादी / �ितवादीह� सगोलका 
अंिशयार भएकाले वादीले �ितवादीबाट आ�नो अंश 
भाग छुट्याई िलन पाउने भनी ठहर भइसकेकाले 
पिन वादी र�नमाया थापा मगरले िक.नं.९ र १३ का 
ज�गाह� सर�वती िघिमरबेाट िमित २०३५।९।१० मा 
राजीनामा गराई िलदँाका बखत वादी / �ितवादीह� 
सगोलमै रहेको भ�ने नै देिखने । 

सगोलमा रहेको समयमा िकनेको स�पि� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनसुार सगोलको 
स�पि� ह�ने भ�ने कानूनी �यव�थाअनसुार िववािदत 
ज�गा वादीको नाममा ख�रद ह�दँाका अव�थामा �ितवादी 
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सगोलमै रहेको कुरा ियनै वादी / �ितवादीह�बीच 
चलेको अंश चलन म�ुाबाट पिु� भइरहेको र वादीको 
नाममा ख�रद भएको ज�गा वादीको िनजी आज�नको 
ज�गा हो भनी पिु� ह�न नसक� सगोलको अका� अिंशयार 
यी �ितवादी मनकुमारी थापाको नाउमँा दता�  भएको र 
सगोलको ज�गा जनुसकैु अिंशयारको नाममा नापी दता� 
भए पिन �यसबाट अ� अंिशयारको हकमा कुनै आघात 
पन� जाने अव�था नै नह�ने । 

िलखत बदरतफ� को दाबी खारजे गन� गरी 
भएको स�ु अदालतको फैसलामा केही उ�टी गरी ७ 
ख�डको १ ख�ड िलखत बदर भई वादीको नाममा 
दता�समेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसलाका स�दभ�मा हेदा�  िववािदत िक.नं. 
९ र १३ का ज�गाह� �मश: िमित २०४९।९।३ र 
िमित २०४९।९।४ मा नापी ह�दँा �ितवादी मनकुमारी 
थापामगरकै नाउमँा नापी भई िमित २०५१।४।१४ मा 
ज�गाधनी �माण पजुा�समेत �ा� ग�रसकेको र उ� 
ज�गा �ितवादी मनकुमारी थापाले अ.वा. अमरिस ं
राईमाफ� त िमित २०५७।४।१ मा िवप�ी जहर िस ं
राईलाई राजीनामा गरी िदएको देिख�छ । �ितवादी 
मनकुमारी थापाले यसरी सगोलको सबै अंिशयारको 
स�पि� आफूखसु गरी बेचिबखन गदा� मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १९ नं. तथा दान बकसको १ नं. बमोिजम 
सगोलका वादीलगायत अ�य अंिशयारह�को म�जरुी 
िलन ुपन�मा सोबमोिजम म�जरुी िलएको भ�ने कुरा पिन 
िमिसल �माण कागजबाट देिखदैँन । �ितवादीको यस 
काय�बाट सगोलमै रहेक� यी वादी र�नमाया ँथापा मगर 
आ�नो अशं हकबाट वि�चत ह�ने रहेकाले वादीको 
हक जित ७ ख�डको १ ख�ड िलखत बदर ह�ने नै 
देिखदँा सोहदस�म बदर गरी वादीको नाममा दता�समेत 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 

दूिषत दता� बदरतफ� को वादी दाबी खारजे गरकेो 
हदस�म स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर कायम गरी िलखत बदरतफ� को दाबी खारजे गन� 
गरी भएको स�ु फैसलामा केही उ�टी गरी ७ ख�डको 
१ ख�ड िलखत बदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०६८।८।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-०३२३,  बकसप� 
िलखत बदर, रामकुमार थापासमेत िव. �यामकुमार 
थापा 

िववािदत िक.नं. १४० को ज�गा िमित 
२०४४।११।२६ मा दाता ह�रबहादरु ख�ीबाट 
आमा मोहन कुमारीले राजीनामा पा�रत गरी िलएको 
समयलाई हेदा�  पिन �ितवादीह�ले िजिकर िलएज�तो 
वादी छु�ी िभ�न भएको भ�ने समयभ�दा िनकै अगािड 
अथा�त् यी वादी �यामकुमार थापासमेत सगोलमै रहेको 
अव�थामा राजीनामा िलखत पा�रत गरी ख�रद गरकेो 
देिख�छ । यस आधारमा पिन सो स�पि� सगोलको 
अव�थामा नै ख�रद भई  आएको ह�दँा यी वादीसमेतको 
अंश हक ला�ने कुरामा िववाद नदेिखने ।

िववािदत िक.नं. १४० को ज�गा आमा मोहन 
कुमारीले आ�नो एकलौटी हकभोगको हो भनी दाबी 
िलए पिन उ� एकलौटी हक भोगको ज�गा ख�रद 
गरकेो �ोत दाइजो, पेवा  वा िनजी आज�न के हो भ�ने 
स�ब�धमा िनजी आज�नको िजिकर िलने प�ले सो 
िजिकरको स�ब�धमा व�तिुन� �माण पेस गनु�पन�मा 
�ितवादीले सोसमेत पेस गन� सकेको नदिेखने । 

आ�ना �ान, सीप वा �यासबाट आज�को 
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िनजी स�पि�मा �ेताले आफूखसु बेचिबखन, दान, 
बकसलगायतका कुनै पिन काय� गन� स�ने कुरा मलुकु� 
ऐन, �ी अंश धनको १ नं. र ५ नं., दान बकसको १ 
नं. तथा अंश ब�डाको १८ नं. ले �प� �यव�था गरकेो 
नै छ तर ��ततु िववािदत िक.नं. १४० को ज�गा अ�य 
अंिशयार सगोलमै छँदै आमा मोहन कुमारीको नाउमँा 
राजीनामा िलखत पा�रत गरी ख�रद गरकेो र िनजले सो 
ज�गा सगोलका अ�य अिंशयारको अशं हक वि�चत ह�ने 
गरी नाित �शा�त थापालाई हालैदेिखको बकसप� गरी 
िदएको ह�दँा सो काय� मलुकु� ऐन, �ी अंश धनको १ नं. 
र ५ नं., दान बकसको १ नं. तथा अशं ब�डाको १८ 
नं. बमोिजम भए गरकेो भ�न िम�ने देिखन नआउने । 

िमित २०६७।२।२७ मा मोहनकुमारीले नाित 
�शा�त थापालाई हा.ब. गरी िददँा सगोलमै रहेका यी 
वादी �यामकुमार थापाको कुनै म�जरुी िलएको पिन 
िमिसल संल�न �माण कागजबाट दिेखन आएन । 
यसरी वादीसमेतको म�जरुी निलई नाबालक नाितलाई 
हा.ब.ग�रिदएको देिखदँा सो काय�बाट यी वादीको 
हकमा असर पन� नै भयो । तसथ� सगोलमा वादीसमेत 
गरी ५ अंिशयार रहेको देिखदँा वादी �यामकुमार 
थापाको हकमा ५ भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने नै 
देिखयो । आमा मोहन कुमारीको �वआज�नको स�पि� 
भएकाले आफूखसु गन� पाउने हो भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार �माणसमेतबाट िमित 
२०६७।२।२७ को हालैदेिखको बकसप� िलखत 
बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।३।२१ को फैसला उ�टी गरी यी वादीसमेत 
सगोलमै रहेको समयमा िकिनएको सगोलको 
स�पि�मा यी वादीको अंश भाग अथा�त् ५ भागको १ 
भाग हालैदेिखको बकसप�को िलखत बदर ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१२।२३ 

मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल जेठ ०२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-१३७०, िलखत दता� बदर 
दता�, िवजयकुमार साहसमेत िव. फेकन साहसमेत 

वादी दाबीको ज�गाको �ाि�तको �ोत हे�रएमा 
उ� ज�गा वादी फेकन साह, �ितवादी ल�मे�वर यादव 
भएको २०५६ सालको दे.नं.१८९४ को लेनदेन म�ुा 
िमित २०५७।०४।२६ मा फैसला भई लेनदेन म�ुाका 
ऋणी ल�मे�वर यादवको नाउकँो िक.नं.१२९८ को 
०-४-१२ तथा िक.नं.५२३ को �े�फल ०-३-८ 
समेतका ज�गा उ� लेनदेन म�ुाको िबगोमा िललाम 
भई लेनदेन म�ुाका वादी फेकन साहका नाममा 
िमित २०६०।६।७ मा िललाम सकार गरी �ा�त 
ह�न आएको देिखन आउछँ । यी फेकन साहले वादी 
दाबीको ज�गा �ा�त गदा�का समयस�म िनजका 
िपता जीिवत नै रहेको अव�थामा ��ततु म�ुाका 
�ितवादी फेकन साह घरको म�ुय �यि� भई कारोबार 
गन�स�ने अव�थाको दिेखन आउदँनै । िनजको 
बाबकुो म�ृयपु�चात् आमा सजुान दवेीले घरको म�ुय 
भई �यवहार गरकेो कुरा िफराद लेखबाटै देिखएको 
छ । उपयु��बमोिजम ल�मे�र यादवसगँ लेनदने 
ह�दँाका बखत तथा म�ुा परी सोही म�ुाको ज�रयाबाट 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िललाम सकार 
गरी उ� ज�गाह� �ा� भएको अव�थामा यी फेकन 
साहले जनकपरु चरुोट कारखानामा काय�रत रहदँा 
आ�नो आज�न �योग नगरी सगोलको स�पि�बाट 
लेनदेन गरकेो भ�ने िजिकर वादी पनुरावेदकले िलएको 
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देिखदँैन । यसरी उ� ज�गाह� �ाि�को �ोत सगोलकै 
स�पि� हो भ�नेबार े वादीतफ� बाट �माण पेस गन� 
नसकेको अव�थामा यी �ितवादी फेकन साहले 
�ितउ�र पेस नगद�मा वादी दाबी प�ुने अव�था  
नदेिखने ।  

�ितवादी फेकन साहको रोजगारीको अव�था 
हे�रएमा पिन िनज जनकपरु चरुोट कारखानाका 
कम�चारी भई आय आज�न गन�स�ने देिखइरहेको 
अव�थामा िनजले आ�नो िनजी �ानसीप वा 
�यासबाट रकम लगानी गरी िललाम सकारका कारण 
िनजका नाममा दता� ह�न आएको देिख�छ । सगोलको 
स�पि�बाट रकम लगानी गरी िनजले �ा�त गरकेो 
देिखन आउदँैन । सगोलको स�पि�बाट ऋण लगानी 
गरी �ा�त भएको हो भ�ने कुरा पिन कहीकँतैबाट पिु� 
ह�न आएको नदेिखने । 

अत: �ितवादी फेकन साहका िपता जग�नाथ 
साह घरको म�ुय भएको र िनज जग�नाथ साहको 
म�ृयपुिछ सजुान देवी घरको म�ुय भई �यवहार गरकेो 
अव�थामा �ितवादी फेकन साहले आफूले रोजगारी 
गरी �ा�त गरकेो रकमबाट ऋण लगानी गन� स�ने नै 
देिख�छ । यसरी आ�नो िनजी �ानसीपबाट �ा�त 
भएको रकम लगानी गरी िललामको मा�यमबाट सकार 
गरी �ा�त भएको स�पि�लाई मलुकु� ऐन, अशंब�डाको 
१८ नं. अनसुार सगोलको मा�न कानूनसङ्गत 
नदेिखने । 

सगोलको स�पि� लगानी गरी वादी दाबीको 
ज�गा �ा�त भएको कुरा अकाट्य �माणबाट पिु� 
नभएका अव�थामा िववािदत ज�गा �ितवादी फेकन 
साहको �व:आज�नको भई अ�य दाजभुाइह�को हक 
ला�ने अव�था देिखएन । अतः पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुले �ितवादी फेकन साहले भोगे�� साहलाई 
रिज��ेसन पा�रत गरी िब�� गरकेो ज�गा िनजका अ�य 
अंिशयारह�को हक नला�ने भनी वादी दाबीबमोिजम ७ 
भागको ६ भाग िलखत बदर ह�ने ठह�याएको स�ु धनषुा 

िज�ला अदालतको िमित २०६७।६।५ को फैसला 
उ�टी गरी िलखत बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी 
प�ुन नस�ने ठहछ�  भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०७०।३।३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: िमन ुशाही
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-०४२९, िनण�य दता� बदर 
पखा�ल भ�काई िखचोला मेटाई चलन, जीवनकुमार 
पौड्यालसमेत िव. गोपाल मान�धर 

वादीले आ�नो िफराद दाबीमा �ितवादीको 
ज�गा हाल च�पथ �्याकिभ� परकेो भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । िववाद िन�पणका लािग �माण 
मकुररका �ममा िज�ला अदालतको आदेशानसुार 
िववािदत ज�गाको भई आएको नापन�सा मचु�ुका, 
नापीको न�सा तथा च�पथमा परकेो ज�गासमेतको 
िववेचना गरी पेस भएका �माणसमेतको मू�याङ्कन 
गरी वादी / �ितवादीको ज�गा यिकन गनु�पन�मा स�ु 
िज�ला अदालतबाट िववािदत िवषयमा सबदु �माणको 
मू�याङ्कन एवम् िववेचना गरी वादी / �ितवादीको 
ज�गा यिकन गरी इ�साफ गरकेो देिखन आउदैँन । 
स�ु िज�ला अदालतले फैसला गदा� �ितवादीले हाल 
सािबक गदा� वादी सज�िमनमा बसेको र हाल सािबक 
ह�दँाकै अव�थामा वादीको ज�गा कम भएको भनी 
फैसलाको म�ुय िनण�याधार बनाई संकिलत सबदु 
�माणको मू�याङ्कन र िववेचना गरी वादी दाबी प�ुने 
वा नप�ुने भनेको दिेखन नआउने । 

स�ु फैसला बदर भई पनुः इ�साफका 
लािग स�ु िज�ला अदालतमा पठाइएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाबाट �ितवादीको कानून�द� कुनै 
पिन हक अिधकारमा आघात प�ुने नभई िनण�यको 
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प�रप�वताका लािग मा� पनु: इ�साफका लािग 
पठाइिदएको देिखन आउछँ । पनुरावेदन अदालतबाट 
य�तो अिधकारको �योग म�ुाको अव�था 
प�रि�थितअनसुार गन� स�ने नै ह��छ । पनुरावेदन 
अदालतले कुनै प�लाई द:ुख िदने िनयतले िज�ला 
अदालतमा म�ुा िफता� पठाएको नभई व�तिुन� �पमा 
�माणह� बझुी िन�य�ल गन� लगाएको अव�था मा� 
हो । िविभ�न �माणह�को संकलन र मू�याङ्कन 
गरी िन�कष�मा प�ुन ु�यायको लािग अप�रहाय� ह�ने ह�दँा 
यस �कृितको िववादमा पनु: इ�साफ गन� स�ु िज�ला 
अदालतमा म�ुा िफता� पठाउनलुाई अ�यथा सो�न ुपन� 
अव�था नदेिखने ।  

तसथ� स�ु फैसला बदर गरी िववािदत िवषयमा 
जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी सङ्किलत सबदु �माणको 
यथे�ट मू�याङ्कन र िववेचना गरी इ�साफ गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।१२।१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-०५५६, जबरज�ती 
करणी, मनोज आचाय� िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला नाम प�रवित�त पदमपरु “क” ले 
छोरीलाई यी �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
िदएको िकटानी जाहेरीलाई समथ�न गद� अदालतसम� 
बकप�समेत गरकेो पाइ�छ । िमिसल संल�न पीिडतको 
मौकाको कागजलाई समथ�न गरी पीिडतले  अदालतमा 
समेत उपि�थत भई बकप� गदा�  िनज �ितवादी 
मनोज आचाय�ले पछािडबाट हात लगी मेरो िपसाब 

गन� ठाउमँा िछराएको र उसको िपसाब गन� मेरो 
िपसाब गन� ठाउमँा रािखिदनभुयो भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
पीिडतको योिन / ग�ुताङ्ग बािहर रातोपन छ भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ भने �ितवादीको िलङ्ग घष�ण 
भएको देिख�छ भ�ने �ितवादीको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखनकुा साथै उ� �वा��य परी�ण 
गन� डा.मनोज कुमार यादवले �ितवादीको िलङ्गको 
मािथ�लो भागमा रातोपन देिखएको र सो घष�णले 
भएको ज�तो िथयो भनी बकप� गरकेो एवम् डा. मोना 
�े�ठले पीिडतको योिनको बािहरी भागमा रातोपना 
२,३ ठाउमँा िथयो, घष�णले गदा� ह�न स�छ भनी बकप� 
गरकेो देिखएसमेतबाट िनज �ितवादी मनोज आचाय� 
वारदातको समयमा आफू गाउमँा डुिलिहडेँको भनी 
अनसु�धान अिधकारीसम�को सािबती बयान दबाबमा 
जबरज�ती गराएको भनी िलएको िजिकर िव�सिनय 
मा�न नसिकने । 

नाबािलग ब�चाको शारी�रक िवकासको 
अव�थाले िलङ्गको योिनमा पूण� �वेश स�भव नह�न 
पिन स�दछ र ��ततु वारदातमा �ितवादीले िलङ्ग 
�वेशको भरम�दरु �यास र घष�ण गरकेो अव�था पिन 
छ । घष�ण भएमा पिन जबरज�ती करणी मा�न ु पन� 
िस�ा�तसमेत (ने.का.प. २०७२, िन.नं. ९५१९) मा 
�ितपािदत भइसकेको ि�थितमा पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी मनोज आचाय�उपरको िकटानी 
जाहेरी र सो जाहेरीलाई समथ�न ह�नेगरी अदालतमा 
गरकेो बकप�, पीिडतको मौकाको कागज र 
अदालतसम� गरकेो बकप�, पीिडतको र �ितवादीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, िनज �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानका 
साथै िमिसल सलं�न �माणह�बाट यी �ितवादीले 
वष� ५ को नाबालकलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
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पिु� भइरहेको देिखदँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: उि�लिखत आधार र कारणह� 
समेतबाट �ितवादी मनोज आचाय�लाई स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतले जबरज�ती करणी उ�ोग गरकेो 
कसरुमा ५ वष� कैदको सजाय ह�ने र सोही महलको 
१० नं. र १०ग नं. बमोिजम पीिडतलाई पीडक 
�ितवादीबाट �ितपूित�बापतमा �.२५,०००।- 
(पि�चस हजार) भराई पाउने ठह�याई भएको िमित 
२०७१।२।५ को फैसला केही उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
सजाय ह�ने र सोही महलको १० नं. र १०ग नं. बमोिजम 
पीिडतलाई िपडक �ितवादीबाट �ितपूित�बापत 
�.२५,०००।- (पि�चस हजार) भराई पाउने ठह�याई 
भएको िमित २०७२।२।१९ को पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-WO-११९६, उ��ेषण / 
परमादशे, पवनकुमार खड्का िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, भाटभटेनी, काठमाड�समेत

�रट िनवेदकले आ�नो िनवेदन बेहोरामा 
“संसदीय सिमितले औलंा ठड्याउदँासमेत रो�न कुनै 
दािय�व िनवा�ह नगन� र �हरी संगठनिभ� एउटा �हरी 
जवानको भना�, स�वालगायतमा समेत ��य� संल�न 
देखाउने म��ी एवम् सिचवह� उ� घोटालामा संल�न 

छैनन् भनी भ�न नसिकने अव�था रहेको र ससंदीय 
सिमितले िवप�ी म��ी तथा सिचवह�को ��य� 
सलं�नता देखाएको भनी �ितवेदन पेस ग�रसकेको 
अव�था तथा हाल िवशेष अदालत, काठमाड�ले 
िवप�ी बनाइएका केही अिभय�ुह�ले समेत 
उनीह�को िनद�शनबमोिजम काय� गर े गराएको भनी 
साव�जिनक �पमा नै दोषी ठहर ग�रसकेको अव�था 
ह�दँा िनजह�ले उ�मिु� पाउने अव�था छैन” भनी 
िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम कुनै 
�यि�ह� उपर कुनै �यि� वा कुनै िनकायले गरकेो 
आशङ्का र अनमुानको आधारमा मा� म�ुा दायर गन� 
िम�ने नह�ने । 

कुनै िवषयमा भएको ��ाचारज�य अपराधमा 
अनसु�धान गन� िनकायका �पमा रहेको अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई िनवेदकले आ�नो 
िनवेदनमा उ�लेख गरझे� आधार र कारणसिहतका 
�माणह� नहे�रकन शङ्का र अनमुानकै आधारमा 
कुनै �यि�उपर ��ाचार म�ुा दायर गनु�  गराउन ुभनी 
यस अदालतले असाधारण अिधकार �े�को �योग गरी 
आदशे जारी गन� िम�नेसमेत ह�दँैन । कुनै �यि�उपर 
म�ुा च�ने वा नच�ने भ�ने स�ब�धमा स�ब� �माण 
हेरी िन�कष�मा प�ुन सिकने िवषय भएकोले अदालत, 
�वयम् नै वादीको �पमा �हण गरी यो यो �यि�ह�लाई 
��ाचारको अिभयोगमा म�ुा चलाउन ु भनी आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था नदेिखदँा िवप�ीह�का उपरमा 
समेत छानिबन गरी िनजह�लाई समेत िवप�ी बनाई 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ५९ को (ग) बमोिजम ��ाचार म�ुा 
दायर गनु�  गराउन ुभनी उ��ेषण, परमादेशलगायत जो 
चािहने आ�ा आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०७४५ र ०७१-
RC-००७३, कत��य �यान, ह�रराम था� िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. ह�रराम था�

िमिसल संल�न �माण कागजातह�को 
िव�ेषण गदा�, िमिसल सलं�न जाहेरी दरखा�त, 
घटना िववरण कागज, लास �कृित मचु�ुका र लास 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट मतृक िकरबहादरुको 
म�ृय ु कत��यबाट भएकोमा िववाद दिेखदँैन । ह�रराम 
था�ले मतृकका छोरासगँ रातो मोटरसाइकलवाला 
�यि�ले मतृकलाई घर प�ुयाइिद�छु भनी लगी गएको 
भनी भनेको आधारमा �यो मोटरसाइकलवाला मािनस 
खो�ने �ममा बाबलुालको पिन रातो मोटरसाइकल 
भएकोले र कालो कालो मोटो मा�छेले लगेको भनी 
�ितवादी ह�ररामले भनेको भनी जाहेरवालाले बकप� 
गरकेो अव�थाबाट �ितवादी ह�ररामले पटकपटक 
िवरोधाभाष कुरा गरकेो देिखने । 

�ितवादी ह�रराम था� र मतृक घरतफ�  
जान भनी घटना�थलकै बाटोितर गइरहेको भ�ने 
जाहेरवालाकै बेहोराबाट ��ट दिेख�छ । मतृकको 
खोजीतफ�  यी �ितवादी �यासरत नरहन ु र मानवीय 
संवेदनशीलता �कट गरकेोसमेत देिखन आउदैँन । 
वारदात�थल एका�त र सनुसान �थानमा रहनबुाट 
घटनाको ��य�दश� नह�न ु �वाभािवकै रह�छ भने 
सगैँ जवुा तास खेलेका, सगैँ र�सी सेवन गरकेा र 
पिछ छोरा िलन आउदँा घर जान निदई �ितवादी 
ह�ररामसगैँ बाटोमा जादैँ गरकेो �यि�को कत��यबाट 
म�ृय ुभएकोमा �ितवादी ह�ररामले आफू बेखबर रहेको 
भ�न ुर खोजतलासतफ�  पिन नला�नबुाट यी �ितवादी 
िनद�ष रहेछन् भनी अनमुान गन� नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
ह�रराम था�ले मतृक िकरबहादरु था�लाई कत��य गरी 

मारकेो ठहर गरी िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०७१।०३।१७ को फैसला िमलेकै दिेखने । 

�ितवादी र मतृकबीच पूव��रसइवी रहेको भ�ने 
िमिसलबाट नदेिखएको, सगैँ तास खेली र�सी सेवन 
गरी बाटोमा जादैँ गरकेो भनेपिन िनजकै कत��यबाट 
मरकेो भ�ने वारदातको ��य�दश� कोही नरहेको, 
मान� पूव�योजना बनाएको भ�ने पिन अनसु�धानबाट 
नखलेुको अव�थामा उि�लिखत घटना�मलाई 
सम�मा मू�याङ्कन गदा� �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको पूर ै सजाय गदा�  चक� पन� 
जाने िच�ले दखेेकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम �ितवादी ह�रराम था�लाई १०(दश) वष� 
मा� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १९

मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-WO-००५४, उ��ेषण 
/ परमादेश, नुतनकुमार थापा मगर िव. यादव िसंह 
मगरसमेत

दािखल खारजे नामसारी गन� �योजनका 
लािग अि�तम फैसला भएको ६ मिहनाको अविध 
�यितत भए वा �याद नाघेपिछ ��येक वष�को िनिम� 
ितरोको चार ख�डको एक ख�ड ज�रवाना गरी दािखल 
खारजे नामसारी गरी िदन ुपन� र ज�रवाना गदा� जितसकैु 
वष� भए पिन ितरोबमोिजम भ�दा बढी ज�रवाना गनु�  
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ह�दँनै र फैसलाबमोिजम दा.खा. नामसारी गरी िदनपुछ�  
भ�ने नै िवधाियकाको मनसाय रहेको देिखने ।

फैसला अि�तम भएको िमितले ६ मिहनािभ� 
दा.खा. नामसारीतफ�  िनवेदन िदन ु पन� र सो अविध 
�यितत भएपिछ पिन ��येक वष�का िनिम� ितरोको 
४ ख�डको १ ख�ड ज�रवाना गरी दा.खा. नामसारी 
गराउन सिकने �यव�था कानूनमा भएअन�ुप उदयपरु 
िज�ला अदालतले फैसलाबमोिजम दा.खा. नामसारी 
गन� उपयु��बमोिजमको ज�रवाना गरी दा.खा. नामसारी 
ग�रिदन ुभनी िमित २०७०।१।२७ मा भएको आदेश 
र सो आदेशलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७०।११।२९ को आदेश 
कानूनअन�ुप भएको देिखयो । फैसला काया��वयन 
गन� �ममा कानूनबमोिजम भएका आदेशह�बाट 
िनवेदकको संिवधान तथा कानून�ारा �द� 
स�पि�स�ब�धी हकािधकारमा आघात परकेो भ�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
उदयपरु िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।२४ 
को फैसला र सो फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६६।२।४ को 
फैसला तथा उ� फैसलाह� काया��वयन गन� �ममा 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१।१७ मा 
भएको आदशे र सो आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।११।२९ को 
आदेश मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४४ नं. 
को कानूनी �यव�थाको �ितकूल नदिेखएको र उ� 
आदेश�ारा िनवेदकको संिवधान तथा कानून�ारा 
�द� स�पि�स�ब�धी हकािधकारमा आघात पारकेो 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

एकल इजलास

स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७४-WO-००६६, 
उ��ेषण, सुिनलकुमार पटेल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

नेपालको संिवधानको धारा २९५(१) 
बमोिजम �देश सीमाङ्कनस�ब�धी संघीय आयोग 
गठन गन� िनवेदन माग गरकेो स�ब�धमा हेदा� 
नेपालको संिवधानको धारा २९५(१) मा “�देशको 
सीमाङ्कनस�ब�धी िवषयमा सझुाव िदन नेपाल 
सरकारले एक संघीय आयोग गठन गन� स�नेछ” भ�ने 
सवंैधािनक �यव�था देिखयो । यो यस अविधिभ� उ� 
आयोग गठन गरी स�नपुन� भ�नेसमेतको बा�या�मक 
सवंैधािनक �यव�था गरकेो नभई “नेपाल सरकारले एक 
सघंीय आयोग गठन गन� स�नेछ” भनी �य�तो आयोग 
नेपाल सरकारले िनण�य गरकेो अव�थामा मा� गठन 
ह�ने �कृित देिखएकोले उ� संवैधािनक �यव�थाबाट 
समेत उ� आयोग गठन नह�दँ ै पिन िनवा�चन �े� 
िनधा�रण ह�न नस�ने भ�ने नदेिखने । 

नेपालको संिवधानको धारा ५६(३) बमोिजम 
यो संिवधान �ार�भ ह�दँाका बखत नेपालमा कायम 
रहेका अनसूुची–४ मा उ�लेख भएबमोिजमका 
िज�लाह� रहेका �देश रहने छन् भनी �देशको 
सीमाङ्कन ह�ने आधार र तदन�ुप �देशको गठनसमेत 
भइसकेको देिख�छ । संिवधानको धारा २९५(१) मा 
“�दशेको सीमाङ्कनस�ब�धी िवषयमा सझुाव िदन 
नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गन� स�नेछ” 
भ�ने सवंैधािनक �यव�था रहेबाट �य�तो संघीय आयोग 
नेपाल सरकारले औिच�यता र आव�यकतासमेतलाई 
िवचार गरी हेरी गठन गन� स�ने �कृितको देिखने । 

जनसं�याको आधारमा िज�लाको सं�या 
पनुरावलोकन गनु�पन� ��ट संवैधािनक कानूनी आधार 
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िनवेदकले नै खलुाउन नसकेको अव�थामा सिंवधानको 
धारा ५६को उपधारा ३ सगँ स�बि�धत अनसूुची-४ 
मा तोिकएको िज�लाको सं�या तोिकिदइ� िकटानी 
गरकेो अव�थामा संवैधािनक �यव�थालाइ�  चनुौती 
िदइ�  िज�लाह�को पनुरावलोकन गरी सं�या घटाउने 
संवैधािनक र कानूनी आधार नै नदेिखदँा िज�लाको 
सं�या पनुरावलोकन भइसकेपिछ मा� िनवा�चन �े� 
िनधा�रण गनु�  भ�ने िनवेदन दाबीसमेत संिवधान र 
कानूनअन�ुपको दाबी मा�न िम�ने नदेिखने । 

िनवेदकले िमित २०७४।४।२२ मा 
��ततु िनवेदन दता� गरकेो र उ� िमितमा 
कानूनबमोिजम गाउपँािलका, नगरपािलकाको सं�या 
र सीमानासमेत यिकन भइसक� केही नगरपािलका 
र गाउपँािलकासमेतको िनवा�चन स�प�न भइसकेको 
देिखएकोले �देशको सीमाङ्कनसमेतस�ब�धमा कुनै 

िववाद नभई सघं, �दशे र �थानीय तहको िनवा�चन 
स�प�न गन� सिकने अव�थाको िव�मानता भएको र 
िज�लाको सं�या पनुरावलोकन ह�ने कुनै सवंैधािनक 
आधार नभएकोले  संिवधानको धारा ८४(१)(क) 
बमोिजम नेपाललाइ� जनसं�या र भौगोिलक अनकूुलता 
तथा िविश�ताका आधारमा एक सय प�स�ी िनवा�चन 
�े� कायम गरी ��येक िनवा�चन �े�बाट एकजना रहने 
गरी पिहलो ह�ने िनवा� िचत ह�ने िनवा�चन �णालीबमोिजम 
िनवा�चन ह�न स�ने नै देिखएकोले िनवेदकको िनवेदन 
दाबी �थम�ि�मै सवंैधािनक र कानूनी आधार िवनाको 
र संवैधािनक �यव�थालाइ� नै चनुौती िदएको देिखदँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल भदौ १ गते रोज ५ शभुम् । 


