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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, चैत – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

  



 

i 

िवषयसूची
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

सयंु� इजलास १ – ८ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िजङमा जाङव ु
शेपा�समेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत  

१ 

२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

दीपक भ�ने रघनुाथ 
यादव िव. कारागार 
काया�लय, वीरग�ज, 
पसा�समेत 

२ 

३.  
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. 
आिशष नेपाली भ�न े
आिशष साक�समेत 

३ 

४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

पदमबहादरु भजुेल िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

५ 

५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

उषािकरण यादव िव. 
भूिमसधुार काया�लय, 
धनषुासमेत 

६ 

६.  उ��ेषण 

अंजनीकुमार िसंहसमेत 
िव. उ�च अदालत 
जनकपरुसमेत 

७ 

इजलास नं. १ ८ – १३ 

७.  

ज�गाधनी 

�माण पजुा� 

िदलाई 

तमसकुसमेत 

बदर 

अ�फादेवी भ� िव. 
�ताप च�दसमेत 

६ 

८.  

नापीन�सा 
बदर ज�गाधनी 

�माण पजुा� 
बदर गरी हक 

कायम 

अ�फादेवी भ� िव. 
�ताप च�दसमेत 

९ 

९.  
लाग ुऔषध 

(चरेस) 

नेपाल सरकार िव. राज ु
भ�ने च��बहादरु 
�यौपानेसमेत 

११ 

१०.  रहजनी चोरी 
नेपाल सरकार िव. 
राजन यादवसमेत 

१२ 

११.  
जबरज�ती 

करणी उ�ोग 

भेषराज भ�ने 
मेखबहादरु ख�ी िव. 
नेपाल सरकार 

१२ 

इजलास नं. २ १३ – १७

१२.  गौवध 
राज ु भ� ने गणुाखर 
प�रयारसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

१३ 

१३.  कत��य �यान 
ितथ� तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

१४ 

१४.  
वैदेिशक 
रोजगार 

नेपाल सरकार िव. 
�याम कँुवरसमेत 

१५ 

१५.  िनषेधा�ा 

भीमसेन परुी िव. 
िज�ला सम�वय 
सिमितको काया�लय, 
भ�परुसमेत 

१६ 

इजलास नं. ३ १७ – ३०

१६.  
हक कायम 

नामसारी ज�गा 
दता�समेत 

मंगलदेवी शा�यसमेत 
िव. �ेमकृ�ण ता�ाकार १७ 



 

ii 

१७.  
दूिषत िनण�य 

दता� बदर दता� 
हक कायम 

सिुदप शाहीसमेत िव. 
अ�ल�मी 
ब�ाचाय�समेत 

१८ 

१८.  
कत��य �यान 
र �यान मान� 

उ�ोग 

राज ु डंगोल िव. नेपाल 
सरकार १९ 

१९.  
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 
नेपाल सरकार िव. 
सिुम�ा मान�धर 

२१ 

२०.  
सेयर लगत 
बदरसमेत 

जिम�रया देवी कुिम�नी 
िव. जिम�रया ए�ड 
सािव�ी क�या �कुल 
�ा.िल. समेत 

२२ 

२१.  
दूिषत अंश 

भरपाई बदर 

च�पादेवी 
कमा�चाय�समेत िव. 
सभु�ा कमा�चाय� 

२४ 

२२.  उ��ेषण 

डबलकुमारी पि�डत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग 
टंगालसमेत 

२५ 

२३.  
घसु �रसवत 
िलई ��ाचार 

गरेको 

नेपाल सरकार िव. 
िशवकुमार यादव २७ 

इजलास नं. ४ ३० – ३७

२४.  सवारी �यान 
नेपाल सरकार िव. 
गोपाल अ�गाई 

३० 

२५.  
दोहोरो दता� 

बदर 

अिमका अिहर 
यादवसमेत िव. रामव�ृ 
अिहरसमेत 

३० 

२६.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. हक�  
भ� ने रोहन थापासमेत 

३२ 

२७.  
मोही दता� 

नामसारी 

छुतहर पासमान िव. 

अशोक यादव 
३२ 

२८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

यादव थापाको हकमा 

कृ�ण ितिमि�सना िव. 

काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

३३ 

२९.  
लाग ुऔषध 

(�ाउन सगुर) 

रमेश चौधरी िव. नेपाल 

सरकार 
३४ 

३०.  जालसाजी 
धनवीर िसंगार िव. 

जीतबहादरु िसंगार 
३४ 

३१.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

अजु�न �े� िव. काठमाड� 

महानगरपािलका 

काया�लय, बागदरबार 
३५ 

३२.  उ��ेषण 

�तापबहादरु �े� िव. 

िज�ला �शासन 

काया�लय, बबरमहलसमेत 
३६ 

३३.  ठगी 

चि��का म�डल भिनने 

चि��का महतो िव. नेपाल 

सरकार 
३६ 

इजलास नं. ५ 
३७ – 

४३ 

३४.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

सवुण� शाही (सेन) िव. 

िज�ला िश�ा काया�लय 

रो�पासमेत 
३७ 

३५.  
िनषेधा�ा / 

परमादेश 

खेलावन तेली िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, 

बाकेँसमेत 
३८ 

३६.  फैसला बदर 
गोिव�द�साद �धान िव. 

िमनी�साद �धान 
३९ 



 

iii 

३७.  

नामसारी 
िनण�य बदर 
िलखत दता� 

बदर, अपतुाली 
हक कायम 

ल�मी मह�रा 
(ता�ाकार) िव. 
सीतादेवी पौडेल ३९ 

३८.  
अंश दता� र 

स�ब�ध 
िव�छेद 

िवदेशी�साद यादव िव. 
िग�रजादेवी राउत ४० 

३९.  कत��य �यान 
राज ु नगरकोटी भ�न े
राज ु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

४१ 

इजलास नं. ६ ४४ – ४८ 

४०.  

मानव 
बेचिबखन  

तथा 
ओसारपसार 

रामबहादरु खडका िव. 
नेपाल सरकार 

४४ 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�ाम रैदास िव. वडा 
�हरी काया�लय, 
नेपालग�जसमेत 

४५ 

४२.  कत��य �यान 
ितलकबहादरु खड्का 
िव. नेपाल सरकार 

४५ 

४३.  

ज�गा िखचोला 
मेटाई घर 

भ�काई चलन 
चलाई पाऊँ 

घोलर तेली िव. हा�न 
मसुलमान 

४७ 

इजलास नं. ७ ४८ – ५४ 

४४.  उ��ेषण 

साउ�ड �र�यटुमे�ट 
�ा.िल. िव. वैदेिशक 
रोजगार िवभाग, 
ब�ुनगरसमेत 

४८ 

४५.  अंश 
ल�मण�साद यादव िव. 
िदपनारायण यादव 

४९ 

४६.  उ��ेषण 

�ा�यापक 
डा.ऋिष�साद शमा� िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय 
काय�कारी प�रषद् को 
काया�लय, 
क�ित�परुसमेत 

५० 

४७.  उ��ेषण 

डा.राधे�याम िश�पकार 
िव. �वा��य तथा 
जनसं�या 
म��ालयसमेत 

५१ 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सूय�बहादरु 
अिधकारीसमेत १०२ 
जना िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

५२ 

४९.  
स�ब�ध 

िव�छेद अंश 
िनम�ला दमाई िव. 
छिवबहादरु दमाई 

५४ 

इजलास नं. ८ ५४ – ५९ 

५०.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

राम�यारी कोइरीसमेत 
िव. असिफ�  महतो 
कोइरीसमेत 

५४ 

५१.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. 
िमलन बमरेल भ� न े
सोमबहादरु बमरेल 

५५ 

५२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

च���साद भ�समेत  
िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

५७ 



 

iv 

५३.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

िभमबहादरु काक� िव. 
काठमाड� 
महानगरपािलका 
काया�लयसमेत 

५८ 

इजलास नं. ९ ५९ – ६९ 

५४.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 

बस�तकुमार राई िव. 
नेपाल सरकार 

५९ 

५५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

इ�र�साद साह तेली 
िव. कारागार काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत 

६१ 

५६.  

आव�यक 

व�तु 

संर�ण 

नेपाल सरकार िव. 
�ेमबहादरु भ�डारीसमेत ६२ 

५७.  आयकर 

ठुला कारदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन 
िव. यनुाइटेड ि�प�रट्स 
नेपाल �ा. िल. 

६४ 

५८.  उ��ेषण 

िखमिनिध लोहनी िव. 
सामा�य �शासन 
म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

६६ 

५९.  उ��ेषण 

िवरे��कुमार महतो िव. 
लोक सेवा आयोग 
के��ीय काया�लयसमेत 

६८ 

इजलास नं.१३ ६९ - ७५ 

६०.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. 
योगेश तामाङ ६९ 

६१.  
उ�पेषण / 

परमादेश 

RK भ�ने राजे��कुमार 

शा�य िव. �धानम��ी 

तथा मि��प�रषद् 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

७० 

६२.  जालसाजी 
रासलाल साहसमेत िव. 
दगुा� देवी यादवसमेत 

७२ 

६३.  
कत��य 

�यान 

�काश ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार ७३ 

एकल इजलास ७५ - ७६ 

६४.  परमादेश 

प�ुय�साद 
खितवडासमेत िव. 
म�ुय रिज��ारको 
काया�लय, सव��च 
अदालतसमेत 

७५ 

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - २

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७४-WO-०१०९, उ��ेषण 
/ परमादशे, िजङमा जाङवु शेपा�समेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�समेत 

नेपाल पवता�रोहण सङ्घको िमित 
२०७४।४।२१ र २२ गते िनवा�चन भएको त�यमा 
िववाद छैन । िमित २०७४।४।२२ मा सङ्घमा दता� 
रहेका पव�तारोही (बकु हो�डर) र पय�टन मजदरुबाट 
४ जना एवं सं�थागत सद�यम�ये १ जनाको िनवा�चन 
भएकोमा उ� िमित २०७४।४।२२ को िनवा�चन 
स�ब�धमा िनवेदकह�ले िववाद गरेको देिखएन । 
िमित २०७४।४।२१ मा भएको १५ जना पदािधकारी 
तथा के��ीय काय� सिमितका सद�यह�को िनवा�चन 
स�ब�धमा िनवेदकह�ले िववाद उठाएको देिखयो । 
िमित २०७४।४।२१ मा भएको िनवा�चनमा न�कली 
मतदाता र िवदेशमा भएका मतदाताको नामको 
प�रचयप� िमलेमतोमा गैरसद�यलाई िवतरण 
गरकेो कारण बदर ह�नपुन� भनी िनवेदकह�ले 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयमा उजरु गरकेो 
देिख�छ । िनवेदकह�को तफ� बाट �यसरी िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयमा उजरु परपेिछ िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�ले सोही 
काया�लयका कानून अिधकृत पारसमणी पोखरलेको 
संयोजक�वमा ४ सद�यीय छानिबन सिमित गठन 
गरकेो देिखने । 

िज�ला �शासन काया�लयबाट गिठत 
छानिबन सिमितले �वत�� पय�वे�क र उ�मेदवारका 
�ितिनिधसमेतको बयान िलएर आव�यक सबै सूचना 
िलई िन�प� �पमा िनवा�चन स�प�न भएको भ�ने 
बेहोराको �ितवेदन बझुाएको देिख�छ । उ� छानिबन 

सिमित गठनका िवषयमा त�काल िववाद नगरी 
सिमितले छानिबन गरी �ितवेदन बझुाएप�ात् आ�नो 
प�मा �ितवेदन नआएपिछ मा� छानिबन सिमित 
गठनबार ेपिन �� उठाएको दिेखएकोले िनवेदकह�ले 
��ततु िनवेदन �व�छ �दय िलई दायर गरकेो 
देिखएन । िज�ला �शासन काया�लयबाट गिठत छानिबन 
सिमितले छानिबन गरी िदएको �ितवेदन अ�ययन गदा� 
मतदान �थलमा िवजयी ह�ने प�का र िनवेदकह� 
प�का �ितिनिधह� रहेको भ�ने दिेख�छ । यसरी 
िनवा�चनमा सहभागी उ�मेदवारका �ितिनिधसमेत 
राखी िविधपूव�क िनवा�चन स�प�न भएर मत प�रणाम 
आउदँा पदािधकारीमा अ�य� पदका ��यासी िजङवा 
िजङव ु शेपा� स�तिबर लामाको भ�दा ६७ मत कम, 
ि�तीय उपा�य� पदको ��यासी िनवेदक िङमी 
शेपा� माया शेपा�को भ�दा ८६ मत कम, सिचव पदमा 
िनवेदक फुपू छेवाङ शेपा� िटकाराम ग�ुङको भ�दा 
२९ मत कम, कोषा�य� पदमा िनवेदक िबमल नहक� 
सदुश�न �यौपानेको भ�दा १२ मत कम र िनजह�का 
समूहबाट सद�य पदमा उ�मेदवार भएका िनवेदकह� 
पिन कम मत �ा� गरी िनवा�चन प�रणामबाट पराजय 
भएपिछ िनवेदक िजङवा जाङब ुशेपा�समेतले िनवा�चन 
कानूनिवपरीत भएको भनी �� उठाएको देिख�छ । 
िनवेदकह�ले िज�ला �शासन काया�लयमा गरकेो 
उजरुीमा २२ जना मतदाताको नाममा अ�य �यि�ले 
मतदान गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए पिन ती को को 
�यि�ले को कसको नामबाट मतदात गर े भ�ने कुरा 
िनवेदकह�ले देखाउन सकेको नदेिखदँा िनवेदककै 
उजरुी परी छानिबनका लािग गठन भएको सिमितले 
छानिबन गरी िदएको �ितवेदनको आधारमा िज�ला 
�शासन काया�लयले िमित २०७४।५।२ मा गरकेो 
िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा िनवेदकह� 
स�ुदेिख नै अि�तमस�मको काय��ममा सहभागी 
भएर पिन हाल िववाद गरकेो भ�ने उ�लेख भएको 
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देिख�छ । िनवेदकह�ले आफूह� िनवा�चनमा सहभागी 
नभएको भ�न सकेको देिखदँनै । िनवा�चनको स�ुदेिख 
अि�तम चरणस�म सि�यतापूव�क सहभागी भएका 
िनवेदकसमेतका �ितिनिध राजे�� सवेुदी रोहवरमा 
बसेको देिख�छ । िनवा�चन �वत��पूव�क नभएको 
भए �ितिनिधह�ले त�काल िनवा�चन आयोगसम� 
िलिखत उजरुी िदन स�ने अव�थाको िव�मानता 
पिन भएको देिख�छ । िदनभरी शाि�तपूव�क �पमा 
िनवा�चनमा सहभागी भएर मत प�रणाम आउदँा धेर ै
मतको मता�तरले िनवेदकह� परािजत भएप�ात् को 
िववादमा िनवेदकह�को सवंैधािनक र कानूनी हकमा 
आघात पगेुको भ�न िम�ने नदेिखदँा िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लयको िमित २०७४।५।२ को िनण�य 
बदर गनु�पन� दिखन आएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७५ साल काित�क २९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७४-WH-००६१, 
ब�दी��य�ीकरण, दीपक भ�ने रघुनाथ यादव िव. 
कारागार काया�लय, वीरग�ज, पसा�समेत

िनवेदक दीपक भ�ने रघनुाथ यादवलाई 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।२।२ को फैसलाअनसुार 
४ वष� कैद र �. २५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी 
भएको फैसला अि�तम भइरहेको र सो अविधमा िनज 
थुनामा रहेको नदेिखई कैद नब�दैको अव�थामा पनुः 
आगलागी म�ुामा िमित २०७३।९।१३ मा धनषुा 
िज�ला अदालतबाट ४ वष� कैद ह�ने ठहरी कैदमा 
बसेको दिेखने । 

�ितवादी रघनुाथ यादवसमेत भएको 
२०६५ सालको स.फौ.नं. २२९ को अपहरण तथा 
शरीर ब�धक म�ुामा �ितवादीलाई ४ वष� कैद र 

�. २५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।२।२ गते फैसला भएकोमा 
उ� फैसला अि�तम भएर रहेको देिखयो । उ� म�ुाको 
पपु��को �ममा यी �ितवादी धरौटी राखी तारखेमा 
रहेकोमा फैसलाअनसुार कैदमा बसेको र ज�रवाना 
ितरकेो कागज �माण िनवेदकले पेस गन� सकेको 
नदिेखने ।  

�ितवादी दीपक भ�ने रघनुाथ यादव िमित 
२०७०।९।१० मा आगो लगाएको वारदातमा िमित 
२०७०।९।२९ मा प�ाउ परी थनुामा रिहरहेको र 
िनजउपर चलेको ०७०-CR-०११२ नं. को आगो 
लगाएको म�ुामा िनज �ितवादीलाई ४ वष� कैद 
सजायसमेत ह�ने ठहरी िमित २०७३।९।१३ मा 
धनषुा िज�ला अदालतबाट फैसला भई उ� म�ुाको 
फैसलाअनसुार २०७४।९।६ स�म थनुामा बसेको 
देिखयो । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४१ नं. को 
अि�तम वा�यांशले फैसला भइसकेपिछ कैद नब�दै वा 
थनुा कैद बसेको अव�था वा थुना कैदबाट छुटेको वा 
भागेको अव�थामा अक� कसरु गरकेोमा सो कसरुबापत 
कानूनबमोिजम थप कैद ठे�नपुछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको र �ितवादीको हकमा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुारको अव�थाको िव�मानता 
रहेको दिेखदँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम कैद 
खा�न िम�ने देिखएन भनी िज�ला अदालतबाट 
आदशे भएको देिखयो । त�प�ात् उ� अदालतबाट 
�ितवादीको नाउकँो कैदीपजु� कारागार काया�लय पसा� 
वीरग�जमा पठाएको देिखने । 

िज�ला अदालतको आदशेउपर िनवेदकले 
अ.व.ं १७ नं. बमोिजम उ�च अदालत जनकपरुमा 
दायर गरकेो िनवेदनमा "ऐजन ४१ नं. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार फैसला भइसकेपिछ कैदमा नब�दैको 
अव�थामा अक� कसरु गरकेोमा सो कसरुबापत 
कानूनबमोिजम कैद ठे�नपुछ�  भ�ने आदेश भएको 
देिख�छ । िनवेदक दीपक भ�ने रघनुाथ यादवलाई 
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अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।२।२ को फैसलाअनसुार ४ 
वष� कैद र �. २५०००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला 
अि�तम भइरहेको र सो अविधमा िनज थनुामा रहेको 
नदेिखई कैदमा नब�दकैो अव�थामा पनुः आगलागी 
म�ुामा िमित २०७३।९।१३ मा धनषुा िज�ला 
अदालतबाट ४ वष� कैद ह�ने ठहरी कैदमा बसेको 
देिख�छ । उपय�ु त�यगत अव�था र द�ड सजायको 
४१ नं. को कानूनी �यव�थाको आधार िलई धनषुा 
िज�ला अदालतबाट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
कैद खा�न िम�ने देिखएन भनी िमित २०७४।९।१४ 
गते आदेश भएकोसमेत देिखने ।

यी �ितवादीउपर २०६५ सालमा 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुा चली ४ वष� कैद 
र �. २५०००।- ज�रवाना ह�ने गरी फैसला भई सो 
फैसलाउपर पनुरावेदन परी िमित २०६९।२।२ मा 
अि�तम फैसला भएको देिख�छ । उ� म�ुामा िनज 
�ितवादी पपु��का लािग थनुामा नबसी धरौटीमा छुटी 
रहेको देिख�छ । थनुामा नै नरहेको अव�थामा पनुः 
२०७०।९।१० मा भएको आगो लगाएको वारदातमा 
िनज िमित २०७०।९।२९ मा प�ाउ परी सो िमितदेिख 
थुनामा रहेको दिेखयो । उ� आगलागी म�ुामा बसेको 
कैद र अिघ�लो अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा 
भएको कैदलाई खापी एउटा मा� सजायमा कैद 
ग�रपाउ ँभ�ने िजिकरतफ�  हेदा� सािबक मलुकु� ऐनको 
द�ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको उि�लिखत 
�ावधानबमोिजम िनवेदकको अलगअलग म�ुाको 
कैद खापी एउटा मा� कैद ब�न पाउ ँ भ�ने िजिकर 
कानूनसङ्गत नदिेखने ।  

अतः अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा 
थुनाबाट छुटेको अव�था रहेको साथै २०६९।२।२ मा 
कैद सजाय ह�ने भ�ने फैसला भएको देिखदँा सो फैसला 
पनुरावेदन तहबाट सदर भएको अव�था रहेबाट द�ड 
सजायको महलको ४१ नं. को अि�तम वा�यांशले 

िनजलाई आगलागीको कसरु गरबेापत थप सजाय ह�ने 
अव�था ह�दँा दवैु कैद खापी कैदी पजु� िदने गरी भएको 
उ�च अदालत जनकपरुको आदशे िमलेकै दिेखदँा उ� 
आदशेलाई उ��ेषणको आदेशले बदर ग�ररहन ुपरने । 
िनवेदन मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ाने�� इटेनी 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७५ साल पौष २ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-१५३८, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. आिशष नेपाली भ�ने आिशष 
साक�समेत

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा No 
any fresh injury or laceration in the hymen, 
Hymen not intact, No active bleeding भ�ने, 
शरीरको अ�य अव�था स�ब�धमा No any injury 
or scratch marks noted on face, breast, 
back, abdomen, thighs and vulva भ�ने, 
��यथ� �ितवादी आिशष नेपाली, िवदरु सनुार, ल�मण 
नेपाली, नवराज ढंुगाना, सरोज सनुार, दीपक प�रयार 
र समुन ग�ुङको �वा��यय परी�ण �ितवेदनमा No 
discharge seen from penis, No any wounds 
seen near penis, no discharge found 
on clothes / body भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । �यसैगरी ��यथ� �ितवादी सशुील िव.क.को 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा No any struggle 
mark, injuries, No any stain on under wear, 
abrasions; spermatozoa not seen भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको देिखने । 

पीिडत प�रवित�त नाम पोखरा १९ ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� आफूलाई ��यथ� 
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�ितवादी ८ जनाले जबरज�ती करणी गरकेो उ�लेख 
गरकेो भए पिन अदालतमा मौकाको बेहोरा समथ�न नगरी 
३ जनाले जङ्गलमा लगी जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् 
भनी लेखाएको कुरा िनजको बकप�को सवाल जवाफ 
११ बाट देिख�छ । पीिडत पोखरा १९ ले बकप�मा 
तीनजना भनेकाम�ये ��यथ� �ितवादी आिशष नेपाली 
भ�ने आिशष साक�को नाम पिन पोल गरकेो भए पिन 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट करणी भएको 
त�यको प�्ुयाई ंशङ्कारिहत तवरबाट भएको नपाइने । 
 जाहेरीमा पीिडत िमित २०७२।६।२१ गते 
फेला परके� भिनए पिन पीिडतले आफू प�रवारमा 
२० गते नै पगेुको भनेर बकप� गरकेो देिखदँा िमित 
२०७२।६।२१ गते पीिडत फेला परकेो भ�ने कुरा 
िव�सनीय दिेखएन । यसरी जाहेरी बेहोरा समथ�न 
गरी पीिडत आफँैले बकप� गन� नसक� �ितवादीसगँ 
होटलमा बसेको र होटलमा ब�दा पिन �ितवादीले 
करणी गरनेन् भनी गरकेो बकप�ले पीिडत पोखरा 
करणीको कारण पीिडत भएको नदेिखदँासमेतका 
आधार र कारणबाट �ितवादी सशुील िव.क.लाई 
सफाइ िदएको उ�च अदालत पोखराको फैसला 
अ�यथा नदेिखने ।

�ितवादीह� ल�मण नेपाली, सरोज सनुार, 
दीपक प�रयार, िवदरु सनुार, समुन ग�ुङ र नवराज 
ढंुगानाको हकमा िवचार गदा� ��यथ� �ितवादीह� 
सह�ितवादी आिशष नेपाली भ�ने आिशष साक�ले 
िमित २०७२।६।१६ गते बरालडाडँा ि�थत घासेँ 
चौरको झाडीमा पीिडत पोखरा १९ लाई ललाई 
फकाई प�ुयाएपिछ पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� 
बोलाएअनसुार ��यथ� �ितवादीह� वारदात�थलमा 
गएर रातभर पीिडत पोखरा १९ लाई पालैपालो 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा िनजह�लाई 
कानूनबमोिजम सजाय गरी पाउन मागदाबी िलई 
अिभयोग मागदाबी िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� 
म�ुय �पमा ��यथ� �ितवादीह�लाई सह�ितवादी 

आिशष नेपाली भ�ने आिशष साक�ले बोलाएकाले 
गएका ह�न् भ�ने देिख�छ । ��यथ� �ितवादी आिशष 
साक�को अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
हेदा�  आफूले ��यथ� �ितवादीलाई बोलाएको हो, तर 
उनीह� घटना�थलमा आएनन् भ�ने उ�लेख भएको 
छ । �यसैगरी सह�ितवादी सशुील िव.क. को मौकाको 
बयानमा पिन आिशष साक�ले बोलाएको तर िनजह� 
नआएको भ�ने कुरा नै देिख�छ । ��यथ� �ितवादीह� 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा इ�कारी 
रहेको दिेख�छ । यसरी ��यथ� �ितवादीउपर अिभयोग 
प� र पनुरावेदन प�मा आरोिपत कसरुमा सजाय गन� 
माग भएको भए पिन ��यथ� �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो �माण पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम प�ुयाउन 
सकेको नदिेखने ।

कुनै �यि�उपर आरोिपत कसरु गरकेो दाबी 
िलन ुमा� पया�� ह�दैँन । �यो आरोप �माणले िव�सनीय 
�पबाट समिथ�त गनु�  पिन दाबी िलनेको कानूनी कत��य 
ह��छ । ��यथ� �ितवादी ल�मण नेपाली, सरोज सनुार, 
दीपक प�रयार, िवदरु सनुार, समुन ग�ुङ र नवराज 
ढंुगानाले पीिडत पोखरा १९ लाई िमित २०७२।६।१६ 
गते जबरज�ती करणी गरकेो त�य �मािणत गन� 
सकेको देिखदैँन । �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा इ�कारी रहेका 
छन् । य�तो अव�थामा ल�मण नेपाली, सरोज सनुार, 
दीपक प�रयार, िवदरु सनुार, समुन ग�ुङ र नवराज 
ढंुगानालाई सजाय गन� िम�ने नदेिखने । 

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले पीिडत 
पोखरा १९ को वारदात भएको ६ िदनपिछ िमित 
२०७२।६।२२ मा मा� �वा��य परी�ण भएको कारण 
जबरज�ती करणीको ल�ण देखा नपरकेो हो, ��यथ� 
पीिडतले आफूउपर ��यथ� �ितवादी आिशष नेपाली 
भ�ने आिशष साक� र सशुील िव.क.ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
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भनी लेखाएको अव�थामा िढलो गरी जाचँ भएको 
�वा��य परी�ण भएको आधारमा आरोिपत �यि�लाई 
सफाइ िदन निम�ने भनी िजिकर िलएको देिखने । 

जबरज�ती करणीको वारदात ह�न पीिडतको 
शरीरमा कुनै न कुनै �कारको घाउ खत चोट पटक 
लागेको पिन दिेखनपुन� ह��छ । यस म�ुाक� पीिडत 
पोखरा १९ को छाती, �तन, पेट र िपठ्युसँमेतमा कुनै 
�कारको चोट पटकको िच� भएको देिखदँैन । वीय� 
पिन फेला परकेो देिखदँनै । जबरज�ती करणी भएर 
��यथ� �ितवादीले वीय� �खलन गरकेो भए �यो वीय� 
कसरी सफा ग�रयो भ�ने कुरा पिन ख�ुन सकेको 
देिखदँैन । पीिडतको छाती सामा�य, पेट नरम, पेटिभ� 
चोट पटक नलागेको र योिनमा कुनै नया ँ घाउ चोट 
नपाइएको भ�ने बेहोराको �ितवेदन िदने िवशेष� डा. ले 
अदालतमा �ितवेदन बेहोरा समथ�न गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । ६ िदनमा नै घाउ चोट िनको भइस�ने 
अव�था पिन ह�दैँन । १८ गतेदेिख होटलमा बसेको 
अव�थाले पनुरावेदन िजिकर समथ�न ह�न स�दैन । 
तसथ�, घटना भएको भिनएको ६ िदनपिछ �वा��य 
परी�ण गरकेो कारण करणी भएको ल�ण नपाइएको 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।  

पीिडतको भनाइलाई म�ुय �माण मानी 
�ितवादीह�लाई दोषी ठहर गनु�  पद�छ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको िजिकर रहेतफ�  िवचार गदा� 
जबरज�ती करणीको कसरुमा पीिडतको भनाइलाई 
मह�वपूण� �माणको �पमा िलइनपुन� कुरामा िववाद 
छैन । तर पीिडतको भनाइ शंकाय�ु भएको पीिडतको 
शारी�रक परी�णबाट वारदातको प�्ुयाई ं भएको 
नपाइएको अव�थामा िसफ�  पीिडतको भनाइको 
आधारमा सजाय गनु�  �यायस�मत ह�न स�दैन । 
�ितवादीह�लाई सजाय गन� िनजह�उपर लागेको 
अिभयोगको प�्ुयाई ं त�यपरक �पबाट ह�नै पन� ह��छ । 
अिभयोग दाबी समि�गत �माणबाट पिु� ह�न नसकेको 

��ततु वारदातमा पीिडतको बकप�को आधार 
िलई �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गनु�पन� भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर �यायसङ्गत नदेिखने । 

अतः मािथ ग�रएको िववेचनासमेतको 
आधारमा स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी ��यथ� 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठहर गरकेो उ�च 
अदालत पोखराको िमित २०७४।१।१९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २५ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७५-WH-००३९, ब�दी��य�ीकरण, 
पदमबहादुर भुजेल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश मूलत: 
गैरकानूनी �पमा ब�दी बनाएका �यि�लाई थनुाबाट 
म�ु गन� जारी ग�रने ह�दँा यो ��य�त: �यि�को 
वैयि�क �वत��ता एवं मानव अिधकारको संर�णसगँ 
स�बि�धत रहेको ह��छ । कानूनी शासन �यव�थामा 
कानूनबमोिजम बाहेक �यि�का वैयि�क �वत��तामा 
अङ्कुश लगाउन सिकँदैन । रा�यले नाग�रकका 
वैयि�क �वत��तामा अङ्कुश लगाउदँा सारवान् 
कानून र काय�िविध कानूनले िनिद�� गरकेा कानूनी 
�यव�थाह�को अ�रश: पालना गनु�पन� । िनवेिदकालाइ 
थनुामा नै राखी अनसु�धान गनु�पन�स�मको उिचत एवं 
पया�� आधार र कारण उ�लेख नगरी भएको उ� �याद 
थपस�ब�धी काय�ह� कानूनत: िमलेको नदेिखदँा यी 
िनवेिदका हाल �याियक िहरासत (Judicial Custody) 
मा रहेको भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

िनवेदनमा उि�लिखत वारदातको स�ब�धमा 
नेपाल क�यिुन� पाट�का �व�ा तथा �थायी 
सिमित सद�य खड्गबहादरु िव�कमा�लाई प�ाउ 
गरी इलाका �हरी काया�लय, दाङको िहरासतमा 
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राखेउपर यस अदालतमा दायर भएको ०७५-WH-
००२८ को ब�दी��य�ीकरण िनवेदनमा सनुवुाइ 
ह�दँा िनज खड्गबहादरु िव�कमा� थनुाम�ु ह�ने भनी 
यस अदालतबाट िमित २०७५।०५।२९ गते आदेश 
भएको देिखयो । सोही वारदातको स�दभ� र िवषयलाई 
िलई िनवेिदकालाई हाल प�ाउ गरकेो अव�था ह�दँा 
समान अव�था र प�ृभूिमका उि�लिखत खड्गबहादरु 
िव�कमा� थुनाम�ु ह�ने भनी यसै अदालतबाट 
आदेश जारी भएको ि�थितमा समान अव�थाका 
यी िनवेिदकाको हकमा समेत िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने नै देिखने । 

�वत�� �यायपािलका लोकत��को �मखु 
आधार हो । लोकताि��क शासन �यव�थामा 
अदालतको आदेशको प�रपालना र स�मान स�बि�धत 
सबैले गनु�पन� ह��छ । यो लोकत��को मौिलक च�र� पिन 
हो । कानूनको शासनको अवल�बन रा�यका िज�मेवार 
िनकायह�ले गनु�पन�मा अदालतबाट ियनै िनवेदकका 
स�ब�धमा ०७५-WH-००२४ र ०७५-WH-००२९ 
को ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा सनुवुाइ भई 
गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गनु�  भनी आदेश जारी भएको 
अव�थामा पिन सो आदेशको स�मान र प�रपालना गन� 
दािय�व भएका िज�मेवार िनकायह�बाट नै त�काल 
थुनाम�ु नगरी िविभ�न कारण देखाई पटकपटक प�ाउ 
गरी िभ�न िभ�न �थानमा घटेका िवगतका वारदातको 
अनसु�धानको नाउमँा िनर�तर आ�नो क�जामा रा�ने 
उ�े�यले पनु: प�ाउ गरकेो पाइदँा सो प�ाउ गन� काय� 
फरक राजनीितक �ि�कोण र पूवा��हका कारण �व�ृ 
भावनाबाट भए गरकेो मा�नपुन�स�मको अव�था दिेखन 
आउने । 

अतः व�तिुन�  आधार र कारणिवना 
िनवेिदकालाई प�ाउ गन� र अनसु�धानको �ममा भनी 
थुनामा रा�ने काय� सारवान् तथा काय�िविध कानून�ारा 
िनिद�� �ि�याको अवल�बन नगरी िहरासतमा राखेको 
देिखएको र सो िहरासतमा रा�ने काय� �व�ृ भावनाबाट 

अिभ�े�रत भएको दिेखदँा �याियक �ि�कोणबाट समेत 
औिच�यपूण� नभएकाले िनवेिदका उमा भजुेलको हकमा 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठाकुर�साद खरले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै �कृितको ०७५-WH-००४०, 

ब�दी��य�ीकरण, सीमा के.सी. िव. गहृ 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत भएको म�ुाको 
आदशे यसै �कृितको रहेको ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-WO-०८२४, उ��ेषण / 
परमादेश, उषािकरण यादव िव. भूिमसुधार काया�लय, 
धनुषासमेत

��ततु िववादमा भूिमसधुार काया�लय, 
धनषुाले िनवेिदकाको नाममा जारी गरकेो �याद सूचना 
िवप�ीले मोही नामसारी ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा 
उ�लेख भएको िसरहा िज�ला िसरहा नगरपािलका वडा 
नं. ६ ि�थत घर दैलोमा टासँ भएको देिख�छ । उ� टास 
भएको �याद मािथ उि�लिखत मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० 
नं. स�मत छ, छैन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� िमिसल 
सलं�न रहेको ज�गाधनी दता� �े�तामा ज�गाधनीको 
नाम थर र वतन महलमा नाम उषािकरण राय, िसराहा 
िज�ला िसरहा प. िसरहा वडा नं. ६ उ�लेख भएको 
देिख�छ । यी िनवेिदका आफँैले िमित २०५८।१२।१९ 
मा भूिमसधुार काया�लय धनषुामा मोही लगत क�ा 
ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा ज�गावालाको ठेगाना 
िसरहा िज�ला िसरहा नगरपािलका वडा नं. ६ उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । िनवेिदकाकै नामको िक.नं. ३६९ 
को ज�गाको मोही िशवनारायण राय अमातले सो 
काया�लयमा पेस गरकेो िलिखत जवाफको �मािणत 
�ितिलिपमा पिन िनवेिदकाको ठेगाना सोही िसरहा 
िज�ला िसरहा नगरपािलका वडा नं. ६ उ�लेख भएको 
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देिखने । 
िनवेिदकाले िमित २०६९।८।१८ मा राजे�� 

यादवलाई ज�गा राजीनामा ग�रिददँा पिन िनवेिदकाको 
वतन िसरहा िज�ला िसरहा नगरपािलका वडा नं. ६ 
नै उ�लेख भई राजीनामा पा�रत भएको दिेख�छ । 
िनवेिदकाले भने उि�लिखत ठेगाना आ�नो होइन, 
का.िज. क�ित�परु नगरपािलका वडा नं. ९ हो भनी 
िजिकर िलएको देिख�छ । िमिसल संल�न रहेका 
ज�गासगँ स�बि�धत ज�गाधनी पजुा�लगायतका 
कागजातमा िनवेिदकाको ठेगाना िसरहा िज�ला िसरहा 
नगरपािलका वडा नं. ६ उ�लेख भएको देिख�छ । 
िनवेिदकाले आ�नो वतन प�रवत�न भएको जानकारी 
गरकेो पिन देिखदँैन । िनवेिदकाले आ�नो ठेगाना 
प�रवत�न भएको जानकारी निदएको अव�थामा िसरहा 
िज�ला, िसरहा नगरपािलका वडा नं. ६ होइन भ�नलेु 
कुनै कानूनी मा�यता पाउन स�ने ह�दँनै । िनवेिदका 
आफँैले भिुमसधुार काया�लय, धनषुामा मोही लगत 
क�ा गरी पाउन िदएको िनवेदनमा सोही वतन उ�लेख 
गरकेो छ । �यस कुरालाई िनवेिदकाले अ�यथा भ�न 
सकेको पिन देिखदैँन । आफँैले िदएको िनवेदनमा नै 
आफूले आ�नो ठेगाना होइन भनेको ठेगाना नै लेखेको 
देिखदँा िनवेिदका सफाहात िलएर अदालत �वेश 
गरकेो देिखएन । सफाहात िलएर अदालत �वेश नगन� 
प�लाई अदालतले सहयोग गन� नस�ने ।  

िनवेिदकाले भिुमसधुार काया�लय धनषुाको 
िमित २०६६।३।९ को िनण�य यस अदालतबाट 
ने.का.प. २०५४, अङ्क ४, िनण�य नं. ६३५३ मा 
�ितपािदत िस�ा�तको िवपरीत भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । �यस स�ब�धमा िवचार गदा� �यस �ितपािदत 
िस�ा�तमा एका वडामा रहेको ज�गाको अक�  वडामा 
�कािशत अनसूुचीलाई मा�यता िदन निम�ने भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । �यसैगरी ने.का.प. २०५५, 
िनण�य नं. ६५५८ मा  �ितपािदत िस�ा�त पिन 
यस िववादसगँ अस�बि�धत देिख�छ । िकनभने उ� 

िस�ा�त गा.िव.स.को िसफा�रसको आधारमा मोही हक 
कायम ह�न स�दनै भ�ने स�ब�धमा �ितपादन भएको 
छ । तर यस िववादमा अनसूुची, लगत र गा.िव.स.को 
िसफा�रस बदरको माग नभई भूिमसधुार काया�लय, 
धनषुाले िवप�ी इ��ादेवी झाको नाममा मोिहयानी हक 
�माणप� बनाउने ठहर गरकेो िमित २०६६।३।९ को 
िनण�य बदर भएको प�र�े�यमा त�य फरक परकेाले 
उ� �ितपािदत िस�ा�त यस �रट िनवेदनमा आकिष�त 
ह�ने दिेखएन । यसरी िनवेिदकाले राजे�� यादवलाई 
ज�गा राजीनामा गदा�को पा�रत िलखत, ज�गाधनी 
दता� �े�ता र िनवेिदका आफँैले भूिमसधुार काया�लय, 
धनषुामा िदएको िनवेदनबाट िनजको वतन िसरहा 
िज�ला िसरहा नगरपािलका वडा नं. ६ भ�ने कुरा 
समिथ�त भएको साथै सो ठेगानामा अ.वं. ११० नं. 
को रीत प�ुयाई �यादसमेत तामेल भइरहेको देिखदँा 
भूिमसधुार काया�लयको िमित २०६६।९।३ को 
िनण�यमा �िुट देिखएन । तसथ� �रट िनवेदन जारी गन� 
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित सवंत् २०७५ साल �ावण २८ गते रोज २ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-WO-००२५, उ��ेषण, 
अंजनीकुमार िसंहसमेत िव. उ�च अदालत 
जनकपुरसमेत

िनवेदकले एउटै मचु�ुकामा उ�लेख 
भएकाम�ये केही बदर र केही सदर ह�ने ह�दैँन भ�ने 
कुरालाई उजागर गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� िमिसल 
सलं�न रहेको िमित २०७३।९।२५ को ब�डा मचु�ुका 
हेदा�  िक.नं. ९८ मा ०-२-१४-२, िक.नं. ९६ र ९७ 
मा �मशः ०-२-१२-२ र ०-२-२-२ ज�गा भई िक.नं. 
९८ को ज�गामा घर पिन भएको देिख�छ । िक.नं. ९८ 
को ज�गा र घर ब�डा गरकेो हकमा उ�च अदालत 
जनकपरुले सो  हदस�म बदर गरकेो देिख�छ । सो 
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आदेश सो हदस�म बदर भएपिछ अब िक.नं. ९६ र 
९७ को हकमा बदर नभएको हकमा स�म िवचार 
गनु�पन� देिखयो । तदन�ुप िक.नं. ९६ र ९७ को हकमा 
ब�डा मचु�ुका बदर ह�नपुन� हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� एउटै मचु�ुकामा धेर ैबेहोरा भई केही बेहोरा 
िठक र केही बेहोरा बेिठक भए बेिठक जित बदर ह�न 
स�छ । िठक जित सदर ह��छ । स�पूण� मचु�ुका बदर 
नगरी मचु�ुकाको एक ख�ड मा� बदर ह�न स�दनै भ�ने 
�रट िनवेदकको िजिकर औिच�यपूण� र �यायस�मत 
मा�न सिकँदैन । �यसमा पिन अक� प� मिहला 
भएको दिेखदँा कानूनको नजरमा औिच�यपूण� रहेको 
ब�डासमेत बदर गद� जाने हो भने मिहला अझ पीिडत 
ह�न प�ुछन् । तसथ�, िक.नं. ९६ र ९७ को हकमा भएको 
ब�डा मचु�ुका बदर नगन� गरी भएको उ�च अदालतको 
आदेश िमलेकै देिखयो । ब�डा मचु�ुकामा िक.नं. ९८ 
को हकमा िवचार गदा� सो ज�गामा रहेको घर ब�डा 
लगाउदँा घरसमेतबाट पूव�तफ� बाट ५ भागको १ 
भागलाई पनु: ३ भाग गरी सो ३ भागको १ भाग ज�गा र 
सोमा रहेको घर भ�ने उ�लेख भएको देिखने । 

तर घर ब�डा गदा�  घरको �कृित, कोठा, 
चोटा र तलासमेत उ�लेख गरकेो देिखदँैन । घर 
भएको �थानमा घरको कुन भाग कुन अंिशयारले 
पाउने भ�ने उ�लेख नह�दँा घर �योग अ�यौल ह��छ 
जा�छ । �यसकारण उ�च अदालतले सो हदस�म 
ब�डा मचु�ुका बदर गरकेो भ�ने कुरा सोही आदेशमा 
पनुः रीतपूव�क ब�डा गनु�  भनी गरकेो आदेशले ��ट 
पारकेो छ । िक.नं. ९६ र ९७ मा ज�गा मा� भएको 
देिख�छ । ती ज�गामा �े�फल नखलेु पिन तफ�  ��ट 
�पमा खलेुको छ । साथै ब�डा मचु�ुकामा फैसलामा 
उ�लेख भएअनसुार ज�गालाई ५ भाग लगाई �यसबाट 
िवप�ी वादी अनािमका िसहंको �ीमान् मनोजकुमार 
िसंहको १ भागको ३ भागबाट १ भाग वादीलाई अशं 
िदएको देिख�छ । िनवेदकह�ले �े�फल नखलेुको 
अव�थामा फैसला काया��वयन ह�नै स�दैन भ�ने 

िजिकर पिन गन� सकेको देिखदैँन । य�तो अव�थामा 
उ�च अदालत जनकपरुले िक.नं. ९६ र ९७ को हकमा 
ब�डा मचु�ुका बदर नगदा� िनवेदकको संवैधािनक र 
कानूनी हकमा आघात पगेुको मा�न निम�ने ।

तसथ�, धनषुा िज�ला अदालतले िमित 
२०७३।९।२५ गते तयार भएको ब�डा मचु�ुकामा 
समावेश भएकोम�ये उ�च अदालत जनकपरुले िक.नं. 
९८ को हकमा मा� बदर ह�ने भनी िमित २०७४।२।१२ 
मा गरकेो आदशेमा कुनै �िुट देिखएन । कानूनस�मत 
भएको आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर गन� निम�ने 
ह�दँासमेतका आधार र कारणबाट उ�च अदालत 
जनकपरुको िमित २०७४।२।१२ आदेश सो हदस�म 
िमलेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित सवंत् २०७५ साल �ावण २७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी  र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-११००, ज�गाधनी 
�माण पुजा� िदलाई तमसुकसमेत बदर, अ�फादेवी भ� 
िव. �ताप च�दसमेत

नेपाल सरकारको अिधकारस�प�न 
िनकायबाट ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु च�दलाई 
दाबीको िक.नं. १०६५ को ज�गामा हक �वािम�व 
�दान ग�रएको आधारबाट उ� ज�गामा िनजको 
हक �वािम�व ह�न आई िनजको नाममा दता� भएको 
दाबीको ज�गाको दता�को आधार दूिषत भ�न िम�ने 
देिखदँनै । तसथ�; उ� दता� बदर ह�नस�ने कानूनी 
आधार र कारण देिखन नआएकाले ��ततु म�ुामा 
��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु च�दको नाममा दता� 
कायम रहेको दाबीको िक.नं. १०६५ को ज�गाको दता� 
बदर गरी सोमा पनुरावेदक / वादीको हक कायम ह�ने र 
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िनजको नाममा दता� ह�नस�ने नदेिखने ।
वादी दाबीको िक.नं. १०६५ को ज�गामा 

िविधवत् �पमा ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु 
च�दको हक, भोग र दता� रहेको आधारबाट उ� ज�गा 
िधतो राखी िनजले कृिष िवकास ब�क; �ीपरु बेलौरी 
शाखाबाट ऋण िलई आ�नो घर �यवहार चलाउन 
पाउने नै देिखएको र उ� ज�गामा अब वादीको हक 
ला�ने कुनै आधार नदेिखएकाले सो ज�गाको स�ब�धमा 
िफराद गन� वादीको हकदैयासमेतको अभाव देखी उ� 
म�ुामा वादीको िफराद खारजे गन� गरी गरकेो स�ु 
अदालतको फैसलालाई बदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट फैसला ह�दँा उ�बमोिजम 
िफराद खारजे गरपेिछ उ� म�ुामा पनुः फैसला गन� 
उ� िमिसल स�ु अदालतमा पठाउनपुन�मा सोबमोिजम 
नगरी उ� म�ुामा त�यमा �वेश गरी वादी दाबी नप�ुने 
भनी पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट नै फैसला 
भएको देिख�छ । य�तोमा पनुरावेदन अदालतले यसरी 
त�यमा �वेश गरी आफँैले फैसला गन� नपाउनेमा 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट य�तो �कृितले 
फैसला भएकाले उ� फैसला काय�िविध कानूनको 
�ितकूल रहेको छ भनी पनुरावेदकले िजिकर िलएको 
देिख�छ । उ� िजिकरको स�दभ�मा िवचार गदा�; 
त�काल �चिलत �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४ मा पुनरावेदन स�ुने र साधक जाँ�ने अदालतको 
अिधकारमा (क) त�लो अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीको िनण�य सदर, उ�टी वा केही उ�टी 
गन�, (ख) त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले 
गन� पाउने फैसला वा अि�तम आदेश गन�समेतका 
�ावधानह� उ�लेख रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाबाट ��ततु म�ुामा वादीको िफराद खारजे गन� 
गरी गरकेो स�ु फैसला उ�टी गर ेपिन त�यमा �वेश 
गरी वादी दाबी प�ुने वा नप�ुने स�ब�धमा िनण�य गन� 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको अिधकार रहे भएकै 
देिख�छ । तसथ�; उ� अिधकारको �योग गरी ��ततु 

म�ुामा त�यमा �वेश गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट भएको उ� फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

��ततु म�ुामा िफराद गन� वादी अ�फादेवी 
भ�को हकदैया नप�ुने भनी वादीको िफराद खारजे गन� 
गरकेो स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
उ�टी गरी ��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको फैसला 
मािथका �करणह�मा भएको िव�लेषणको िन�कष�को 
आधारमा मनािसब नै देिखन आयो । तसथ� ��ततु 
म�ुामा ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु च�दका 
नाममा दता� रहेको दाबीको िक.नं. १०६५ को �े�फल 
०,१८२२.५० व.िम. ज�गाको दूिषत दता� बदर गरी 
उ� ज�गामा आ�नो हक कायम गरी दता� ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको वादीको दाबी प�ुन नस�ने देिखएकाले 
सोबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन स�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट ��ततु म�ुामा वादीको िफराद दाबी 
खारजे गन� गरकेो स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।१२।२८ को फैसलालाई उ�टी गरी 
��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई गरकेो 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित २०६८।७।१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �दीपकुमार उपा�याय
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल पसु १३ गते रोज ६ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-११०१, नापीन�सा 
बदर ज�गाधनी �माण पुजा� बदर गरी हक कायम, 
अ�फादेवी भ�  िव. �ताप च�दसमेत

सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग, िज�ला 
काय� सिमित; क�चनपरुबाट ��यथ� / �ितवादी 
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�तापबहादरु च�दलाई �दान ग�रएको सािबक िक.नं. 
३१७ तथा हाल कायम िक.नं. ३३२५ को ज�गामा 
सोही िमितदेिख नै िनजको हक ह�न आई ज�गा िनजले 
भोगचलन गन� िसलिसलामा कृिष िवकास बैङ्क, �ीपरु 
बेलौरी शाखामा िधतो राखी �यहाबँाट �.१,५०,०००।- 
ऋण िलएकाले उ� ज�गा उ� बैङ्कको िधतोको 
�पमा मालपोत काया�लय, क�चनपरु, महे��नगरमा 
रो�का रहेको दिेख�छ । यसबाट ��यथ� / �ितवादी 
�तापबहादरु च�दले आ�नो हक / �वािम�वको उ� 
अचल स�पि� कानूनबमोिजम भोगचलन ग�ररहेको 
देिखने ।

यसरी नेपाल सरकारको अिधकारस�प�न 
िनकायबाट ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु च�दलाई 
वादी दाबीको सािबक िक.नं.३१७ तथा हाल कायम 
िक.नं. ३३२५ को ज�गामा हक �वािम�व �दान 
ग�रएको आधारबाट उ� ज�गामा िनजको हक �वािम�व 
�थािपत ह�न आई िनजको नाममा दता� भएको उ� 
ज�गाको दता�को आधार दूिषत भ�न िम�ने देिखदैँन । 
साथै; बलदेव भ�को नामबाट िक.नं.३१७ को �े.िव. 
०-४-६ ज�गा खोला भनी लगत क�ा गन� िनण�यउपर 
िनज बलदेव भ�को तफ� बाट यथासमयमा सािधकार 
िनकायमा कुनै उजरु परकेो भ�ने िनजको �ितउ�र-
प�समेतबाट खलेुको नदेिखदँा उ� िनण�यमा िनजले 
िच� बझुाई बसेकै देिख�छ । यसथ�; बलदेव भ�ले 
उिचत ठानी �वीकार गरी बसेको उ� िवषयमा हाल 
आएर पनुरावेदक / वादीसमेतले ��न उठाउन िम�ने 
देिखदँैन । तसथ�, ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु 
च�दको नाउकँो दाबीको सािबक िक.नं.३१७ तथा 
हाल कायम िक.नं. ३३२५ को ज�गाको दता� बदर 
ह�नस�ने कानूनी आधार र कारण देिखन नआएकाले 
��ततु म�ुामा ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु 
च�दको नाममा दता� कायम रहेको उ� ज�गाको वादी 
दाबीबमोिजम दता� बदरसमेत गरी सोमा पनुरावेदक / 
वादीको हक कायम ह�ने र िनजको नाममा दता�समेत 

ह�नस�ने नदेिखने ।
वादी दाबीको सािबक िक.नं. ३१७ तथा 

हाल कायम िक.नं. ३३२५ को ज�गामा िविधवत् �पमा 
��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु च�दको हक, भोग र 
दता� रहेको आधारबाट उ� ज�गा िधतो राखी िनजले 
कृिष िवकास बैङ्क, �ीपरु बेलौरी शाखाबाट ऋण 
िलई आ�नो घर �यवहार चलाउन पाउने नै देिखएको 
र उ� ज�गामा अब वादीको हक ला�ने कुनै आधार 
नदिेखएकाले सो ज�गाको स�ब�धमा िफराद गन� 
वादीको हकदैयासमेतको अभाव देखी उ� म�ुामा 
वादीको िफराद खारजे गन� गरी गरकेो स�ु अदालतको 
फैसलालाई बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट फैसला ह�दँा उ�बमोिजम िफराद 
खारजे गरपेिछ उ� म�ुामा पनुः फैसला गन� उ� 
िमिसल स�ु अदालतमा पठाउनपुन�मा सोबमोिजम 
नगरी उ� म�ुामा त�यमा �वेश गरी वादी दाबी नप�ुने 
भनी पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट नै फैसला 
भएको देिख�छ । य�तोमा पनुरावेदन अदालतले यसरी 
त�यमा �वेश गरी आफँैले फैसला गन� नपाउनेमा 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट य�तो �कृितले 
फैसला भएकाले उ� फैसला काय�िविध कानूनको 
�ितकूल रहेको छ भनी पनुरावेदकले िजिकर िलएको 
देिख�छ । उ� िजिकरको स�दभ�मा िवचार गदा�; 
त�काल �चिलत �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा १४ मा भएको कानूनी �यव�थाबाट ��ततु 
म�ुामा वादीको िफराद खारजे गन� गरी गरकेो स�ु 
फैसला उ�टी गर ेपिन त�यमा �वेश गरी सबतु �माण 
बझुी वादी दाबी प�ुने वा नप�ुने स�ब�धमा िनण�य गन� 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको अिधकार रहे भएकै 
देिख�छ । तसथ�; उ� अिधकारको �योग गरी ��ततु 
म�ुामा त�यमा �वेश गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट भएको उ� फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

��ततु म�ुामा िफराद गन� वादी अ�फादेवी 
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भ�समेतको हकदैया नप�ुने भनी वादीको िफराद 
खारजे गन� गरकेो स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�टी गरी ��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
फैसला मािथका �करणह�मा भएको िव�लेषणको 
िन�कष�को आधारमा मनािसब नै देिखन आयो । तसथ� 
��ततु म�ुामा ��यथ� / �ितवादी �तापबहादरु च�दका 
नाममा दता� रहेको दाबीको सािबक िक.नं. ३१७ तथा 
हाल कायम िक.नं.३३२५ को �े�फल १२३० व.िम. 
ज�गाको दूिषत दता� बदर गरी उ� ज�गामा आ�नो हक 
कायम गरी दता� ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको वादीको दाबी 
प�ुन नस�ने देिखएकाले सोबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन स�ने 
देिखएन ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट ��ततु म�ुामा वादीको िफराद दाबी 
खारजे गन� गरकेो स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।१२।२८ को फैसलालाई उ�टी गरी 
��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई गरकेो 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित २०६८।७।१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल पसु १३ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१६४४, लागु औषध 
(चरसे), नेपाल सरकार िव. राजु भ�ने च��बहादुर 
�यौपानेसमेत

�ितवादीम�येका मनोज �यौपानेको कोठाबाट 
१० िकलो ५०० �ाम लाग ुऔषध चरसे बदामद भएको 
देिख�छ । बरामद भएपिछ मनोज �यौपाने र महबवु 
िसि�क� प�ाउ परकेो अव�था छ । मनोज �यौपानेले 
बरामदीलाई �वीकार गरी मौकामा बयान गरकेो 

देिख�छ । �ितवादी महबवु िसि�क�ले मौकामा बयान 
गदा� अिनल बढुाथोक� तथा मनोज �यौपानेले केही 
समयअगािड लाग ुऔषध चरसेको �याग मेरो कोठामा 
राखेको र िमित २०६७।१०।२३ मा मनोज �यौपानेले 
िलन आई आ�नो कोठामा लगेको र िनजको कोठाबाट 
बरामद भएपिछ आफू पिन प�ाउ परकेो भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । अका� �ितवादी च��िसंह तामाङको 
मौकाको बयान र अदालतमा समेत कसरुमा इ�कारी 
बयान रहेको अव�था देिख�छ । �ितवादी अिनल 
बढुाथोक�को िनद�शनमा मनोज �यौपानेले लाग ुऔषध 
आ�नो कोठामा लगी िदपक लामालाई िब�� गन� �ममा 
प�ाउ परकेो र सो काय�मा च��बहादरु �यौपाने र 
महबवु िसि�क�ले सहयोग गरकेो भ�ने �ितवादीह�को 
मौकाको बयानबाट देिखन आउने । 

�ितवादी मनोज �यौपानेको अदालतको 
बयानबाट म�ुयतः अिनल बढुाथोक� र िनजको लाग ु
औषध कारोबारमा म�ुय भूिमका रहेको भ�ने खलेुको 
छ । �ितवादी महबवु िसि�क�ले लाग ुऔषध लकुाउने 
�ममा आ�नो कोठामा रा�न िदएको भ�नेस�म 
देिख�छ । च��बहादरु �यौपाने िनजगढमा रहने ब�ने 
गरकेो भ�ने देिखएको र िनजका भाइ मनोज �यौपाने 
काठमाड�मा रही अिनल बढुाथोक�को िनद�शनमा काय� 
गन� गरकेो देिख�छ । च��िसह ं तामाङको मौकाको 
बयानबाट लाग ुऔषध िद�लीस�म प�ुयाउने कुरास�म 
गरकेो भ�ने दिेखए पिन अदालतको बयानबाट सो 
कुरा खि�डत भएको छ । िनजको लाग ुऔषध स�चय, 
िब�� िवतरण र ओसारपसारमा के क�तो संल�नता 
रहेको भ�ने �प� आधार अिभयोजन प�बाट खलुाउन 
सकेको देिखदँनै । एउटै कसरुमा सबै �ितवादीह�को 
समान भूिमका नह�ने र भूिमका र कसरुको मा�ाअनसुार 
िवधाियकाले सजायको �यव�था गरकेोले अदालतले 
सोही आधारमा कसरु कायम गरी सजाय गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा वारदातको �कृितबाट च��बहादरु 
�यौपाने र महबवु िसि�क�लाई मितयार कायम ग�रएको 
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देिख�छ । अका� �ितवादी च��िसंह तामाङलाई सो 
काय�मा संल�न हो भ�ने अनमुानको भरमा िनजलाई 
कसरुदार कायम गरी सजाय गनु�  �यायोिचत ह�दँनै । यस 
अव�थामा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट िमित 
२०६९।४।२९ को स�ु फैसलालाई केही उ�टी गरी 
�ितवादी च��िसंह तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने र अ�य �ितवादीह�को हकमा स�ु अदालतको 
िमित २०६९।४।२९ र िमित २०७०।५।२३ को 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।३।२२ मा भएको फैसला 
मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल काित�क ७ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१९१६, रहजनी 
चोरी, नेपाल सरकार िव. राजन यादवसमेत

जाहेरवाली ि�यंकाराज राईले आ�नो 
जाहेरीमा नगद �.८८००/-, X२ नोिकया मोबाइल र 
अ�य क�मेिटकका सामान र लेिडज �याग लिुटएको 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । प�ाउ परकेा �ितवादीह� 
सिुनलबाब ु यादव र राजकुमार म�डलसमेतबाट गरी 
नगद �.८३१०/-, सामसङु मोबाइलसमेतका सामान 
बरामद भएको र स�पूण� िबगो �.१६६७५/- कायम 
गरी अिभयोग दायर भएको पाइ�छ । जाहेरवालीको 
हराएको मोबाइल नोिकया रहेको भनी जाहेरवालीले 
��ट उ�लेख गरकेो, �ितवादीबाट बरामद भएको 
मोबाइल सामसङु भएको र सोको मू�य �. ८०००/- 
मू�याङ्कन गरी िबगो कायम गरकेो दिेख�छ । 
अदालतमा बयान गदा� बरामद भएको सामसङु 
मोबाइल मेरो हो, �हरीले प�ाउ गदा� खोसी लगेको 

हो भनी �ितवादी रामकुमार म�डलले बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालीले आ�नो चोरी भएको मोबाइल 
नोिकया हो भनी रहेको र �ितवादीले बरामदी सामसङु 
मोबाइल मेरो हो भनी बयान गरकेो प�र�े�यमा सो 
बरामदी मोबाइलको मू�यसमेत जोडी िबगो कायम गनु�  
मनािसब नदिेखने । 

�ितवादी राजन यादवको स�ब�धमा हेदा�, 
िनजले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा पूण� इ�कार रही 
बयान गरकेो देिख�छ । िनजबाट चोरीको कुनै सामान 
बरामद भएको अव�था छैन । सहअिभय�ुले िनजको 
समेत संल�नता रहेको भनी नाम उ�लेख गरकेो दाबी 
ग�रए पिन जाहेरवालीले आफू साइकलमा घरतफ�  
जादैँ गदा� बाटोमा दईुजना �यि� मोटरसाइकलमा 
आई बाटो छेक� मेरो साइकलमा राखेको लेिडज �याग 
चोरी गरी भागेको भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । सो 
जाहेरीमा उि�लिखत नगद र अ�य सामान ियनै प�ाउ 
�ितवादीह� सिुनलबाब ुयादव र रामकुमार म�डलबाटै 
बरामद भएको छ । यस स�दभ�मा �ितवादी राजन 
यादवको सलं�नता शकंारिहत तवरले पिु� भएको 
नपाइने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
फैसला केही उ�टी गरी अदालतबाट कायम गरकेो 
िबगो मू�य घटाई ज�मा िबगो �. ८६७५/- कायम गरी 
�ितवादीह� सिुनलबाब ुयादव र रामकुमार म�डललाई 
सजाय ह�ने र �ितवादी राजन यादवले सफाइ पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७२।१०।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-११९१, जबरज�ती 
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करणी उ�ोग, भेषराज भ�ने मेखबहादुर ख�ी िव. 
नेपाल सरकार

पीिडतसमेतका प�रवार �ितवादीकै घरमा 
डेरा गरी ब�ने गरकेो दिेख�छ । पीिडतको बकप�बाट 
वारदात �थािपत भएको छ भने �ितवादीउपर िकटानी 
जाहेरी परकेो देिख�छ । �ितवादीलाई अनाहकमा पोल 
गनु�पन�स�मको �रसइवी रहेको भ�ने कुरा िमिसलबाट 
देिखदँैन । पीिडत र जाहेरवालीले अदालतमा उपि�थत 
भई आ�नो जाहेरी र मौकाको भनाइलाई समथ�न ह�ने 
गरी बकप� ग�रएको दिेखएको छ । �ितवादीले मौकामा 
गरकेो पीिडतको कागज, जाहेरी बेहोरा र अदालतको 
बकप� पर�परमा बािझएको भनी िजिकर िलएको 
देिखए पिन ताि�वक �पमा वारदातलाई नै असर गन� 
गरी बकप� भएको िमिसलबाट देिखदँनै । उ�ोगको 
वारदातमा काय�ले पूण�ता नपाउने च�र� रहने ह�दँा 
मनसाय िथयो वा िथएन भ�ने कुराले नै कसरुलाई पिु� 
गद�छ । �ितवादीले ७ वष�क� अवोध नाबािलकालाई 
यौनको मनसायले नै कोठामा लैजाने, शरीरमा 
स�ुसमुाउने र यौनाङ्ग खोली करणीको �यास गरकेो 
भ�ने त�य िमिसल सलं�न �माणबाट पिु� भएकोले 
स�ु फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालको फैसला अ�यथा देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट स�ु 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी मेखबहादरु ख�ीलाई 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।७।१७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । साथै सजायको हकमा िवचार गदा�, 
�ितवादी मेखबहादरु ख�ीको आ�नो कालगितले 
िमित २०७४।१०।३ मा म�ृय ु भएको भनी म�ृय ु
दता�को �माणप�को �ितिलिप साथै राखी �ितवादीका 
छोरा िदनेश ख�ीको यस अदालतमा िनवेदन परकेो 
देिखयो । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३ नं. मा 
“ज�रवाना, कैद वा िवश�द लागकेो मािनस सो 

असलु नह�दैँ म�यो भने ऊ मरपेिछ माफ ह��छ । 
उसको अपुताली खाने वा जमानी ह�नेलाई प�ाउ 
गन� ह�दैँन । िबगो भराउने वा िलनुपन� कुरा रहछे भने 
अपुताली खानेले ितनु�पछ� । जायजात गरी िलएपिछ 
नपुगेको बाकँ�मा अपुताली खानेलाई प�न ह�दैँन” 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुाका �ितवादी 
मेखबहादरु ख�ीको िमित २०७४।१०।३ मा म�ृय ु
भइसकेको दिेखदँा िनजलाई ��ततु म�ुामा लागेको 
कैद लगत रा�नपुन� दिेखएन । िनजको कैद सजाय 
माफ ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.२

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०७३-CR-०७७१, गौवध, 
राजु भ�ने गुणाखर प�रयारसमेत िव. नेपाल सरकार

गाईको बा�छीलाई खकुुरीसमेतको हितयारले 
काटी टु�ाटु�ा पाद� गरकेो अव�थामा भेिटएको भ�ने 
कुरामा िववाद छैन । अनसु�धान अिधकारीसम� 
दवैुजना �ितवादीह� सािबत भई बा�छी काटेर 
मारकेो कुरा �वीकार गरकेा छन । �ितवादीह�ले 
अदालतसम� इ�कार रही गरकेो बयानमा बाटोमा 
िहड्ँन नसकेको बा�छी काटेर मास ु खोलामा 
बगाइिदने िवचार गरकेा िथय� भ�ने कुरा िव�ासलायक 
छैन । पश ु मरमेा खा�टो खनेर गाड्ने �चलन 
छ । �ितवादीह�ले काटेर खोलामा फा�न सिजलो 
ह�ने भनी गरकेो बयान �चलन र �यवहारमा िम�ने 
िकिसमको छैन । �यस�कारको इ�कारीलाई समथ�न 
गररे मौकाका मािनसले अदालतसम� गरकेो बकप� 
तथा �ितवादीह�को सा�ीको बकप�लाई मा�यता 
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िदन सिकने ि�थित छैन । मतृक बा�छीको म�ृयकुो 
कारणमा heifer is dislocation, separation 
of head (Cutting of neck) भ�नेसमेत बेहोराको 
मतृक बा�छीको पो�टमाट�म �रपोट�बाट दिेखन 
आउछँ । गाईको बा�छीलाई जोिखमपूण� हितयारको 
�योग गरी मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको १ नं. 
िवपरीत ह�ने गरी �ितवादीह�ले गाईको बा�छी 
मारकेो भ�ने कुरा त�यय�ु िकिसमबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको ११ नं.को 
कानूनी �यव�थालाई आधार बनाएर �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� दिेखदँैन । अत: िव�मान कानूनबमोिजम 
पनुरावेदन अदालतबाट पनुरावेदक �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�ने गरी भएको फैसला मनािसब दिेखदँा उ� 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुन� भ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम गौवधको 
कसरुमा १२ (बा�) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।११।९ मा 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७३।४।२५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल �ावण १५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�, ०७३-CR-१५८८, कत��य 
�यान, ितथ� तामाङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मौकामा बयान गदा� काठको 
िवषयमा िववाद भई मेरो दाज ु नारायण तामाङलाई 
भीमनारायण राईले खकुुरी िनकाली काट्न खो�दा 

मलाई �रस उठी सोही घरको आगँनमा राखेको 
काठको बटम �याई िनज भीमनारायण राईको 
टाउकोमा आफूले काठको बटमले िहका�एको चोटको 
कारण िनजको म�ृय ुभएको हो भनी कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेो दिेख�छ । घटना�थलबाट काठको 
बटम, खकुुरी, च�ुपीसिहतको समान बरामद भएको 
भ�ने लेखी आएको पाइ�छ । मौकामा कागज गन� 
इ��बहादरु राई, गणेश मगर, गंगा मगर, नगे�� मगर, 
टेकबहादरु मगर, जय तामाङ, नरबहादरु मगर, कृ�ण 
राईलगायतका �यि�ह�ले ितथ� तामाङले काठको 
बटमले �हार गरकेो चोटको कारणले नै भीमनारायण 
राईको म�ृय ुभएको भनी उ�लेख गरकेो पाइने । 

�ितवादी ितथ� तामाङले स�ु अदालतमा 
इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन ियनले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� कसरुमा सािबती भई बयान 
गरकेो अव�था छ । मौकामा कागज गन� इ��कुमार र 
गणेश मगरले आ�नो अनसु�धानको �ममा �य� 
भनाइलाई समथ�न गरी बकप� गरकेो देिख�छ । 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा समेत “Cause of 
death is due to head injury by blunt trauma” 
भ�ने उ�लेख भएको र लास �कृित मचु�ुकासमेतका 
कागजातबाट �ितवादीको मौकाको सािबती पिु� 
भएकाले िनजको अदालतसम�को इ�कारी बयानलाई 
�माणमा िलन िम�ने देिखएन । यस अव�थामा यी 
�ितवादी िनद�ष छन् भनी अनमुान गन� स�ने अव�था 
रहे भएको नदेिखने । 

जाहेरवाली र�नकुमारी मतृक भीमनारायण 
राईका िददी नाताक� �यि� देिख�छ । िनजले 
मौकामा यी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको 
कुरामा िववाद छैन । िनजले अदालतमा बकप� गदा� 
जाहेरी दखा��तको बेहोरािवपरीत ह�ने गरी बकप� गर े
तापिन सरकारवादी फौजदारी म�ुामा जाहेरवालाको 
हैिसयत वादी प�को सा�ीस�म सीिमत ह��छ । 
अपराध भएको कुराको सूचना सरकार प�लाई िदने 
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सूचकस�मको हैिसयत भएको जाहेरवालाले �यान 
मारकेो अपराधस�ब�धमा आफूले मौकामा िदएको 
जाहेरीिवपरीत ह�ने गरी अदालतमा बकप� गरकेो 
अव�थामा �यसको �ामािणकता स�ब�धमा अदालत 
संवेदनशील ह�नै पछ�  । मूलत: जाहेरवालाको जाहेरी 
दरखा�त आफँैमा स�पूण� �माण ह�न स�दैन । जाहेरी 
दखा��तको बेहोरालाई िमिसल सलं�न अ�य �माणले 
शंकारिहत तवरमा समथ�न एवम् पिु� गरकैे ह�नपुद�छ । 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा� मतृकको म�ृय ुटाउकोमा 
चोट परकेो कारणले ह�न गएको हो भ�ने त�य �थािपत 
भएको अव�था छ । उ� त�यलाई िमिसल संल�न 
�माणबाट मालाकार कडीको �पमा �थािपत भएको 
छ । जाहेरवालीको िवरोधाभाष बकप� िमिसल संल�न 
घटना वारदात �कृितसगँ मेल खान सकेको देिखदँैन । 
जाहेरवालीले अदालतमा आएर िवपरीत बकप� गरकेो 
भ�दैमा �य�तो झठुा बकप�लाई मा�यता िदई मौकाको 
स�य त�य बेहोरालाई बेवा�ता गन� निम�ने । 

वारदातमा यी �ितवादी र मतृकिबच कुनै 
पूव��रसइवी रहेको वा मतृकलाई जोिखमी हितयार �हार 
गरी मान� मनसायपूव�क कत��य गरी मारकेो अव�था 
छैन । ��ततु िववादमा घटनाको प�रि�थित हेदा�, यी 
�ितवादीको भीमनारायणको �यान मान� कुनै पिन 
मनसाय (Meansrea) रहेको नभई त�काल काठको 
िवषयमा िववाद भई उठेको �रस था�न नसक� आवेसमा 
आई घरको आगँनमा राखेको काठको बटम �याई यी 
�ितवादीले मतृकको टाउकोमा एकपटक �हार गरकेो र 
सोही चोटका कारणले भोिलप�ट म�ृय ुभएको देिख�छ 
। यस स�ब�धमा �चिलत कानूनी �ावधान हेदा�, 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा "�यान 
माना�को मनसाय रहेनछ, �यान िलनपुन�स�मको 
इवी पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन हानेको पिन रहेनछ 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा बाहेक, 
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािद हा�दा 

सोही चोटिपरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दस 
वष� कैद गनु�पछ� " भ�ने �यव�था रहेको छ । ��ततु 
म�ुामा वारदातको घटना�म र �कृितबाट मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. को वारदात नभई 
ऐ १४ नं.बमोिजम आकिष�त ह�ने देिखदँा �ितवादीलाई 
१० (दस) वष� कैद सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको फैसला मनािसब देिखन 
आउने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादी ितथ� तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
२ वष� कैद सजाय ह�न राय पेस गरी सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।७।३ मा भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजम १० (दस) वष� कैद ह�ने ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७३।५।८।४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-११८७, वैदेिशक 
रोजगार, नेपाल सरकार िव. �याम कँुवरसमेत

�ितवादीम�येका �याम कँुवर र कृ�ण ग�ुङ 
अनसु�धान अिधकृतका साथै वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसमेतमा हािजर नभई िनजह�ले �ितवाद 
गरकेो पाइदँनै । �ितवादी िदपक ग�ुङले अनसु�धान 
अिधकृतसम� र वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणसम� 
�ेम रावलसमेतका केही जाहेरवालाह�ले आई.एम.ई 
माफ� त मेरो नाममा ज�मा �.८,००,०००।- (आठ लाख 
�पैया)ँ पठाएकोमा उ� रकम मैले �ितवादीम�येका 
काका नाता पन� कृ�ण ग�ुङले भनेबमोिजम िनजका 



16

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - २

साथी मैले निचनेका �याम कँुवरलाई पठाइिदएको 
ंह� ँ । यसबाहेक जाहेरवालाह�लाई िवदशे लगेको भ�ने 
कुरा र उि�लिखत रकम वैदेिशक रोजगारको हो भ�ने 
कुरा मलाई केही जानकारी छैन भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी िदपक 
ग�ुङले जाहेरवालाह�बाट आई.एम.ई.माफ� त रकम 
बझुेको भए पिन सो रकम वैदिेशक रोजगारको लािग नै 
िदएको हो भनी जाहेरवालाह�ले भ�न सकेको अव�था 
छैन भने िनजले िलएको रकम जाहेरवालाह�ले 
िफता� पाइसकेको भनी अिभयोगप�मा नै सो रकमको 
दाबीसमेत िलएको पाइदँैन । वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� उपि�थत भई बकप� गन� भवुने�र 
बढुाथोक�समेतका जाहेरवालाह�ले �ितवादीम�येका 
िदपक ग�ुङसगँ वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कुनै 
कारोबार भएको िथएन भनी बकप� ग�रिदएकोसमेत 
देिखदँा �ितवादी िदपक ग�ुङले वादीले लगाएको 
आरोपबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने पिु� ह�न 
नआउने ।

�ितवादीम�येका �याम कँुवरले हामी 
जाहेरवालाह�बाट �.५१,००,०००।- (एकाउ�न 
लाख �पैया)ँ बिुझिलएको र िनज जमु इ�टरनेसनलको 
स�चालक भएको भनी जाहेरवालाह�ले आ�नो 
जाहेरीमा उ�लेख गरकेो भए पिन रकम बझुेको �माण 
िनज जाहेरवालाह�ले पेस गन� सकेको अव�था छैन 
भने �ितवादी �याम कँुवर जमु इ�टरनेसनल �ा.िल.का 
स�चालक नभई सो �ा.िल. का स�चालक अ�य �यि� 
नै भएको िमिसल संल�न कागजातह�वाट दिेखन 
आउछँ । भवुने�र बढुाथोक�समेतका जाहेरवालाह�ले 
�ितवादी �याम कँुवरलाई रकम बझुाएको कुनै िलखत 
�माण छैन भनी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� 
उपि�थत भई बकप� ग�रिदएकोसमेत देिखएकोले 
�ितवादीह�ले जाहेरवालाह�बाट रकम िलई 
िनजह�ले नै वैदिेशक रोजगारमा पठाएको हो भ�ने 

पिु� ह�न नस�ने ।
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 

मा कसैले दफा १० िवपरीत इजाजत निलई वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा वा कसैलाई 
वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी झ�ा आ�ासन 
िदई वा �लोभन देखाई वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने 
उ�े�यले कुनै रकम िलएमा वैदिेशक रोजगार कसरु 
गरकेो मािनने �यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी �याम कँुवरसमेतलाई जाहेरवालाह�ले रकम 
बझुाएको �माण पेस गन� सकेको नदेिखएको र िनज 
�ितवादीह�ले नै जाहेरवालाह�लाई िवदेशस�म 
पठाएको भ�नेसमेत िमिसलबाट देिखन नआएकाले 
केवल जाहेरी िदएकै आधारमा र िलखत �माणबेगर 
शकंाकै आधारमा �ितवादीह�लाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरुमा ऐ.ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७१।८।२१ मा भएको फैसला अ�यथा नभई 
मनािसब देिखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१।८।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CI-०५७३, िनषेधा�ा, 
भीमसेन पुरी िव. िज�ला सम�वय सिमितको काया�लय, 
भ�पुरसमेत

भ�परु िज�ला, सडुाल गा.िव.स. वडा नं.८ख 
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को िक.नं.४८६ तथा ४८७ को ज�गा िनवेदकको 
भोगको तथा ऐ.िक.नं.६८० तथा ६८९ िवप�ी 
�वणकुमार परुीको, िक.नं.६८१ िवप�ी काशीराम परुी 
तथा िक.नं.६९० िवप�ी किपल परुीको भएको त�यमा 
िववाद छैन । सभ�न�साबाट िनवेदकको ज�गा सडकको 
पूव�तफ�  तथा िवप�ीको ज�गा सडकको पि�चमतफ�  
रहेको कुरामा समेत िववाद छैन । उ� �थानमा 
बाटो िव�तार गन� �ममा आ�नोतफ� बाट मा� ज�गा 
�यापी िनमा�ण गन� लािगयो भ�ने पनुरावेदकले िजिकर 
िलएतफ�  िवचार गदा� सािबकमा भएको १० िफटको 
मोटर बाटोलाई िव�तार गरी सडक �तरो�नित गन� गरी 
ठे�काको स�झौता भई काय� भइरहेको, बाटो िव�तारको 
�ममा २०२१ सालको सभ�न�सामा रहेको बाटोलाई 
िव�तार गरी हाल कायम बाटोबाट दवुैतफ�  बराबर ज�गा 
िलई बाटो िव�तारको काय� भएको भ�ने िवप�ीको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । सहजीकरण सिमितको 
म�तले सबैको सहमितले बाटो िव�तार ग�रने भ�ने 
िवप�ी िज�ला �ािविधक काया�लयसमेतको िलिखत 
जवाफ रहेको छ । अतः दवैुतफ� बाट आधा आधा ज�गा 
िलई बाटो िनमा�ण ग�रने भ�ने िलिखत जवाफ रहेको 
र सोबमोिजम नगरी िनवेदकको ज�गाबाट मा� बाटो 
िनमा�ण भएमा िनवेदकले कानूनी उपचारको लािग जाने 
माग� बाकँ� नै रहेको देिखदँा पनुरावेदकको सहमितबेगर 
िनजको ज�गाबाट मा� बाटो िव�तार गन� लागेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखदँा िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७४।४।११ को आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ असोज १० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६६-CI-११८३, हक कायम 
नामसारी ज�गा दता�समेत, मंगलदेवी शा�यसमेत िव. 
�ेमकृ�ण ता�ाकार 

िववािदत िक.नं.२८ को ज�गा म िफरादीका 
बाब ुबिु�लाल भ�ने बिु�राज ता�ाकारको नाउमँा दता� 
बाकँ� रहेको पा.नकविहल र.ैनं.१८६ बाट िभड्ने ज�गा 
हो भ�ने वादी �ेमकृ�ण ता�ाकारको िफराद दाबी र 
उ�त िक.नं.२८ को ज�गा सािबक ज�गाधनी अ�माया 
शा�यका नामको र.ैनं.१४५बाट िभड्ने ज�गा हो, 
िनजको शेषपिछको हक खाने हकवाला हामीह�का 
नाममा दता� नामसारी ह�नपुन� हो भ�ने �ितवादीह�को 
�ितउ�र िजिकर रहेको देिखयो । पनुरावेदन अदालतले 
फैसला गदा� ज�गाधनी बिु�लाल ता�ाकार भनी �े�ता 
कायम भएको र िववािदत ज�गा दता�को लािग मालपोत 
काया�लयमा िदएको िमित ०४१।१२।२५ को िनवेदनमा 
िक�ा नं.७६ भनी उ�लेख भएको देिखएको, िववािदत 
ज�गा जोताहा मोहीले िफरादीको भनी बयान गरकेो, 
सज�िमनसमेतबाट उ� ज�गा वादीको भनी �मािणत 
भइसकेको र उ� ज�गाका सिँधयारह�समेतले 
िववािदत ज�गामा वादीकै हक कायम ह�ने भनी लेखाई 
िदएकोसमेतका आधारमा  हालको िक.नं. ७६ को 
ज�गामा वादीको हक कायम ह�ने भनी फैसला गरकेो 
देिखने ।

उ�त फैसलामा यी वादी �ितवादीले 
िववािदत सािबक िक.नं.२८ को ज�गाको आ-आ�नो 
सािबक �ोतह� भनी देखाएको र.ैनं. १८६ र र.ैनं. 
१४५ को व�तगुत मू�याङ्कन गरी यो यित कारणले 
वादी दाबीको लगतसगँ िभड्छ र यो यित कारणले 
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�ितवादीको िजिकरको लगतसगँ िभड्दैन भनी 
बोिलएको देिखदँनै । साथै िववादको िक.नं. ७६ को 
ज�गा िम.नं. २९/०४०।९।३० मा िभडी गएको भ�ने 
मोठ शाखाको लगतले जनाएको अव�थामा सो 
स�ब�धमा समेत �प� �पमा बझुी िनण�य गनु�पन�मा सो 
स�ब�धमा केही िववेचना नै ग�रएको देिखएन । मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा ज�गा नाप जाचँ ऐन, 
२०१९ बमोिजम नाप न�सा भएको कुनै ज�गा दता� 
गन� छुट भएकोमा उ�त ज�गाको सािबकको दता�, ितरो 
र भोगसमेतको आव�यक छानिबन गरी ज�गा दता� गन� 
सिकने कानूनी �यव�था ग�रएको देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा वादी �ितवादीको सािबकको 
दता� �ोतसमेतका कुराह�को कुनै िव�लेषण ग�रएको 
देिखदँैन । तसथ�, िववािदत सािबक िक.नं. २८ को 
ज�गाको वादी र �ितवादीले आ-आ�नो सािबक �ोत 
भनी उ�लेख गरकेा र.ैनं.१८६ र १४५ म�ये के 
कुन लगतसगँ के कित आधार कारणले िभड्छ भनी 
त�यपरक ढङ्गले िववेचना नै नगरी  िववािदत सािबक 
िक.नं. २८ को ज�गा िक�ाकाट भई कायम ह�न आएको 
हालको िक.नं. ७६ को ज�गामा वादीको हक कायम 
ह�ने ठहराएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६४।५।२६ मा फैसला 
भएको देिखयो । म�ुामा ठहर गनु�पन� िवषय र सोसगँ 
स�ब� कुराको �माण बझुी िववािदत ज�गा वादीले 
दाबी गरकेो सािबक लगतसगँ िभड्ने वा �ितवादी 
िजिकरको सािबक लगतसगँ िभड्ने �प� िन�य�ल 
अदालतले िनका�न ु पछ�  । िववादको िक.नं.७६ को 
ज�गा िम.नं. २९/०४०।९।३० मा िभडी गएको भ�ने 
मोठ शाखाको लगतले जनाएको भ�ने स�ब�धमा �प� 
कुरा नै नबझुी सोतफ� को िवषय के हो ? िन�य�ल नै 
निनकाली पनुरावेदन अदालतबाट िनण�य भएको 
देिखयो । िववािदत ज�गा यो यो सािबक लगतबाट 
िभड्ने भनी वादी �ितवादीले दाबी िजिकर िलइरहेको 

अव�थामा म�ुाको मूल िववादको िवषयमा �वेश नै 
नगरी पेस भएको �माणको मू�याङ्कन र िव�लेषण  
नगरी पनुरावेदन अदालतबाट िनण�य भएकोसमेत 
देिखयो । य�तो अव�थामा पनुरावेदन अदालतको 
सो फैसला कानूनस�मत् मा�न िमलेन । पनुरावेदन 
अदालत पाटनको सो फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर 
ह�ने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधारह�समेतलाई 
मनन गरी जे जो ब�ुनपुन� �माणसमेत बझुी िववािदत 
ज�गामा वादीको हक कायम दता� नामसारी ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा पनुः िनण�य गनु�  भनी उपि�थत प�लाई 
तारखे तोक� िमिसल उ�च अदालत पाटनमा िफता� 
पठाइ िदनू ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ३० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-०१८३, दूिषत िनण�य 
दता� बदर दता� हक कायम, सुिदप शाहीसमेत िव. 
अ�ल�मी ब�ाचाय�समेत

��यथ� वादीह�को आमा नानीमैया 
ब�ाचाय�ले मचानानी भ�ने आशामाया ब�ाचाय�समेतका 
उपर काठमाड� िज�ला अदालतमा िखचोला म�ुा दायर 
गरकेोमा हा.नं. ३३१ को ०-४-१-० ज�गामा वादी 
दाबीअनसुार िखचोला ठहरी चलन चलाई िलन पाउने 
गरी िमित २०३५।१०।१५ मा फैसला भएकोले आधा 
ज�गामा हक कायमसमेत गरकेो देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालतको आदेशानसुार िमित २०६९।१०।२६ मा 
भई आएको न�सा मचु�ुकामा पिन बढी ज�गा रहेको 
भ�ने देिखन नआएबाट यी पनुरावेदकह�ले उ�त 
न�सा �िुटपूण� रहेको छ भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब देिखएन । साथै िववािदत ज�गाको 
िफ�डबकु, न�सा, मालपोतको िट�पणी िनण�यबाट 
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कायम ह�न आएको �े�फल ०-४-१ मा ज�गा नपगेुपिछ 
दवुै प�ले �वीकार गरकेो अव�थासमेत देिख�छ । 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�को आमा र�न शाहीले 
आशामायाबाट िमित २०३१।१२।१ मा फास�प� पास 
ग�रिलएदेिख िववािदत ज�गामा �ितवादीको हक �ोत 
िसज�ना भएको र ��यथ� वादीह�को िववािदत ज�गामा 
२०२३ सालदेिख नै हक र �ोत िसज�ना भइरहेको 
अव�था िमिसल �माणको रोहबाट दिेखन आउछँ । 
िमित २०२३।४।१ को भोगब�धक� िलखत एवं िमित 
२०३१।१२।१ को फाछ� िलखतसमेतमा चारिक�ला 
िभडेको तथा िववािदत ज�गाको मूल �ोत सेते 
गभुाजबुाट नै स�ु भएको र अक� �ोत केही दिेखन 
नआएको अव�था भएकोले यी ��यथ� वादीह�को 
समेत हक ला�ने उ� िववािदतज�गाह� �ितवादीह�ले 
दूिषत त�रकाबाट नामसारी दा.खा. दता� गराएको कुरा 
पिु�ट ह�न आउने ।

तसथ� िक.नं.११११, १११२, १११३ र 
१११४ को  घरज�गाह�मा यी वादी �ितवादीह�को 
आधा आधा हक रहे भएको अव�थामा उ�त 
घरज�गाह�मा आधास�म  �ितवादीह�को 
नाममा दा.खा. दता� गनु�पन�मा उ� पूर ै ज�गाह� 
�ितवादीह�को नाममा दा.खा. दता�  ह�ने गरी मालपोत 
काया�लयबाट िमित २०६४।६।२१ मा भएको िनण�य 
सदर कायम रहने ठहराएको  स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला िमलेको  देिखदँैन । पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०६९।१०।२६ मा भएको न�सा 
मचु�ुकाको न.नं. ५ को िक.नं. १११४, न.नं. ७ को 
िक.नं. ११११, न.नं.९ को १११३, न.नं.१० को 
िक.नं. १११२ को सागल एवं घरज�गा �ितवादीह�को 
नाममा आधास�म दा.खा. दता� ह�नपुन�मा पूर ै दा.खा. 
दता� ह�ने गरी  मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य 
सो हदस�म बदर गरी  उ�  िक.नं. ११११, १११२, 
१११३ र १११४ का सागल एवं घरज�गाह�मा 
नरमकरम िमलाई आधास�म �ितवादीह�को नाममा 

भएको दा.खा. दता� कायमै राखी सो सागल एवं घर 
ज�गाह�को आधास�ममा यी पनुरावेदक वादीह�को 
नाममा दा.खा. दता� गरी हक कायमसमेत ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �यायोिचत नै दिेखयो । 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� भएकोले बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िमिसल सलं�न आधार �माणको 
िववेचना गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले िमित 
२०६८।५।१५ मा गरकेो फैसला निमलेकोले केही 
उ�टी गरी िववािदत िक.नं. ११११, १११२, १११३ 
र १११४ को िक�ाका सागल एव ं घर ज�गाह�मा 
नरमकरम िमलाई आधास�म �ितवादीह�को नाममा 
भएको दा.खा. दता� कायमै राखी सो सागल एवं घर 
ज�गाह�को आधास�ममा यी पनुरावेदक वादीह�को 
नाममा दा.खा. दता� गरी हक कायमसमेत ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।१२।१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल पौष १ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CI-०१८०, 

िलखत दता� बदर, सिुदप शाहीसमेत िव. 
अ�ल�मी ब�ाचाय�समेत भएको म�ुाको 
फैसला यसै �कृितको रहेको ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०९६७, १०४१, 
११६१, कत��य �यान र �यान मान� उ�ोग, राजु 
डंगोल िव. नेपाल सरकार

अिभयोग दाबीबमोिजम उ� वारदात 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले गरकेा ह�न् होइनन् भ�नेतफ�  
िवचार गदा� �ितवादीह� राज ु डंगोल र अशोक गोले 
दवैुजनाले अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा समेत 
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आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गर ेतापिन उ� 
वारदातका ��य�दश� सा�ी (Eye–Witness) 
गोिव�दह�र अिधकारीले अदालतमा आई बकप� गदा� 
िमित २०६७।१२।१० गते बेलकुा ८ बजेको समयमा 
अप�रिचत हितयारधारी �यि�ह�ले आफू, �ेमकृ�ण 
महज�न र सिुदप ब�याललाई घचेड्दै एउटा कोठामा 
लगे, नगद केही छ िक भनी मागे, केही छैनभ�दा ए�कासी 
गोली �हार गर े भनी घटनाको बारमेा िसलिसलाब� 
�पमा उ�लेख गद� उ� वारदात �ितवादी राज ुडंगोल 
र अशोक गोलेसमेतले गराएको हो भनी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । िनजले �ितवादीह�लाई िचनी सनाखत 
गरकेो कागजसमेत िमिसल संल�न रहेको पाइ�छ । 
कुनै वारदातको ��य�दश� सा�ी म�ुामा सवा�िधक 
मह�वपूण� �माण ह��छ । िनज गोिव�दह�र अिधकारी, 
जो वारदात भएको भिनएको ए�साइड �या�ी क�पनीमा 
सरु�ा गाड�का �पमा समेत रहेका �यि� ह�नकुा साथै 
वारदातका �ममा �ितवादीह�सगँ ��य� भई उ� 
वारदात देखेको �यि� भएको देिखदँा िनजले अदालतमा 
आई गरकेो बकप�लाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१० को उपदफा १ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नै 
देिख�छ । अतः शव परी�ण �ितवेदन, घटना�थलबाट 
�ा� भएका गोलीका खोका, ��य�दश� सा�ीले गरकेो 
सनाखत कागज एवम् िनजले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�समेतका िमिसल सलं�न �माणबाट पनुरावेदक 
�ितवादी�यले नै मतृक �ेमकृ�ण महज�नलाई गोली 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� ह�न आएको 
देिखदँा िनजह�लाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।  

जहासँ�म ��य�दश� सा�ी गोिव�दह�र 
अिधकारी पिहले सह�ितवादीको �पमा रहेका �यि� 
भएकाले िनजको बकप� �माणमा िलन िम�दैन 
भ�नेसमेतको �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 

छ, �यसतफ�  िवचार गदा� ��ततु म�ुाको वारदातका 
��य�दश� सा�ी गोिव�दह�र अिधकारीलाई 
अनसु�धानको �ममा स�ुमा प�ाउ गरी बयानसमेत 
गराइएको भए तापिन अनसु�धानप�ात् िनजको 
वारदातमा संल�नता नदेिखएपिछ छािडएको र घटनाको 
��य�दश� भएको ह�दँा वादीले सा�ीको �पमा िनजलाई 
अदालतमा उपि�थत गराएको देिख�छ । कुनै वारदात 
भएपिछ अनसु�धानको �ममा अनसु�धानकता�ले 
कसैमाथी शंका गरी प�ाउ गनु�  र अनसु�धानबाट िनद�ष 
देिखएपिछ छाड्न ुअनसु�धानको �वाभािवक �ि�या 
पिन हो । य�तोमा घटनाको ��य�दश� भएको �यि� 
अनसु�धानको �ममा िनय��णमा रहेको कारणले मा� 
िनजको बकप�लाई �माणमा �हण गन� निम�ने भ�ने 
ह�दैँन । क�तो �माणलाई �माणमा िलन ह��छ भ�ने 
स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था हेदा�, �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १० को उपदफा १ मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार ��ततु वारदातका ��य�दश� सा�ी 
गोिव�दह�र अिधकारीले गरकेो सनाखत कागज र 
अदालतमा गरकेो बकप�लाई �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखने ।

पिहले परकेो जाहेरीमा अप�रिचत �यि�ले 
वारदात गरकेो भिनएकोमा वारदातको २ मिहनापिछ 
परकेो िकटानी जाहेरीलाई �माणमा �हण गन� 
निम�ने भ�ने िजिकरतफ�  िवचार गदा� ��ततु म�ुामा 
जाहेरवाला ��य�दश� नभएकोले स�ुमा िनजले 
अप�रिचत �यि�ले वारदात गराएको भनी लेखाएको 
र अनसु�धानको �ममा यी �ितवादीह�को संल�नता 
रहेको दिेखएपिछ सोही बेहोरा उ�लेख गरी पनुः 
जाहेरी िदएको देिख�छ । �ितवादीह� कसरुदार ह�न् 
होइनन् भ�ने कुरा जाहेरी दरखा�तमा िनजह�लाई 
िकटानी गरकेो आधारमा मा� िन�य�ल ह�ने िवषय 
नभई अ�य �माणह�बाट पिन पिु� ह�नपुन� िवषय हो । 
��ततु म�ुामा �ितवादीह� कसरुदार देिखएको िवषय 
जाहेरी दरखा�त मा� नभई वारदातका ��य�दश�को 
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भनाइ, घटना�थत मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदन, 
बरामद गोलीका खोकासमेतका �माणह�ले यी 
�ितवादीह�ले ��ततु वारदात गराएको भ�ने पिु� ह�न 
आएको देिखएको छ । यस अव�थामा पिहले परकेो 
जाहेरीमा अप�रिचत �यि�ले वारदात गराएको भ�ने 
उ�लेख ह�न ुर पिछ परकेो जाहेरीमा नाम िकटान भएको 
भ�ने िवषयले प�रणाममा ताि�वक फरक पन� नदेिखने ।

घाइते भएको सिुदप ब�यालको छातीमा 
गोली लागेको भ�ने घाउ जाचँ केस फारामबाट 
देिखएको अव�थामा पिन �ितवादीह�लाई �यान 
मान� उ�ोगको कसरुमा सफाइ िदएको िमलेको छैन 
भ�नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, िमिसल सलं�न रहेको िनज 
सदुीप ब�यालको घाउजाचँ केस फाराममा छातीको 
बाया ँ भागमा गोली लागेको भ�ने उ�लेख ह�नकुा 
साथै ३५ िदनमा िनको ह�ने भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसबाट मौकामा भएको उ� घाउ जाचँ केस 
फारामबाट पीिडतको अव�था �यान मन� हदस�मको 
ग�भीर रहेको भ�ने दिेखएन । साथै वारदातप�ात् 
पीिडतको ि�थित के क�तो छ भ�ने कुराको �माण 
वादी प�ले पेस गन� सकेको पाइदैँन । िनज घाइतेलाई 
अदालतमा उपि�थत गराएको पिन पाइदँनै । �यानमान� 
उ�ोगको अपराध ठहर ह�नको लािग �यानमान� मनसाय 
(Intention) त�वको पिन िव�मानता रहेको ह�नपुद�छ । 
हितयारसिहत वारदात �थलमा रहेका �ितवादीह�ले 
सदुीप ब�याललाई �यानमान� मनसायले नै गोली �हार 
गरकेो भए िनज बा�ँने अव�था पिन ह�ने िथएन । यसबाट 
��ततु म�ुामा गोली �हारको वारदात भएकोमा िववाद 
नदेिखए पिन �ितवादीह�ले सदुीप ब�याललाई 
मान�स�मको मनसाय रहे भएको भ�ने िमिसल संल�न 
�माणबाट �थािपत ह�न सकेको नदिेखदँा �यानमान� 
उ�ोगको आरोिपत कसरुबाट िनज �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 

पाटनको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।
तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले सिुदप ब�याललाई �यान 
मान� उ�ोगको आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने तर 
�ेमकृ�ण महज�नलाई कत��य गरी मारकेो कसरुमा 
िनजह�लाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०६८।१०।११ को फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।२।१४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- कुवेर पा�डे
इित संवत् २०७६ साल माग� २३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै म�ुासगँ अ�तस��बि�धत ०७०-

CR-१०८२, ०७३-CR-०५१५, १२८३, 
०७५-CR-१५८९, १५९०, हातहितयार 
खरखजानासमेत, नेपाल सरकार िव. राज ु
डंगोलसमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७४-CR-०३२९, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. सुिम�ा मान�धर

�ितवादीउपर जाहेरवालाले वैदेिशक रोजगारी 
ठगीमा जाहेरी िदए तापिन यी �ितवादीले औपचा�रक 
�पमा वैदेिशक रोजगारी गन� अनमुित प� िलएको 
देिखदँनै । �यसैगरी �वयं �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
गरकेो बयानमा समेत जाहेरवालाबाट िनजलाई 
जापानमा वैदेिशक रोजगारीमा पठाईिदने सत�मा रकम 
िलएको कुरालाई इ�कारी गद� अक� वैदेिशक रोजगारी 
ठगी म�ुाका जाहेरवाला बालकृ�ण घित�मगरसगँ ढुकुटी 
खेलेबापतको कारोबार रकमको कागज भनी झ�ुयाई 
��ततु कागज गराएको रहेछन् भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । २०७१/०९/०५ मा तयार भएको वैदेिशक 
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रोजगारीको कागजमा �ितवादीले जाहेरवालालाई 
२०७२/०१/०५ िभ�मा वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने 
भनी रकम िलई कागज ग�रिदएको िमिसल संल�न 
रहेको कागजबाट देिख�छ । जाहेरवालाको जाहेरीको 
बेहोरालाई स�य मा�ने हो भने वैदेिशक रोजगारीमा 
जाने �यि�ले सव��थम पासपोट� बनाएको ह�नपुन� 
ह��छ तर यस म�ुाका जाहेरवालाले उि�लिखत 
कागज गरकेो िमितबाट पठाउने अि�तम �याद अथा�त् 
िमित २०७२/०१/०५ स�म पासपोट� बनाएको 
देिखदँैन । पासपोट�  नै नभएको जाहेरवालाले 
िलखतअनसुार वैदिेशक रोजगारमा जान रकम िदएको 
भ�ने त�य शंकारिहत तवरले �मािणत ह�न सकेको 
देिखएन । यस अव�थामा �ितवादी सिुम�ा मान�धरको 
हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम वैदेिशक रोजगारको 
वारदात �थािपत ह�न सकेको नदेिखने । 

��ततु म�ुामा वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिदने 
भनी तयार भएको िलखत उ� �यवसाय गन� अनमुित 
नै निलएका �यि� यी �ितवादी रहेको देिखएबाट 
यी �ितवादीलाई िलखतको काया��वयन गन� दबाब 
िसज�ना गन� खाितर वैदिेशक रोजगार श�दको �योग 
गरकेो दिेख�छ । जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख कुनै 
कुरा �यि�का िव�� �माणको �पमा �हण गनु� पूव� 
�यसको �याियक परी�ण ग�रएको ह�नपुद�छ । जाहेरी 
अिभयोग �मािणत गन� एक मह�वपूण� �माण भए 
पिन सोमा उ�लेख भएको बेहोरा अ�य सङ्किलत 
�माणबाट समिथ�त भएको ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा 
जाहेरवालीले अदालतमा आई बकप� गदा� �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने भ�दै आफूबाट रकम 
िलएको कुरा लेखाएको भए तापिन िनजले वैदेिशक 
रोजगारीमा जाने तयारी गदा� सव��थम पासपोट� िलएको 
ह�नपुछ�  । पासपोट�  िलएपिछ मा� इजाजतप� �ा� 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� अनमुित 
पाएको स�ंथामा आवेदन िदनपुन� दिेख�छ । ��ततु 
म�ुाका �ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 

को दफा १० बमोिजमको अनमुित िलएकोसमेत 
नदिेखदँा जाहेरी बेहोरासगँ सहमत ह�न सिकने अव�था 
रहेन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी 
म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेकोमा ��ततु म�ुामा वादीले 
आ�नो दाबी मािथ उि�लिखत त�यका आधारमा 
व�तिुन� �माण�ारा पिु� गन� सकेको देिखएन । 
यस अव�थामा वैदेिशक रोजगारी ठगीज�तो ग�भीर 
फौजदारी अपराधमा शंका र अनमुानको भरमा 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादी 
सिुम�ा मान�धरलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम सजाय गरी जाहेरवालालाई हजा�नासिहतको 
िबगो रकम िदलाई पाउ ँ भ�ने आरोिपत कसरुबाट 
�ितवादीले सफाइ पाउने गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७३/०९/०४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भा� १९ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसमा यसै �कृितको ०७४-CR-०६०२, 

वैदेिशक रोजगार कसरु, सिुम�ा मान�धर िव. 
नेपाल सरकार भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७१-RB-०१४२, सेयर लगत बदरसमेत, 
जिम�रया देवी कुिम�नी िव. जिम�रया ए�ड सािव�ी 
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क�या �कुल �ा.िल. समेत
जिम�रया ए�ड सािव�ी क�या �कुल �ा.

िल.को िनयमावलीको िनयम ७ मा "क�पनी स�ंथापना 
भएपिछ स�चालक सिमितले स�ंथापकह�सगँ 
स�ंथापनको बखत िनजह�ले िलन कबुल गरकेो 
सेयरबापतको स�पूण� वा आिंशक रकम ३० 
िदनिभ� क�पनीमा दािखल गन� सूचना गन� छ । 
�यसरी माग भएको रकम स�ंथापकह�ले तोिकएको 
�यादिभ� दािखल गनु�पन� छ । कुनै स�ंथापकले 
उपयु��बमोिजमको अविधिभ� रकम दािखला 
नगरमेा स�चालक सिमितले १५ िदनको �याद िदई 
माग ग�रएको रकम दािखला गन� पुन: सूचना गन� 
छ । उ� �यादिभ� पिन रकम दािखला ह�न नआएमा 
स�चालक सिमितले िनजले िलन कबुल गरकेो सेयर 
जफत गरी सो सेयर अ� �यि�लाई िब�� गरी 
वा नगरी क�पनी स�चालन गन� छ" भ�ने �यव�था 
रहेको देिखयो । क�पनी दता� ह�नासाथ क�पनीले 
कानूनी �यि��व मा� �ा� गन� ह�दँा स�ंथापकह�ले 
िलन म�जरु गरकेो सेयरबापतको रकम भ�ुानी माग 
गन� काय� क�पनी दता� भएपिछ मा� स�ु ह�ने ।

क�पनीलाई सचुा� ढङ्गबाट स�चालन 
गन� स�ब�धमा बोलाइएको पटकपटकको बैठकमा 
अ�य स�चालक सद�यह� अनपुि�थत रहेको, 
सेयरबापतको रकम ज�मा ह�न नसकेको कारणबाट 
क�पनी दता� भए पिन िनि��य अव�थामा रही आ�नो 
उ�े�यअन�ुप िव�ालय स�चालन ह�न सकेको 
देिखएन । क�पनी �थापना भएको लामो समयस�म 
क�पनी ऐन एवं िनयमावलीबमोिजम सेयरबापतको रकम 
दािखला नगन� काय� क�पनी सशुासनको �ि�कोणबाट 
पिन �व�छ अ�यास मा�न नसिकने । यसरी क�पनीले 
िदएको सूचनाको �यादिभ� सेयर रकम दािखला 
नगरकेो, क�पनीमा उपि�थत पिन नभएको कारणबाट 
पनुरावेिदकाले आ�नो अ�य�तामा साधारणसभा गरी 
कानूनबमोिजम सेयर रकम जफत गन� गरी क�पनी 

रिज��ारको काया�लयले जिम�रयादवेी कुिम�नीलाई 
एक स�चालक कायम गरी िमित २०६७।१२।३ मा 
गरकेो िनण�य कानूनिवपरीत भ�न निम�ने ।

��ततु िववादमा क�पनी स�ंथापनाका 
बखत आफूले िलन कबलु गरकेो सेयरबापतको 
रकम क�पनीमा दािखल गन� स�ब�धमा सं�थापक 
सेयरधनीलाई राि��य �तरको दैिनक पि�का िहमालय 
टाइ�समा िमित २०६७।९।१३ मा साव�जिनक सूचना 
�कािशत भएको दिेख�छ । पि�कामा साव�जिनक 
सूचना जारी गनु�को उ�े�य स�बि�धत सबैले सूचना 
एवं जानकारी पाउन सकुन् भ�ने नै हो । सेयरधनी 
दता� िकताबमा उि�लिखत ठेगानाभ�दा अ�य� ठेगाना 
राखी सूचना �काशन भएको भ�ने िजिकर िलन सकेको 
देिखदँनै । �यित मा� नभई पि�कामा साव�जिनक 
सूचना जारी भएपिछसमेत क�पनीमा कुनै स�पक�  
रा�न नआएको भनी सेयरधनीको घरदैलोमा रीतपूव�क 
�याद सूचना टासँ भएकोमा सोप�ा�समेत सं�थापक 
सेयरहो�डरह� स�पक� मा आएको देिखदैँन । यसबाट 
पनुरावेिदकाले स�चालक सेयर हो�डरलाई जानाजान 
बलिम�याईबंाट बाहेक गरी क�पनीको स�चालक 
सिमितको बैठक बोलाएको भ�ने दिेखएन । ब� 
आफँैले कबलु गरकेो रकम दािखला गन� सेयरधनीलाई 
हरस�भव मौका र अवसर िदएकोमा �यसलाई बेवा�ता 
गरकेो देिखने ।

मािथ िववेचना भएअनसुार जिम�रया ए�ड 
सािव�ी क�या �कुलका सं�थापक सेयर हो�डरह�ले 
क�पनी सं�थापना ह�दँाका बखत िलन कबलु गरकेो 
सेयरबापतको रकम क�पनीमा दािखल गरकेो 
नदिेखएको, सेयर रकम दािखला गन� स�ब�धमा 
छलफलका लािग बोलाएको पटकपटकका बैठकमा 
उपि�थत नभएको ह�दँा क�पनी ऐन, २०६३ को दफा 
५३(३) र जिम�रया ए�ड सािव�ी क�या �कुलका �ा.
िल.को िनयमावलीको िनयम ७ �ारा िनिद�� कानूनी 
�ि�या पूरा गरी सेयर जफत गरी िनजह�को नामको 
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सेयर जगेडामा राखेको काय� कानूनिवपरीत भ�न 
िमलेन । यसरी पनुरावेिदकाले एक स�चालक सिमित 
कायम गरी सोही स�चालक सिमितको िनण�यानसुार 
क�पनी रिज��ारको काया�लयले गरकेो िमित 
२०६७।१२।३ को िनण�य कानूनस�मत रहेको ह�दँा 
सदर गनु�पन�मा सेयर जफत गरी अिभलेख गन� �यव�था 
नभएको भनी त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला �िुटपूण� रहेको देिखने । 

तसथ�, उपयु�� त�य, आधार, कारण र 
�माणह�बाट पनुरावेदन िजिकरबमोिजम पनुरावेिदका 
जिम�रया देवी कुिम�नीले जिम�रया ए�ड सािव�ी क�या 
�कुल �ाइभेट िलिमटेडको एक स�चालक सिमित 
कायम गरी आ�नो अ�य�तामा गरकेो िनण�यबमोिजम 
क�पनी रिज��ारको काया�लयको क�पनी अिभलेख 
गरकेो िमित २०६७।१२।०३ को िनण�यसमेत बदर 
गन� गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।०२।२९ को फैसला उ�टी 
भई स�ु क�पनी रिज��ारको काया�लयको िमित 
२०६७।१२।०३ को िनण�य सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िच�तामणी शमा�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CI-०५३७, दूिषत अंश भरपाई बदर, 
च�पादेवी कमा�चाय�समेत िव. सुभ�ा कमा�चाय�

पनुरावेदक �ितवादी च�पादेवी, स�ज ु
कमा�चाय� र �ितवादी िनमादेवीबाहेकका अ�य 
�ितवादीह�ले वादी �ितवादीह�िबच िविधवत् 
अंशब�डा नभएकोले वादी दाबीबमोिजम अशंब�डा 
ह�नपुछ�  र र.नं.३१०१ िमित २०५०/१०।२० को 
�काशनारायण कमा�चाय�ले ग�रिदएको अशं भरपाई 
िलखत दूिषत ह�दँा बदर ह�नपुछ�  भनी �ितउ�र पेस 
गरकेो देिखयो । वादी तथा �ितवादी �ेमनारायणसमेतका 

सा�ीह�ले समेत वादी �ितवादीिबच अंशब�डा भएको 
छैन भनी बकप� ग�रिदएको दिेख�छ । िववािदत र.नं. 
३१०१ िमित २०५०/१०।२० को अंश भरपाई 
िलखत हेदा� ��यथ� वादीका पित �काश कमा�चाय�ले 
अंशबापत �.१ लाख अशं बझुी भरपाइ िलखत पा�रत 
ग�रिदएको देिख�छ । वादी �ितवादीले अंश चलन 
म�ुामा पेस गरकेो स�पि�को तायदाती फाटँवारी 
हेदा�  �काश कमा�चाय�ले  अंशबापत �. १ लाख �पैया ँ
बझुी ग�रिदएको उ�त भरपाइबाट वादी �ितवादीिबच 
अंशब�डा ला�ने स�पि�को �यायोिचत र बराबर 
अंशब�डा भएको भ�न सिकने अव�था देिखदैँन । साथै 
उ� अशं बझुेको भरपाई िलखत गदा� यी ��यथ� वादी 
सभु�ा कमा�चाय�लाई सा�ी राखी थाहा जानाकारी 
िदएको पिन नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १ नं. 
मा अंशब�डा गदा� यस महलका अ�य न�बरह�को 
अधीनमा रही बाब ु आमा लो�ने �वा�नी छोरा 
छोरीह�को िजयिजयैको अशं गनु�पछ�  भ�ने �यव�था 
र ऐ.को २ नं मा यस महलमा अ�यथा लेिखएमा बाहेक 
यस महलको १ नं. बमोिजम अंशब�डा गदा� अंश 
पाउने सबैको बराबर अंश गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा ��यथ� वादीका पितले 
अंशबापत �. १ लाख बझुेको भ�ने आधारमा यी 
वादीले पिन सोही १ लाखबाट अशं पाइसकेको भनी 
मा�नलाई उ� १ लाखबाट वादीले के कित अंश 
पाएको हो भ�ने कुरा िमिसल �माणबाट ख�ुन आएको 
देिखएन । य�तो अव�थामा वादीका पितले िमित 
२०५०/१०/२० मा गरकेो िलखतलाई अंशब�डाको 
१ र २ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम गरकेो िलखत 
मा�न सिकने देिखदँैन । अशंब�डाको महलको ३, ४ र  
५ को �यव�थाअनसुार प�नी र छोराछोरीह�ले पित 
िपताको अशं हकबाट अंश पाउने देिख�छ । �यसका 
लािग पित िपताले आफूले पाउनपुन� �यायोिचत अंश 
बझेुको अव�थामा ह�नपुन� ।
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तसथ�, अशं हक अिंशयारको नैसिग�क हक 
भएकोले वादीका पितले आ�नो अंशबापत �. १ लाख 
�पैया ँ बझुी ग�रिदएको उ� भरपाइबाट यी ��यथ� 
वादीको पिन अंश हक समा�त भएको भनी अथ� गन� 
िम�दै न । यसरी वादी दाबीबमोिजम र.नं. ३१०१ 
िमित २०५०/१०।२० को अंश भरपाइ िलखत बदर 
ह�ने अव�था दिेखएको ि�थितमा पिन वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम उ�त अशं 
छोडप� भरपाइ बदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमिसल �माणको रोहबाट िमलेकै 
देिखन आयो । वादीका पितले अंश पाइसकेकोले वादीले 
दाबी गन� िम�ने होइन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर र िनजतफ� का िव�ान् व�र� अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेचना ग�रएका आधार �माणको 
िव�लेषण गरी वादी दाबीबमोिजम र.नं.३१०१ िमित 
२०५०/१०/२० को अंश भरपाइ िलखत बदर ह�ने 
ठहराउनपुन�मा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको 
भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०७१/१/१७ 
को फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम उ� अशं 
छोडप� भरपाइ िलखत बदर ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत :- ताराद� बडु
इित संवत् २०७६ साल पौष ४ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसमा यसै म�ुासगँ अ�तस��बि�धत ०७३-

CI-०५३३, ०५३५, ०५३४, ०५३६, अशं 
चलनसमेत, च�पादेवी कमा�चाय�समेत िव. 
सभु�ा कमा�चाय� भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-WO-०१५०, उ��ेषण, 

डबलकुमारी पि�डत िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग टंगालसमेत

जनुसकैु सरकारी िनकायले कुनै िनण�य गदा� 
�य�तो िनण�यबाट कसैको हक अिधकारमा आघात 
पद�छ भने िनण�य गनु� पूव� सनुवुाइको मौका िदनपुन� 
कुरा अिनवाय� र �वाभािवक ह��छ । सनुवुाइको मौका 
निदइ� कसैका िव�� िनण�य गनु�  ह�दँैन भ�ने कुरा नै 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त हो । कसैको िव�� कुनै 
िनण�य ग�र�छ भने उसलाइ� आ�ना कुरा भ�ने मौका 
�दान गन� िनण�यकता�ले सूचना जारी गरी जानकारी 
िदन ु पद�छ । यिद कसैलाइ� कुनै सूचना वा जानकारी 
नै निदइकन उसको िव�� िनण�य ग�र�छ भने �यहा ँ
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको उ�लङ्घन ह�न जा�छ 
र �य�तो िनण�य अमा�यसमेत ह��छ । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तबमोिजम जसको िव�� िनण�य 
ग�र�छ सो �यि�लाइ� आ�ना कुरा भ�ने मौका िदनपुन� 
ह��छ । सनुवुाइको लािग उिचत अवसर तथा मौका 
निदइ� गरकेो िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता 
�ा�त गन� स�दैन । �य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल तथा बदरयो�य ह��छ । ��ततु 
िववादमा ��यथ� आयोगबाट िववािदत सािबक 
िक.नं.९७६ को ज�गाको दता� बदर गरी नेपाल सरकाको 
नाउमँा कायम गन� िमित २०७४।१।७ मा िनण�य गरी 
सो िनण�य काया��वयन गन� िमित २०७४।२।१७ मा 
प�ाचार गदा�समेत उ� सािबक िक.नं.९७६ को हाल 
कायम भएको िक.नं.३३७, ६१० र ३३९ को ज�गाको 
ज�गाधनी यी �रट िनवेिदका डबलकुमारी पि�डतलाइ� 
��य� असर पन� देिखएको अव�थामा िनजलाइ� नबझुी 
गरकेो उ� िनण�य र प�समेत �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल ह�न जाने दिेखन आउने ।

नेपालको संिवधानको धारा २३९ को 
उपधारा १ को संवैधािनक �यव�थाअनसुार अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले साव�जिनक पद धारण 
गरकेो �यि�ले ��टाचार गरकेो स�ब�धमा अनसु�धान 
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गन� स�ने संवैधािनक अिधकार�े� िनधा�रण भएको 
देिख�छ । ज�गा दता� गन� आिधका�रक िनकाय मालपोत 
काया�लय लिलतपरुले कानूनबमोिजमको �ि�या एवम् 
काय�िविधअनसुार उ� सािबक िक.नं.९७६ को ज�गा 
िमित २०६९।१०।१५ को िनण�यअनसुार शेरबहादरु 
िघिमरकेो नाउमँा बेिन�सा ज�गा दता�  गरकेो काय�लाइ� 
बदर गरी उ� बेिन�सा ज�गा नेपाल सरकारको 
नाउमँा कायम गन� िमित २०७४।१।७ मा ��यथ� 
आयोगबाट िनण�य गरी सो िनण�य काया��वयन गन� 
िमित २०७४।२।१७ मा िनद�शनसिहत प�ाचार गन� 
स�ने �े�ािधकारसमेत ��यथ� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाइ� उ� संवैधािनक �यव�थाले 
�दान गरकेो दिेखन नआउने ।

�यसैगरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८(१)(ग) को कानूनी 
�यव�थाअनसुार ��ततु िववादको स�दभ�मा २०६८ 
सालमा नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ७ को उपदफा (१क) ले िदएको अिधकार �योग 
गरी �ववासी घर वा घर ज�गा र बेिन�सा ज�गा दता� 
सिमित गठन तथा काय�िविध जारी गरी सोअनसुार 
मालपोत काया�लय लिलतपरुमा गिठत सिमितसम� 
उ� सािबक िक.नं.९७६ को ज�गा दता� गन� यी �रट 
िनवेदकको दाता शेरबहादरु िघिमरलेे परापूव�कालदेिख 
भोग चलन गरी आएको �ववासी बेिन�सा ज�गा नापीको 
समयमा दता� बाकँ� भएकोले दता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन 
िदएपिछ कानूनले तोकेको �ि�या र काय�िविध पूरा गरी 
उ� सिमितको िसफा�रस, सािबकदेिखको भोगचलन, 
िफ�डबकु र उ� िक.नं.९७६ को ज�गा पिहलेदेिख 
शेरबहादरु िघिमरलेे जोत कमोद गरी नापन�शा ह�दँा 
िफ�डबकुमा नाम लेखाउन छुटेकोले िनजको नाममा 
दता� भएमा कुनै िकिसमको फरक पद�न भ�ने �थानीय 
सज�िमनसमेतको आधारमा मालपोत काया�लय 
लिलतपरुको िमित २०६९।१०।१५ को िनण�यअनसुार 
शेरबहादरु िघिमरकेो नाउमँा दता� कायम भएको 

देिख�छ । यस�कार आिधका�रक िनकायले 
कानूनबमोिजम ज�गा दता� गरकेो काय�लाइ� �ि�या 
नपगेुको भनी उ� ज�गा दता�  बदर गरी नेपाल 
सरकारको नाउमँा कायम गन� िमित २०७४।१।७ 
मा िनण�य गरी सो िनण�य काया��वयन गन� िमित 
२०७४।२।१७ मा िनद�शनसिहत प�ाचार गन� स�ने 
अिधकार उ� सवंैधािनक एवम् कानूनी �यव�थाले 
��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाइ�  
िदएको नदेिखने । 

यसरी कानूनको रीत प�ुयाइ� आिधका�रक 
िनकायबाट गरकेो ज�गाको दता� बदर गन� िनण�य गरी 
सो िनण�य काया��वयनको लािग गरकेो प�ाचारसमेतको 
काय� संवैधािनक तथा कानूनी �यव�था र �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत देिखएको अव�थामा मालपोत 
काया�लय लिलतपरुको िमित २०६९।१०।१५ को 
िनण�यानसुार शेरबहादरु िघिमरकेो नाममा दता� भएको 
सािबक िक.नं.९७६ को हाल कायम िक.नं.३३७, 
६१०, ३३९ समेतका ज�गाको दता� बदर गरी नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गन� ��यथ� आयोगको िमित 
२०७४।१।७ को िनण�य र सो िनय�ण काया��वयन 
गन� िमित २०७४।२।१७ मा गरकेो प�ाचारअनसुार 
यी �रट िनवेिदकालाइ�  ब�ुनको लािग उपि�थत ह�न 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित २०७४।५।६ 
मा लेखेको प�समेतले कानूनी मा�यता पाउन स�ने 
देिखन नआउने ।

��यथ� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले सािबक िक.नं.९७६ को ज�गाको दता�लाइ�  
बदर गरी नेपाल सकारको नाउमँा कायम गन� िनण�य 
गरी प�ाचार गरकेो काय�ले उ� ज�गाको हालको 
ज�गाधनी �रट िनवेिदकालाइ� ��य� असर पन� र 
िनजलाइ� सनुवुाइको मौकासमेत निदइ� �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत गरकेो ��यथ� आयोगको 
िमित २०७४।१।७ को िनण�य र सो िनण�य काया��वयन 
गन� िमित २०७४।२।१७ मा लेखेको प� र सोअनसुार 
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मालपोत काया�लय लिलतपरुले यी �रट िनवेिदकालाइ� 
िमित २०७४।५।६ मा लेखी पठाएको प�समेतले 
कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।

उ��ेषण �रट कुनै पिन िनकायलाइ� 
अिधकार�े� बािहर जान निदन ु र �े�ािधकार नाघी 
गरकेो िनण�य बदर गन� स�म िनकायमा िदइने िनवेदनमा 
जारी ग�रने उपचारा�मक आदेश हो । यो आदेश 
मातहत अदालत र िनकायको गैरकानूनी काय�लाइ� 
िनय��ण गरी सधुार गन� मा�यमको �पमा रहेको 
ह��छ । �शासिनक, अध��याियक र �याियक िनकायले 
गरकेो काय�स�पादनको िसलिसलामा कुनै गैरकानूनी 
काय�लाइ�  बदर गन� जारी गन� सिक�छ । उ��ेषणको 
आदेश जारी ह�न आफूलाइ� नभएको अिधकार�े� �हण 
गरमेा, आ�नो अिधकार�े�भ�दा बािहर गइ�  िनण�य 
गरमेा, अिधकार�े�को �योग कानूनसङ्गत ढङगले 
नगरमेा, तोिकएको काय�िविध पूरा नगरमेा, कानूनको 
�योग तथा �या�या देखादखे �िुट गरमेा, �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत िनण�य गरमेा, िनण�यमा 
मनािसब आधार र कारण नखलुाएमा, प�चात् दश� 
असर पन� गरी िनण�य गरमेा, कानूनको अि�तयारी 
नभएको अव�था र कानूनको अि�तयारीमा आधा�रत 
नभइ� �वे�छाचारी, गैरकानूनी तथा िवभेदकारी त�रकाले 
िनण�य गरकेो अव�थामा सामा�यतया उ��ेषणको 
आदेश जारी गन� सिक�छ । ��ततु िवषयमा ��यथ� 
आयोगले संिवधान र कानूनले िनधा�रण गरकेो अिधकार 
�े� बािहर गइ�  �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
गरी गरकेो उ� िनण�य र प�समेत बदर गन� उ��ेषणको 
आदेश जारी गनु�पन� देिखन आउने । 

अत: उि�लिखत आधार र कारणबाट ज�गा 
दता� गन� आिधका�रक िनकाय मालपोत काया�लय 
लिलतपरुले साव�जिनक ज�गा भनी �प�ट उ�लेख 
नभएको िवरहको �कृितमा आवादी जिनने नापीको 
समयमा जोताहा र ज�गा धनीको महल खाली रहेको 
�ववासी ज�गाको स�ब�धमा िमित २०६९।१०।१५ 

मा गरकेो िनण�यअनसुार शेरबहादरु िघिमरकेो नाउमँा 
दता� भएको सािबक िक.नं.९७६ को ज�गाको दता�लाइ�  
कानूनी �ि�या पूरा नगरी दता� गरकेो ह�दँा सो ज�गा दता� 
बदर गरी नेपाल सरकारको नाउमँा कायम गन� ��यथ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित 
२०७४।१।७ मा िनण�य गरी सो िनण�य काया��वयन 
गन� िमित २०७४।२।१७ मा गरकेो िनद�शनसिहतको 
प� र सो प�को आधारमा यी �रट िनवेिदकालाइ� ब�ुन 
मालपोत काया�लय लिलतपरुले िमित २०७४।५।६ मा 
लेखी पठाएको प�समेतको ��यथ�ह�को उ� काम 
कारबाहीले संवैधािनक, कानूनी र �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल रही मा�यता पाउन स�ने 
नदिेखदँा ��यथ�ह�ले गरकेो उ� िनण�य र प�समेतको 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु १६ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउमा रहेको ०७४-WO-

०१९७, ०२२४, उ��ेषण, डबलकुमारी 
पि�डत िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग टंगाल काठमाड�समेत भएको म�ुाको 
आदशे यसै �कृितको रहेको ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-००२४, घुस �रसवत 
िलई ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. िशवकुमार 
यादव

िनवेदकले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको स�पक�  काया�लय, कोहलपरुमा िदएको 
िनवेदनमा यी �ितवादी िशवकुमार यादव र सहायक वन 
अिधकृत च��े�र िसंहको नाम िकटान गरकेो र िनजले 
अनसु�धानमा गरकेो कागजमा �.७,०००।- म�ये 
�.६,०००।- च��े�र िसहंलाई िदन र �.१०००।- 
िशवकुमार यादवको लािग िदएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
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र िनजले अदालतसम� बकप� गदा� आफूले िदएको 
रकमम�ये �.६,०००।- च��े�र िसंहलाई िदन ु भनी 
�ितवादी िशवकुमार यादवलाई भनेको िथए भ�ने 
लेखाएको पाइ�छ । �.६,०००।- च��े�र िसंहलाई 
िदन ु भनी िनवेदकले िशवकुमार यादवलाइ� भनेको 
भ�ने िनवेदक र �ितवादीिबच भएको फोन रकेड�को 
िस.डी.को िलपीब� गरकेो कागजबाट समेत दिेखएको 
छ । िनवेदक ब�ल ु कविडयाले िदएको रकम हािकम 
च��े�र िसंह र िनवेदक ब�ल ु कविडयाको िबचको 
लेनदनेको कुरा हो, हािकमलाई िदन ुभनेकोले सो रकम 
आफूले िलएको हो भनी �ितवादी िशवकुमार यादवले 
अनसु�धानमा बयान गरकेो छन् भने अदालतमा बयान 
गदा� उ� रकम िनवेदकले आफूलाई िदएको नभई 
आफू िनवासमा नभई �ीमती मा� भएको अव�थामा 
िनवेदकले लगी छािडिदएको भ�ने लेखाएको पाइ�छ । 
च��े�र िसंह र िनवेदक ब�ल ुकविडयाका िबच िमित 
२०७३।१०।२० मा मोबाइलबाट संवाद भएको भ�ने 
कल िडटेलबाट देिखएको छ । म�ुय �यि�को �पमा 
रहेको िनज च��े�र िसंहलाई अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट �ितवादीस�म कायम नगरी 
च��े�र िसहं र ब�ल ु कविडयाको िबचमा स�पक�  
स�ुको �पमा रहेका फर�ेर ज�तो सामा�य पदमा 
काय�रत िशवकुमार यादवलाई �ितवादी कायम गरकेो 
त�य िववेकस�मत र �यायोिचत मा�न िम�ने नदिेखने । 

उ� घसु �रसवतको रकम िलन म�ुय भूिमका 
िनवा�ह गरकेा च��े�र िसहंलाई आरोिपत कसरुमा 
अिभयोजन नगरी यी �ितवादी िशवकुमार यादवलाई 
मा� अिभयोजन गरकेो देिखएबाट िनजको आरोिपत 
कसरुमा के क�तो संल�नता रहेको छ भ�नेतफ�  हेदा�, 
िनवेदकले िदएको उजरुी, मौकामा गरकेो कागज र 
अदालतमा गरकेो बकप�समेतमा घसु रकम िदनकुो 
कारण उजरुवाला िनवेदकले ख�रद गरकेो �खमा 
टाचँा िनसाना लगाउन यी �ितवादी िशवकुमार यादवले 
घसु �रसवत माग गरकेो ह�दँा सो घसु �रसवतको रकम 

�.७,०००।- म�येको �.१०००।- यी �ितवादीको 
नाममा र �.६०००।- च��े�र िसंहलाई िदन ु भनी 
िदएको भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िमिसल सामेल 
रहेको िनवेदक र �ितवादीको फोन वाता� भएको िस.डी.
को िलिपव� गरकेो कागजबाट समेत िववािदत रकम 
यी �ितवादीलाई भ�दा पिन �ितवादी नै नबनाइएका 
च��े�र िसंहलाई िदनको लािग �दान गरकेो भ�ने 
उ�लेख भएको देिखएको छ । उ� बरामद रकम 
यी �ितवादी िशवकुमार यादवबाट बरामद नभइ� 
िनजकै �ीमतीको कालो �याग शौचालयको पूव� 
खो�सा छेउको झाडीमा फेला परी बरामद भएको 
भ�ने दिेख�छ । �ितवादीका सा�ी सिलम तेलीले 
िशव सरको �ीमतीलाई िनवेदकले पैसा िदएको 
भनी बकप� गरकेो र अका� सा�ी गगुली यादवले 
पिन िशव सरको �ीमतीले िनवेदक ब�ल ु कविडया 
आ�नो िनवासमा आएको िथयो भनेक� िथइन् भ�ने 
लेखाएको देिखदँा �ितवादीको अनपुि�थितमा िनजक� 
�ीमती ए�लै भएको मौकामा िनवेदक गइ� उ� रकम 
छािडिदएपिछ अि�तयारको टोली �वेश गरकेो देखी 
डराएर िनवेदकले छाडेको �.७०००।-  र आ�नो 
�यि�गत �.१,८४,९१०।- समेत झाडीमा फालेको 
देिखएबाट उ� बरामद �.७०००।- अिनयिमत वा 
�रसवतको कारणले �ा� भएको रकम भ�ने जानकारी 
भएर �ितवादीको �ीमतीले झाडीमा फालेको भनी 
िन�कष�मा प�ुन �यायोिचत नह�ने ।

�ितवादी िशवकुमार यादव से�टर वन 
काया�लय, मैनापोखर बिद�याबाट िमित २०७३।५।२० 
मा वैदी इलाका वन काया�लयमा स�वा भई िमित 
२०७३।७।२२ मा रमाना भई सो काया�लयमा िनयिमत 
�पमा हािजर भएको भ�ने हािजरी अिभलेख, स�वा 
तथा रमाना प�समेतबाट देिखएको छ । इलाका वन 
काया�लय, वैदीमा स�वा भएका �यि�ले से�टर 
वन काया�लय मैनापोखर बिद�याको नामबाट ख�रद 
ग�रएका �खमा टाचँा िनशान नलगाएकोले िनजलाई 
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घसु �योजनको लािग िनवेदकले रकम िदएको भ�ने 
त�य िव�वास गन�लायक दिेखएन । िनवेदकले ख�रद 
गरकेा �खमा टाचँा िनसान लगाउने काय� िमित 
२०७३।१०।१३ मा नै स�प�न भइसकेको भ�ने 
देिखएकोले काम स�प�न भइ� सकेको कुरामा स�वा 
तथा रमाना भइसकेका यी �ितवादी िशवकुमार 
यादवले िमित २०७३।१०।२१ मा घसु िलएका ह�न् 
भनी अनमुान गन� िमलेन । तसथ�, से�टर वन काया�लय, 
मैनापोखरका सहायक वन अिधकृत च��े�र िसंहलाई 
िनवेदकले पठाएको रकम हो भ�ने अनसु�धानको 
�ममा नै �प�देिख रहेको अव�थामा िनजका हकमा 
म�ुा नै नचलाई वारदात िमित २०७३।१०।२१ भ�दा 
क�रब छ मिहना पिहले स�वा भई तीन मिहना पिहले नै 
सो काया�लयबाट रमाना िलई गएका फर�ेर िशवकुमार 
यादवले घसु �रसवतबापत िनवेदकबाट रकम िलएको 
भ�ने ठोस व�तिुन� �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा कसरु 
�मािणत गन� भार वादीमा राखेकोले सोबमोिजमको 
दािय�व अिभयोजन प�ले पूरा गरकेो देिखदँैन । 
अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरले पिु� ह�न नसकेस�म 
फौजदारी म�ुामा कुनै पिन �यि�लाई कसरुदार कायम 
गन� �यायोिचत ह�दँैन । यसरी �ितवादी िशवकुमार 
यादवले घसु िलने खाने �योजनको लािग िनवेदकबाट 
रकम िलएको र च��े�र िसंहलाई घसु �रसवतबापत 
िनवेदकले रकम िदन भनेको भ�ने जानकारीसिहत 
रकम बझुेको भ�ने नदेिखएको, बरामद भएको भिनएको 
रकम िनवेदकले िनजलाई िदएको हो वा िनजको 
�ीमतीलाई िदएको हो सो कुरा पिन िनिव�वाद �पमा 
पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । यस�कार यी �ितवादी 
िशवकुमार यादवले घसु �रसवतबापत िनवेदकसगँ 
रकम िलए खाएको भ�ने कसरु शंकारिहत तवरले 
पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा िनज �ितवादीले आरोप 

दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो देिखन नआउने । 
यसै स�दभ�मा ने.का.प.२०७२, अङ्क 

३, िन.नं.९३६० को नेपाल सरकार िव�� सुिधर 
�े� भएको ��टाचार मु�ामा �ितपािदत िस�ा�त 
सोअनसुार �ितवादी िशवकुमार यादवले घसु िलने 
खाने �योजनको लािग िनवेदकबाट रकम िलएको, 
च��े�र िसंहलाई घसु �रसवतबापत िनवेदकले रकम 
िदन भनेको भ�ने जानकारीसिहत रकम बझेुको भ�ने 
नदिेखएको, बरामद भएको भिनएको रकम िनवेदकले 
िनजलाई िदएको हो वा िनजको �ीमतीलाई िदएको 
हो, सो कुरा पिन िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न सकेको 
देिखदँनै । यस�कार यी �ितवादी िशवकुमार यादवले 
घसु �रसवतबापत िनवेदकसगँ रकम िलए खाएको भ�ने 
कसरु शकंारिहत तवरले पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा 
आरोप दाबीबाट �ितवादी िशवकुमार यादवलाइ� सफाइ 
िदने गरी िवशेष अदालतबाट िमित २०७५।१।१३ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा �ितवादीलाइ�  आरोप 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार एवम् कारणबाट 
बरामद भएको �.७,०००।- ियनै �ितवादी िशवकुमार 
यादवको �ीमतीको कालो �यागबाट बरामद भएको 
भ�ने कुरामा िववाद नभए पिन ब�ल ु कविडयाले 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा कागज 
गदा� तथा अदालतमा बकप� गदा�समेत उ� रकम 
सहायक वन अिधकृत च��े�र िसंहलाई िदनको लािग 
भनी िदएको भ�ने लेखाएकोमा िनज च��े�र िसंहउपर 
अिभयोजन नै नग�रएको र वारदात िमितपूव� नै 
�ितवादी िशवकुमार यादवको स�वा भइ� रमानासमेत 
भइसकेको अव�थामा िनज �ितवादीले उजरुवालाबाट 
घसु �रसवत रकम िलएको भ�ने व�तिुन� �माणबाट 
नदिेखदँा िनज �ितवादी िशवकुमार यादवले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने गरी िवशेष अदालतबाट िमित 
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२०७५।०१।१३ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CR-१०८५, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. गोपाल अ�गाई

कुनै पिन वारदातमा यिद प�रणामको पूव��ान 
ह�दँाह�दँै पिन जोिखम उठाउने त�परता दिेखएको छ 
भने लापरवाही भएको मा�न सिक�छ । तर प�रणामको 
इ�छा नभएको, सावधानी अवल�बन गन� खो�दाखो�द ै
पिन अिनि�छत प�रणाम आएको अव�थामा लापरवाही 
गरकेो भनी बढी सजाय गन� मनािसब ह�ने देिखदँनै । 
��ततु वारदातमा �ितवादीले प�रणामको पूव��ान 
ह�दँाह�दँै लापरवाही गरकेो भ�ने अव�था िमिसल 
�माणबाट देिखन आएको छैन । राितको समयमा 
उकालो घ�ुती बाटोमा बसको पछािडको भागले 
ब�चालाई ठ�कर िदएको वारदातलाई चालकको 
लापरवाही भ�न िम�ने अव�था नदिेखने ।

उकालो सडक तथा सवारीलाई बायातँफ�  
मोड्न पन� �य�तो बाटोमा मतृक बालक सो समयमा 
िवपरीत िदशाबाट दघु�टना�थलमा आईप�ुदा बस 
बायातँफ�  मोड्दा बसको अगािडको भाग केही कटेको 
र पछािडको बायातँफ� को भागले बालकलाई ठ�कर 
िदई पखा�लमा ठोि�कएको देिख�छ । य�तो अव�थामा 
सडकको �कृित तथा �य�तो उकालो घ�ुती बाटोमा 
अक�मात बालक आईप�ुदा बसको बायातँफ� को 
पछािडको भागले ठ�कर िदन पगुी िनज बालक सि�दप 
भ�ने स�जीव थापाको म�ृय ुह�न ुसंयोगस�म दिेखने । 

�ितवादीले आफूले हाकेँको गाडीले ठ�कर 
िदई बालकको म�ृय ु भएको भ�ने त�यलाई �वीकार 
गरकेो भए पिन जाहेरवाला र मौकामा कागज गन� 
�यि�ले यी �ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरी 
सवारी चलाएको भनी ग�रिदएको कागजका स�ब�धमा 
घटनाप�चात् िमित २०६८।४।१४ मा िज�ला 
अ�पताल गोरखामा ग�रएको िनजको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजले मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
नपाइएको भ�ने र दघु�टना��त बसको मेकािनकल 
जाचँ �ितवेदनसमेतबाट �ितवादीले चलाएको बसमा 
कुनै याि��क खराबी रहेको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
�ितवादीले लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाटै 
��ततु दघु�टना भएको भनी दाबीअनसुार सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः ��तुत म�ुामा िववेचना ग�रएका त�य, 
�माण घटना �कृितको अव�थासमेतबाट ��ततु 
सवारी दघु�ना सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(३) अ�तग�त घटन गएको 
देिखदँा सोही ऐनअनसुार �ितवादीलाई ५ (पाचँ) 
मिहना कैद र �.२,०००।- (दईु हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहराएको गोरखा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०६९।११।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल चै� ७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-०८२७, दोहोरो 
दता� बदर, अिमका अिहर यादवसमेत िव. रामवृ� 
अिहरसमेत
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दाबीको िक.नं.१७९ को ज�गा िजिमदार 
योगे��नाथ श�ुलको िज.�प�देही गा.पं.वडा नं.६ 
महदेवाको िजिमदारी िसर ज�गाबाट ह�रहर केवटले 
पोत िदने गरी उखडा कमाउन िलई सालसालै 
पोत बझुाई कमाई आएको उ� ज�गा उखडा िवशेष 
अदालतबाट िमित २०४०।४।१९ मा ह�रहर केवटको 
नाउमँा दता� ह�ने गरी फैसला भएको भ�ने देिख�छ । यी 
पनुरावेदक �ितवादी ह�रहर केवटसमेतको �ितउ�र 
प�बाट उ� ज�गाको चारिक�लामा टासे ँ सो पूव� 
दखुी मोती सो पि�चम मलखाने सो उ�र िपता�बर 
सो दि�ण भनी उ�लेख भएको देिखन आएको छ । 
��ततु म�ुामा वादीह�का िपता महातम र काका 
स�ुीविबच चलेको अंश म�ुाको िमित २०२९।७।१८ 
मा भएको फैसलाबमोिजम िमित २०३०।४।१९ मा 
ब�डा मचु�ुका भएको देिख�छ । सो ब�डा मचु�ुकाको 
िस.नं.१० मा पूव� योगे��नाथ, पि�म िपता�बर कुम�, 
उ�र दि�ण योगे��नाथ भनी उ�लेख भएको र महातम 
र स�ुीवले भरकेो ७ नं. फारामको िस.नं.१ मा पूव�तफ�  
िपता�बर पि�चम उ�र योगे��नाथ दि�ण िपता�बर 
भनी उ�लेख भएबाट ��यथ� वादीह�ले दाबी गरकेो 
ज�गाको चारिक�ला पर�पर बािझन गई निमलेको 
भ�ने देिख�छ । अक�तफ�  उ� ज�गाको नापीमा खडा 
भएको िफ�डबकुमा पूव� टासे,ँ पि�म दखुी मोती, उ�र 
मखसान, दि�ण िपता�बर भनी उ�लेख भएको दिेखदँा 
वादीह�ले �माणमा िदएको ब�डा मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको िक�लासगँ िववािदत ज�गाको नापीमा खडा 
भएको िफ�डबकुको चार िक�लासमेत िमले िभडेको 
नदेिखने ।

िमित २०३०।४।१९ मा भएको ब�डा 
मचु�ुकाको िस.नं.१० मा िक.नं.१७९ को ज�गाको 
चारिक�लामा पूव� योगे��नाथ, पि�चम िपता�बर 
कुम�, उ�र र दि�ण योगे��नाथ भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । नापी काया�लय, �प�देहीबाट �ा�त 
िफ�डबकुबाट सोही िक.नं.१७९ को ज�गाको 

चारिक�लामा पूव�मा मोती कुम�को िक.नं.१८० 
पि�चममा ज�गाधनी �प�ट नखलेुको िक.नं.१७५ 
उ�रमा पीता�बर कुम�को िक.नं.१८१ दि�णमा समेत 
ज�गाधनी �प�ट नखलेुको िक.नं.१७६ को ज�गा 
रहेको देिखएकोले उ� ज�गाको चारिक�ला पर�पर 
मेल खाएको देिखन आएन । नापी शाखा, �प�देहीको 
�े�ीय िकताबको कैिफयतमा मालपोत काया�लयको 
दता� न�बर ७७९ िमित २०४१।६।११ मा ह�रहर 
केवटको दता� जानकारी �ा� भनी उ�लेख भएको 
देिखने ।

दाबीको िक.नं.१७९ को ज�गा अिमका 
अिहरको जोतभोगमा रहेको भनी गा.िव.स. असरुनैले 
िमित २०६२।१०।१३ मा मालपोत काया�लय 
�प�देहीमा �प� लेखी पठाएको र िफ�डबकु 
उतारसमेतबाट अिमका अिहरका नाममा दता� रहेको 
िक.नं १७९ को ज�गाको वा�तिवक दाता सािबक 
ज�गाधनी ह�रहर केवट रहे भएको देिखदँा यी पनुरावेदक 
ह�रहर केवट नाउकँो दता� र िनजले पनुरावेदक अिमका 
अिहरलाई पा�रत गरी िदएको दता� िलखत बदर ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
मनािसब नदिेखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट अिमका 
अिहरका नाउमँा रहेको िक.नं.१७९ ज.िव.०-७-० 
को ज�गा िनजको नाममा भएको दोहोरो दता� िलखत 
र दता�समेत बदर ह�ने ठह�याई स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६७।१२।१ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:- स�रता �रजाल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ११ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CR-०७६५, 

िकत� जालसाजी, ह�रहर केवट िव. प�टु 
अिहर भएको म�ुाको फैसला यसै �कृितको 
रहेको ।
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३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०९५२, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. हक�  भ�ने रोहन 
थापासमेत

�ितवादीह� बाब ु थापा भ�ने मेघबहादरु 
थापाको साथबाट नलकटुवा ब�दकु १ र गोली राउ�ड 
२, बमबहादरु लािमछानेको साथबाट नलकटुवा 
ब�दकु १ र गोली राउ�ड १, राज ुलामाको साथबाट 
गोली राउ�ड २, सोमबहादरु भ�डारीको साथबाट 
गोली राउ�ड १ र धनषु भ�ने डलकबहादरु थापाको 
साथबाट गोली राउ�ड २, रोहन थापाको साथबाट 
गोली राउ�ड १ र सोमबहादरु लामाको साथबाट गोली 
राउ�ड १ बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखए तापिन �ितवादी बमबहादरु लािमछानेले िज�ला 
�शासन काया�लय, सला�हीमा बयान गदा� आ�नो 
सरु�ाको लािग घरमा भएको नलकटुवा ब�दकु २ र 
गोली राउ�ड १० थान �याई गाडीमा अ�ले थाहा 
नपाउने गरी लकुाई राखेको भनी ब�दकु तथा सोका 
गोलीह� आफूले राखेको त�यमा सािबती भई बयान 
गरकेो दिेखए तापिन अका� �ितवादी मेघबहादरुको 
साथबाट नलकटुवा ब�दकु १ र गोली राउ�ड २ गोली 
बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट देिखदँा अ�य 
�ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको भिनएको 
ब�दकु िबनाको गोलीको कुनै �योग नह�ने बरामदी 
गोली हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा 
२ (ग) को प�रभाषािभ� नपन�, गोली मा� बरामद भए 
पिन सोको िज�मेवारी �ितवादी बमबहादरु लािमछानेले 
िलएको अव�थामा अ�य �ितवादीह� रोहन थापा, 
सोमबहादरु भ�डारी, सोमबहादरु लामा, राज ु लामा 
भ�ने िद�यमान लो�चन र धनषु भ�ने डलकबहादरु 
थापालाई कसरुदार कायम गन� िम�ने नदेिखने ।

आरोिपत कसरुमा �ितवादी  बाब ु थापा 
भ�ने मेघबहादरु थापा र राजकुमार भ�ने बमबहादरु 

लािमछानेको मा� सलं�नता रहेको पिु� ह�न आएकाले 
�ितवादीह� बाब ु थापा भ�ने मेघबहादरु थापा र 
बमबहादरु लािमछानेलाई हातहितयार तथा खरखजाना 
ऐन, २०१९ को दफा २०(२) बमोिजम जनही �. 
६५,०००।- (प�स�ी हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
तथा �ितवादीह� हक�  भ�ने रोहन थापा, धनषु भ�ने 
डलकबहादरु थापा, सोमबहादरु भ�डारी, सोमबहादरु 
लामा र राज ुलामाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको  पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०६९।०६।०३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०७२-CI-०६९७, मोही दता� 
नामसारी, छुतहर पासमान िव. अशोक यादव

िज�ला स�तरी, नाघ� गाउ ँ िवकास सिमित, 
वडा नं. ५(क) िक.नं.९८ को २-७-१४ को ज�गा 
िक�ाकाट भई  हालको िक.नं. २९५ को ०-१५-० 
ज�गा िवप�ी अशोककुमार यादवका नाउमँा कायम 
ह�न आएको ज�गा वादीका बाब ु बैरस ु पासमानले 
मोहीको हैिसयतले कमाई अनसूुची १ फाराम भरी 
२ नं. अनसूुची �कािशत भई ४ नं. जोताहा अ�थाई 
िन�सा िलएको भ�ने वादीको भनाइ देिख�छ । उ� 
अनसूुचीह� िववािदत िक.नं. २९५ को ज�गाको हो 
भ�ने �माण वादीले दािखल गन� सकेको देिखदैँन । 
उ� ज�गाको वादीले उ�लेख गरकेो चार िक�ला िमले 
िभडेको पिन दिेखदैँन । उ� िक.नं. को ज�गाको चार 
िक�ला हेदा� िफ�डबकुमा पूव� भटाई मलाह, पि�चम 
सडक, उ�र धनराज, कृ�ण कुमार र दि�ण सडक 
भ�ने दिेख�छ भने िनजका बाब ुबैरस ुपासमानले भरकेो 
मोही लगत अनसूुची १ बमोिजम �कािशत भएको २ 
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नं. अनसूुचीमा पूव� देवलाल, पि�चम नदी, उ�र भाग ु
र दि�ण नदी भ�ने देिखएबाट िनजले मोहीमा कमाइ 
आएको भिनएको ज�गा ��ततु म�ुाको िक.नं.२९५ को 
चार िक�लासगँ िमले िभडेको नदेिखने ।

मोही हक ज�गा कमाउने �यि�ले कानूनले 
तोकेको सत�ह� पालन गरी पूरा गरकेो अव�थामा 
मा� �ा� ह�ने हक हो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६ अनसुार मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, बाब,ु धम�प�ु 
आिदम�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने 
कानूनी �यव�था भएकोले वादीको िपताको नै मोही हक 
कायम नभएको ज�गामा िनज वादीको नाममा नामसारी 
ह�ने भ�न निम�ने । 

तसथ�, वादीका बाबलेु नै मोही हक कायम 
गराउन नसकेको ि�थितमा वादीका बाब ु बैरस ु
पासमानको नाममा दाबीको ज�गा मोही दता� गरी यी 
वादीका नाममा नामसारी गन� कानूनसङ्गत नदिेखदँा 
दाबीको िक.नं.९८ को २-७-१४ ज�गा िक�ाकाट 
भई हालको िक.नं. २९५ को ०-१५-० ज�गा िवप�ी 
अशोककुमार यादवका नाउमँा कायम ह�न आएको 
ज�गामा मोही कायम गरी आ�नो नाममा मोही नामसारी 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, स�तरीको फैसला सदर ह�ने 
ठहराई पनुरावेदन अदातल राजिवराजबाट िमित 
२०७१।३।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल माघ १० गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७५-WH-००७६, 
ब�दी��य�ीकरण, यादव थापाको हकमा कृ�ण 

ितिमि�सना िव. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत
िनवेदकले कैद हद ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 

िजिकर स�ब�धमा हेदा� यी िनवेदकले िनवेदन िजिकरमा 
नै ०६९ सालको स.वा.फौ.नं. १२८२ को म�ुामा िमित 
२०६७।५।१० मा १ वष� कैद भएकोमा २ मिहना १६ 
िदन बसेको र धरौटीमा छुटी गएको �यसैगरी ०७२-
CR-३५४१ को म�ुामा १ मिहना १६ िदन िहरासतमा 
बसी छुटी गएको र ०७३-CR-०३०६ को म�ुामा २ वष� 
कैदी पजु� र �. १,००,०००।– ज�रवानाबापत कैदी 
पजु� िदएको भनी िनवेदन िदएको देिख�छ । िनज स.वा.
फौ.नं. १२८२ को लाग ुऔषध म�ुामा छुटी गएपिछ 
अक� कसरु गरकेोले िनजलाई प�ाउ गरी १ मिहना 
१६ िदन िहरासतमा बसी छुटी गएको र पनुः ते�ो 
कसरु गरी पनुः प�ाउ परी िमित २०७४।९।३० मा 
फैसला ह�दँा २ वष� कैद र �. १,००,०००।– ज�रवाना 
भएको र सोहीबापत मा� कैदी पजु� िदएको भ�ने 
िनवेदन िजिकरतफ�  हेदा� मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
४१ नं. बमोिजम यी िनवेदकले म�ुा परी छुटी गई अ�य 
कसरु गरेको देिखदँा िनजलाई कैद हद गरी थनुाम�ु 
गनु�पन� देिखएन । उ� न�बरको �यव�थाबमोिजम कैद 
वा थुनाबाट छुटी पनुः कसरु गरमेा िनजलाई छु�ाछु�ै 
कैदी पजु� जारी गरी सोहीबमोिजम थनुामा राखी कैद 
भ�ुान गनु�पन� देिखने । 

तसथ�, कसरु गरी िहरासतमा बसी 
िहरासतबाट छुटी पनुः कसरु गरकेो दिेखदँा कैद हद 
गरी थनुाम�ु गन� िम�ने देिखएन । कैदी पजु� निदई 
गैरकानूनी थुनामा राखेकोले ब�दी ��य�ीकरणको 
आदशे जारी गरी गन� िम�ने नदेिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई ०७३-CR-
०३०६ को म�ुामा िमित २०७३।७।१० मा भएको 
फैसलाअनसुारको कैदी पजु� िदएको र ०६९ सालको 
स.वा.फौ.नं. १२८२ को म�ुामा िमित २०६९।५।१० 
मा भएको फैसला र ०७२-CR-३५४१ नं. को म�ुामा 
िमित २०७४।९।३० मा भएको फैसलाबमोिजमको 
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लागेको कैद ज�रवानाअनसुार कैद ज�रवाना असलु 
गन� कानूनबमोिजम कैदी पजु� िदई कैद ज�रवाना 
असलु गनु�  भनी काठमाड� िज�ला अदालतको नाउमँा 
आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल माघ १० गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१७००, लागु औषध 
(�ाउन सुगर), रमेश चौधरी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रमेश चौधरीले आरोिपत कसरुमा 
अदालतमा बयान गदा� सेवन गन� भनी ख�रद गरी 
�याएको ह� ँ भनी बयान गर े तापिन अनसु�धान 
अिधकारीसम� िब�� गन� ख�रद गरी �याएको भनी 
सािबत भई बयान गरकेा र सो सािबती बयान बरामदी 
मचु�ुका र �ितवादीका साथबाट बरामद भएको व�त ु
लाग ुऔषध हेरोइन नै भएको भ�ने के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट दिेखनकुो 
साथै यी �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� सेवन गन� 
�याएको भनी बयान गर े तापिन बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ा र बरामद लाग ु औषध तीन ठाउमँा 
लकुाई राखेको देिखएको छ । िनजको साथबाट लाग ु
औषध तौल गन� तराजसुमेत बरामद भएकोले िनजले 
लाग ु औषध ख�रद िब�� एवं स�चयसमेतको कसरु 
गन� गरकेो त�य पिु� ह�न आएकोले बरामदी लाग ु
औषध सेवन गन� �योजनको लािग ख�रद गरकेो भ�ने 
�ितवादीको िजिकर मनािसब देिखन नआई िनजले 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
ख�ड (घ) र (च) बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
रमेश चौधरीले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को ख�ड (घ) र (च) बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखन आएकोले बरामद भएको लाग ुऔषधको 

मा�ासमेतलाई �ि�टगत गरी सोही ऐनको दफा १४(१)
(छ)(२) बमोिजम १० (दस) वष� कैद र �. ८०,०००।- 
(असी हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२/०९/०८ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहराई उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७३/०७/०९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु ८ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०५१३, जालसाजी, 
धनवीर िसंगार िव. जीतबहादुर िसंगार

�ितवादी धनवीर िसंगारले िनजका हजरुबबुा 
इ��बहादरु िसगंारबाट हालैको बकसप� िलई आ�ना 
नाउमँा दता� गराएको सो िक.नं. १३ को ८-०-०-० 
ज�गा वादी समेतको हक ला�नेमा अंिशयारको म�जरुी 
निलई िनजलाई अशं हकबाट वि�चत गन� िनयतले 
िब�� गरकेो त�य ज�गा िकनबेचको �यवहारबाट 
�प� देिखन आएको छ । आफूले अंश पाउनपुन� ज�गा 
आफूलाई जानकारी नै निदई म�जरुी िलएर मा� िब�� 
गनु�पन�मा यी वादीले राजीनामाको िलखतको न�कल 
िलएपिछ मा� थाहा पाएको अव�थामा आ�नो हक 
मेट्ने, नो�सान पान� भएतफ�  िकत� कागजको १८ नं. 
बमोिजम अदालत �वेश गन� लेनदेन �यवहारको १० 
नं. अ�तग�त नै दाबी िलनपुन� भनी तक�  गन� निम�ने ।

तसथ�, ��ततु म�ुामा अंिशयार देिखएका 
वादीको हकको ज�गा भोलानाथ चौलागाइ ँ िलने 
धनवीर िसंगार िदने भई िब�� गरकेो �यवहार वादीको 
हक मेट्ने र नो�सान ह�ने काय� गरकेो भई जालसाज 
देिखएको र �य�तो �यवहारमा ��य� संल�न रही ज�गा 
िलने �ितवादीसमेत उ� जालसाजको काय�मा सलं�न 
नभएको भ�न िम�ने देिखएन । वादीको हकस�मको 
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िलखत जालसाज ठह�रएपिछ सो हदस�मको िलखतले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने भई �भावहीन ह�ने नै 
देिखदँा िफराद दाबी खारेज ह�ने ठहराएको लिलतपरु 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी िववािदत 
िलखतको २ भागको १ भाग जालसाजी ठहराई भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको २०७२।१०।२४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सजायको 
हकमा िलखतको २ भागको १ भागस�म जालसाज 
ठहरकेो ह�दँा िबगो �.१,५५,०००।– को  २ भागको 
१ भाग �.७७,५००।– ह�दँा िकत�  कागजको १० नं. 
बमोिजम िबगोको सयकडा २५% ले �ितवादीह� 
दामासाहीले �.१९,३७५।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१०।२४ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ७ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७३-CI-०६७५, 

दूिषत िलखत बदर, धनिवर िसगंार िव. 
जीतबहादरु िसंगार भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७३-CI-०४७१, उ��ेषण / 
परमादशे, अजु�न �े� िव. काठमाड� महानगरपािलका 
काया�लय, बागदरबार

कुनै पिन साव�जिनक िनकायले कुनै िनमा�ण 
काय� वा कुनै सामान ख�रद गदा� सोही साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को काय�िविध अिनवाय� पालना गनु�पन� 
ह��छ । कुनै क�पनीसगँ सेवा ख�रद गदा�समेत ऐनको 
काय�िविध पूरा गनु�पन� दािय�व साव�जिनक िनकाय र 
सेवा �दायक िनकाय दवुैको ह��छ । ��ततु िववादमा 
द�ुचे�वर िनमा�ण सेवाले काठमाड� नगरपािलकाको 
भोग �वािम�वमा रहेको बालाज ुबाइसधारा उ�ानको 

िवकास र स�चालनको लािग सो उ�ानिभ� मम�त 
तथा स�भार गरकेो भनी आफूले िलनपुन� ब�यौता 
निदएकोले परमादशेको जारी ग�रपाउ ँभ�ने स�दभ�मा 
हेदा�  उ� काय� गन� गराउनको लािग काठमाड� 
महानगरपािलकासगँ िनवेदक क�पनीले यो य�तो 
स�झौता गरेको र सो स�झौताबमोिजम काया� देश 
िदएको भ�ने िनवेदकले खलुाउन सकेको दिेखदँैन । 
ठे�का िलने र िदने काय� भएको भए यो यित िमितमा 
य�तो �कारको काय�को लािग यित मू�यको ठे�का 
स�झौता भएको हो भनी ठे�का स�झौताको �ितिलिप 
साथै राखी िनवेदन गनु�पन�मा यी िनवेदकले स�झौताको 
�ित िनवेदनसाथ पेस गन� सकेको पिन नदेिखने । 

काय�कारी अिधकृतसगँ मौिखक स�झौता 
भएको भ�नेतफ�  हेदा� काठमाड� महानगरपािलकाको 
कुन काय�कारी अिधकृतले मौिखक आदशे िदएको हो 
सोसमेत खलुाउन सकेको दिेखदँैन । उ� उ�ानको 
िवकास र स�चालनको लािग िव�ततृ स�भा�यता 
अ�ययन गन� िनण�य गरी आ.व. २०७२/०७३ मा 
िविनयोजन गरकेो बजेटलाई िनवेदकको भ�ुानी गन� 
बाकँ� ब�यौता भएको भनी तक�  गन� िम�ने देिखदैँन । 
�यसैगरी यी िनवेदकले काठमाड� महानगरपािलकाको 
िमित २०७२।३।१५ को बैठकले िवप�ीलाई भ�ुानी 
निदने भनी गरकेो िनण�य बदरको माग गरकेो स�ब�धमा 
हेदा�  िनज िनवेदकले के कुन कानूनको आधारमा उ� 
आदशे बदर गनु�पन� हो सो खलुाउन नसक� रा�यको 
�चिलत ऐन कानूनको �ि�याको स�ब�धमा िवप�ी 
स�ंथा नै बढी िज�मेवार रहनपुन� भ�ने भनाइतफ�  
हेदा�  कुनै िनमा�ण क�पनी र ख�रद गन� िनकाय दवैुले 
�चिलत कानूनको �ि�या अवल�बन गनु�पन� ह��छ । 
अक� िनकायलाई �ि�या पूरा गन� दािय�व थोपरी 
आफू उ�कन िम�ने ह�दँैन । कानूनले िनधा�रण गरकेो 
�ि�या पूरा नगरकेो अव�थामा िवप�ी सं�थाले पूरा 
गनु�पन� भ�ने िनवेदकको तक�  कानूनसङ्गत दिेखदँैन । 
कानून सबैले जानेको अनमुान ग�र�छ �यसैले कानूनको 
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�ि�या िवप�ी सं�थाले पूरा गनु�पन� तथा आ�नो कुनै 
दािय�व नह�ने भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
िनवेदक द�ुचे�वर िनमा�ण सेवाले बालाज ु बाइसधारा 
उ�ानमा िनमा�ण काय� गर ेगराएको भ�ने स�झौतासमेत 
पेस गरी पिु� गन� सकेको नदिेखदँा मागबमोिजम आदेश 
जारी नभई िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।२।५ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु ९ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी  बमकुमार �े�ठ, ०७२-CI-१८५०, उ��ेषण, 
�तापबहादुर �े� िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
बबरमहलसमेत

िनवेदकले कोटे�वर आयल �टोर, िनवेदक 
�तापबहादरु �े�समेतका नाममा दता�  रहेको र पे�ोल 
प�प रहेको भिनएको िक.नं. १६३ समेतका ज�गाह� 
आ�नो नाममा दता� नभएको कुरा िनवेदक �वयंले 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । दाबी िलएको िक.नं. १६३ 
को ज�गा िनजको �वािम�विभ� नरहेको सो ज�गामा 
िनवेदकले पे�ोल प�प रा�न ग�रएको करार स�झौताको 
समयाविध समा� भइसकेकोमा पनुः ज�गाधनी र यी 
िनवेदनिबच पे�ोल प�प रा�ने स�ब�धमा कुनै स�झौता 
भए गरकेो नदिेखएको र ज�गाधनी महे�वर �े�ले 
आ�नो ज�गामा रहेको पे�ोल प�पसमेत सान� माग 
गदा� ह�नस�ने �यवधानमा शाि�त सरु�ा ग�रपाउ ँभनी 
िदएको िनवेदनमा शाि�त सरु�ाका �ि�कोणले भए 
ग�रएका काय�बाट िनवेदकको कुनै कानून �द� हक 
अिधकारमा आघात पगेुको नदेिखने ।

परमादशे जारी ह�नका लािग जनु 

स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पन� भिनएको हो सो 
स�पि�मा िनवेदकको पूण� हक (Absolute Right) 
अथवा िववादरिहत हक (Undisputed Right) ह�नपुन� 
ह��छ । स�पि�को आ�नो हक िनिहत रहेको त�यपूण� 
एवं सारभूत �माण देखाउन सकेको अव�थामा 
िनषेधा�ा जारी ह��छ । ऐन�ारा ��याभूत हकमा आघात 
पन� आशंका �य� गन�ले सव��थम आ�नो हकलाई 
आधारभूत र सारभूत �पमा (Substantially) 
�थािपत गन� स�न ु पछ�  । िनवेदकले दाबीको िक.नं. 
१६३ को ज�गा आ�नो हो भनी कुनै �ोत दखेाउन 
सकेको दिेखदँैन । उ��ेषणय�ु परमादशेको रोहमा 
कुनै स�पि�मा हक �वािम�व कायम गन� वा गराउन 
सिकने ह�दँैन । िनवेदकको कानूनी हकमा असर 
परकेो नदेिखएकोले मागदाबीबमोिजम उ��ेषणय�ु 
परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� नदेिखने ।

तसथ�, िववािदत िक.नं १६३ को ज�गामा 
��यथ� िवप�ीह�ले सामान िनकाली खाली गराई 
घरबाट िनका�ने भनी िज�ला �शासन काया�लयबाट 
िमित २०७१।७।१९ मा भएको िनण�यले शाि�त सरु�ा 
गन� �ममा भए ग�रएका काय�बाट यी िनवेदकको कुनै 
कानूनी हक अिधकारको हनन भए ग�रएको अव�था रहे 
भएको नदेिखदँा िनवेदन मागअन�ुपको आदेश जारी 
ह�न स�ने नदेिखएकोले िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।१६ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु ९ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०२८७, ठगी, 
चि��का म�डल भिनने चि��का महतो िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले आफू थावेदवेीको मि�दरको 
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पजुारी भएको र पूजा गराउदँा मनोकां�ा पूरा ह�ने 
भएकोले आफूले पूजापाठ गराइिदएबापतको �.५००।-
,१०००।- दि�णा िलएको हो । जाहेरवालाह�ले मि�दर 
िनमा�णाथ� सहयोग गरकेा ह�न् भनी जाहेरवालाह�ले 
भनेबमोिजम ठगी गरकेो छैन भनी अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा समेत कसरु इ�कार गरी बयान 
गरकेो देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी चि��का म�डल भ�ने 
चि��का महतोले ियनै जाहेरवालाह�समेतको जाहेरी 
दरखा�तमा उि�लिखत रकमसमेत ठगी गरकेो भनी 
२०७०।६।२१ मा िज�ला �शासन काया�लय बारामा 
जाहेरवालाम�येका वै�नाथ साहसमेतले उजरुी िदई 
दवुै प�िबच २०७०।६।२३ मा आपसी सहमित भई 
िववाद टुङ्िगएको देिखएकोमा पनुः सोही रकम ठगी 
गरकेो भनी २०७०।९।४ मा जाहेरी दरखा�त िदई 
��ततु म�ुामा कारबाही भएको देिख�छ । यसरी 
�ितवादीले सा�ँचै नै ठगी गरकेो भए वादी �ितवादीिबच 
मेलिमलाप भई िमलाप� गनु�पन� अव�था नह�ने ।

�ितवादी मि�दरको पजुारी भएको र धािम�क 
आ�थाका कारण �ितवादीबाट जाहेरवालाह�ले 
पा�रवा�रक शाि�त एवम् आरो�यको लािग केही रकम 
िदई यी पजुारी �ितवादीबाट मि�दरमा पूजा गराएकोमा 
इि�छत उ�े�य पूरा नभएकै कारण �य�तो काय�लाई 
ठगीको कसरु कायम गन� �यायसङ्गत नह�ने । 

भरपद� र िव�सनीय �माणबेगर कसैलाई 
कसरुदार ठहर गन� फौजदारी �याय िस�ा�तले िम�ने 
ह�दँनै । वादी नेपाल सरकारले ठोस आधार �माण�ारा 
�ितवादीले ठगीको कसरु गरकेो भनी �मािणत गन� 
नसकेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी चि��का 
म�डल भ�ने चि��का महतोलाई आरोिपत कसरुमा 
कसरुदार ठहर गरी मलुकु� ऐन, ठगीको महलको ४ 
नं. र िबगोबमोिजम �.३०,०००।- ज�रवाना एक 

वष� कैद सजाय गरी जाहेरवालाह�लाई उ� िबगो 
भराइिदने ठह�याई पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१०।१९ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७२/२/२९ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी चि��का 
म�डल भ�ने चि��का महतोले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल पसु २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-WO-०९४३, उ��ेषण 
/ परमादशे, सुवण� शाही (सेन) िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय रो�पासमेत

यसमा िनवेिदकालाई िमित २०६८।९।१ 
देिख िव�ालयमा हािजर गरी अ�यापन गन� िदन 
निदएको भ�ने िवषय नै मूल�पमा िववेचना गनु�पन� 
देिखयो । सोतफ�  हेदा� गंगा �ाथिमक िव�ालयको हािजरी 
रिज�टरबाट िनज िनवेिदका २०६८ मङ्िसरदेिख 
२०६९ वैशाखस�म हािजर रहेको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा िनज िनवेिदकालाई म�ुा परी कारबाही 
च�दाच�दैको अव�थामा िमित २०६८।८।२८ मा 
थाहा जानकारी निदई िव�ालयमा हािजर गन� निदने, 
क�ा कोठामा प�नै निदएको भ�ने त�य नै �थािपत 
ह�न आएन । यस�कार िव�ालयमा िनयिमत �पमा 
हािजर रही अ�यापन ग�ररहेको भ�ने हािजरी रकेड�बाट 
नै देिखएको ि�थितमा िनवेिदकाले उठाएका अ�य 
िवषयतफ�  �वेश गनु�पन� औिच�य नै नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट  �रट 
िनवेिदका सवुण� शाही (सेन) ले आफूलाई हािजर 
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गन� निदएको भनी �रट दायर गरकेोमा िनज काय�रत 
रहेको गंगा �ाथिमक िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
िलिखत जवाफ र िज�ला िश�ा काया�लयको िलिखत 
जवाफबाट �रट िनवेिदका िनर�तर �पमा सो 
िव�ालयमा काय�रत रहेको भनी िलिखत जवाफसाथ 
पेस गरकेो हािजर रकेड�बाट समेत दिेखएको ह�दँा �रट 
िनवेिदकाको हकमा आघात परकेो नदिेखदँा िव�ालय 
�यव�थापन सिमितले िमित २०६८।८।२८ मा गरकेो 
िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँभ�ने �रट 
िनवेिदकाको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल चै� ३० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०५२८, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, खेलावन तेली िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बाँकेसमेत

िमित २०७२।५।२७ को चलन पजु�को 
�ितिलिपबाट उ� घर बनवारीलाल वै�यले चलन 
पाएको भ�ने र िनज वनवारीलालबाट िवप�ी ई�वर 
सनुारले िमित २०७२।८।२ मा राजीनामा पा�रत 
गराई िलएको भ�ने मालपोत काया�लय, बाकेँले 
नेपालग�ज उपमहानगरपािलकालाई लेखेको प�बाट 
देिखएको यी िनवेदक खेलावन तेलीसमेतले उ� 
दाबीको घरमा गई तालासमेत तोडी क�जा गन� गई 
िजउ �यान नै िस�याइिदने ध�क� िदएकोले िजउधन 
तथा स�पि�को सरु�ा गरी घर खाली गराई पाउ ँभनी 
िवप�ीम�येका ई�र सनुारले िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लयमा िनवेदन िदई िनजको िनवेदनअनसुार 
शाि�त सरु�ा गन� काम िवप�ी काया�लयह�ले गरकेो 
भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखएबाट िनवेदन दाबीको 
घरमा िनवेदकको हक �वािम�व नै नदेिखएको र िवप�ी 

ई�र सनुारको िनवेदनअनसुार िवप�ी काया�लयह�ले 
शाि�त सरु�ा ग�रिदएकोस�मको अव�थामा िनवेदकको 
हक अिधकार हनन ह�ने आशंका भएको भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

मूलतः अदालतले िनषेधा�ाको आदशे जारी 
गदा� ह�न गइरहेको वा भइरहेको काम कारोबारबाट 
कुनै पिन �यि�को कानूनी हकमा आघात पन� जाने 
ि�थितको आशंकाको िव�मानतालाई नै हेन� गद�छ र 
�य�तो आशंका त�यपरक एव ं �माणपरक ढङ्गले 
पिु� भएको पिन ह�नपुछ�  । िनषेधा�ाको �रटबाट उपचार 
खो�ने प�ले आफूलाई मका� परकेो कुराको आशंकाको 
िव�मानता रहेको कुरामा अदालतलाई िव�व�त पान� 
स�न ुपद�छ, सो अव�था नभएमा िनषेधा�को आदेश 
जारी ह�न स�ने नदेिखने ।

िनवेदकले दाबी िलएको ज�गामा िललाम 
बदर भएको अव�थामा पिन यी िनवेदकको हक ह�ने 
नभई कैलाशा तेिलनको हकमा मा� िललाम बदर ह�न 
स�ने, उ� मखुा नं. १२३ को घर ज�गाको िमित 
२०५३।१।१७ मा भएको िललामी काय�समेत बदर 
ग�रपाउ ँभनी कैलाशा तेलीनले बनवारीलाल वै�यउपर 
िदएको िललामी दा.खा. दता�  म�ुा सव��च अदालतबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठहरी फैसला भएको, िमित 
२०५३।१।१७ मा भएको िललामीसमेत बदर ग�रपाउ ँ
भनी ियनै िनवेदक खेलावन तेलीले वनवारीलाल 
वै�यसमेतलाई िवप�ी बनाई िदएको उ��ेषण म�ुा 
िमित २०५५।४।१२ मा सव��च अदालतबाट खारजे 
भएकोसमेतबाट िनवेदकको दाबीको घरज�गामा हक 
�वािम�व रहे भएको देिखदैँन । िनजलाई �हरीले 
सरु�ा स�ब�धमा छलफलका लािग बोलाएकोस�मको 
अव�था िव�मान देिखएकाले पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०७३।१।१५ को आदेशलाई 
अ�यथा मा�नपुन� नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा दाबीको घरज�गामा 
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िनवेदकको िनिव�वाद हक �वािम�व रहेको भ�ने 
नदेिखएको र िनवेदकको िजउ �यानमा समेत ह�त�ेप 
भएको, ह�न लागेको भ�ने नदेिखएकाले िनवेदन 
मागबमोिजम िनषेधा�ा िमि�त परमादेशको आदेश 
जारी नगरी िनवेदन खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७३।१।१५ को 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।  
 § यसमा यसै लगाउको ०७३-CI-०५२९, 

िनषेधा�ा / परमादशे, खेलावन तेली िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, बाकेँसमेत भएको 
म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ,०७०-CI-०२३५, फैसला बदर, 
गोिव�द�साद �धान िव. िमनी�साद �धान

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको अशं 
चलन म�ुाको फैसलाले संय�ु दता�वाला ई���साद 
�धानको हक िह�साबाहेक गरी बाकँ� स�पि� मा� 
ब�डा ला�ने ठहर गरकेो देिख�छ । मलुकु� ऐन अ.ब.ं 
८६ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार उ� फैसलाले यी 
वादीको हकािधकारमा कुनै �ितकूल असर प�ुयाएको 
देिखन आएन । एकतफ� �पमा गोला हाली ज�गा 
छुट्याई ब�डा मचु�ुका खडा ग�रएको भ�ने स�दभ�मा 
हेदा� ब�डा मचु�ुका छुट्याउदँा पनुरावेदक वादीले 
भनेबमोिजम ब�डा मचु�ुका खडा ग�रएको भए सो 
ब�डा मचु�ुका बदर म�ुा िदई उपचार मा�नपुन�मा सो 
नगरी फैसला बदर म�ुाबाट उपचार माग गरेको दिेखदँा 
उ� िवषयमा बो�न िम�ने देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतले अ.बं. ८६ नं. बमोिजम 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६२/३/२ 

को फैसला बदर ह�ने ठह�याएको िमित २०६७।४।२० 
को फैसला उ�टी गरी स�ु िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।११।२१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-०७१७, नामसारी 
िनण�य बदर िलखत दता� बदर, अपुताली हक कायम, 
ल�मी मह�रा (ता�ाकार) िव. सीतादेवी पौडेल

�यवहारत: का�छो छोराले बढी समयस�म 
आमाको लालनपालन गरकेो भए तापिन �ितवादी 
जेठा छोराले पिन २ वष� २ मिहना पालनपोषण गरकेो 
त�यलाई अनदेखा गन� िम�ने अव�था छैन । �यसैगरी 
िमित २०६०।५।९ मा भएको सत�नामाको कागजमा 
पिन आमालाई पालनपोषण गन� दवैु प�ले ५/५ क�ा 
जिमन िदने र बेचिबखन गन� नपाउने तथा आमाको 
शेषपिछ आ-आ�नो हकभोग ह�ने कुरा उ�लेख भएको 
िवषयले पिन कुनै एक मा� छोरासगँ आमा बसेको र 
िनजले मा� पालनपोषण गरकेो रहेछ भ�ने िन�कष�मा 
प�ुन स�ने देिखदँनै । अपतुाली हक मन� �यि�को 
बाचँ�ुजेल सेवा स�ुवुा हेरचाह गरी स�पि�को �योग 
कता�को म�ृयपु�चात् स�ुवुा हेरिवचार गरकेो प�रणाम 
�व�प हकदारले �ा�त गन� स�पि� हो भ�ने कुरामा 
िववाद ह�न स�ैन । अपतुाली हक अशं हक ज�तो गरी 
सबै जीिवत अंिशयारह�मा समान �पमा जानपुछ�  
भनी मा�यता रा�ने िवषय पिन होइन । तथािप पिहला 
एकाघरको छोराले ६ वष� ८ मिहनास�म पालनपोषण 
गन�ले अपतुाली हक नपाउने तर एकाघरकै अक� 
छोराले पिछ�ला २ वष� २ मिहना पालनपोषण गद�मा 
सो पिछ�लो पालनपोषण गन�ले अपतुालीको स�पूण� 
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स�पि� एकलौटी हक भोग गन� पाउने भ�ने िवधाियक� 
मनसायले मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको त�कालीन 
११ नं. को कानूनी �यव�था भएको हो भनी अथ� गन� 
निम�ने ।

�चिलत कानूनले ��ट �पमा उ�लेख 
गरकेो िवषयमा �या�याको ज�रत पद�न भने अक�तफ�  
अ�यथा अथ� ला�ने गरी कानूनको �या�या गनु�  पिन 
�याियक मा�यतािवपरीत ह�न जा�छ । अदालतले 
म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा िमिसलसगँ संल�न त�यमा 
आधा�रत ह�नपुद�छ । त�यले नै स�ब� �माणको 
मू�याङ्कन गन� िसलिसलेवार कडीको काम गद�छ । 
��ततु म�ुामा पिन त�य �प�ट छ । दवुै छोराह�ले 
लालनपालन, पालनपोषण गरकेो त�य �प�ट छ । दवुै 
छोराह�ले बराबर काजिक�रया खच� बेहोरेको त�यमा 
प�ह�िबच िववाद छैन । आमाको पालनपोषण गन� 
नप�ुने अव�था भएकोमा दवैु प�ले ५/५ क�ा ज�गाबाट 
भरणपोषण गन� सत�नामाको कागजमा उ�लेख भएको 
अव�था छ । यसरी उि�लिखत त�यह� ��ततु 
म�ुाको िन�कष�मा प�ुने द�रलो िनण�याधारह� ह�न् भ�ने 
कुरा �प�ट ह��छ । यसरी दवैु छोराह�ले आमालाई 
पालनपोषण गरकेो अव�थामा �वग�य आमाको 
स�पि�मा दवैु छोराह�को बराबर �पमा हक भोग 
ह�ने कुरा �प�ट ह��छ । ��यथ� �ितवादी ितलकबहादरु 
मह�राले मा� आ�ना नाममा नामसारी गरी एकलौटी 
हक भोग गन� तथा हक ह�ता�तरण गन� काय� मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको महलको त�कालीन ११ नं. समेतको 
िवपरीत ह�नकुा साथै �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ 
तथा ५४ समेतको ��य� �िुट देिखएको ह�दँा वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहरी भएको स�ु फैसला र उ� 
फैसलालाई सदर ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०६७।११।८ को फैसलासमेत 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई उ� ०-३-० 
ज�गाम�येबाट १/२ (आधा) भाग ज�गाको वादीका 
नाममा अपतुाली हक कायम ह�ने ह�दँा �ितवादीले 

िमित २०६२।११।८ मा मालपोत काया�लयबाट 
एकलौटी �पमा िनण�य गराई आ�ना नाममा आमाको 
नामको स�पि� नामसारी गराएको िनण�य र �ितवादी 
सीतादवेी पौडेलका नाममा िमित २०६३।१०।१५ मा 
र.नं.५४२९ बाट हक ह�ता�तरण गरेको िलखतसमेत 
आधा बदर भई सो हदस�म वादीको नाममा अपतुाली 
हक कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: हक� माया राई 
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CR-०९९७, 

जालसाज, ल�मी मह�रा (ता�ाकार) िव. 
सीतादवेी पौडेल भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CI-१२६७, अंश दता�  र 
स�ब�ध िव�छेद, िवदेशी�साद यादव िव. िग�रजादेवी 
राउत

�ितवादीले वादीलाई �ीमती होइन भनी 
�ितवाद गन� �ितवादीले यस अदालतसम� गरकेो 
दोहो�याई पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा अिंशयार �वीकार 
गरकेो र स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहरका स�ब�धमा 
कुनै िजिकर िलएको नदेिखएकोले सो स�ब�धमा 
थप िव�लेषण ग�ररहन ुपरने । जहासँ�म ९ अंिशयार 
भएकोमा ७ अंिशयार कायम गरकेो िमलेन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा� पनुरावेदक 
�ितवादीले स�ु �ितउ�र प�मा नै �ितमादेवीसगँ 
२०५० सालमा िववाह गरी िनजबाट िमित 
२०५३।८।४ मा रोशनीकुमारी, िमित २०५६।७।३ मा 
िनमाकुमारी, िमित २०५७।१२।५ मा मनुरमाकुमारी र 
िमित २०५८।७।२५ मा ल�मीकुमारीसमेतका ४ छोरी 
तथा िमित २०६०।१०।८ मा इ��जीत�साद र िमित 
२०६२।१२।१७ मा िव�वजीत�साद यादवसमेत २ 
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छोराको जायज�म भएको भएको भ�ने िजिकर िलई 
िनजह�को ज�मदता� �माणप�को �ितिलिपसमेत 
�माण�व�प पेस गरकेो देिख�छ । साथै नातामा 
बयान गदा� �ितमादेवीसगँ िववाह भएको िववाह दता� 
�माणप�को �ितिलिपसमेत पेस गरकेो देिखयो । 
�ितवादीले िलएको उ� िजिकर र पेस गरकेा िववाह 
दता� र ज�मदता�का �माणह� अ�यथा ह�न् भनी वादीले 
नातातफ� को बयानमा अ�यथा िजिकर िलन सकेको 
नपाइएकोले पनुरावेदक �ितवादीका वादीसमेत ज�मा 
९ अंिशयार रहेको भ�ने त�य पिु� भएको पाइने ।

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १ नं. मा अशंब�डा 
गदा� बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीह� 
सगोलका अिंशयारिबच िजयिजयैको अशं गनु�पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअन�ुप ��ततु म�ुाबाट अंशब�डा गनु�पन� 
अंिशयारह� पनुरावेदक �ितवादीका २ �ीमती, ६ 
जना स�तान (छोराछोरी) गरी ९ जना देिखएपिछ 
तायदातीमा पेस भएको स�पि�लाई ९ भाग लगाई 
सोम�येबाट वादीले १ भाग अशं पाउने ठहर गनु�पन� 
िमिसल �माणबाट �प�ट देिखन आएको त�यिवपरीत 
७ भागको १ भाग अशं पाउने ठह�याएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� देिखन आई िमलेको नदेिखने ।  

तसथ� वादीले �ितवादीबाट ७ भागको १ 
भाग अंश पाउने ठह�याएको हदस�म स�ु बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।८।३ को फैसला सदर गन� 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६७।१२।२० को फैसला मािथ िववेिचत त�य 
एवं कानूनी �यव�थासमेत िवपरीत भई सो हदस�म 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई वादीले ९ भागको १ 
भाग अशं पाउने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल काित�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसमा यसै लगाउको ०६८-CI-०३२०, 
अंश दता� र स�ब�ध िव�छेद, िवदेशी�साद 
यादव िव. िग�रराजदेवी राउत भएको म�ुाको 
फैसला यसै �कृितको रहेको ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६९-CR-०४४९, ०७१-
CR-१२४९, ०७२-RC-०१६६, कत��य �यान, 
राजु नगरकोटी भ�ने राजु तामाङ िव. नेपाल सरकार, 
किपल तामाङ उ�लेख गरकेो सोमबहादुर तामाङ िव. 
नेपाल  सरकार, नेपाल सरकार िव. गु�डे भ�ने उग�न 
लामासमेत

यसमा िमित २०६०।१२।२० मा भएको 
िमिसल संल�न लास �कृित मचु�ुका हेदा� िनधारको 
दािहनेप��को भागमा अ�दाजी ६ इ�च ल�बाइको घाउ 
भएको, छातीको बाया ँभागमा धा�रलो हितयारले छेडी 
पछािडप��को बाया ँ कुममिुन िन�केको, पछािडप�� 
ितखो हितयारले घोचेको, बाया ँहातको नाडीमिुन छाला 
खइुिलएको भ�ने उ�लेख ह�नकुो साथै बायापँ��को 
छातीमा धा�रलो हितयारले घोचेको चोटको कारण 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने मतृकको पो�माट�म 
�रपोट�मा समेत उ�लेख भएको देिखदँा सिबन स�ुबाको 
म�ृय ु धा�रलो हितयार �योग गरी कत��यबाट भएको 
कुरामा िववाद नदेिखने ।

�ितवादी राज ु तामाङले मौकाको बयान 
मेरो होइन भनी, �ितवादी उग�न लामाले वारदातको 
अव�थामा आफू गल�चा कारखानामा रहेको भनी 
र गमबहादरु लामाले वारदात िमित समयमा आफू 
दोलखा घरमा िथए ँ र �ितवादी वीरबहादरु ब�जनले 
वारदातको िमितमा आफू दामनमा आ�नो घरमा िथए ँ
भनी दाबी िलए तापिन �ितवादी राज ुतामाङले आ�नो 
मौकाको बयान िजिकर सा�ी �माण�ारा त�यतः 
पिु� गन� नसकेको र �ितवादीह� गमबहादरु लामा र 
वीरबहादरु ब�जनले अ�य�ै रहे भएको कुरा (Alibi) 
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लाई सा�ी �माणबाट समथ�न गराउन सकेको दिेखन 
नआउने ।

िनधारको दािहनेप��को भागमा अ�दाजी ६ 
इ�च ल�बाइको घाउ भएको, छातीको बाया ँ भागमा 
धा�रलो हितयारले छेडी पडािडप��को बाया ँ कुममिुन 
िन�केको, पछािडप�� ितखो हितयारले घोचेको, बाया ँ
हातको नाडीमिुन छाला खइुिलएको भ�ने लासजाचँ 
मचु�ुकालाई मतृकको म�ृय ुद�ेेप��को छातीमा घोचेको 
घाउसिहत धेरवैटा अ�य धा�रलो हितयारले कािटएको 
चोटबाट भएको भनी Autopsy Report तयार 
गन� िवशेष� डा. तलुसी कँडेलले अदालतमा गरकेो 
बकप�बाट समिथ�त भइरहेको दिेखदँा �ितवादीह� 
अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कारी रहे पिन 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको सािबती बयानलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने दिेखएन । यसबाट मतृक सिबन 
स�ुबाको म�ृय ु�ितवादी वी� भ�ने वीरबहादरु ब�जन, 
राज ु नगरकोटी भ�ने राज ु तामाङ, ग�ुडे भ�ने उग�न 
लामा, िडलबहादरु भ�ने गमबहादरु लामासमेतका 
�ितवादीह�को छुरी तथा चोट पटकसमेतको �हारबाट 
भएको भ�ने पिु� ह�ने । 

अतः उ�लेख भएअनसुार िमिसल संल�न 
�माणह�को िववेचना, िव�ेषण एवं मू�याङ्कनबाट 
�ितवादीम�येका वी� भ�ने वीरबहादरु ब�जन, राज ु
नगरकोटी भ�ने राज ुतामाङ, ग�ुडे भ�ने उग�न लामा, 
िडलबहादरु भ�ने गमबहादरु लामासमेतको कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको देिखन आएकोले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम िनज �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम कसरु गरकेो 
देिखन आएकोले िनज �ितवादीह�लाई ऐ. १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने देिखदँा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतले �ितवादी राज ुनगरकोटी 
भ�ने राज ुतामाङ र वी� भ�ने वीरबहादरु ब�जनलाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने र �ितवादीह� ग�ुडे भ�ने उग�न लामा, 

िडलबहादरु भ�ने गमबहादरु लामालाई सफाइ िदने 
गरी भएको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीह� राज ु
नगरकोटी भ�ने राज ु तामाङ, वी� भ�ने वीरबहादरु 
ब�जन, ग�ुडे भ�ने उग�न लामा, िडलबहादरु भ�ने 
गमबहादरु लामासमेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।२।३० को 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखदँा अ�यथा गनु�पन� 
देिखएन । तसथ�, पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलाउपर कानूनको �यादिभ� पनुरावेदन नगन� 
�ितवादीह� वी� भ�ने वीरबहादरु ब�जन, ग�ुडे भ�ने 
उग�न लामा, िडलबहादरु भ�ने गमबहादरु लामालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गन� गरी जाहेर गरकेो साधक मनािसब देिखन 
आयो । �ितवादी राज ुनगरकोटी भ�ने राज ुतामाङको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । 

सह�ितवादीह�ले मौकामा बयान गदा� यी 
�ितवादी सोमबहादरु तामाङको नाम कहीकँतै उ�लेख 
गन� सकेको देिखदँनै । अदालतमा बयान गदा�समेत 
सह�ितवादीह�ले �ितवादीको नाम उ�लेखसमेत 
गन� सकेको देिखदँैन । जाहेरवालाले समेत �ितवादी 
सोमबहादरुको संल�नता ��ततु वारदातमा रहे 
भएको भनी उ�लेख गरी कागज गरकेोसमेत िमिसल 
कागजबाट देिखन आएको छैन । िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी केही पिन रहेको देिखदँनै । िमिसल कागज 
�माणबाट किपल तामाङ र सोमबहादरु तामाङ एउटै 
�यि� हो भ�ने पिु� ह�ने सबदु �माणसमेत वादी नेपाल 
सरकारले गजुान�  सकेको नदेिखने । 

यस अदालतको िमित २०७३।३।६ 
को आदशेानसुार िज�ला �शासन काया�लय, 
िस�धपुा�चोकको च.नं. ४०३२ िमित २०७३।३।२४ 
को प�ानसुार �ा� िनज �ितवादी सोमबहादरु 
तामाङको फोटो टासँ भएको अिभलेखको �ितिलिप 
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हेदा� िनज �ितवादी सोमबहादरुको ना.�.नं. 
२७६३६/१११७०५ भई नाम सोमबहादरु तामाङ, 
बाबकुो नाम याङ्गदोज� तामाङ र वतनमा ठुलोपाखर 
वडा नं. ९ रहे भएको देिखन आएको र िनजले 
पनुरावेदन प�साथ पेस गरकेो नाग�रकता �माण प�को 
छाया ँकपी, ज�गाधनी �माण पजुा�को छाया�ँित तथा 
२०६८ सालको िनवा�चन आयोगको फोटोसिहतको 
मतदाता नामावलीको छाया�ँितसगँ िनजले अदालतमा 
गरकेो बयान र पनुरावेदन िजिकरमा उ�लेख गरकेो 
बेहोरा िम�न आएको देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी किपल भिनएका 
सोमबहादरु तामाङले आफू किपल तामाङ नभई 
सोमबहादरु तामाङ ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा पूण� 
इ�कार रही बयान गरकेो, मौकामा प�ाउ परकेा 
पनुरावेदक �ितवादीको अनसु�धानका �ममा 
भएका कुनै पिन कागज �माणबाट किपल तामाङको 
नाम सोमबहादरु भ�ने उ�लेख भएको नदेिखएको, 
पनुरावेदकले जाहेरवालालगायत वारदातमा संल�न 
भएका भनी पोल गन� राज ु तामाङसमेतको मौकाको 
बयानलगायत अ�य कुनै कागज �माणबाट किपल 
भ�ने सोमबहादरु तामाङ भ�ने उ�लेख नभएको, 
पनुरावेदकलाई प�ाउ गरी साव�जिनक अपराध 
म�ुामा धरौटीमा छुटेकाले िनजलाई िनय��णमा िलई 
दािखला गरकेो हो भ�ने �.ना.िन. दीपक थापाले 
िज�ला �हरी काया�लय, काठमाड�मा चढाएको िमिसल 
संल�न िमित २०६२।६।१६ को �ितवेदनमा समेत 
वीरबहादरु लामा भ�ने किपल लामा भ�ने उ�लेख 
गरकेो र ��ततु म�ुामा पिन २०६१।६।१२ मा म�ुा 
दायर भइसकेपिछ साव�जिनक अपराध म�ुामा प�ाउ 
परकेा पनुरावेदकलाई सोझै अदालतमा पेस गनु�पन�मा 
�हरीले िनजलाई अदालतबाट �याद थपसमेत गराई 
बयानसमेत गरी गराई अदालतमा पेस गरकेो देिखएकोले 
यी पनुरावेदकलाई अदालतमा पेस गनु� पूव� गराएको 
बयानलगायतका कारबाही कानूनस�मत नरहेकोसमेत 

ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादीलाई वारदातमा सलं�न 
देिखएको किपल तामाङ भनी अिभयोग दाबीअनसुार 
कसरुदार ठह�याई दाबीअनसुार सजाय गन� गरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदेिखने । 

तसथ�, उपयु�� आधार, कारण एवं 
�माणबाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।३।२२ मा भएको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादी ग�ुडे भ�ने उग�न लामा, िडलबहादरु 
भ�ने गमबहादरु लामा, वी� भ�ने वीरबहादरु ब�जन 
र राज ु नगरकोटी भ�ने राज ु तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।२।३० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर भई िनज राज ु नगरकोटी भ�ने राज ु
तामाङको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलाउपर पनुरावेदन नगन� 
�ितवादी ग�ुडे भ�ने उग�न लामा, िडलबहादरु भ�ने 
गमबहादरु लामा र वी� भ�ने वीरबहादरु ब�जनको 
हकमा जाहेर भएको साधकसमेत सदर ह�ने ठहछ�  । स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतले �ितवादी किपल भिनएका 
सोमबहादरु लामालाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठहराई गरकेो िमित २०६६।३।२२ को फैसला 
िनजको हकमा उ�टी गरी यी पनुरावेदक �ितवादी 
किपल भिनएका सोमबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको िमित २०६९।२।३० को पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िनजको हकमा उ�टी 
भई अिभयोग दाबीमा किपल भिनएका सोमबहादरु 
तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १८ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१५३७, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, रामबहादुर खडका िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी रामबहादरु खड्काले मलाई 
�लोभन दखेाई नेपालग�जको नाका ह�दँै भारतको 
ऋिषकेश भ�ने �थानमा प�ुयाई मेरो म�जरुीबेगर 
लगातार जबरज�ती करणी गन�, कुटिपट गन� गरकेोमा 
िकन यसो गरकेो भनी �ितकार गदा�  ब�बईमा लगेर बे�छु 
भनेबाट मलाई राखेको घरबाट भागी माइती नेपाल 
क�चनपरुको सहयोगमा उ�ार भई नेपाल आएको ह� ँ
भनी पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त नाम “क�चनपरु ७५ 
‘ञ’ कुमारी” ले �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको 
देिख�छ । िनजले िदएको िकटानी जाहेरीअनसुार नै 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान कागज गरकेो र 
सो आ�नो बयान कागजलाई समथ�न गद� स�ु िज�ला 
अदालतसम� बयान सनाखत गरी �मािणत भएको तथा 
अदालतमा बकप� गदा�समेत जाहेरी, अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयानलाई समथ�न गद� बकप� 
गरकेो अव�था िमिसलबाट दिेखयो । �ितवादी 
रामबहादरु खड्काले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
पीिडतलाई भारतको ऋिषकेश लगेको, करणी गरकेो, 
तलँाई िब�� िवतरण ग�रसकेको छु भनी भनेको भ�ने 
कुरा उ�लेख गरी बयान गरकेो पाइयो । �ितवादीले 
अदालतसम� बयान गदा�समेत पीिडतलाई आफूले 
भारत लगेको, स�भोग गरकेो कुरा �वीकार गरी बयान 
गरकेो दिेखयो । यसरी �ितवादीको बयान, पीिडतको 
मौकाको जाहेरी, पीिडतको अदालतसम�को सनाखत 
बयानबाट �ितवादीले पीिडतलाई भारतको ऋिषकेश 
प�ुयाएको, करणी गरकेो, िब�� गन� कुरा गरेको ज�ता 

त�यगत कुराह� �वत�� �माणबाट समेत पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

��ततु म�ुामा पीिडत जाहेरवालीले जाहेरी 
िददँा नै �ितवादीले ब�बई लगेर बे�छु भनी भनेको, 
भारतको ऋिषकेश प�ुयाएको, करणी गरकेो कुरा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडत माइती नेपाल 
क�चनपरुको सहयोगाथ� नेपाल िफता� आएको अव�था 
िमिसलबाट देिखदँा िनज �ितवादीको क�जामा पीिडत 
रहे भएको मा�नपुन� दिेखने ।

पीिडतका िपता िखमबहादरु नगरकोटीले 
अनसु�धानका �ममा र अदालतमा समेत पीिडतलाई 
२ िदनस�म खोज तलास गदा� फेला नपरपेिछ �याम 
बािनया भ�ने �यि�बाट भारतको ऋिषकेश रामझोला 
भ�ने ठाउमँा छ भ�ने कुरा थाहा पाएपिछ माइती 
नेपालको साथमा ऋिषकेश गई िफता�  �याएको हो भनी 
�य� गरकेा कथनबाट पीिडतलाई �ितवादीले बे�ने 
उ�े�यले भारतको ऋिषकेश भ�ने ठाउमँा प�ुयाएको 
कुरा �मािणत ह�न आयो । यस अव�थामा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�न भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: �ितवादी रामबहादरु खड्कालाई स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतबाट मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा ३ र दफा ४(२)(क) को कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम १५ (प��) वष� कैद 
र �.१,००,०००।– (एक लाख) ज�रवाना ह�ने र 
पीिडतलाई �ितवादीबाट सोही ऐनको दफा १७ 
बमोिजम �.५०,०००।– (पचास हजार) �ितपूित� 
भराइिदने ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िदपायल महे��नगर 
इजलासको िमित २०७३।०९।०५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७१-CI-१०३१, उ��ेषण / परमादशे, िव�ाम 
रदैास िव. वडा �हरी काया�लय, नेपालग�जसमेत

पनुरावेदकले िवप�ीले िमित २०७०।१०।७ 
गते राित मलाई थनुामा राखी कुटिपट गरी शारी�रक 
यातनासमेत िदई मेरो इ�छािवपरीत अनिधकृत �पले 
िमित २०७०।१०।२५ गतेिभ� बझुाउन भनी िमित 
२०७०।१०।८ �. १९,०००।– को कागज गराई उ� 
रकम असलुउपर गन� गराउन पटकपटक धरपकड 
गरी गराई नाग�रक अिधकार कुि�ठत ह�ने, गन� गराउने 
कामकारबाही गरकेाले उ� िमित २०७०।१०।८ 
मा गराएको कागज उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
गैरकानूनी धरपकड नगनु� , नगराउन ुभनी िनषेधा�ासमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय दाबी िलएकोमा, िवप�ीम�ये 
�यामकुमार सोनारले िनवेदकको मागदाबीबमोिजमको 
मैले �हरी लगाएर कुनै �कारको कागज गन� लगाएको 
छैन । �यस�कारको काय� मैले गन� लगाएको पिन 
होइन र छैन भनी िलिखत जवाफ पेस गरकेो 
देिख�छ । िवप�ी वडा �हरी काया�लय नेपालग�जले 
िव�ाम रदैास र �यामकुमार सोनारिबच के कसो 
भएको हो यस काया�लयलाई केही थाहा नभएको र �रट 
िनवेदकलाई यस काया�लयमा �याई उपि�थत गराई 
कुनै धाक, ध�क� तथा कुटिपट गरी कागज गरकेो छैन र 
होइन भनी िलिखत जवाफ पेस गरकेो दिेख�छ । यसरी 
िवप�ी �यामकुमार सोनार �वयम् ले पिन िनवेदकको 
िजिकरबमोिजम कुनै कागज नगराएको र अका�  िवप�ी 
वडा �हरी काया�लय नेपालग�ज जनु नेपाल सरकारको 
आिधका�रक िनकायले हो सोसमेतले �रट िनवेदकले 
उ�लेख गरबेमोिजम यस काया�लयलाई कुनै जानकारी 
नभएको, कुनै िकिसमको कागज नगराएको, कुनै 
धाकध�क� तथा कुटिपट नगरकेो भनी पेस गरकेो 
िलिखत जवाफको बेहोरालाई अ�यथा मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

�रट िनवेदकले िवप�ीह�ले करकापबाट 
कागज गराएका ह�न् भनी जनु िजिकर िलएको अव�था 
छ सोतफ�  िवचार गदा�, मलुकु� ऐन, अ.बं. को २४ 
नं. मा  “कागज गराउँदा कसैलाई पिन जोरजुलुम 
करकाप गरी कागज गराउनु ह�दैँन, गर े बदर 
ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । �य�तै 
अ.बं. ३८ नं. बमोिजम “जोरजुलुम करकाप गरी 
कागज गर ेगराएमा आफूलाई फुस�द भएका िमितले 
प�तीस िदनिभ� नािलस निदए ला�न स�दैन” 
भ�ने �यव�था उ�लेख भएको देिख�छ । यिद यी �रट 
िनवेदकलाई िवप�ीह�ले करकाप गरी लेनदेनको 
कागज गराएकै भए पिन अिधकार �े�िवहीन िनकायले 
गराएको उ� कागजले कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने 
र �य�तो काय�उपर स�बि�धत िनकायमा उजरु गन� 
कानूनी हक यी िनवेदकमा िनिहत भएको नै देिख�छ । 
यसरी यी �रट िनवेदकले िजिकर िलएबमोिजमको काय� 
िवप�ीह�बाट भए गरकेो नदेिखदँा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु परने भ�ने 
पनुरावेदन अदालतको आदशेलाई अ�यथा मा�न 
िम�ने नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
यी �रट िनवेदकले माग गरबेमोिजम िवप�ीह�बाट 
उ� काय� भए गरकेो नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७०।१२।५ मा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २८ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CR-१६४०, कत��य �यान, 
ितलकबहादुर खड्का िव. नेपाल सरकार

मतृकको म�ृयकुो कारण due to asphyxia 
as a result of strangulation भनी लास जाचँ 
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�ितवेदन उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� आफूले �ीमतीलाई कत��य गरी 
मारकेो होइन भनी कसरुमा गरमेा इ�कार रही बयान 
गरकेो भए तापिन मतृकसगँ घरायसी कुरामा िववाद भई 
आफूले टच�ले टाउकोमा िहका�एको त�यलाई �वीकार 
गरी बयान गरकेो देिख�छ । तर िनज �ितवादीले कत��य 
गरी मारकेो होइन भनी िलएको िजिकरलाई पिु� गन� 
कुनै व�तुिन� �माण पेस गन� सकेको नदेिखने । 

मतृकको लास जाचँ �ितवेदन हेदा�, Cause 
of death is due to asphyxia as a result of 
strangulation भ�ने उ�लेख भएको, घाटँीमा 
Ligature mark रहेको, घाटँीमा खोि�एको तथा 
Laceration रहेको भ�ने उ�लेख भएबाट �ितवादीले 
भ�सी िकनेको िवषयमा िववाद भई त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� टच�लाइटले �ीमतीलाई �हार 
गरी लात, म�ुकासमेतले िहका�ई िशिथल बनाई 
घाटँीमा टच�को िफ�ाले बाधँी ह�या गरेप�ात् आफूले 
गरकेो अपराधबाट ब�न मतृक �ीमतीलाई झ�ुड्याई 
आ�मह�या गरकेो ज�तो बनाउन खोजेको अव�था 
देिख�छ । �ितवादीको मौकाको सािबती बयानलाई 
मौकामा कागज गन� मािनसह�ले अदालतमा उपि�थत 
भई गरकेो बकप�, मतृकको लासजाचँ �ितवेदन, 
लासजाचँ मचु�ुका, मतृकको पो�माट�म �रपोट�समेतका 
�माणह��ारा पिु� भएको दिेखदँा �ितवादीको 
मौकाको बयानलाई �माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

यस�कार �ितवादी र मतृक दईुजना मा� 
घरमा रहेको र सामा�य िववाद चक� द ै गएपिछ �रस 
था�न नसक� �ितवादीले टच�लाइटले मतृकको 
टाउकोमा �हार गरपे�ात् सोही टच�लाइटको डोरीले 
घाटँीमा कसेर मारकेो देिखदँा यी �ितवादीलाई स�ु 
िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 

मा�न िम�ने नदिेखने ।
अब उ�च अदालत िवराटनगरबाट यी 

�ितवादीलाई भएको सजाय चक� पन� स�ने कुरालाई 
िवचार गरी िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० (दस) वष� कैद गन� उपय�ु 
ह�ने गरी पेस गरकेो रायको स�ब�धमा िवचार गदा�, 
यी �ितवादी ितलकबहादरु खड्का र मतृक पित 
प�नी भएका, िमिसल सलं�न �माण कागजातह�बाट 
समेत मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी रहेको 
नदिेखएको, �ितवादी र मतृकिबच भ�सी िकनेको 
िवषयमा एकआपसमा झगडा ह�दँा ए�कासी उठेको 
�रस था�न नसक� �ितवादीले मतृकलाई टच�लाइटले 
टाउकोमा �हार गरी टच�लाइटको डोरीले मतृकको 
घाटँी िथचेको कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखएको र �ितवादीको उमेर अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा� ��ततु म�ुामा भएको सजाय चक� पन� 
ि�थित देिखएकोले मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम यी �ितवादीलाई १० (दस) वष� कैद गदा� पिन 
फौजदारी कानूनको उ�े�य पूरा ह�ने अव�था िव�मान 
रहेको देिखएकोले उ�च अदालत िवराटनगरबाट यी 
�ितवादीलाई १० (दस) वष� कैद गन� गरी पेस भएको 
राय मनािसब नै देिखने ।  

अतः िववेिचत आधार, �माण र 
कारणसमेतबाट �ितवादी ितलकबहादरु खड्कालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।२।२० मा 
भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई िनज �ितवादी 
ितलकबहादरु खड्कालाई मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १०(दस) वष� मा� कैद गनु�  उपय�ु ह�ने राय 
�य� गरी भएको उ�च अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७३।१०।५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०७०-CI-११४९, ज�गा िखचोला मेटाई घर भ�काई 
चलन चलाई पाऊँ, घोलर तेली िव. हा�न मुसलमान

��यथ� वादी हा�न मसुलमानले िमित 
२०६९।३।५ गते स�ु िज�ला अदालतमा िफरादप� 
दायर गरकेो दिेख�छ । स�ु अदालतले वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी िमित २०६९।९।५ मा फैसला 
गरकेोमा सोउपर वादीले पनुरावेदन अदालत बटुवलमा 
पनुरावेदन गरकेोमा स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला िमलेको नह�दँा केही उ�टी भई �ितवादीले 
साव�जिनक ज�गामा बनाएको न.नं. ६,७,८ र ९ 
मा भएको घर र प�ुती भ�काई वादीले चलनसमेत 
पाउने ठहर गरी िमित २०७०।८।३० मा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट फैसला भएको देिख�छ । यसरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसलाउपर 
�ितवादीको तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको देिख�छ । ��ततु म�ुामा ��यथ� वादीले 
स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतमा दायर गरकेो 
िफरादप�को �करण नं. ५ को (ख) मा िववािदत 
िक�ा नं. ८०२ को स�पि�को िबगो �.२०००।– 
भएको भनी उ�लेख गरी कोट� फ� ऐन, २०१७ 
बमोिजमको ला�ने द�तरु बझुाएको देिख�छ । यसरी 
िववािदत स�पि�को िबगो ज�मा �. २,०००।– भएको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर 
यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�छ वा स�दैन 
भ�ने िवषयमा िव�मान कानूनी �यव�थालाई हेनु�पन� 
देिखयो । िव.सं. २०६७।१२।१५ मा �याय 
�शासनस�ब�धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� 
बनेको ऐन, २०६७ ले त�कालीन �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९ को ख�ड (ग) मा संशोधन गरकेो 
देिख�छ । उ� संशोिधत �यव�थाबमोिजम “तीन वष� वा 
सोभ�दा बढी कैदको सजाय, पि�चस हजार �पैया ँ
वा सोभ�दा बढी ज�रवाना, पचास हजार �पैया ँ

वा सोभ�दा बढी िबगो भएको वा िबगो नखुलेको 
म�ुामा सु� अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरकेो 
िनण�यउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको 
रोहमा िनण�य गदा� केही वा पूरै उ�टी भएको म�ुा” मा 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था गरकेो 
देिखने । 

उ� संशोिधत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
तीन वष� वा सोभ�दा बढी कैदको सजाय, पि�चस 
हजार �पैया ँवा सोभ�दा बढी ज�रवाना, पचास हजार 
�पैया ँवा सोभ�दा बढी िबगो भएको वा िबगो नखलेुको 
म�ुामा स�ु अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गरकेो 
िनण�यउपर पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदन रोहमा 
िनण�य गदा� केही वा पूर ै उ�टी भएको म�ुामा मा� 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने देिख�छ । 
तर तीन वष�भ�दा कम कैदको सजाय भएको, पि�चस 
हजार �पैयाभँ�दा कम ज�रवाना भएको र पचास हजार 
�पैयाभँ�दा कम िबगो भएको म�ुामा स�ु अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदन रोहमा गरकेो फैसलाउपर 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा वादीले स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतमा दायर गरकेो िफरादप�को �करण 
नं. ५ को (ख) मा िववािदत िक�ा नं. ८०२ को 
स�पि�को ज�मा िबगो �.२०००।– उ�लेख गरकेो 
देिखएको र िमित २०६७।१२।१५ मा सशंोधन 
भई त�काल िव�मान रहेको ऐ. ऐनको दफा ९ (ग) 
मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम पचास हजार 
�पैयाभँ�दा कम िबगो भएको म�ुामा स�ु अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही वा पूर ै
उ�टी भएको म�ुामा यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न 
स�ने नदिेखदँा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न स�ने नदेिखने । 
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अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण 
तथा �माणबाट ��ततु म�ुामा िववािदत स�पि�को 
िबगो ज�मा �. २,०००।– भएको कारण पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको फैसलाउपर यस 
अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको फैसला िमलेको छ, छैन 
भनी म�ुाको औिच�यिभ� �वेश ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
म�ुाको पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-११५०, ज�गा 

िखचोला मेटाई घर भ�्काई चलन चलाई 
पाऊँ, खदे� तेली िव. हा�न मसुलमान 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७५-WO-०५७२, उ��ेषण, हाल लिलतपुर 
िज�ला लिलतपुर उपमहानगरपािलका वडा नं. १४ 
रिज��ार काया�लय रहेको साउ�ड �र�युटमे�ट �ा.िल. 
िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, बु�नगरसमेत

यसमा नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्बाट ��ताव पा�रत भई नेपाली �िविधक 
अ�यासाथ� जापान पठाउने िनद�िशका, २०६६ पा�रत 
भएकोमा सो िनद�िशकाबमोिजम �िश�ाथ� अ�यासाथ� 
जापान पठाउनको लािग इजाजत प� �दान गन� िमित 
२०७३।५।७ गते गोरखाप�मा सूचना �कािशत भएको 
िथयो । सो सूचनाबमोिजम िनवेदकसमेत यो�य रहेकोले 
स�पूण� �ि�या पूरा गरी आव�यक कागजातह� 
साथै राखी िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभागमा 
इजाजतप� �ा� गन� दरखा�त पेस ग�रएकोमा 

िथयो । सो �योजनको लािग िनवेदकले वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा रिज��ेसनबापत दाखेल गरकेो 
रकमसमेत बिुझिलएकोमा कानूनबमोिजम इजाजतप� 
�ा� गनु�पन�मा हालस�म इजाजत प� उपल�ध गराएको 
छैन । यसबाट िनवेदकलाई नेपालको सिंवधान, २०७२ 
को धारा १६, १७, १८ र २५ समेतले ��याभूत गरकेो 
मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज ला�न गएकोले �रट 
िनवेदकको मागबमोिजम नेपाली �ािविधक अ�यासाथ� 
जापान पठाउने िनद�िशका, २०६६ बमोिजम सो 
काय�मा िनवेदकलाई इजाजतप� �दान गन� गराउन 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन दाबी 
देिखने । 

यस स�ब�धमा वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० ले वैदिेशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� इजाजत प� िलनपुन� र सोही ऐनको दफा ११ 
मा इजाजतप� �दान गन�स�ब�धी �यव�था गरकेो 
देिख�छ । सो �यव�थालाई हेदा� (१) वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� चाहने सं�थाले इजाजतप�को 
लािग तोिकएबमोिजमको िववरण खलुाई िवभागसम� 
िनवेदन िदनपुन� र पेस भएको िनवेदनउपर आव�यक 
जाचँबझु गरी इजाजतप� िदनपुन� र जाचँबझु 
गदा� इजाजतप� िदन निम�ने भएमा िवभागले 
कारणसिहतको जानकारी इजाजतप� िदन निम�ने 
िनण�य भएको सात िदनिभ� िनवेदकलाई िदनपुन� 
कानूनी �यव�था रहे भएको दिेखने । 

�यसरी इजाजत प� �ा� वैदेिशक रोजगार 
�यवसायी क�पनीह�म�ये नेपाली �िविधक 
अ�यासाथ� जापान पठाउने िनद�िशका, २०६६ 
को िनद�शन “घ” मा के क�तो क�पनी वा एजे�सीले 
�य�ता नेपाली �ािविधक अ�यासाथ� जापान पठाउन 
पाउने �यव�था गरकेो रहेछ भनी हेदा� सो िनद�िशकाले 
“एजे�सी” श�दको प�रभाषा गद� वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ११ बमोिजम �वीकृित �ा� भई यस 
काय��मअ�तग�त सूचीकृत भएको एजे�सीलाई स�झन ु
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पद�छ भनी प�रभाषा ग�रएको देिख�छ । यसरी हेदा� 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोिजम 
इजाजत �ा� एजे�सीले िवभागमा सूचीकृत भएप�ात् 
नेपाली �ािविधक अ�यासाथ� जापान पठाउन पाउने 
�यव�था उ� िनद�िशकाले गरकेो देिख�छ । सोही 
कानूनी �यव�थालाई �ि�गत गरी यस अदालतबाट 
िमित २०७५।९।११ मा िनवेदनको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म िनवेदकसमेतको संल�नतामा नेपाली 
�ािविधक अ�यासाथ� जापान पठाउने काय�मा कुनै 
अवरोध नगनु�  नगराउन ु भनी अ�त�रम आदशेसमेत 
जारी भएको देिखने ।

उपयु��बमोिजमको आदशे जारी भएपिछ 
नेपाल सरकारले नेपाली �ािविधक अ�यासाथ�लाई 
जापान पठाउनको लािग �रट िनवेदकलाई समेत 
इजाजत �दान ग�रसकेको ह�दँा माग स�बोधन 
भइसकेको दिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�राई 
इित संवत् २०७६ साल माघ २३ गते रोज शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-CI-०४५३, अशं, ल�मण�साद यादव िव. 
िदपनारायण यादव

ज�गाधनी काि�तदवेी यादव �ी िन�न 
मा�यिमक िव�ालय भेिडयाहीमा िमित २०४४।११।१ 
मा अ�थायी िनयिु� पाई िमित २०४८।३।३१ गतेदेिख 
�ाथिमक िव�ालयको दरब�दीमा �थायी िनयिु� 
पाई काय�रत रहेको भनी िमिसल संल�न स�बि�धत 
िव�ालयको प�को �ितिलिपसमेतबाट दिेखएको 
छ । यसरी काय�रत रहेको िमित २०४८।३।३१ देिख 
२०५६ सालस�ममा िनजले ��येक आिथ�क वष�मा 
िलएको तलबबापत के कित रकम �ा�त गरकेो छ खलुाई 
पठाउन ु भनी आदेश भएकोमा उ� अविधमा िनजले 
�ा�त गरकेो तलबबापतको रकम उ�लेख ग�रएको 
िववरण िनज त�काल काय�रत रहेको �ी मा�यिमक 

िव�ालयको च.नं. ४७ िमित २०६८।१२।२७ को 
प�बाट अदालतमा �ा�त भई स�ु िमिसल सलं�न 
रहेको देिख�छ । सो िववरणबाट उ� अविधमा िनजले 
�.१,८६,५६८।- तलब बिुझिलएको भ�ने देिख�छ । 
िनजले िमित २०५६।३।१६ मा ख�रद गरकेो ज�गाको 
ज�मा मू�य �.८,२००।– रहेको दिेखदँा िक�ा नं. 
९५२ र ९५४ का ज�गाह� िनजले �ा�त गरकेो तलब 
भ�ाको �पैयाकँो अनपुातमा अ�य�त कम रहेको 
देिख�छ । यसबाट उ� ज�गा िनज काि�तदेवीको 
पा�र�िमकबाट �ा�त रकमबाट ख�रद भएको पिु� 
भएको छ । यसरी तलब भ�ाको �पैयाबँाट ख�रद 
गरकेो ज�गा ब�डा ला�ने नला�ने भनी सािबक मलुकु� 
ऐन, अशब�डाको महलको १८ नं. मा कुनै अिंशयारले 
आ�नो �ान वा िसप वा �यासबाट िनजी आज�न 
गरकेो वा कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस पाएको 
वा कसैको अपतुाली पाएको वा �ी अंशधनको ५ 
नं. बमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको 
स�पि� ब�डा गन� कर ला�दनै भ�ने �यव�था रहेको 
र �ीअशंधनको १ नं. मा क�या, सधवा वा िवधवा 
�वा�नी मािनसले आ�न ु आज�नको चल अचल 
आ�नोखशु गन� पाउछँन् भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
ि�थितमा िदपनारायण यादवक� �ीमती यी काि�तदेवी 
यादवले िशि�का पदमा रहेबापत �ा�त पा�र�िमकको 
रकमबाट ख�रद गरकेो स�पि� िनजी आज�नको रहेको 
देिखदँा उ� ज�गालाई सगोलको रहेको भनी मा�न 
निम�ने । 

उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
काि�तदवेी यादव िशि�का ह�दँा �ा�त पा�र�िमकको 
रकमबाट िववािदत िक�ा नं. ९५२ र ९५४ का 
ज�गाह� ख�रद गरकेो िजिकर िलएकोमा िनजले 
अ�यापन गराएको िव�ालयबाट सो अविधमा िनजले 
�ा�त तलब भ�ाको रकमबाट ख�रद गरकेो देिखएको 
अव�थामा िववािदत िक�ा नं. ९५२ र ९५४ का 
ज�गाह� काि�तदेवीको िनजी आज�नको दिेखदँा ब�डा 
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नला�ने ठहर भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६९।२।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-WO-०९०३, उ��ेषण, �ा�यापक 
डा.ऋिष�साद शमा�  िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 
काय�कारी प�रषद् को काया�लय, क�ित� पुरसमेत

ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन तथा 
शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम 
१६ (१) मा ��येक के��ीय िवभागमा एक �मखुको 
िनयिु� ग�रने छ भ�ने �यव�था रहेको छ भने ऐ. 
िनयम १६(२) मा उपिनयम १ को �योजनको लािग 
पदगत व�र� िश�कह�म�येबाट स�बि�धत िडनको 
राय िलई िश�ा�य�ले ३(तीन) जना िश�कह�को 
नाम पेस गन� छ र काय�कारी प�रषद ्ले कुनै एक 
िश�कलाई के��ीय िवभागको �मखुमा िनय�ु गन� छ 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम नै िश�ा�य�ले ३ जनाको नाम 
िसफा�रस ग�रएकाम�ये सह�ा�यापक नारायण�साद 
गौतमलाई सो िवभागीय �मखुमा िनयिु� ग�रएको भ�ने 
ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी प�रषद् को िलिखत 
जवाफबाट समेत दिेख�छ । �रट िनवेदक ि�भवुन 
िव�िव�ालय ि�-च�� कलेजमा काय�रत रहेको र 
सं�कृत के��ीय िवभागको िवभागीय �मखुमा सोही 
िवभागमा काय�रतम�येका सह�ा�यापकह�को नाम 
िसफा�रस भएम�येका सह�ा�यापक नारायण�साद 
गौतमलाई िमित २०७०।१०।५ गतेदेिख लाग ुह�ने गरी 
िमित २०७०।९।२५ को िनण�यानसुार ४ वष�को लािग 
िनय�ु गरकेो देिखएको छ । सो त�यलाई िवप�ीह�ले 
िलिखत जवाफको �ममा समेत उ�लेख गरकेो 

देिखएको छ ।
िवप�ीम�येका नारायण�साद गौतम 

आफूभ�दा किन� �यि� भएको भ�ने िनवेदन दाबीतफ�  
िवचार गदा� सह�ा�यापक पदमा िनयिु� ह�दँा �रट 
िनवेदक ऋिष�साद शमा� नारायण�साद गौतमसगैँ 
िनयिु� ह�दँा यो�यता �ममा १ नं. मा नारायण�साद 
गौतम र दो�ो न�बरमा यी �रट िनवेदक रहेको भनी 
िलिखत जवाफको �ममा नारायण�साद गौतमले 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । सो अ�यथा हो भ�ने िमिसल 
सलं�न कागजबाट पिु� ह�न सकेको दिेखदँैन । ि�भवुन 
िव�िव�ालय, सङ्गठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी 
िनयमावली, २०५० को िनयम १६ तथा अ�य कानूनी 
�यव�थासमेतको अ�ययनबाट िवभागीय �मखुको 
पदमा व�र�ताको आधारमा िनयिु� गनु�पन� भ�ने 
बा�या�मक �यव�था रहेको कहीकँतै देिखदँैन । उ� 
िनयम १६(२) मा पदगत व�र� िश�कह�म�ये ३ 
जनाको नाम िसफा�रस गरकेो र ती नामम�ये काय�कारी 
प�रषद ्ले नारायण�साद गौतमलाई िसफा�रस गरकेोले 
िवभागीय �मखुको पदमा िनयिु� भएको दिेख�छ । 
यसरी हेदा� िनज नारायण�साद गौतमलाई िवभागीय 
�मखुको पदमा िनयिु� गदा� कुनै कानूनको उ�लङ्घन 
भएको अव�था नदेिखने । 

यसका अित�र� �रट िनवेदकले ि�भवुन 
िव�िव�ालय सं�कृत के��ीय िवभागको �मखुमा 
सह�ा�यापक �ी नारायण�साद गौतमलाई िनय�ु गदा� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ �ारा आफूलाई 
�द� मौिलक हकमा आघात पन� गएको भ�ने दाबीतफ�  
िवचार गदा� कुनै खास पदमा यी िनवेदकलाई नै िनयिु� 
गनु�पन� गरी यो�यता िनधा�रण गरकेो देिखदँनै । उ� पदमा 
िनयिु� नभएको कारणले मा� िनवेदकको संिवधान 
एवं �चिलत ऐन कानून�ारा �द� हक अिधकारमा 
आघात परकेो मा�न िम�ने ह�दैँन । उ� िनयिु�को 
िनण�यले िनवेदकका संिवधान �द� हकमा के कसरी 
आघात पन� गएको हो �प� उ�लेख गन� सकेको पिन 
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देिखदँैन । साथै ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन 
तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयमावली, २०५० 
ले िवभागीय �मखुको पदाविध ४ वष�को रहने गरी 
तोिकएको पाइ�छ । �रट िनवेदकले दाबी गरकेो िवभागीय 
�मखुमा नारायण�साद गौतम िमित २०७०।९।२५ 
को िनण�यानसुार िमित २०७०।१०।५ गतेदिेख लाग ु
ह�ने गरी ४ वष�को लािग िनय�ु भएको देिखएको छ । सो 
िमितबाट ४ वष�को पदाविध फैसला िमितअगावै समा� 
भइसकेको देिखएको अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�यसमेत समा� भइसकेको दिेखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िवप�ीम�येका नारायण�साद गौतमलाई ि�भवुन 
िव�िव�ालय स�ंकृत के��ीय िवभागको िवभागीय 
�मखुको पदमा िनयिु� गदा� �चिलत कानूनले तोकेको 
यो�यता प�ित र �ि�याको �ितकूल ह�ने कुनै काय� गर े
भएको नदेिखनकुा साथै िवभागीय �मखुको पदाविध ४ 
वष�को रहेको अव�थामा फैसला िमितस�म सो अविध 
�यतीत भई ��ततु �रट िनवेदनको औिच�यसमेत 
समा� भएको देिखदँा �रट िनवेदन जारी ह�न स�ने 
नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई 
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-WO-०३७९, उ��ेषण, डा.राधे�याम 
िश�पकार िव. �वा��य तथा जनसं�या म��ालयसमेत

नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को िनयम 
३२ ले अ�ययन, तािलम वा अ�ययन �मणको िनिम� 
मनोनयनका आधारह� तोिकएको देिख�छ । सोही 
आधारमा अ�ययन �मणको लािग �रट िनवेदकको 
मनोनयन भएको र िनजलाई िवदेशी िव�िव�ालयबाट 
छनौट भई भना� भइसकेप�ात् िनयमानसुार अ�ययन 
िबदाको कारबाही अगािड बढाइने गरी िवदेशी 
िव�िव�ालयमा अ�ययन गन� जानको लािग िवभागीय 

�वीकृितसमेत �दान भएको दिेखएकोमा िनजले 
�य�तो िवभागीय �वीकृित िलदँा कुनै यो�यता ढाटेँको 
वा सत� पूरा नगरकेो भनी िजिकर िलन सकेको अव�था 
पिन देिखदँैन । यसबाट �रट िनवेदकलाई िवदेशी 
िव�िव�ालयमा अ�ययन गन� जान अ�ययन िबदा 
�वीकृत गन� िवषयमा पिछ कारबाही ह�ने गरी िवभागीय 
�वीकृित �दान भएकोमा �य�तो िबदालाई प�रवत�न 
गनु�पन� कुनै त�यय�ु आधार र कारणह� रहेको 
िजिकर िलन सकेको अव�था पिन नदेिखने । 

�रट िनवेदकले आफूले ज�तै सरकारी 
छा�विृ�मा अ�ययन गन� जान मनोनयन भएका आफू 
सरहका जया स�याल र झलुाराम अिधकारीले पिन 
अ�ययन िबदा माग गरकेोमा िनजह�लाई अ�ययन 
िबदा �वीकृत ग�रएको तर आफूलाई समान आधारमा 
िदएको िनवेदनमा असाधारण िबदा �वीकृत गरकेो 
ह�दँा समानताको हकिवपरीत भएको भनी िलइएको 
दाबीमा िवप�ीह�ले ख�डन गरकेो वा कुनै �ितवाद 
गरकेो अव�था पिन देिखदँैन । यसका अित�र� 
�वा��य म��ालयले पेस गरकेो िलिखत जवाफमा 
�रट िनवेदकले माग गरबेमोिजम नै असाधारण िबदा 
�वीकृत ग�रएको भनी �मपूण� िलिखत जवाफ िदएको 
देिखएको छ । �यसैगरी आयवु�द िवभागले आ�नो 
िलिखत जवाफमा िश�ा म��ालयको िव�ापनबमोिजम 
दरखा�त िदन अनमुित िदएको भिनए तापिन िनजलाई 
िदएको िवभागीय �वीकृितमा िनजलाई अ�ययन िबदा 
िदने स�ब�धमा पिछ कारबाही ह�ने गरी हाललाई 
िवभागीय �वीकृित िदने भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
उ� प�को िमिसल संल�न �ितिलिपबाट देिखने । 

यसरी �रट िनवेदकले आफू वैदेिशक 
अ�ययनमा जान िवभागीय �वीकृित पाएको जनाई 
अ�ययन िबदाको लािग िनवेदन िदएको दिेखएको, 
िनवेदकलाई वैदेिशक अ�ययनको लािग िवभागीय 
�वीकृित िददँा अ�ययन िबदाको स�ब�धमा पिछ 
कारबाही ह�ने भनी उ�लेख गरकेो, अ�ययन िबदा 
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�वीकृत ह�न नस�ने कुनै आधार र कारण उ�लेख गन� 
नसकेको, समान आधारमा अ�य कम�चारीह�लाई 
अ�ययन िबदा �दान ग�रएकोमा आफूलाई भेदभावज�य 
�यवहार भएको भ�ने दाबीमा कुनै जवाफ निदई 
केवल एक पटक �वीकृत भइसकेको िबदा प�रवत�न 
गन� कानूनी �यव�था नभएको र आफूअनकूुलको 
िबदा माग गरकेो भ�ने िजिकर त�यमा आधा�रत भई 
िलएको नदेिखदँा अ�ययन िबदाको मागसिहत परकेो 
िनवेदनमा �रट िनवेदकलाई असाधारण िबदा �वीकृत 
गन� गरी भएको िमित २०६९।८।२५ को िनण�य सोसगँ 
स�बि�धत स�पूण� काम कारबाहीह� उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ।

अब िनवेदकलाई वैदेिशक अ�ययनको लािग 
Tianjin University of Traditional Chinese 
Medicine China मा आयवु�िदक िवषयमा �नातको�र 
अ�ययन गन� मनोनयन भएको सो �योजनको लािग 
पूव�िवभागीय �वीकृित �दान ग�रएको अव�थामा िमित 
२०६७।४।२५ मा �वा��य सेवा िवभागमा अ�ययन 
िबदा �वीकृतको लािग िदएको िनवेदन मागबमोिजम नै 
अ�ययन िबदा �वीकृत गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�ाराई
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-WO-०४८३, उ��ेषण / परमादशे, 
सूय�बहादुर अिधकारीसमेत १०२ जना िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

यसमा �रट िनवेदकह� �ाथिमक िव�ालय 
िश�कको ततृीय �ेणीबाट बढुवा भई ि�तीय �ेणीमा 
हाल काय�रत रहेको त�यमा िववाद देिखएन । 
िनजह�ले �रट िनवेदनसाथ पेस गरकेा कागजातह� 
र िमिसल संल�न िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 

�ाथिमक िव�ालयका ततृीय �ेणीका िश�कह�ले 
खाइपाई आएको तलबमानको अि�तम अङ्कभ�दा 
�ाथिमक िश�क ि�तीय �ेणीमा बढुवा भई आएका 
�रट िनवेदकह�को तलबमान कम ह�न गएको �प� 
देिखएको छ । िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१०२ मा मािथ�लो पदमा बढुवा भएका िश�कह�को 
तलबमान िनधा�रण गन� स�ब�धमा �यव�था गरकेो 
देिख�छ । सो कानूनी �यव�थालाई हेदा�ः 
मािथ�लो तलबमानको कुनै �णेीमा बढुवा पाउने 
िश�कले सो तलबमानको स�ु तलब पाउने छ ।  तर 
िनजले हाल खाइपाई आएको तलबभ�दा मािथ�लो 
�णेीको तलबमान �यूनतम तलब बराबर वा सोभ�दा 
बढी भएमा मािथ�लो तलबमानमा िनजको तलब 
तो�दा देहायबमोिजम गरी तोिकने छः 

१. िनजले हाल पाइरहकेो तलब मािथ�लो 
तलबमानको सु� तलब बराबर भएमा सो 
तलबमा एक तलब वृि� थप ग�रने छ । 

२. सािबक �ेणीमा पाइरहकेो तलब बढुवा 
भएको �णेीको स�ु तलबभ�दा बढी भएको 
अव�थामा मािथ�लो �णेीको तलब तो�दा 
हाल पाइरहकेो तलबमा नपुगस�मको 
तलब वृि� गरी मािथ�लो �णेीको एक 
तलब वृि�समेत िदइने छ ।

यसरी हेदा� बढुवा भएको कुनै िश�कले 
सािबकको पदमा खाइपाई आएको तलबमानभ�दा 
हाल बढुवा भएको �ेणीको पदमा बढुवा िनयिु� 
पाएपिछ सािबक �ेणीमा �ा� गरकेोभ�दा बढी रकम 
�ा� गन� गरी कानूनी �यव�था रहेभएको देिख�छ । 
य�तो कानूनी �यव�थाबमोिजमको सेवा सिुवधा �रट 
िनवेदकह�ले �ा� गन� नस�ने गरी रोक लगाइएको वा 
िनजह�ले �य�तो रकम �ा� गनु�  नपन� कुनै कारण र 
अव�था देिखदँैन । कानूनले �यव�था गरकेो तलबमान 
�दान गनु�  स�बि�धत िनकायको कानूनी कत��य पिन 
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हो । त�लो �ेणी वा पदबाट मािथ�लो �ेणी वा पदमा 
बढुवा भएपिछ बढुवा भएको पदको िज�मेवारी र सेवा 
सिुवधामा समेत थप ह�नपुन�मा सािबकको पदमा रहेका 
िश�कह�को भ�दा कम ह�ने गरी तलब भ�ा िनधा�रण 
गन� निम�ने ।

बढुवाको उ�े�य नै कुनै एक तहमा िनि�त 
अविध काम ग�रसकेका कम�चारीह�को सेवा सिुवधा 
विृ� गरी मनोबल बढाउन र िनजलाई उ��े�रत गराई 
सेवा �वाहको �तर विृ� गराउन ुरहेकोमा दईुमत ह�न 
स�दैन । तसथ� सािबकको पदमा भ�दा बढुवा भएको 
हालको पदमा �ा� ह�ने तलबमान र सेवा सिुवधा कम 
ह�ने हो भने हाल कायम भएको �ेणीब� पदीय �यव�था 
तथा बढुवास�ब�धी अवधारणाको औिच�यमािथ नै 
��िच� ला�ने ह��छ । तसथ� िश�ा िनयमावली, २०५९ 
को िनयम १०२ समेतले बढुवा भएका िश�कह�को 
तलबमान िनधा�रण गदा� सािबक �ेणी वा पदमा रहदँा 
खाइपाई आएको तलबमानभ�दा बढुवा भएको पदको 
स�ु तलबमान केही बढी ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन�मा 
िनवेदनसाथ पेस भएका कागजातह�बाट �य�तो नभई 
सािबकको पदमा खाइपाई आएको तलबमानभ�दा 
बढुवा भई आएको पदको तलबमान कम रहेको दिेखदँा 
सो तलबमानलाई िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम १०२ अन�ुप भएको देिखन नआउने । 

िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
िनवेदकह�को तलबमान स�ब�धमा िनण�य गन� 
आिधका�रक िनकाय नेपाल सरकार मि��प�रषद ् नै 
भएकोमा समेत िववाद छैन । िवप�ी नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्को िमित २०६६।४।४ को िनण�यबाट नै 
�रट िनवेदकह�को तलबमानमा सािबकको पदको 
उप�लो तलब �केलभ�दा बढुवा भएको पदमा 
तोिकएको तलबमान कम रहेको िनजह�ले पेस गरकेो 
कागजातह�बाट देिखएको छ । यसरी तलबमान 
िनधा�रण गदा� िश�कह�को हकमा िश�ा िनयमावली, 

२०५९ को िनयम १०२ को कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल ह�ने गरी िनधा�रण गन� नस�ने । 

यसै िवषयसगँ स�बि�धत �रट िनवेदक 
राम�साद िघिमरेसमेत िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको उ��ेषण / 
परमादेश म�ुामा (ने.का.प. २०६९ अङ्क ३ िन.नं. 
८७७८) “त�लो �ेणी वा पदबाट मािथ�लो �ेणी 
वा पदमा बढुवा भएपिछ सािबकको �णेी वा 
पदभ�दा बढुवा भएको �णेी वा पदअन�ुपको थप 
िज�मवेारीका साथै थप सवेा सुिवधा नह�ने अव�था 
रिहरहने हो भने बढुवा वा पदो�नितस�ब�धी 
अवधारणाको कुनै मह�व रहन नस�ने । रा��सेवक 
कम�चारीह�लगायत िश�कह�को तलबमान 
िनधा�रण गन� अि�तम िज�मेवारी मि��प�रषद ्कै 
ह�नेमा कुनै ि�िवधा ह�न स�ैन । सोअनु�प 
तलबमान िनधा�रण गदा� िश�कह�को हकमा पिन 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ ले 
गरकेो �यव�थासगँ �ितकूल ह�ने खालको तलबमान 
िनधा�रण गन� नस�ने” भनी िस�ा�तसमेत कायम 
भएको देिखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणह� र यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट नेपाल 
सरकार मि��प�रषदक्ो िमित २०६६।४।४ को 
िनण�यबाट िनधा� �रत भएको िनवेदकह�को तलबमानमा 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ को 
�यव�थाअन�ुप िमलान गरी िनवेदकह�कले बढुवा 
पाएको �ा.िव. ि�तीय �ेणीको पदअनकूुल बनाउन 
उपय�ु र आव�यक दिेखएको ह�दँा िनवेदकह�को �ा.
िव. ि�तीय �ेणीको तलबमान िश�ा िनयमवली, २०५९ 
को िनयम १०२ अनकूुल ह�ने गरी �रट िनवेदकह�को 
�ाथिमक िश�क ि�तीय �ेणीको तलबमान सािबकमा 
िनजह�ले खाइपाई आएको �ाथिमक िश�क ततृीय 
�ेणीको पदको भ�दा कम नह�ने गरी िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १०२ अनकूुल ह�नेगरी िमलाई 
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िनवेदकह�लाई तलब भ�ा भ�ुानी गनु� , गराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�राई 
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CI-०५६१, स�ब�ध िव�छेद अंश, िनम�ला 
दमाई िव. छिवबहादुर दमाई

��ततु म�ुाको �माण िमिसलको �पमा पेस 
भएको वादी छिबबहादरु दमाईको जाहेरीले नेपाल 
सरकार �ितवादी ��ततु म�ुाका पनुरावेदक िनम�ला 
दमाईसमेत भएको बह�िववाह म�ुामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहरी िमित २०७१।१।२४ मा धनकुटा िज�ला 
अदालतबाट फैसला भई अि�तम भएको दिेख�छ । 
वादी छिबबहादरु दमाईले दायर गरी साथै पेस भएका 
हाडनाता करणी, धनमालसमेतका म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट भएको फैसला उ�टी भई 
दाबी नप�ुने ठहर भएको अव�था छ । यसरी यी वादी 
�ितवादीिबचमा वैवािहक स�ब�ध कायम रिहरहेकै 
अव�थामा गाली बेइ�जती, हाडनाता करणी तथा 
धनमाल ज�ता िविभ�न म�ुाह� िसलिसलेवार �पमा 
प�ररहेको देिख�छ । य�तो अव�थामा पनुरावेदक 
वादी िनम�ला दमाईले खान लाउन निदएको र घरबाट 
िनकाला गरकेो भ�ने त�यलाई अ�यथा भएको मा�न 
िम�ने अव�था पिन देिखदँनै । �ितवादीले यस म�ुाका 
वादीउपर बह�िववाहमा जाहेरी िदने, हाडनाता करणी 
र जारी ज�ता िवषयमा म�ुा दायर गरपे�चात् वादी 
�ितवादीको िबचमा हदैस�मको अिव�ासको अव�था 
िसज�ना भएको देिखदँा यी दवुैिबचमा अब पित प�नीको 
नाता कायम रिहरहन स�ने अव�था र ि�थितसमेत 
नदेिखदँा िफराद दाबीबमोिजम पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीबाट च��कुमारी दमाईका नाउमँा रहेको 
िक�ा नं. ३३३ को ज�गालाई ३ भाग लगाई सोको 
�ितवादी छिबबहादरु दमाईका भागमा आउने १ भाग 

अंशबाट ७ भागको १ भाग अंश यी पनुरावेदक वादी 
िनम�ला दमाईलाई िदलाई वादी �ितवादीिबचको लो�ने 
�वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहछ�  । वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराई भएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०७१।१२।११ मा भएको फैसला उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७२-CI-०५६३, ०५६२,  धनमाल, 

िनम�ला दमाई िव. छिवबहादरु दमाई, 
मानबहादरु दज� िव. छिवबहादरु दमाई
 § ०७२-CR-१०६५, गाली बेइ�जती, िनम�ला 

दमाई िव. छिवबहादरु दमाई
 § ०७२-CR-१०६४, गाली बेइ�जती, 

मानबहादरु दज� िव. छिवबहादरु दमाई
 § ०७२-CR-१०६२,१०६३ हाडनाता करणी 

जारी, िनम�ला दमाई िव. छिवबहादरु दमाई, 
मानबहादरु दज� िव. छिवबहादरु दमाई

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०८७१, ज�गा 
िखचोला चलन, राम�यारी कोइरीसमेत िव. असिफ�  
महतो कोइरीसमेत

�े�ताअनसुारको �े�फल भएको ज�गा 
नरबढी वा नरघटी पिन ह�न स�दछ । ��ततु म�ुामा 
वादी र �ितवादीका ज�गाह� नापीकै समयमा नाप 
जाचँ भई ज�गाको िसमाना रखेा एकै िमलानसगँ 
वारपार �पमा रहेको छ । सो िसमा रखेाभ�दा उ�रतफ�  
िववािदत न.नं. ९ र १० को ज�गा दखेाइएको छ । 
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�ितवादी असिफ�  महतोको िक.नं. २८० (न.नं. २३) 
को उ�र िसमानामा रहेको िसमा रखेाभ�दा मािथ अब 
िनज असिफ� को ज�गा रहन जाने अव�था ह�दँनै । 

िववािदत न.नं. ९ र १० को ज�गा �ितवादी 
असिफ� को िक.नं. २८० अ�तग�त पन� गएमा नापीकै 
समयमा छु�्याइएको रखेा नाघी जानपुन� ह��छ । जून 
हा�ो भूिमको नाप जाचँस�ब�धी �यव�था तथा पर�परा 
प�रपाटीले पिन िम�ने ह�दैँन । ज�गाको आकृित �कृित 
हेदा� िववािदत न.नं. ९ र १० ज�गाको अवि�थित 
वादीह�कै िक.नं. २९५ र २७५ को ज�गाअ�तग�त पन� 
जाने देिख�छ । अ�यथा नापीकै समयमा िनधा�रण भई 
छु�्याइएका िसमारखेा िम�ने ह�दँैन । िववािदत न.नं. 
९ र १० को उ�रतफ�  छु�्याइएको िववािदत रखेा 
नापीको ि��ट ज�तो िसधा छैन । अतः सो िववािदत 
ज�गा �ितवादीको िक.नं. २८० को ज�गाअ�तग�त रहन 
जाने देिखन नआउने । 

व�ततुः िववािदत ज�गाको अवि�थित 
वादी र �ितवादीको िसमारखेा छु�्याइएको नापीको 
ि��टसमेतको आधारमा िववािदत न.नं. ९ र १० को 
ज�गा वादीह�कै िक.नं. २९५ र २७५ अ�तग�त रहेको 
र सो ज�गामा वादीह�ले नै �ख िव�वा लगाई भोग 
ग�ररहेको भ�ने देिखन आएकोले िववािदत न.नं. ९ 
र १० को ज�गामा �ितवादी असिफ�  महतो कोइरीले 
िखचोला गरकेो पिु� ह�न आयो । य�तो अव�थामा 
उ� िववािदत न.नं. ९ र १० को ज�गा �ितवादी 
असिफ�  महतो कोइरीसमेतले िखचोला गरकेो ठहर गरी 
भएको सला�ही िज�ला अदालतको फैसला �यायको 
रोहमा अ�यथा देिखएन । उ� फैसला उ�टी गरी 
ज�गा िखचोला नह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला िमलेको देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत त�य एवं �माणको आधारमा 
िमित २०६६।१०।५ को न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत 
न.नं. ९ र १० को ज�गा �ितवादी असिफ�  महतो 
कोइरीसमेतले िखचोला गरकेो ठहर गरकेो सला�ही 

िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी िखचोला 
नठहन� भनी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६९।१।१८ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
फैसला उ�टी ह�ने ठहछ�  । िववािदत न.नं. ९ र १० 
को वादी राम�यारी कोइरी र रामजतन महतो कोइरीको 
दता�िभ�को ज�गा �ितवादीह�ले आ�नो िक.नं. २८० 
को ज�गामा िमलाई िखचोला गरकेो ठहराई वादीले सो 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने ठहराएको स�ु 
सला�ही िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।१८  को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर कायम ह�ने । 
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७५ साल फागणु २९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CI-०८७०, 

०८६९, ०८७० र १२३३, ज�गा िखचोला 
चलन तथा ०७१-CR- ०८५१ र ०८५२ 
लटुिपट, राम�यारी कोइरी िव. ह�र नारायण 
महतोसमेत भएको म�ुामा पिन यसै �कृितको 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-०१४२, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. िमलन बमरले भ�ने 
सोमबहादुर बमरले

िसमे�ट �या��ीको क�पाउ�डिभ� 
दघु�टना भएको देिख�छ । �क िसमे�ट �या��ीको 
क�पाउ�डिभ� रािखएको ह�दँा जनुसकैु समयमा 
पिन िसमे�ट लोड गनु�पन� अव�था आइपन� भएर नै 
हे�परलाई चाबी स�ुपेर चालक अ�य� गएको भ�ने 
त�य अनसु�धानको �ममा बिुझएका �यि�ह�को 
कागजबाट दिेखएको छ । साथै, िनज �ितवादीले नै 
�क चलाई दघु�टना गरी मतृक िशवकुमार चौधरीको 
म�ृय ु भएको ठहर गरी १ वष� कैदसमेत ह�ने ठहर 
भएउपर िनज �ितवादी सोमबहादरुको पनुरावेदन 
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परकेो छैन । अत: �ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु 
बमरलेले �क चलाई मतृकलाई ठ�कर िदएको भ�ने 
त�य �प� ह�न आएको छ । यसबाट सवारी चलाउने 
अनमुितप� नभएका �ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु 
बमरलेले �कज�तो Heavy गाडी हाकँ� �याक गदा� 
मतृक िशवकुमार चौधरीलाई ठ�कर िदई म�ृय ुभएको 
भ�ने देिखने ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१ को उपदफा (४) मा चालक 
अनमुितप� नभएका �यि�ले सवारी चलाई उपदफा 
(१) वा (२) बमोिजमको कसरु गरमेा िनजलाई सोही 
उपदफाबमोिजम ह�ने सजायमा थप दईु हजार �पैया ँ
ज�रवानासमेत ह�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखयो । 
साथै, सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) मा 
�यान मन� स�ने ठुलो स�भावना छ भ�ने जानी जानी 
वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट मािनस 
मन� गएमा ह�ने सजायको �यव�था ग�रएको पाइ�छ । यस 
उपदफामा लापरवाही श�द �य�ु भएको छ । फौजदारी 
कानूनमा कसैले कसरु गदा�का अव�थामा वारदात 
घटाउने �यि�को मानिसक अव�थाको �तरलाई 
जनाउन लापरवाही (Recklessness) श�दको �योग 
ग�रएको ह��छ । जसमा �य�तो कसरु मािनने काय� 
गन� �यि�लाई आफूले गरकेो �यवहारबाट आउने 
स�भािवत प�रणामको पूव��ान रहेको ह��छ र जोिखम 
िलई �य�तो काय� गरकेो ह��छ । तर �य�तो प�रणामको 
चाहना भने राखेको ह�दँैन । यसरी स�भािवत प�रणामको 
इ�छा राखेको िथयो वा िथएन भ�ने आधारमा मनसाय 
र लापरवाहीमा िभ�नता गन� सिक�छ । यस म�ुाका 
�ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु बमरलेले आफूसगँ 
सवारी चालक अनमुितप� नभएकाले �य�तो सवारी 
साधन चलाउन अयो�य छु भ�ने जा�दाजा�दै जोिखम 
(Risk) मोली �कज�तो Heavy सवारी साधन चलाई 
वारदात ह�न गएको अव�था छ । यसरी िनज �ितवादीले 
जोिखमपूव�क गरकेो काय�बाट मतृकलाई ठ�कर ला�न 

पगेुको र म�ृयसुमेत भएको अव�था ह�दँा �ितवादीको 
उ� काय� लापरवाहीपूव�क ग�रएको कसरुअ�तग�त पन� 
देिखने ।

व�ततु: सवारी चलाउने द�ता हािसल नै 
नगरी सवारी चालक अनमुितप�िवना सवारी चलाउदँा 
सो सवारी दघु�टना भई कसैको �यान मन� स�ने ठुलो 
स�भावना रहने ह�दँा सवारी चालक अनमुितप� नै 
नभएका �यि�ले �कज�तो Heavy सवारी चलाउन ु
आफँैमा लापरवाहीय�ु काय� रहेको िस� ह��छ । 
�ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु बमरलेले सवारी 
चालक अनमुितप� निलई लापरवाहीपूव�क सवारी 
साधन �क चलाई ठ�कर िदएको कारणले मािनस मन� 
पगेुको ि�थित रहेको ह�दँा िनजको उ� काय� सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ 
को उपदफा (२) र (४) अ�तग�तको कसरुिभ� पन� 
देिखने । 

यसरी �ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु 
बमरलेले सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१ को उपदफा (२) र (४) अ�तग�तको 
कसरु गरकेो देिखएकोमा िनज �ितवादीलाई सोही 
ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम १ वष� कैद सजाय 
गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको 
फैसला निमलेको ह�दँा सो हदस�म उ� फैसला बदर 
भई िनज �ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु बमरलेलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) बमोिजम सजाय ह�ने दिेखयो । िनज 
�ितवादीलाई सोही ऐनको दफा १६१(४) अनसुार थप 
दईु हजार �पैया ँ ज�रवानासमेत गरकेो हदस�म भने 
उ� फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण तथा �याियक 
िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु 
बमरलेले सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(२) र (४) िवपरीतको कसरु गरकेो 
पिु� ह�न आएकाले स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको 
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फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७०।३।१६ मा भएको फैसलामा �ितवादी 
िमलन भ�ने सोमबहादरु बमरलेलाई सोही ऐनको दफा 
१६१(३) बमोिजम १ वष� कैद सजाय गरकेो हदस�म 
सो फैसला निमलेको ह�दँा केही उ�टी भई �ितवादी 
िमलन भ�ने सोमबहादरु बमरलेलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को 
उपदफा (२) बमोिजम कैद वष� २ (दईु) सजाय ह�ने र 
िनज �ितवादी िमलन भ�ने सोमबहादरु बमरलेलाई 
सोही ऐनको दफा १६१(४) अनसुार थप दईु हजार 
�पैया ँज�रवानासमेत गरकेो हकमा उ� फैसला सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल असोज २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०७२०, उ��ेषण / 
परमादशे, च���साद भ�समेत  िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

माननीय कृिष िवकास म��ी�तरको िमित 
२०७३।९।१३ को िनण�यानसुार राि��य िबउ िबजन 
क�पनी िलिमटेड कम�चारी �शासन िविनयमावली 
(पाचँ� संशोधन), २०७३ �वीकृत भएको भ�ने कृिष 
िवकास म��ालयको च.नं. १६ िमित २०७३।९।१४ 
को प�बाट देिख�छ । सो िविनयमावलीको पाचँ� 
संशोधन हेदा�, राि��य िबउ िबजन क�पनी िलिमटेड 
कम�चारी �शासन िविनयमावली, २०६२ को िविनयम 
१७ को उपिविनयम (१)(घ) खारजे ग�रएको भ�ने 
देिख�छ । िनवेदकले उ� िविनयमावलीको पाचँ� 
संशोधन रा�यम��ी �तरको िनण�यबाट भएको भ�ने 
दाबी िलए पिन कृिष िवकास म��ालयको उि�लिखत 
च.नं. १६ िमित २०७३।९।१४ को प�बाट सो 
िनण�य कृिष िवकास म��ी�तरको िनण�य रहेको भ�ने 

देिख�छ । उ� िविनयमावलीमा पाचँौ संशोधनका 
लािग लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।८।६ को 
िनण�यअनसुार परामश� िदइएको भ�ने लोक सेवा 
आयोगको च.नं. ६३ िमित २०७३।८।१० को प�बाट 
�प� देिखन आएको छ । यसरी िनवेदकह� काय�रत 
क�पनीका स�ब�धमा लोक सेवा आयोगबाट परामश� 
िलई संशोधन भएको राि��य िबउ िबजन क�पनी 
िलिमटेड कम�चारी �शासन िविनयमावली, २०६२ 
(पाचँ� संशोधन, २०७३) लाग ु रहेको अव�था 
देिख�छ । तसथ�, िनवेदकह�ले िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा ११(च) तथा समाज क�याण प�रषद ्को 
िमित २०७३।१।१६ को िव�ापनमा अ�थाई काय�रत 
रहेकोलाई उमेरको हद नला�ने �यव�था गरकेो भ�ने 
िनवेदन दाबी िलए तापिन अक�  िनकायको �योजनका 
लािग बनेको उ� कानूनी �यव�था तथा अक�  
काया�लयमा पदपूित�का लािग ग�रएको सो िव�ापनको 
सत� ��ततु िनवेदकह�को लािगसमेत आकिष�त भई 
लाग ुह�न स�ने नदेिखने ।  

मूलत: िमित २०७१।३।२३ मा भएको 
राि��य िबउ िबजन क�पनी िलिमटेड कम�चारी �शासन 
िविनयमावली, २०६२ मा ते�ो संशोधन, २०७० �ारा 
थप ग�रएको उ� िविनयमावलीको िविनयम १७ को 
उपिविनयम (१)(घ) को क�पनीमा िवगत ५ वष�देिख 
अिवि�छ�न�पमा काय�रत कम�चारीको हकमा �थायी 
पदपूित�का लािग �थम पटक �कािशत ह�ने िव�ापनमा 
उमेरको हद नला�ने भ�नेसमेत �यव�थालाई िमित 
२०७३।९।१३ मा भएको उ� िविनयमावलीको 
पाचँौ सशंोधनले खारजे गरकेो देिखयो । लोक सेवा 
आयोगबाट परामश� िलई सो संशोधन ग�रएको भ�ने 
देिखएकाले संशोधनको �ि�यालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखदँनै । सो संशोधनप�चात् उ� राि��य िबउ िबजन 
क�पनी िलिमटेड कम�चारी �शासन िविनयमावली, 
२०६२ को िविनयम १७ को उपिविनयम (१)(ग) मा 
उ� क�पनीको सेवामा प�ुष उ�मेदवारको हकमा 
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३५ र मिहला उ�मेदवारको हकमा ४० वष� उमेर पूरा 
भइसकेको �यि� िनय�ु ह�न नस�ने कानूनी �ावधान 
रहेको देिख�छ । तसथ�, उ� िविनयमावलीले तोकेको 
उमेरको हद नाघेको �यि� क�पनीको सेवाका लािग 
उ�मेदवार ह�न नस�ने ह�दँा उमेर हदका कारणबाट 
िनवेदकह�को दरखा�त कानूनबमोिजम नै अ�वीकृत 
भएको भ�ने देिखन आउने ।

उ� राि��य िबउ िबजन क�पनी िलिमटेड 
कम�चारी �शासन िविनयमावली, २०६२ ते�ो 
संशोधनले पाचँ वष� अिवि�छ�न�पमा काय�रत 
कम�चारीह�को हकमा �थमपटक �कािशत ह�ने 
�थायी पदमा उमेरको हद नला�ने भनी िविनयमावलीले 
गरकेो �यव�था ५ वष� िनर�तर �पमा काय� गरकेो 
कम�चारीह�को लािग �थायी �ि�यामा समावेश ह�ने 
सह�िलयतस�म िदएको र सोप�चात् उ� �यव�था 
िनि��य ह�ने भ�ने देिखयो । सो िविनयमावलीमा भएको 
उ� �यव�थाबाट नै �थम पटकमा मा� उमेरको हद 
नला�ने �प� रहको छ । साथै, सो िविनयमावलीको 
�यव�था खारजे भइसकेको पिन छ । अत: लामो 
अविधस�म सेवा गरकेो कम�चारीह�लाई �थायी 
पदपूित�  गदा� पिहलो पटकलाई उमेरको हद नला�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था खारजे गनु�पन� कुनै कानूनी आधार 
देिखदँैन भ�ने िनवेदकको भनाइ रहे पिन लोक सेवा 
आयोगको परामश�अनसुार उमेरको हदको िनधा�रण 
भएको ह�दँा एकपटकका लािग भनी ग�रएको �यव�था 
सदाको लािग कायम ह�नपुद�छ भ�ने िनवेदकको दाबी 
मनािसब नदेिखने ।

साथै, पदपूित�  सिमितबाट िमित 
२०७३।९।१६ मा �कािशत िव�ापनमा 
िनवेदकह�को दरखा�त िलई �ित�पधा�मा सामेल 
गराउन ुभनी िवप�ीको नाउमँा अ�त�रम आदशे जारी 
गन� माग गरकेोमा िनवेदन मागबमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी नभएको र उ� िव�ापनमा यो�यता 
पूरा गरकेा उ�मेदवारह�को फाराम िलई परी�ाफल 

�कािशत भई �कािशत नितजाअनसुार िनयिु�समेत 
भइसकेको भ�ने दिेखन आएको ह�दँा िनवेदकह�को 
उ� िनवेदन मागको �योजन समा� भइसकेकाले सो 
िव�ापनबमोिजम भए गरकेो काय�लाई गैरकानूनी मानी 
बदर गन� आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखने । 

अत: उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
राि��य िबउ िबजन क�पनी िलिमटेड कम�चारी �शासन 
िविनयमावली, २०६२ मा भएको पाचँौ संशोधन, 
२०७३ तथा सो िविनयम संशोधन �वीकृतस�ब�धी 
िवषयको िमित २०७३।९।१४ को प� र उ� 
िविनयमावलीको िविनयम १७ को उपिविनयम (१)(ग) 
बमोिजम िनवेदकह�को दरखा�त फाराम अ�वीकृत 
गरकेो राि��य िबउ िबजन क�पनी िलिमटेड, पदपूित� 
सिमितको काय�समेत कानूनबमोिजमकै रहेको 
देिखन आएकाले िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण तथा 
परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
नह�दँा �रट जारी ह�ने अव�था भएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः- िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CI-०६४३, उ��ेषण 
/ �ितषेध, िभमबहादुर काक� िव. काठमाड� 
महानगरपािलका काया�लयसमेत

िनवेदकको भाउजू यएुन महज�न काक� 
िलने र िदने चतरुान�द वै� समेतिबच भएको 
करारनामाबमोिजम आ�नो हक ह�न आएको िक. नं. 
३३५ को ज�गा र आ�नो हकभोगको िक. नं. १९९ को 
ज�गासमेत िमलाई �यसमा टहरा िनमा�ण गरी भोगचलन 
गरी आएकोमा िवप�ी काठमाड� महानगरपािलकाले 
सरकारी साव�जिनक ज�गामा बनाएको टहरा भ�काउने 
र भाडा सरकारी रकम बाकँ�सरह असलुउपर गरी 



59

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - २

िलने भनी पठाएको प� तथा सो प�मा उि�लिखत 
िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर गरी कुनै पिन 
कानून �ितकूल काय� नगनु�  नगराउन ुभनी �ितषेधको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन मागदाबी 
रहेको देिखयो । िनवेदन दाबीको िक. नं. ३३५ को ज�गा 
सािबक धोवीखोला िडलको साव�जिनक �कृितको 
रहेकोले �यसमा बनाएको घरटहराको सािबकको 
भाडा असलु गरी भ�काउने भ�ने  राि��य सतक� ता 
के��को िनण�य तथा प�को आधारमा नगरपािलकाबाट 
भएको िनण�य र प�बाट िनवेदकको संवैधािनक तथा 
कानूनी हकमा आघात प�ुने कुनै काय� नभएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने ��यथ�ह�को िलिखत 
जवाफबाट देिखयो । यसमा राि��य सतक� ता के��को 
उि�लिखत िनण�यसमेत बदर ग�रपाउ ँभनी �ी सव��च 
अदालत ०७१-WO-०२४६ को उ��ेषणसमेतको 
िनवेदन �ी सव��च अदालतमा िवचाराधीन रहेको ह�दँा 
यस िनवेदनप�बाट िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषण 
�ितषेधको आदेश जारी गन� निम�ने भई िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  भनी भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनको आदेशउपर िनवेदकले िच� नबझुाई यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिखयो । पनुरावेदनको 
रोहमा िनण�याथ� पेस ह�न आएको ��ततु िनवेदन यसै 
िवषयव�तउुपर उही प� िवप� भई दायर भएको 
०७१-WO-०२४६ को उ��ेषणसमेतको िनवेदनसगँ 
साथै िनण�य ह�नपुन� देिखने । 

��ततु पनुरावेदनप�को लगाउको �रट नं. 
०७१-WO-०२४६ को उ��ेषणसमेतको िनवेदन 
खारजे ह�ने गरी आजै यसै इजलासबाट आदेश भएको 
छ । ��ततु पनुरावेदनप�को िववािदत िवषयमा 
पिन समान त�य र कानूनी ��समेत रहेको ह�दँा 
लगाउको उ� �रट िनवेदनको आधार कारणबाट 
समेत पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �रट िनवेदन खारजे गन� गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।०३।३० 

को आदशे सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे
इित संवत् २०७६ साल पसु २४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CR-१३९८, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, बस�तकुमार राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले जाहेरवालीलाई लेखेका िचठी प� 
आफूले लेखी पठाएको होइन भनी �यायािधकरणसम� 
बयान गरकेोमा सो िचठी प� लेखापढी 
कागजातलगायतका कागजातह�को नमनुा परी�ण 
गन� राि��य िविध िव�ान �योगशालामा पठाइएकोमा 
सो िचठीप�, लेखापढी, कागजात िवशेष�बाट परी�ण 
गदा� �ितवादी बस�तकुमार राईले लेखेको हो" भ�ने 
िवशेष�को राय �ा�त ह�न आएकोसमेतबाट �ितवादीले 
नै सही गररे िदएको भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको 
देिखएबाट �ितवादीको कसरुमा संल�नता रहेको भ�ने 
त�य िनिव�वाद �पमा समिथ�त ह�न आएको देिखने ।

�ितवादीका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह�ले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ मा 
बिह���ीय �योगको �यव�था िथएन । �यसैले यो 
िवदेशमा भएको कसरुलाई नेपालिभ� कसरु भएसरह 
सजाय र कारबाही गन� िम�दनै भनी िलएको िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा�, वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ 
मा बिह���ीय �योगको �ावधान रहेको देिखएन । 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ ले ऐनको बिह���ीय 
�योगको �यव�था गरकेो देिखयो । ��ततु कसरुमा 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ बमोिजम अिभयोजन 
भएको देिखयो । �ितवादी बस�तकुमार राईले आफू 
नेपाल ह�दँा र नेपाल आएको समय २०६० सालदेिख 
नै वैदेिशक रोजगारीस�ब�धी कुरामा जाहेरवालासगँ 
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स�ब�ध र स�पक�  राखेको, जाहेरवालाको अिफसमा 
आई साउदी अरबमा काम गछु� , िभसाको समेत काम 
पिन गद�छु । म साउदी फक� पिछ िभसा पठाइिद�छु भनी 
३ वटा स�कली िभसा पठाई जाहेरवालीको िव�ास 
िजतेको, �यसरी ३ वटा स�कली िभसा पठाएपिछ काम 
गन� मािनस रहेछ भनी आफू�ित िव��त पा�रसकेपिछ 
रकम मेरो �ीमती �पा राई भिनने िदलकुमारी राईलाई 
िदन ु िनजले नै पठाइिद�छ भनी िनजको �ीमती आई 
जाहेरीमा उि�लिखत रकम बिुझिलई साउदीमा आ�नो 
�ीमान् बस�तकुमार राईलाई पठाउने काय� गरेकोबाट 
नेपालिभ� नै रकम िलने िदने काय� भएकोमा कुनै िववाद 
देिखएन । ��तुत म�ुामा कसरुज�य काय�को ज�रया 
स�ुवात नेपालबाट नै स�ु भएको र रकम िलने िदने 
काय� पिन नेपालमा नै भएको देिखयो । ��ततु त�य एव ं
कसरुज�य काय�को �ङ्ृखला र िनर�तरतातफ�  हेदा�, 
�ितवादी नेपालमा आई जाहेरवालासगँ िचनजान गरी 
स�ब�ध र स�पक�  बढाई, िव�ासमा पारी �ीमतीमाफ� त 
रकम बिुझिलई साउदी अरबमा पठाउने काय� गरकेो 
देिखदँा ऐनको बिह���ीय �योगस�ब�धी िवषय ��ततु 
म�ुामा आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ अनसुार 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय भ�नाले नेपाली 
नाग�रकलाई वैदेिशक रोजगार उपल�ध गराउने काय� 
स�झनपुछ�  । सो श�दले रोजगार िदने वा िदलाउने 
सं�थाको �ितिनिधको �पमा कामदार छनौट गन� 
काय�समेतलाई जनाउछँ भनी वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०४२ को दफा २(ग) ले प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय उ� ऐनको दफा ३ बमोिजम 
इजाजत �ा�त गरी स�चालन गनु�पन� �यव�था रहेको 
देिखयो । ऐनको दफा २४(२) मा कसैले इजाजत प� 
निलई वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा 
वा कसैलाई झ�ुा आ�वासन िदई वा �लोभन देखाई 
वैदेिशक रोजगारका लािग पठाउने भनी िवदेश पठाएमा 
वा �य�तो बहानाले कुनै रकम िलएमा सजाय ह�ने र 

हजा�नासिहत िबगो भराउनपुन� कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) ले 
िवदेश रोजगारमा मािनस पठाउने क�पनीलाई झ�ुा 
आ�ासन िदएको वा �लोभन दखेाएको काय�लाई बाहेक 
गरकेो वा सङ्कुिचत गरकेो भनी �या�या गनु�  मनािसब 
ह�ने अव�था देिखएन । सो दफाले िवदेश रोजगारमा 
मािनस पठाउने क�पनीलाई िभसा पठाइिद�छु भनी 
रकम िलई न�कली िभसा पठाएको काय�समेत वैदेिशक 
रोजगार ऐनअ�तग�तकै कसरु रहेकोमा िववाद नरहने । 

अब, �ितवादीले जाहेरवालाबाट के कित 
रकम िलई वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरु गरकेो हो 
भ�नेतफ�  िवचार गदा�, िमित २०६७।३।१८ मा जाहेरी 
िददँा �.४५,००,०००।- �पैया ँिलई मेरो क�पनीलाई 
११० वटा न�कली िभसा पठाएको ह�दँा �ितवादीलाई 
प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने उ�लेख 
छ । जाहेरवालाले िमित २०६७।३।२७ मा ज�गा 
रो�काको लािग िनवेदन िददँा जाहेरीमा उि�लिखत 
�.४५,००,०००।- ठगी गरकेो उ�लेख छ । िनजले 
िमित २०६७।४।७ मा अनसु�धान अिधकृतसम� 
कागज गदा�समेत �ितवादीले �.४५,००,०००।- 
चािहने भनेकोले उ� रकम पठाएको भनी उ�लेख 
छ भने सोही कागजमा िमित ८-११-२००४ मा 
�ितवादीले मलाई पठाएको प�मा २,०३,००० दईु 
लाख तीन हजार साउदी �रयाल बिुझिलएको उ�लेख 
गरी �ितवादीले जाहेरवालालाई प� लेखेको भनी 
जाहेरवालाले अनसु�धान अिधकृतसम� कागज 
गदा� उ�लेख गरकेो पाइयो । �ितवादी बस�तकुमार 
राईले अनसु�धान अिधकृतसम� मौकामा बयान गदा� 
१,८२,५०० साउदी �रयाल िलई न�कली िभसा 
पठाई वैदेिशक रोजगार ठगीको कसरु गरकेो भनी 
कसरुमा सािबत रही अनसु�धान अिधकृतसम� बयान 
गरकेोसमेतबाट �ितवादी बस�तकुमार राईले वैदेिशक 
रोजगार ठगीको कसरु गरकेो त�य िववादरिहत तवरले 
पिु� भएको देिखने ।
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तसथ� �ितवादी बस�तकुमार राईले िमित 
२०६७।३।२० मा कागज गदा� साउदी �रयल 
१,८२,५०० िलएको त�य �वीकार गरकेो सोको सन् 
२००३/२००४ मा �चिलत नेपाल रा�� ब�कले २००४ 
May ०२ मा नेपाल रा�� ब�कले िनधा�रण गरकेो साउदी 
अरिेबयन �रयालको सटही दर �ित�रयाल �.१७।२६ 
ले ह�न आउने �.३१,४९,९५०।- िबगो कायम 
भई सोको ५०% ले ह�ने हजा�ना �.१५,७४,९७५ 
समेत ज�मा �.४७,२४,९२५।- (स�चािलस लाख 
चौिबस हजार नौ सय पि�चस) �ितवादी बस�तकुमार 
राईबाट जाहेरवाला ल�मी ग�ुङले भरी पाउने दिेखन 
आयो । तर वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट फैसला 
ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार �.४५,००,०००।-िबगो 
कायम गरी सोको ५०% ले �.२२,५०,०००।- समेत 
ज�मा �.६७,५०,०००।- भरी पाउने ठह�याएको 
सो हदस�मको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई िबगो �३१,४९,९५०।- िबगो कायम भई सोको 
५०% ले ह�ने हजा�ना �.१५,७४,९७५ समेत ज�मा 
�.४७,२४,९२५।- (स�चािलस लाख चौिबस हजार 
नौ सय पि�चस) �ितवादी बस�तकुमार राईबाट 
जाहेरवाला (पीिडत) ल�मी ग�ुङले भराई पाउने 
र वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) 
बमोिजम �ितवादी बस�तकुमार देवान राईलाई 
�.५०,०००।- ज�रवाना र (१) एक वष�, छ (६) मिहना 
कैद ह�ने ठहर गरकेो हदस�मको स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद ब�याल 
क��यटुरः िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल पौष १७ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७६-WH-०१८४, 
ब�दी��य�ीकरण, इ�र�साद साह तेली िव. कारागार 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत

िनवेदक ज�रवानाबापत िमित 
२०७५/१२/२४ दिेख हालस�म ८ मिहना १९ िदन 
कैदमा रहेको दिेख�छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १६१(२) समेतका 
�चिलत कानूनबमोिजम ज�रवानाबापत कैद ठे�न ु
पदा� एक िदनको �.३००/– का दरले गणना गरी कैद 
ठे�नपुन� ह��छ । यस �कार िनवेदक कूल २५९ िदन 
ज�रवानाबापत थनुामा बिससकेको देिखदँा �ितिदनको 
�. ३००/– का दरले ज�मा �. ७७,७००/– रकम 
बराबर थनुामा बिससकेको कुरामा िववाद नरहने ।   

मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
२५५ मा कसैले खोटो म�ुा हो भ�ने जानीजानी स�ेसरह 
चलन गन� िनयतले �य�तो म�ुा ख�रद वा िब�� गन�, 
िनकासी वा पैठारी गन�, लेनदने गन�, स�ेसरह चलनमा 
�याउन वा �यसको उ�ोग गन� वा आफूसगँ रा�ने कसरु 
गन� वा गराउने �यि�लाई सात वष�स�म कैद र स�री 
हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �यव�था रहेको देिख�छ 
। हाल �चिलत उि�लिखत कानूनअनसुार खोटा-
चलन म�ुामा �. ७०,०००/– भ�दा बढी ज�रवाना 
ह�न स�ने अव�था देिखदैँन । फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ 
तथा नेपाल कानूनलाई संशोधन एक�करण समायोजन 
तथा खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) 
मा “कुनै कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी 
सजाय ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण 
गनु�पन�” �यव�था रहेको देिख�छ । पिहले कसरु 
गदा�को अव�थामा ह�नस�ने ज�रवानाको हदमा 
प�रवत�न गरी पिछ आएको उि�लिखत ऐनबमोिजमको 
सिुवधावाट िनवेदकलाई वि�चत गनु�पन� कुनै कारण 
देिखदँनै । अिहले िनवेदकलाई अदालतको 
फैसलाअनसुार लागेको कैद तथा ज�रवाना रकम 
कानूनबमोिजम असलुउपर भइसकेको दिेखयो । 
िनवेदकलाई बढीमा �. ७०,०००/– ज�रवाना 



62

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - २

ह�न स�नेमा िनज �. ७७,७००/– बराबर कैदमा 
बिससकेको देिखन आउने ।

अतः िनवेदक इ�र�साद साह तेलीउपर 
चलेको खोटाचलन तथा सङ्गिठत अपराध म�ुामा 
भएको कूल ३ (तीन) वष� कैद र फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा ५ तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९(२)(ख) संपिठत कानून मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा २५५ बमोिजम ह�नस�ने 
ज�रवाना �. ७०,०००/– बराबर िनज ई�र�साद 
साह तेली अिहलेस�म कैदमा रहेको अविधबाट भ�ुान 
भइसकेको देिखदँा अब िनजलाई सोही कसरुमा उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५/५/२६ मा भएको 
फैसलाअनसुार भनी कैदमा रा�न ुकानून �ितकूल ह�ने 
देिखयो । तसथ� िनज इ�र�साद साह तेलीलाई थुनामा 
राखी रा�ने काय� गैरकानूनी ह�ने देिखएकाले िनजलाई 
उि�लिखत अपहरण तथा खोटा-चलन म�ुामा भएको 
फैसलाअनसुार भनी रािखएको कैदबाट त�काल म�ु 
ग�रिदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  । िनवेदक ई�वर�साद साह यस अदालतको िमित 
२०७६।२।१४ को संि��त आदेश�ारा छुिटसकेको 
देिखदँा केही गनु�  नपन� ।

�रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको खोटा-
चलन तथा सङ्गिठत अपराध म�ुामा उ�च 
अदालत, पाटनबाट िमित ०७५/५/२६ मा भएको 
फैसलाअनसुार भनी िमित २०७६/४/१२ मा मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ र ४० नं. उ�लेख 
गरी संशोिधत कैदी-पजु� िदइएको पाइयो । मलुकु� 
ऐनलाई �ित�थापन गरी जारी भएको मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ िमित २०७५ भा� १ 
गतेदिेख लाग ुभएको दिेख�छ । क�रब एक वष�अगािड 
नै िनि��य (खारजे) भइसकेको सािबक मलुकु� ऐनको 
�ावधान उ�लेख गररे अिहले ग�रएको कैदी-पजु� िदने 

काय� पिन कानूनअनकूुल देिखदैँन । कानूनको �योग 
गदा� उपय�ु र स�बि�धत कानूनको �योग गन� र खारजे 
भइसकेको कानूनका �ावधान उ�लेख गरी कैदी-पजु� 
जारी नगन� िवप�ीम�ये काठमाड� िज�ला अदालतका 
स�बि�धत पदािधकारीह�को �यानाकष�ण गराउन ु। 
इजलास अिधकृतः दगुा��साद ब�याल
क��यटुर : िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल पौष १४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-११८४, ०७१-CR-
१४२६, आव�यक व�तु सरं�ण, नेपाल सरकार िव. 
�ेमबहादुर भ�डारीसमेत, �ेमबहादुर भ�डारीसमेत िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� �ेमबहादरु भ�डारी, कृ�णबहादरु 
पनु, यामबहादरु भ�डारी, कृ�णबहादरु काउचा, 
ओमबहादरु �ीस, गंगाबहादरु �ीस, ��बहादरु �ीस, 
िमना पनु, पूण�बहादरु �ीस, मेघबहादरु �ीस, ��िसंह 
�ीस र तेजबहादरु पनुले खानेपानीको महुानको 
ट्याङ्क�, पाइप लाइनसमेत तोडफोड गरी नो�सानी 
प�ुयाएको भनी मौकामा र म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
समेत कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो र िनजह�को 
बयान बेहोरालाई िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
मचु�ुका, �ािविधकको �ितवेदन तथा सो कागज गन� 
हीराबहादरु घत� मगरसमेतले मौकामा ग�रिदएको 
कागजसमेतका िमिसल संल�न ��य� �माणह�बाट 
समिथ�त रहे भएको देिखएकाले िनज �ितवादीह�को 
कसरुमा संल�नता रहेको िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

पानीको महुानमा िववाद ह�दँाह�दँै हा�ो 
सहमित िबना पानीको महुानमा इ�टेक, कले�सन 
�या�बर, तारबार गेट र पाइप ओछ् याएकोमा थाहा 
पाई यहाकँो पानी कुनै पिन हालतमा लैजान िदन ह��न 
भनी गाउलेँह�ले तोडफोड र �ितकारस�म गरकेो हो । 
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�यसलाई आव�यक व�तु संर�ण ऐनको कसरु गरकेो 
भ�न िम�दैन भ�ने िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, 
अ�य उपचारको बाटो अवल�बन नगरी कानूनलाई 
हातमा िलई कसरु गन� छुट कसैलाई पिन कानूनले 
िदएको छैन । खानेपानी ज�तो अित आव�यक व�तकुो 
महुानमा ट्याङ्क�, इ�टेक, कले�सन �या�बर, तारबार 
गेट पाइप लाइनसमेत तोडफोड गरी भ�काउने, 
नो�सानी प�ुयाउने, सरंचना िबगान�, नास गन� काय�लाई 
कानूनस�मत मा�न िम�ने देिखन आएन । य�तो काय� 
आफँैमा कसरुज�य काय� हो य�तो कसरुज�य काय� 
ग�रसकेपिछ उि�लिखत सरंचना मम�त संहार गरी 
िदएको आधारमा मा� सजायबाट उ�मिु� �ा� गन� 
स�ने ह�दैँन । �य�तो �ावधान आव�यक व�त ुसंर�ण 
ऐन, २०१२ मा रहे भएको पाइदँैन । कसरुज�य 
काय� गरपे�ात् तोडफोड ग�रएका संरचनाको यी 
�ितवादीह�समेतको सहयोगमा मम�त संहार ग�रएको 
भ�ने आधारमा यी �ितवादीह�लाई कसरुबाट उ�मिु� 
िददँै जाने हो भने अराजकता मौलाउने अव�था 
िसज�ना भई कानूनको शासनमािथ चनुौती थिपदँै जाने 
ह��छ । तसथ� �ितवादीह�ले खानेपानी योजनाका 
संरचनाह� तोडफोड गरी भ�काएप�ात् पिछ मम�त गरी 
स�चालनमा आइसकेको ह�दँा सजाय ह�न ु ह�दैँन भ�ने 
िनज �ितवादीह� एव ंिनजह�को तफ� बाट �ितर�ाथ� 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदन अदालतले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएका �ितवादीह� यामबहादरु पनु, 
भीमबहादरु पनु, शशीधर दज�, वीरबहादरु पनु र 
टंकबहादरु भ�डारीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदनतफ�  िवचार गदा�, घटनाको िदन 
हामी वारदात �थलमा िथएनौ ँ । ट्याङ्क�, इ�टेक, 
कले�सन �या�बर, तारबार गेट पाइप लाइनसमेत 
तोडफोड गरी भ�काउने काय�मा हा�ो कुनै संल�नता 
छैन भ�ने बेहोराको ��यथ� �ितवादी यामबहादरु 

पनु, भीमबहादरु पनु, शशीधर दज�, वीरबहादरु 
पनु र टंकबहादरु भ�डारीले आफूह� कसरुमा पूण� 
इ�कार रही म�ुा हेन� अिधकारीसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । िनजह� यो यसकारणले वारदातमा सलं�न 
देिख�छन्, यो यसकारणले िनजह�को बयान भनाइ 
झ�ुा हो भनी अिभयोजन प�ले त�यगत�पमा पिु� 
गन� सकेको देिखन नआएकोले ��यथ� �ितवादीह� 
यामबहादरु पनु, वीरबहादरु पनु, भीमबहादरु पनु, 
शशीधर दज� र टंकबहादरु भ�डारीलाई स�ु िज�ला 
�शासन काया�लय, बागलङुबाट आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत बागलङुको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सो फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीअनसुार 
िनज �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
��यथ� �ितवादीह� कृ�णबहादरु पनु, यामबहादरु 
भ�डारी, �ेमबहादरु भ�डारी, कृ�णबहादरु काउचा, 
ओमबहादरु �ीस, गंगाबहादरु �ीस, ��बहादरु 
�ीस, िमना पनु, पूण�बहादरु �ीस, मेघबहादरु �ीस, 
��िसंह �ीस, तेजबहादरु पनुका हकमा कसरु कायम 
गरी अिभयोग दाबीअनसुार सजाय नगरकेो हदस�म 
पनुरावेदन अदालत बागलङुको िमित २०७१/८/२३ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई दाबीको 
नो�सानी िबगो �.१,६२,८३८।५६ को दामासाहीले 
ह�ने �. १३,५६९।८८ कसरु ठहर भएका िनज 
�ितवादीह� कृ�णबहादरु पनु, यामबहादरु भ�डारी, 
�ेमबहादरु भ�डारी, कृ�णबहादरु काउचा, ओमबहादरु 
�ीस, गंगाबहादरु �ीस, ��बहादरु �ीस, िमना पनु, 
पूण�बहादरु �ीस, मेघबहादरु �ीस, ��िसंह �ीस, 
तेजबहादरु पनुसमेतलाई जनही ज�रवाना ह�ने ।

नो�सानी भएको िबगो �.१,६२,८३८।५६ 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, बागलङुले 



64

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - २

उपयु��ानसुार कसरु कायम भएका �ितवादीह� 
कृ�णबहादरु पनु, यामबहादरु भ�डारी, �ेमबहादरु 
भ�डारी, कृ�णबहादरु काउचा, ओमबहादरु �ीस, 
गंगाबहादरु �ीस, ��बहादरु �ीस, िमना पनु, 
पूण�बहादरु �ीस, मेघबहादरु �ीस, ��िसंह �ीस, 
तेजबहादरु पनुबाट दामासाहीले भरी पाउने ठह�याएको 
र �ितवादीह�म�येका यामबहादरु पनु, वीरबहादरु 
पनु, भीमबहादरु पनु, शशीधर दज�, टंकबहादरु 
भ�डारीसमेतका �ितवादीह�ले हकमा स�ु 
काया�लयबाट िनजह�लाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला सदर गन� ठहर भएको पनुरावेदन अदालत 
बागलङुको िमित २०७१।८।२३ मा भएको फैसला 
मनािसबै देिखदँा सो हदस�म उ� फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल काित�क २२ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६७-CR-११२८, आयकर 
(आ.व. २०६०/०६१), ठुला कारदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन िव. युनाइटेड ि�प�रट्स नेपाल �ा. िल.

Scrap Sales स�ब�धमा Scrap Sales 
शीष�कमा समावेश ग�रएको रकम केबल �. ९,०९५।– 
देिख�छ । करदाता क�पनीको कारोबारको ि�थितका 
�ि�ले हेदा� यो रकम नग�य र सामा�य �कृितको 
देिख�छ । केवल गिणतीय �िुटको कारणले िववरणमा 
रकम अङ्क केही सामा�य फरक परकेो र �यसमा 
सधुार ग�रएको अव�था दिेखदँा उि�लिखत रकम 
क�ा ह�ने गरी भएको राज� �यायािधकरणको फैसला 
मनािसब देिखने । 

िब�� छुट स�ब�धमाः करदाता क�पनी र 
नेसनल �ेिडङ िलिमटेडिबच भएको स�झौताबमोिजम 
�. १८,७१,२०४।- िब�� छुट िदएको दिेख�छ । 
यो रकम ख�रदबापत “Discount” गरकेो नभएर 

स�झौताअनसुार िदइएको किमसन रकम भ�ने 
देिख�छ । स�झौताबमोिजम मिदरा िब�� गनु� पूव� 
आ�त�रक राज�व काया�लयसगँ िलिखत अनमुित 
माग गरी अनमुित िलई करदाता र नेसनल �ेिडङ 
िलिमटेडिबच भएको स�झौताअनसुार नेसनल �ेिडङ 
िलिमटेडलाई किमसन िदइएको कुरामा िववाद 
देिखदँनै ।  भ�ुानी कुनै िनजी वा �यि�का लािग 
िदइएको नभएर सं�थागत �पमा कारोबार ग�रएको 
देिख�छ । यस �कारको रकम पिहले पिन �दान 
ग�रएको र पिछका आ.व. ह�मा पिन छुट िदएको 
��ा�तसमेत ��ततु ह�न आएको पाइयो । आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १३(ग) अनसुार "�यवसाय वा 
लगानीबाट आयआज�न ह�ने काय�मा भएको कारोबारसगँ 
स�बि�धत खच�ह� क�ी गन� पाउने” ह�दँा करदाता र 
नेसनल �ेिडङ िलिमटेडिबच भएको स�झौताअनसुार 
िदइएको किमसन रकममा करदाताले छुट पाउने गरी 
भएको राज�व �यायािधकरण काठमाड�को फैसला 
मनािसब नै देिखने । 

बोनस रकम स�ब�धमाः बोनस ऐन, २०३० 
को दफा ५(१) मा "मनुाफा गन� ��येक �ित�ानले 
एक आिथ�क वष�मा गरकेो खदु मनुाफाको दस 
�ितशत बराबरको रकम कम�चारीलाई बोनसबापत 
छुट्याउनपुन�" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) 
बमोिजम कुनै �ित�ानले कुनै एक आिथ�क वष�मा 
गरकेो खदु मनुाफा िनधा�रण गदा� आयकर ऐन, 
२०५८ को दफा १२ बमोिजम कायम ह�न आउने खदु 
आयबाट तोिकएबमोिजमको रकम क�ा गनु�पछ�  भ�ने 
�ावधानसमेत रहेको छ । यसरी बोनस रकम क�ी 
गदा� बोनस रकम छु�ाएपिछ मा� खदु-आय िनधा�रण 
ग�रनपुन� ह��छ । सोही कानूनी �ावधानबमोिजम नै 
करदाताले खच� कटाई बाकँ� ह�न आउने खदु आयमा 
बोनस ऐनले गरकेो �यव�थाबमोिजम दस �ितशत 
रकम बोनसबापत छुट्याएको देिखयो । यस स�ब�धमा 
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करदाताले बढी खच� दाबी गरकेो भ�ने देिखएन । 
करदाताले कानूनबमोिजम छुट्याएको उि�लिखत 
रकम आयतफ�  समावेश गन� निम�ने भएको ह�दँा 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको फैसला 
मनािसब देिखने । 

Selling and Distribution स�ब�धमाः 
करदाताले Selling and Distribution शीष�कमा 
Royalty तफ�  उ�पािदत मिदराको कारखाना मू�य 
�. ३१,५९,४२,२१४।- को ३% ले ह�ने रकमस�म 
खच� लेिखएको दिेखएको र सो रकम छुट नपाउने कुनै 
उिचत कारण पनुरावेदक ठुला करदाता काया�लयले 
��ततु गन� सकेको नदेिखदँा यस शीष�क स�ब�धमा 
ग�रएको राज� �यायािधकरणको फैसला मनािसब नै 
देिखने । 

Duty on Wastage of Old Stock 
स�ब�धमा हेदा�  करदाताको कारखानामा परुानो 
मौ�दातको �पमा मिदरा रहेको र लामो समयदेिख 
िब�� नभएको मिदरालाई आ�त�रक राज�व काया�लय 
िवराटनगरबाट अनमुित िलई २०५९ साल आषाढमा 
�र-िडि�लेसन ग�रएको भ�ने दिेखयो । यस �ि�यामा 
केही जत� भएकोसमेत देिख�छ । यसरी उ�पािदत 
मिदराबापत ितनु�पन� अ�तश�ुक २०६० �ावण १५ 
गते दािखला गरकेो देिखयो । Physical Verification 
& Excise Duty Adjustment Late Fee शीष�कको 
रकम करदाताले समयमा नै दािखला गरकेो �माण पेस 
गरकेो देिख�छ । उि�लिखत खच� आ.व.२०६०/०६१ 
को दािय�विभ�को खच� भएको र पिछ�लो आ.व.का 
लािग सो खच� दाबी गरकेोसमेत नदेिखएको ह�दँा 
सोलाई खच� िमनाहा वा क�ा गन� पाउने नै देिखयो । 
यसलाई ��ततु आ.व. को खच� होइन भनी आयतफ�  
समावेश गनु�  कानूनअनकूुल देिखएन । यस स�ब�धमा 
राज� �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको फैसलालाई 
�िुटपूण� मा�न निम�ने । 

Business Promotion Expenses 

स�ब�धमाः करदाताले �यापार �व��न गन�को लािग 
बािहरबाट Liquors ख�रद गरी िन:श�ुक �पमा 
मिदरा िब�� िवतरण गरकेो भ�ने िजिकर िलएको 
पाइयो । यसरी िन:श�ुक मिदरा िवतरण गरकेो र िवतरण 
गनु�पन� औिच�य पिु� भएको देिखएन । कारोबारको 
�कृितबाट उि�लिखत खच� आयआज�नसगँ स�बि�धत 
रहेको भ�ने देिखन आएन । यस �कारको खच�लाई 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम खच� 
िम�हा िदन निम�ने भएको ह�दँा सो स�ब�धमा राज�व 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला उ�टी भई स�ु कर 
िनधा�रण आदशेबमोिजम �. ६,८३,१७०।– आयतफ�  
समावेश ह�ने ।

Selling and Distribution स�ब�धमाः 
Selling and Distribution अ�तग�तको Marketing 
Service Fee खच�को िवषयमा McDowell Nepal 
(सािबक Nepal Liquors Ltd.) र McDowell and 
Company Ltd./Herbertson Ltd. िबच स�झौता 
भएको देिख�छ । सो स�झौता सरकारी िनकायबाट 
�वीकृित �ा� भएपिछ लाग ु ह�ने गरी गरकेो पाइयो । 
स�झौतालाई उ�ोग िवभागको िनण�यले �वीकृित 
िदएकोसमेत दिेख�छ । �वीकृित केही समय िढलो गरी 
िदइएको भए पिन करदाताले समयमा नै �वीकृितका 
लािग आवेदन गरकेो दिेख�छ । सरकारी िनकायको 
िढलाइको द�ुप�रणाम करदातालाई वहन गराउन ुउिचत 
ह�दैँन । स�झौता बेला-बेलामा नवीकरण ग�रएकोसमेत 
देिख�छ । उ�ोग िवभागको िनण�यबमोिजम िनण�य 
िमितभ�दा अगािड र पछािडको कारोबारका स�दभ�मा 
यस �कारको रकमलाई मा�यता िदएको देिखएको 
ह�दँा स�झौताबमोिजम ग�रएको खच�लाई आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम क�ा गन� िम�ने 
नै भएकाले राज�व �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
मनािसब देिखने ।

�यािकङ साम�ी स�ब�धमा करदाताले लेखा 
िववरण पेस गरेको देिख�छ । सो िववरणलाई अ�वीकार 
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गनु�पन� कुनै उिचत कारण कर िनधा�रण आदेशमा 
उ�लेख गरेको देिखदँैन । पैठारी भएको �यािकङ 
साम�ीम�ये अ�वीकृत भएको �यािकङ साम�ीको खच� 
करदाताले दाबी गरकेो िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखदँैन । अ�वीकार ग�रएको सामानको मू�यसिहतको 
खच� कटाई डेिबट नोट जारी गरकेो देिख�छ । तसथ� 
��ततु शीष�कमा ठुला करदाता काया�लयको िनण�य 
उ�टी गरी राज� �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
मनािसब देिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
Business Promotion Expenses तफ� को �. 
६,८३,१७०।– आयतफ�  समावेश ह�नेमा सो रकम क�ी 
गन� पाउने ठहर गरकेो हदस�म राज� �यायािधकरण 
काठमाड�को िमित २०६६/५/२८ को फैसला उ�टी 
भई सो स�ब�धमा स�ु ठूला करदाता काया�लयको 
िनण�य सदर ह�ने ठहछ�  । Business Promotion 
Expenses तफ� को �. ६,८३,१७०।– बाहेक 
अ�य कुराको हकमा राज� �यायािधकरणको फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल भा� ९ गते रोज २ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६७-CR-११२६, आयकर 

(आ.व.२०६१/०६२), ठुला कारदाता 
काया�लय, ह�रहरभवन िव. युनाइटेड 
ि�प�रट्स नेपाल �ा. िल.
 § ०६७-CR-११२७, आयकर (आ.व. 

२०६२/०६३), ठुला कारदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन िव. युनाइटेड ि�प�रट्स नेपाल 
(�ा. िल.)
 § ०६७-CR-११२९, आयकर (आ.व. 

२०६२/०६३), ठुला कारदाता काया�लय, 

ह�रहरभवन िव. युनाइटेड ि�प�रट्स नेपाल 
�ा. िल.

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२–WO-०७५२, उ��ेषण, 
िखमिनिध लोहनी िव. सामा�य �शासन म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ 
ले कम�चारीको सेवा सत�को उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
जसमा िनजामती कम�चारीलाई िनजको िनयिु� ह�दँा 
त�काल लाग ु रहेको तलब उपदान, िनविृ�भरण र 
अ�य सिुवधास�ब�धी सेवाको सत�ह�मा िनजको 
�वीकृितबेगर िनजलाई �ितकूल असर पन� गरी 
प�रवत�न ग�रने छैन भिनएको छ । पिछ ह�ने संशोधनले 
�य�तो सशंोधन ह�नअुगावै बहाल रहेको कुनै 
िनजामती कम�चारीको उपयु�� सेवाका सत�ह�मा कुनै 
�कारले �ितकूल असर पन� भएमा �य�तो संशोिधत 
�यव�थाबमोिजम गन� म�जरु गरकेो िलिखत �वीकृित 
नभई �य�तो �यव�था िनजको हकमा लाग ु ह�ने छैन 
भ�ने �प� �यव�था छ । िनजामती सेवा ऐनको दफा ३७ 
ले सरकारी सेवा गरकेो िनजामती कम�चारीले २० वष� 
वा सोभ�दा बढी सेवा गरकेोमा सेवा अविध र आिखरी 
तलब रकमको आधारमा मािसक िनविृ�भरण पाउने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । �रट िनवेदक २०४०।२।८ मा 
अ�थायी सेवामा िनयिु� भई २०५०।४।२१ मा �थायी 
िनयिु� भएकोमा िववाद छैन । सो अ�थायी सेवा अविध 
सेवामा जोिडएको कुरा िवप�ीह�ले �वीकार गरकेा 
छन् । उि�लिखत अ�थायी अविधको गणना �ये�ता 
�योजनको लािग मा� हो भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ रहेको र िनवेदकले िनविृ�भरण �योजनमा 
समेत गणना ह�नपुन� हो भ�ने म�ुय दाबी िलएको पाइने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी भएपिछ 
बनेको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को दो�ो 
सशंोधन २०५६ ले अ�थायी सेवा अविधलाई िनजामती 
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सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२३(१)(क) मा 
�ये�ता �योजनको लािग र ऐ. (ख) मा िनविृ�भरण 
�योजनाथ� अ�थायी सेवा अविध गणनाको स�ब�धमा 
�यव�था गरकेो देिख�छ । सो िनयमको दो�ो संशोधन, 
२०५६ ले साधारणतफ� को पदमा एक वष� वा सोभ�दा 
बढीको अ�थायी सेवा अविधलाई िनविृ�भरण 
�योजनको लािग पिन गणना गन� भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको स�दभ�मा िनजामती कम�चारी सेवामा �वेश 
गदा� तोिकएका सेवा सत�स�ब�धी कानूनी �यव�था 
िनजको म�जरुीबेगर �ितकूल असर पन� गरी प�रवत�न 
गन� नपाउने कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने दिेख�छ । 
िनवेदकको अ�थायी सेवा अविध गणना भई �थायी 
सेवामा जोिडएको देिख�छ । िनज २०७२।५।२१ 
देिख अिनवाय� अवकाश भएकोमा िनविृ�भरणको 
प�ा बनाउदँा िमित २०४०।२।८ दिेख २०५०।४।२० 
स�मको १० वष� २ मिहना १३ िदनको अ�थायी सेवा 
अविधलाई पूर ै बाहेक गरी �थायी सेवा अविधको 
मा� गणना गरी िनविृ�भरणको रकम िनधा�रण गरकेो 
पाइने ।

िनजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०२१ लाग ु भइरहेकै अव�थामा 
िनवेदक २०४०।२।८ मा सेवा �वेश गरी सोही 
�ा.स. पद तथा �ेणीमा अिवि�छ�न सेवा गरी िमित 
२०५०।४।२१ मा �थायी भएको देिख�छ । सेवा �वेश 
गदा�का अव�थामा बहाल रहेको िनजामती सेवा ऐन, 
२०१३ को दफा ७ तथा �चिलत िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले अवल�बन गरकेो सेवा 
सत�स�ब�धी िस�ा�त तथा सरु�ास�ब�धी कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी कसैलाई पिन रा�यले 
�यवहार गन� िम�दैन । िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को दो�ो संशोधन, २०५६ ले िनयम 
१२३(१) को ख�ड (ख) मा अ�थायी सेवा अविधको 
िनयमानसुार जोिडने सेवा अविध िनविृ�भरणको 

लािगसमेत गणना ह�ने �यव�था गरकेो र सो बखत 
िनवेदकको अ�थायी सेवा अविध िनजामती 
िकताबखानाको च.नं.३३२७ िमित २०५१।४।१९ को 
प�बाट �थायी सेवामा गणना ह�ने गरी जोडी सकेको र 
िनज िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० मा भएको 
दो�ो संशोधन, २०५६ जारी ह�दँा बहाल रही काय�रत 
रहेको देिख�छ । िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
मा िमित २०६४।८।२० मा भएको सात� संशोधनले 
िनयम १२३ को (१) ख�ड (ख) को �ावधान हटाएको 
र िनवेदक २०७२।५।२१ मा अवकाश भएकोले 
िनयमावलीको सात� संशोधन िनजलाई लाग ुह�ने तर 
२०५६ मा भएको दो�ो संशोधनको �ावधानबमोिजम 
िनविृ�भरण �योजनाथ�मा अ�थायी सेवा अविध 
गणना नह�ने भ�ने िवप�ीह�को िजिकर मनािसब 
देिखन नआउने ।

यस स�दभ�मा “�चिलत ऐनको दफा ५८ ले 
अंिगकार गरकेो सेवा सत�को सरु�ाको िस�ा�तलाई 
अङ्गीकार गरी �य�तो सेवा सत� सिुवधामा प�रवत�न 
गनु�पन� भएमा वैकि�पक �यव�था गरी कानूनी �यव�था 
गन� िवधाियकाले यी िनवेदक ज�ता कम�चारी बहालमा 
छँदै कानूनले �दान गरकेो सिुवधा िनयमावलीमा २०६४ 
साल भएको संशोधन �यव�थाले िन�तेज गरकेो भनी 
अथ� गरी उ� िनयम १२३(१)(ख) को �यव�था�ारा 
िदइरहेको सिुवधा वैकि�पक �यव�थािवना कटौती 
गन� िवधाियकाको मनसाय िथयो भनी अनमुान गरी 
सो िनयम प�रवत�न ह�दँाको अिघ�लो िदनस�म पिन 
अवकाश िलएको भए अ�थायी सेवा अविधसमेत 
जोडी पाउने सिुवधा �य�तो संशोधनबाट कटौती 
भएकै हो भनी अथ� गनु�  अवकाश �ा� कम�चारीको 
स�पि�स�ब�धी हक साथै सामािजक सरु�ाको 
हकसमेतको �ितकूल ह�न जाने” भनी (िनवेदक 
ई�रराज र�ेमी िव�� नेपाल सरकार सामा�य �शासन 
म��ालयसमेत भएको �रट नं. ०७०-WO-०२९१ 
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उ��ेषणसमेत म�ुामा) िमित २०७१।१२।१६ मा यस 
अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको छ । �यसैगरी 
कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा ४ को 
ख�ड (ग) मा “खारजे भएको कुनै ऐनबमोिजम पाएको 
हािसल गरकेो वा भोगेको कुनै हक सिुवधा कत��य वा 
दािय�वमा असर पान� छैन भ�ने उ�लेख भएबाट मािथ 
उि�लिखत िनयमावलीको सात� सशंोधनले भइरहेको 
कम�चारीको सिुवधा कटौती गदा� वैकि�पक �यव�था 
नगरकेो भए पिन कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० 
को उि�लिखत कानूनी �ावधानअनसुार पिन �य�तो 
सिुवधा कटौती नभएको भनी अथ� गरी �या�या गनु�पन� 
देिख�छ । ��ततु िनवेदनको िवषयव�त ुसो �ितपािदत 
िस�ा�तसगँ सा�दिभ�क रहेको दिेखने ।

अतः िमित २०५० सालमा िनजामती सेवा 
िनयमावली आएको र िमित २०५६ मा िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० मा दो�ो संशोधन ह�दँाका बखत 
यी िनवेदक आ�नो पदमा बहालै रहेको र अवकाश 
�ा� गरकेो नदेिखएकोले अ�थायी सेवा अविध गणना 
गरी िनविृ�भरण िदने भ�ने िनयम १२३ (१) (ख) को 
�यव�था िमित २०६४।८।२० मा िनयमावलीमा भएको 
सात� संशोधन ह�नपूुव�स�म माग कायम रहेको ह�दँा 
पिछ आएको कानूनी �यव�थाले अिघ�लो समयदेिख 
गरकेो सेवा अविधलाई �भािवत गन� स�दैन । तसथ�, 
ऐनले �दान गरकेो सेवा सरु�ाको  �यव�थाअन�ुप 
दो�ो संशोधनको �ावधान यी �रट िनवेदकको हकमा 
आकिष�त ह�ने भई िनजले िनयमानसुार जोड्न पाउने 
सेवा अविधलाई िनविृ�भरण �योजनाथ�समेत गणना 
गनु�पन�मा गणना नगरी िनवेदकलाई िमित २०७२।९।३ 
मा िदइएको िनविृ�भरण अिधकारप� र सोसगँ 
स�बि�धत िट�पणी आदेशसमेत उ��ेषण�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेदकको िमित २०४०।२।८ 
देिख २०५०।४।२० स�मको अ�थायी सेवा अविधको 
समेत गणना गरी अवकाश िमितबाटै लाग ु ह�ने गरी 
िनविृ�भरण अिधकारप� �दान गनु�  भनी िवप�ीह�का 

नाउमँा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल पौष २३ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७२-WO-०७५३, 

उ��ेषण, योगेशहरी �े� िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-WO-०१४७, उ��ेषण, 
िवर�े�कुमार महतो िव. लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयसमेत

म िनवेदकले िज�ला जन�वा��य 
काया�लय धनषुाबाट �कािशत बढुवाको सूचना 
नं.१/२०७३/०७४ को पाचँ� तहमा काय� स�पादन तथा 
अनभुवको मू�याङ्कनको आधारमा समायोजनबाट 
ह�ने बढुवा गदा� आफूभ�दा किन� कम�चारी िस.नं. ७ का 
स�तोषकुमार िसंहलाई बढुवा गन� गरी बढुवा सिमितबाट 
िनण�य गरकेो र सोही िनण�यलाई लोक सेवा आयोगले 
समेत सदर गरकेो भनी �रट िनवेदन परकेो पाइयो । 
िववािदत बढुवा समायोजन काय� नेपाल �वा��य सेवा 
ऐन, २०५३ को दफा १७ को उपदफा (५) बमोिजम 
ग�रएको भ�ने देिख�छ । व�र�ताको ि�थिततफ�  �ि�गत 
गदा� �रट िनवेदक र समायोजन सूचीको िस.नं. ७ का 
स�तोषकुमार िसंह दवैुजना हालको तहमा �तरविृ� 
एउटै िमितमा भएको भ�ने कुरामा िववाद दिेखदैँन । 
चौथो तहमा �तरविृ� िमित स�तोषकुमार िसंहको िमित 
२०६५/१/२६ मा भएको र �रट िनवेदकको च�थो तहमा 
�तरविृ� िमित २०६५/१०/१७ मा भएको कुरा पेस 
ह�न आएका अिभलेखह�बाट देिखयो । �रट िनवेदकले 
िवप�ीको चौथो तहमा �तरविृ� िमित २०६६/४/२८ 
मा भएको हो भनी िजिकर गरकेो स�ब�धमा हेदा� 
पि�मा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालय पोखराबाट 
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िमित २०६६/४/२८ मा िवप�ी स�तोषकुमार िसहलंाई 
�तरविृ� गरकेो नभई �ा.�वा.का (चौथो तह) बाट 
अ.हे.व चौथो तहमा पदनामस�म िदएको देिख�छ । तर 
िनजको चौथो तहमा �तरविृ� िमित २०६५/१/२६ मा 
नै भइसकेको पाइयो । यसबाट िनवेदक वीर�े�कुमार 
महतो िवप�ीम�येका स�तोषकुमार िसहंभ�दा चौथो 
तहमा व�र� कम�चारी भएको भ�ने िजिकर खि�डत 
भएको देिखने ।   

नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा 
८(१), ऐ ऐनको दफा १७ को उपदफा (५) ले तोिकएको 
पदको लािग बढुवा समायोजन गदा� िलइने आधारह� 
िनधा�रण गरकेो देिख�छ । उ� ऐनको दफा १७(५) मा 
काय�स�पादन तथा अनभुवको मू�याङ्कन�ारा ह�ने 
बढुवा समायोजन गदा� पाचँ� तहका लािग िनधा� �रत 
शैि�क यो�यता �ा� गरकेा उ�मेदवारह� भएमा ती 
उ�मेदवारह�म�येबाट �ये�ताका आधारमा र सो 
नभएमा चौथो तहको लािग िनधा� �रत शैि�क यो�यता 
हािसल गरी पाचँ� तहमा �तरविृ� वा तह िमलान 
भएका स�भा�य उ�मेदवारह�म�ये �ये�ताको 
आधारमा बढुवा समायोजन गनु�पन� �यव�था रहेको 
देिख�छ । बढुवा िसफा�रस भएका स�तोषकुमार िसंह 
र यी िनवेदक लगायतका सबै उ�मेदवारह� हाल 
नेपाल �वा��य सेवा, हे�थ इ�सपे�सन समूह पाचँौ 
तहमा काय�रत रहेको र िनजह�को च�थो तहका लािग 
तोिकएको िस.एम.ए.को शैि�क यो�यता मा� रहेकाले 
सोहीबमोिजम बढुवा ह�ने पदमा समायोजन भएको 
देिख�छ । बढुवा समायोजनको लािग िसफा�रसमा 
परकेा सातजना उ�मेदवारह�म�ये िनवेदकबाहेक 
अ�य ६ जना उ�मेदवारह�को हालको पाचँ� तहमा 
�तरविृ� �रट िनवेदकको भ�दा अगािड नै भएको कुरामा 
िववाद रहेको पाइएन । यसरी हेदा� नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ को दफा १७ को उपदफा (५) को 
कानूनी �यव�थािवपरीत बढुवा सिमित र आयोगबाट 
िनण�य भयो भ�ने िनवेदकको िजिकर त�यपरक तथा 

कानूनसङ्गत दिेखन आएन । व�ततुः िनवेदकले गलत 
त�य उ�लेख गरी िनवेदन गरकेो देिखन आउने ।

अतः िनवेदक वीर�े�कुमार महतो 
िवप�ीम�येका स�तोषकुमार िसंहभ�दा चौथो तहका 
व�र� कम�चारी भएको भ�ने त�य नै �मािणत भएको 
नदिेखएको, बढुवा �ि�यामा कुनै कानूनी वा �ि�यागत 
�िुट रहेकोसमेत नदेिखएको र िववािदत बढुवास�ब�धी 
काम कारबाहीको कारणबाट िनवेदकको कुनै मौिलक 
वा कानूनी हक अिधकारमा असर परकेोसमेत 
नदिेखएको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
गनु�  परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । साथै, िवप�ी 
स�तोषकुमार िसंहलाई बढुवा समायोजन गन� गरकेो 
िनण�य यथाि�थितमा रा�न ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ४९ (२) बमोिजम यस 
अदालतबाट िमित २०७५/४/२९ मा जारी ग�रएको 
अ�त�रम आदेशसमेत र� ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या �ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०१२५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. योगेश तामाङ

वारदात समयभ�दा अगािड मतृक र �ितवादी 
सगँसगैँ रहेका गोकुल राईले अदालतमा बकप� गदा� 
राित ११:३० बजेस�म िनजह� सगँसगैँ रहेको मतृक 
िबमल योगेशसगँ घर गएको भनी अदालतमा लेखाई 
िदएको पाइ�छ भने अका� �यि� कैलाश राईले मतृक र 
�ितवादीिबच झै-झगडा नभएको, आफूले �ितवादीले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो नदेखेको र �ितवादीले 
हातहितयार पिन बोकेको िथएन भनी बकप�मा 
लेखाएको देिख�छ । �ितवादीबाट वारदातमा �योग 
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भएको भ�ने कुनै अमकु हितयार पिन बरामद ह�न 
सकेको अव�था छैन । �ितवादी र मतृक एकअका�का 
साथी रहेको भ�ने जाहेरी बेहोराबाट ख�ुन आएको 
देिख�छ । मतृक र �ितवादीसमेत भई पटकपटक मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो भ�ने जाहेरी बेहोरा एव ं�ितवादीको 
अदालतको बयानसमेतबाट देिख�छ । मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो समयमा झगडा भनाभन भएको भ�ने 
पिन सगैँ रहेका कैलाश राईसमेतको बकप�बाट 
ख�ुन आएको देिखदैँन । यस अव�थामा �ितवादी र 
मतृकिबच पूव��रसइवी रहेको भ�नेसमेत दिेखदँैन । घर 
जादँा मतृक र �ितवादी सगैँ गएको र बाटोमा मतृकलाई 
छाडी ए�लै �ितवादी घर गएकोमा राितको समयमा 
नशामा रहेको �यि� रातभ�र भइुमँा पि�टरहेको 
अव�थामा भोिलप�ट उपचारको �ममा मतृकको म�ृय ु
भएको देिख�छ । �ितवादीले कुटिपट गरकेो दे�ने कुनै 
च�मिदद गवाह वादी प�ले गजुान� सकेको देिखदँैन । 
शंकाको भरमा मा� कुटिपट गरी मारकेो होला भ�ने 
आधारमा मा� कसैलाई कत��य �यानको कसरुदार 
भनी दोषी ठह�याउन ु कानूनको भावनािवपरीत ह�न 
आउछँ । आफूले मतृकलाई घरस�म नलान ु ग�ती 
भएको भ�ने �ितवादीले बयान गरकेो र अ�यिधक 
मादक पदाथ� सेवन गरी घरतफ�  जादँै गरकेो अव�थामा 
दवुैजना लड्दै िहडेँको, मतृक पटकपटक लडेको र 
िनजलाई �ितवादीले पानी ख�याई िदएको भ�नेसमेत 
देिखन आएको अव�था रहेको छ । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा �यान िलने इिवलाग 
वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले 
मािनस मला� ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� 
�यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य 
ठहछ� भनी भिवत�यको प�रभाषा ग�रएको छ । ��ततु 
वारदातमा �ितवादी र मतृक मादक पदाथ� सेवन गरी 
घर फक� दा बाटोमा मतृक पटकपटक लडेका, िनजलाई 
घर लैजान �ितवादी असफल रहेको, मतृकलाई पानी 
ख�याई िदएको अव�थामा समेत िनजलाई घरतफ�  

लान नसकेको, राितको समयमा हारगहुार गररे भए 
पिन िछमेक�ह�को सहयोग िलई घरमा प�ुयाउनपुन�मा 
नशामा रहेको र िहड्ँडुलसमेत गन� नस�ने अव�थामा 
रहेको �यि�लाई ए�लै छाडी �ितवादी गएको भ�ने 
घटना �ङ्ृखला �ितवादीकै बयानबाट देिखन 
आएकोले �ितवादीको असावधानीकै कारण मतृकको 
भिवत�य परी म�ृय भएको दिेखन आउने ।

उि�लिखत त�यका आधारमा मतृकको म�ृय ु
�ितवादी योगेश तामाङको लापरवाहीका कारण भएको 
त�य �थािपत ह�न आएको अव�थामा यी �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई िनज �ितवादी योगेश तामाङले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ न�बरको कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धी 
महलको ६ नं.को देहाय २ बमोिजम २ वष� कैद 
ह�ने ठहछ�  भनी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासले िमित २०७३।०८।०८ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सो फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसहं बोहरा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WO-००२६, उ�पेषण / 
परमादेश, RK  भ�ने राजे��कुमार शा�य िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

मलुकु� ऐन, अ.ब.ं१७२ नं., सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन,२०४९ को दफा १० तथा 
सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा 
१५ र १६ समेतका आधारमा कानूनी �ि�या पूरा 
गरी पसलह� खानतलासी गरी सो पसलमा भएका 
गरगहनाह� बरामद गरी बरामदी मचु�ुकासमेत तयार 
गरी बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख भएका सनु तथा 
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चादँीका गरगहनाह� गहृ म��ालय, िवशेष अनसु�धान 
टोलीको च.नं.०३६५/IT िमित २०७५।०२।३० को 
प�ले नेपाल रा�� ब�कमा सरुि�तसाथ रा�न पठाएको 
देिखएको अव�थामा खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका 
गैरकानूनी रहेको भ�ने िनवेदन िजिकर कानूनस�मत 
रहेको देिखन आएन । मोरङ िज�ला अदालतमा 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको म�ुाको अनसु�धानको 
�ममा स�ु मोरङ िज�ला अदालतको आदेशले 
िनवेदकले स�चालन गरकेो पसलबाट बरामद भई 
रो�का रािखएका सनु चादँीका गरगहनाका स�ब�धमा 
सोही म�ुाबाट िन�पण ह�ने अव�था रहेको र साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त कारबाही चिलरहेको अव�थामा 
सोही म�ुाको रोहमा रो�का रािखएको स�पि�का 
स�ब�धमा यस अदालतले �रट �े�बाट बोलेमा स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतमा कारबाहीय�ु अव�थामा 
रहेको म�ुामा समेत �भाव पन� स�ने र अदालतको 
साधारण अिधकार �े� िन��भावीसमेत ह�न स�ने 
अव�था देिखएबाट कानूनबमोिजम खानतलासी 
गरी बरामदी मचु�ुकासमेत तयार गरी क�जामा िलई 
सरुि�तसाथ राखेको दिेखएबाट गैरकानूनी �पमा 
क�जामा िलई खान तलासी गरी बरामदी गरकेो भ�ने 
नदेिखने ।    

िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा 
उ��ेषणलगायत परमादशेको आदेश जारी ह�ने हो, 
होइन भ�ने स�ब�धमा हेदा�  मोरङ िज�ला अदालतमा 
राजे��कुमार शा�यसमेतका नाउमँा आपरािधक समूह 
�थापना र स�जाल गरी सनु अवैध चोरी पैठारी र चोरी 
िनकासी, अपहरण र शरीर ब�धक तथा कत��य �यान 
म�ुा दता� भई कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको र सोही 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा यी िनवेदकले स�चालन 
गरकेो आर के �वेलस�मा सनु तथा चादँीको गरगहना 
पसलमा खानतलासी गरी पसलमा भएका गरगहनाह� 
बरामद गरकेो र सो बरामदी गरगहनाह� सरुि�तसाथ 
रा�नका लािग नेपाल रा�� ब�कमा पठाएको र पसलबाट 

खानतलासी बरामद भई हाल रा�� ब�कको लकरमा 
रहेका िहराका गहनाह�का स�ब�धमा स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुा नं. ०३१९६ को 
आपरािधक समूह �थापना र स�चालन गरी सनु चादँी 
पैठारी र चोरी िनकासीको अवैध कारोबार, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक र कत��य �यान म�ुामा सङ्किलत 
िमिसल �माणका मू�याङ्कनका आधारमा फैसला 
ह�दँा िन�पण ह�ने नै देिखदँा हाल सो स�ब�धमा केही 
बोिलरहन ुनपन� ।

जहासँ�म िनवेदकले कारोबार गरकेा पसलह� 
ताला लगाई िसलब�द ग�रएकोले खो�न तथा कारोबार 
स�चालन गन� िवप�ीका नाउमँा परमादशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िजिकर छ । सोतफ�  िवचार गदा� िनवेदकको 
पसलबाट बरामद भएका गरगहनाह� बरामद भई 
सो स�ब�धमा म�ुा चली िवचाराधीन रहेको, बरामदी 
मचु�ुकामा नै म�ुामा �माण ला�ने भिनएका सामान 
िलई बझुी गई �माणमा नला�ने सामान मा� रहेको आर 
के �वेलस�मा तालाब�दी, िसलब�दी ग�रएको भिनएको 
देिख�छ । भाडाका पसलमा िसलब�दी, तालाब�दी गरी 
िनवेदकलाई कारोबार गन� निदई अिनि�त त�रकाले 
अन�तकालस�म पसल ब�द राखी िददँा िनवेदकमा, 
िनजमा आि�त िनजका प�रवारह� तथा कामदारलाई 
प�ररहेको आिथ�क �ितको साथै नेपालको सिंवधान, 
२०७२ को धारा १६, १७(२)च, �ारा �द� पेसा 
रोजगार गन� र बा�ँन पाउने हकको उ�लङ्घन ह�न 
जाने देिखएको �य�तै उ� पसलमा आि�त रोजगारी 
गन� अ�य कामदारह�को रोजगारमा समेत �ितकूल 
�भावको अव�था देिखएकोले �रट िनवेदकह�मा 
ग�भीर अ�याय (Gross Injustice) को अव�थालाई 
म�यनजर गदा� सिुवधा तथा स�तलुनको �ि�टकोणबाट 
िमित २०७५।२।२८ मा िसलब�द ग�रएका पसलह� 
तथा पसलिभ�को दराज ढोकामा लगाइएको िसलब�दी 
ताला खोली िनवेदकलाई पसल कारोबार स�चालन 
गन� िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश 
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जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जनकिसंह बोहरा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७५-WO-०१२३, उ��ेषण 

/ पमादेश, मािलका ब�ाचाय� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ् काया�लयसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७२-CR-१५५२, जालसाजी, रासलाल 
साहसमेत िव. दुगा�देवी यादवसमेत

��ततु म�ुाको िमिसल संल�न कागजात 
हेदा� २००४ सालको न�बरी �े�तामा वादी दाबीका 
ज�गाह�को िक.नं. उ�लेख भए पिन जो ज�गा कसैको 
नाममा कायम भएको दिेखदैँन । �ितवादीम�येक� 
दगुा�दवेीले आ�नो पित वजृिबहारी यादवको म�ृयपु�ात् 
िववािदत ज�गा नामसारीका �ममा फुलकाही गाउ ँ
िवकास सिमितबाट "...पितको आ�नो कालगितबाट 
िमित २०५४।११।५ गतेमा �वग�वास भइसकेको 
ह�दँा िनज मतृकको शेषपिछ सबभ�दा निजकको हक 
अपतुाली खाने म िनवेदक एक मा� प�नी भएकोले िनज 
पितको शेषपिछ उ� ज�गाह� मेरो नाममा िसफा�रस 
ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा िज�ला स�तरी गाउ ँ
िवकास सिमित खडकपरु वडा नं. ४ ब�ने वजृ िवहारी 
यादवको आ�नो कालगितबाट िमित २०५४।११।५ 
गतेमा �वग�वास भइसकेकोमा िनज मतृक वजृिवहारी 
यादवको एक मा� प�नी यी िनवेदक दगु�देवी यादव 
भएकोले िनज िनवेदक दगु�देवी यादवको �व.पित 
वजृ िवहारी यादवको नाउमँा तपिसलमा उि�लिखत 
ज�गा कुनै िकिसमबाट ऐलानी, गौचर, पत�, मठ, 
मि�दरलगायत साव�जिनक सरोकारका ज�गा नरही 
नरहेको ह�दँा मतृक वजृ िवहारी यादवको नाउमँा 
दता� रहेको २००४ सालको न�बरीबमोिजमको ज�गा 

एकलौटी िनज दगु�देवी यादवका नाउमँा बेचिबखन तथा 
लगत कायमसमेत गन� सज�िमन िसफा�रस ग�रिदएमा 
पिछस�म फरक नपन�..." भनी िमित २०७१।५।२९ मा 
सज�िमन भएको देिखने ।

साथै फुलकाही गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया�लयबाट च.नं.२० िमित २०७१।६।५ मा मालपोत 
काया�लय स�री राजिवराजलाई "िज�ला स�तरी गाउ ँ
िवकास सिमित खडकपरु वडा नं. ४ ब�ने वजृ िवहारी 
यादवको आ�नो काल गितबाट िमित २०५४।११।५ 
गतेमा �वग�वास भइसकेकोमा िनज मतृक वजृ िवहारी 
यादवको एक मा� प�नी दगुा� देवी यादव भएकोले िनज 
मतृक लो�नेको शेषपिछ सबभ�दा निजकको हक 
अपतुाली खाने एक मा� प�नी दगुा�दवेी यादव भएको 
ह�दँा िनज मतृक लो�नेको शेषपिछ िनजको नाउमँा दता� 
रहेको तपिसलका ज�गाह� िनज िनवेिदका दगुा�देवी 
यादवले भोग चलन तथा घर बसोबाससमेत गरी 
आइरहेकोले उ� घर ज�गा बेचिबखन गन� आव�यक 
रहे भएकोले तपिसलमा उि�लिखत ज�गाह�मा ज�मा 
फुसको घर थान-६ को ह�ने मोल �.३,००,०००।- 
अ�रपेी तीन लाखस�म जाने भएकोले उ� घर िब�� 
िवतरण ग�रिदनहु�न..." भनी प�ाचार गरी िववािदत 
ज�गाह� िब�� िवतरण गरी िदन अनरुोध गरकेो पाइने ।  

�ितवादीम�येका दगुा�दवेी यादवले गाउ ँ
िवकास सिमित फुलकाहीमा िनवेदन गरी िववािदत 
ज�गा नामसारीस�ब�धी िसफा�रस तथा िम�ही ज�गामा 
रहेका घर बेचिबखन गन� प�ाचार गरकेो आधारमा 
�ितवादी दगुा�दवेी यादवले �ितवादी िवशे�र साहलाई 
िमित २०७१।६।६ मा र.नं.२४९०/ख माफ� त 
राजीनामा पास भएको देिख�छ । तर सदासव�दादेिख 
उ� ज�गाह�मा भोग बसोबास रहेको भ�ने वादीह�ले 
२०२८ सालको सभ� नापीप�ात् सो ज�गाह�को गाउ ँ
�लक लगत कायम गराउन कारबाही अगािड बढाएका 
छ� भनी भ�न सकेकोसमेत देिखदँैन । �ितवादी 
दगुा� देवीका पितको िववािदत ज�गामा सािबकदेिखको 
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भोग बसोबासलाई वादीह�ले कुनै पिन �कारले 
चनुौती िदन नसकेको तथा िमिसल संल�न २००४ 
सालको न�बरी दता� �े�तामा उि�लिखत ज�गाह�मा 
वादीह�कै भोग बसोबास रहेको भ�ने त�यको पिु� 
भएकोसमेत नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ३ नं. 
"लेिखएबाहके अका�को हक मेट्ने, हद�याद ता�रख 
जान ेवा कुनै तरहसगँ नो�सान पान� इ�यािद जुनसकैु 
मतलबले होस ्नगर ेनभएको झु�ा कुरा गर ेभएको हो 
भनी वा िमित अङ्क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप 
गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा 
समेत जालसाजी गरकेो ठहछ�" भ�ने �यव�था 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �ितवादीम�येक� दगुा�दवेीले 
आ�नो पित वजृिबहारी यादवको सािबकदेिखको 
भोग बसोबासको आधारमा िनजको िनधनप�ात् 
गाउ ँ िवकास सिमितबाट कानूनबमोिजम सज�िमन 
िसफा�रस गराई अका� �ितवादी िव�र�साद साहलाई 
िमित २०७१।६।६ मा राजीनामा पा�रत ग�रिदएको 
अव�थामा सािधकार िनकाय र पदािधकारीह�ले 
आ�नो ओहदाको कत��य पालनको िसलिसलामा 
कानूनले िदएको अि�तयारीअ�तग�त नै रही गरकेो 
सरजिमन िसफा�रस र सोही आधारमा राजीनामा 
ग�रिदएको काय�लाई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ३ 
नं. बमोिजम नगर ेनभएको झु�ा कुरा गर ेभएको हो 
भनी वा िमित अङ्क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप 
गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएको भ�न 
िम�ने देिखएन । कानूनबमोिजम भए गरकेो काय�लाई 
जालसाजपूण� रहे भएको दाबी िलने वादी प�ले 
सोको प�ुाई गन� �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई दोषी भ�न िम�दैन । कानूनबमोिजम 
भएका �ितवादीह�को उि�लिखत काय� जालसाजीपूण� 
नदेिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको 
फैसला  कानूनस�मत नै देिखदँा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७२।२।३१ मा भएको 

फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।
तसथ�, उि�लिखत आधार, कारणबाट 

वादीको िफराद दाबी कुनै पिन �कारले पिु� ह�न नआई 
�ितवादीह�को ि�या जालसाजी नदिेखदँा वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७२।२।३१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् साल २०७६ जेठ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-१२२७, कत��य �यान, �काश 
गु�ङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी �काश ग�ुङले ब�चा झिु�कएर 
हातबाट ख�न गएको हो भनी पनुरावेदन िजिकर 
िलएको भए पिन वारदातप�चात् त�काल वारदात 
�थलमा पगेुक� रने ु रानाले जाहेरवाला िच�याएको 
कारण त�काल वारदात �थलमा प�ुदा जाहेरवालाको 
छोरी ग�भीर अव�थाक� िथइन् जाहेरवालाले ब�चा 
मलाई समाउन िदएक�मा �ितवादीले यसलाई मान� 
हो भनी ता�न आएको िथयो भनी मौकामा कागज 
गरके� र अदालतमा बकप� गदा�समेत �ितवादी �काश 
ग�ुङले जाहेरवालाको नाबालक छोरीलाई लछार 
पछार गरी फालेका कारण िनजको म�ृय ुभएको हो भ�ने 
बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । �ितवादी �काश ग�ुङले 
जाहेरवालाको छोरीलाई भइुमँा फाली घाइते बनाएकोमा 
िनजको उपचारको लािग अ�पताल लिगएकोमा 
डा�टरले मतृ घोषणा गरकेा ह�न् भनी भवानी रानाले 
अनसु�धानको �ममा कागज गरकेो पाइ�छ । हातबाट 
िचि�लएर ��ततु वारदात भएको हो भनी �ितवादीले 
अदालतमा बयान गरकेो भए पिन सोको भरपद� �माण 
पेस गन� सकेको पाइदँनै । िमिसल सलं�न रहेका कागज 
�माणह�बाट �ितवादीले जाहेरवालाको छोरीलाई 
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भइुमँा पछारकेा कारण िनज ग�भीर घाइते भएकोमा 
िनजलाई उपचार गन� लैजादँै गदा� नै म�ृय ुभएको भ�ने 
त�य �थािपत भएको दिेखने । 

�ितवादी मानिसक रोगी भएको कारण िनजले 
औषधी सेवन गरी रहेको भ�ने िमिसल संल�न यिुनभस�ल 
कलेज अफ मेिडकल साइ�सेज, िश�ण अ�पताल 
भैरहवाको �ेि���सनबाट दिेखए पिन िनज आफूले 
गरकेो कामको �कृित नै थाहा नपाउने गरी मानिसक 
रोगी भएको भ�ने देिखदँनै । िनजले अदालतमा बयान 
गदा� िछटो िबस�ने, िन�ा नला�ने र किहलेकाहँी �रस 
उठी आफँै सा�य ह�ने गरकेाले औषधी सेवन गरी रहेको 
छु भ�ने बेहोरा लेखाएको देिखदँा िनजको उ� बयान 
बेहोराबाट समेत यी �ितवादी आफूले गरकेो कामको 
प�रणाम र �कृित थाहा नपाउने अव�थाका मानिसक 
रोगी ह�न् भनी िव�ास गन� सिकने आधार नदेिखने । 

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, 
�ितवादीको मौकामा भएको बयान, जाहेरवालाको 
अदालतमा भएको बकप�, वारदातप�चात् त�काल 
वारदात �थलमा पगेुक� रने ु रानाको कागज एव ं
िनजको अदालतमा भएको बकप�, मौकामा बिुझएका 
भवानी राना, राधा ब�यालसमेतका मािनसह�को 
भनाइ, रोमन रानासमेतका मािनसह�ले गरी िदएको 
व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट यी �ितवादी �काश ग�ुङले जाहेरवाला 
सनुादवेी आलेको ३ मिहनाको छोरी खेिबसा 
आलेलाई जाहेरवालाले दधु खवुाइरहेको अव�थामा 
जबरज�ती तानी हातपात गरी भइुमँा थेचारी स�त 
घाइते बनाएकोमा िनज बािलकाको उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको त�य िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न 
आएको देिखदँा िनज �ितवादी �काश ग�ुङलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु फैसलालाई सदर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलालाई अ�यथा 

मा�न निम�ने ।
साथै वारदातको �कृित, �ितवादीको 

�वभावगत अव�थाका स�दभ�मा यी �ितवादी आ�नै 
तालमा िहड्ँने स�काहा �वभाव र �विृ�का िथए । िनजले 
गाजँा खाने भएकाले वारदात ह�दँाको अव�थालाई 
इङ्िगत गद� �यितखेर �काशले गाजँा खान पाएको 
िथएन । उ�ेिजत र स�काहा भएको कारणले गदा� िनजले 
य�तो काय� गरकेो हो हामीिबचमा कुनै �रसइवी िथएन 
र आ�नै तालमा िहड्ँने गद��यो भनी �वय ंजाहेरवाला 
सनुादेवी आलेले अदालतसम� उपि�थत भई गरकेो 
बकप� तथा �हरीमा कागज गन� रने ुरानाको अदालतमा 
भएको बकप�, �ितवादीका सा�ी तेजबहादरु ग�ुङको 
बकप�, िमिसल संल�न रहेका �ितवादीका िविभ�न 
अ�पतालका �ेि���सनसमेतबाट �ितवादीले 
मानिसक रोगको औषधी सेवन ग�ररहेको समेतका 
अव�था एव ं िनज �ितवादी �वयंले अदालतसम� 
गरकेो बयानमा मैले ग�ती गरकेाले सजाय पाउन ुपन� 
हो भनी आफूउपरको आरोिपत कसरु �वीकार गरकेो 
ि�थित र कारणह�लाई म�यनजर गदा� �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय गदा� चक� ह�ने भई 
िनजलाई ४ वष� मा� कैद सजाय ह�ने गरी मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं.बमोिजम पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
�य� भएको रायसमेत अ�यथा भएको दिेखएन । 
अतः पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला उ�टी 
गरी भिवत�यमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सािबक 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र ऐ.१३(१)नं. 
को कसरुमा ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएकोमा मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै 
कसुरबापत सव��वको सजाय ह�ने रहछे भने यो ऐन 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� सव��व 
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ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन" भ�ने �यव�था भएको र 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा "कुनै कसुरका स�ब�धमा 
कसुर गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहछे भन े
घटी सजाय ह�न े गरी सजाय िनधा�रण गनु�पन� छ" 
भ�ने कानूनी �यव�था ह�नकुा साथै तथा केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै 
कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै 
फौजदारी कसुरका म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही 
कानूनबमोिजम नै गनु�पन� छ । तर कुनै फौजदारी 
कसुरको सजाय मलुुक� अपराध सिंहतामा 
लेिखएभ�दा बढी रहछे भने मलुुक� अपराध सिंहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ ।” भ�ने 
कानूनी �ावधानसमेत रहेको पाइ�छ । यस अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(१) नं. को 
कसरुमा ऐ.१३(१) नं. बमोिजम ��यथ� �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएकोमा 
हाल �चिलत उि�लिखत कानूनी �ावधानसमेतका 
आधारमा सव��व नह�ने भएकोले िनज पनुरावेदक 
�ितवादीलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम ज�मकैद मा� ह�ने ठहछ�  
र मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ नं.बमोिजम िनज �ितवादी 
�काश ग�ुङलाई ४(चार) वष� कैद सजायको लािग राय 
जाहेर गरकेो स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।६।१४ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७३।०५।०७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सो रायसमेत सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी
फैसला तयार गन� सहयोग गन�: सिुशला पा�डे
इित संवत् २०७६ साल भदौ २३ गते रोज २ शभुम् ।

एकल इजलास 

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा, ०७६-WO-
०९५५, परमादेश, पु�य�साद खितवडासमेत िव. 
मु�य रिज��ारको काया�लय, सव��च अदालतसमेत

कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) महामारीको 
अव�थालाई �ि�गत गरी यस अदालतको पूण� बैठकको 
िनण�यबमोिजम अदालतबाट �वाह ग�रने सेवामा केही 
कटौती वा सीिमतता कायम गनु�  परकेो कुरामा िववाद 
गनु�पन� देिखदैँन । नेपाल सरकारले देशभर ब�दाब�दी 
(Lockdown) को घोषणा गरकेो कारणबाट आम 
साव�जिनक सेवा �वाहमा असर परकेो त�यसमेत 
�वयम् मा ��ट नै छ । ब�दाब�दीको अव�थामा पिन 
िनयिमत �पमा सबै �कारका �याियक सेवा �दान गन� 
काय� भइरहन ुपद�छ भ�ने कुरा उिचत, �यावहा�रक र 
िववेकपूण� ह�दैँन । यो िवशेष अव�था हो र यसलाई हेन� 
�ि�कोण पिन फरक िकिसमको ह�न ु �वाभािवक छ । 
महामारीको कारणबाट ग�रएको ब�दाब�दीको कुरालाई 
नेपालको संिवधानको धारा २७३ बमोिजम जारी ह�ने 
सङ्कटकालीन अव�था र सो अव�थामा आकिष�त 
ह�ने कानूनी प�रणामसगँ दाजँेर सोही मापद�डका 
आधारमा हेन� िम�दैन । यी दईु फरक अव�थाह� 
ह�न् । ब�दाब�दीलाई सामा�य अथ�मा हेदा�  सेवा 
�वाह गन� िनकाय, सं�था, काया�लय आिदको काम 
कारबाही वा ि�याकलाप स�चालन नगरी �थिगत 
ग�रने अव�थाको �पमा बिुझन ु पद�छ । कुनै रहर, 
लहड वा अकम��यताको कारणबाट ब�दाब�दी घोषणा 
ग�रएको नभएर कोिभड -१९ महामारीको �कोपबाट 
आम जनताको �वा��य सरु�ा गन� एउटा बा�यकारी 
उपायको �पमा ब�दाब�दी ग�रएको दिेख�छ । यस 
अव�थामा अमकु �कारको �याियक सेवा �वाह ग�रएन 
वा कुनै खास म�ुा / िनवेदन पेसी सूचीमा चढाइएन भनी 
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�� खडा गरी यसलाई �याियक िन�पणको िवषय 
बनाउन ु उिचत र तक� पूण� देिखदँैन । ब�दाब�दीको 
अविधमा म�ुा �यव�थापनका काम कुरामा यिद कुनै 
सामा�य �िुट रहेका भए पिन सो कुरालाई �शासिनक 
वा �यव�थापन �ि�याबाट नै सधुार गन� सिकने 
ह��छ । तसथ�, ब�दाब�दीको अव�थामा म�ुामा सनुवुाइ 
गन�स�ब�धी खास �कारको सेवा �वािहत ग�रएन भनी 
ग�रएको िजिकर मनािसब नदिेखने ।

ब�दाब�दीको अव�थामा अदालतबाट �दान 
ह�ने िनयिमत सेवा रोिकन,ु �थिगत गनु�  वा स�चालन 
नग�रन ु �वाभािवक िथयो । तथािप, ब�दाब�दीको 
अव�थाकै अविधमा पिन यस अदालतबाट सबै 
�कारका �याियक सेवा ब�द ग�रएको भने अव�य नै 
िथएन, छैन । नाग�रकको वैयि�क �वत��तास�ब�धी 
िवषय जोिडएका ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
तथा कोिभड-१९ महामारीसगँ स�बि�धत �रट 
िनवेदनह�उपरको सनुवुाइ ब�दाब�दीको अविधमा 
पिन िनयिमत र िनवा�ध �पमा ग�रएको त�य �वयम् 
�याियक जानकारीमा रहेको िवषय देिख�छ । 
नाग�रकको वैयि�क �वत��ता तथा िवषयव�तकुो 
संवेदनशीलतालाई हेररे ब�दाब�दीको �ितकूल 
अव�थामा पिन यस अदालतबाट सेवा �वाह गन� काय� 
िनर�तर �पमा भई आएको िथयो र छ । ब�दाब�दीको 
�ारि�भक अव�थामा �थिगत ग�रएका सेवाह�म�ये 
कितपय सेवा-काय�ह� पिछ�ला िदनह�मा �मशः 
स�चालन ग�रएको त�यसमेत �रट िनवेदनमा उ�लेख 
भएको पाइयो । समय-समयमा यस अदालतको पूण� 
बैठक बसेर िनण�य गरी �रटह�को दता� र सनुवुाइ गन�, 
दरपीठ आदेशह�उपर सनुवुाइ गन�, प� तारखेमा 
नरहने �कृितका नेपाल सरकार िनवेदक भएका म�ुा, 
दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदन, पनुरावलोकनस�ब�धी  
िनवेदन, िवप�ी िझकाउने आदेश नभएका (एकप�ीय 
सनुवुाइ ह�ने �कृितका) नेपाल सरकारको तफ� बाट 
परकेा पनुरावेदन, िनवेदन तथा साधक जाचँका लािग 

आएका म�ुाह� आिदको सनुवुाइ काय�लाई यसिबच 
पिन स�चालन ग�रएको र िनर�तरता िदइएको पाइ�छ । 
महामारीको यस िवषम प�रि�थितमा पिन सेवा �वाहका 
कितपय काय�ह� भइरहेका छन् । ब�दाब�दी भएको, 
साव�जिनक यातायातको साधन स�चालनमा नरहेको 
अव�थामा सेवा�ाहीह� अदालतमा आ�नो म�ुामा 
�ितर�ाथ� उपि�थत ह�न नस�ने प�रि�थितलाई हेररे 
केही सेवा �वाह काय� �थिगत ग�रएको बा�या�मक 
प�रि�थितलाई अनदेखा गररे अिहले यसलाई 
�याियक िन�पणको िवषय बनाउन ुसव�था अनिुचत र 
अिववेकपूण� ह�न जा�छ । �याियक �ि�यालाई बौि�क 
िवलासको िवषय बनाउन ु उिचत होइन । �यायकम�, 
कानून �यवसायीलगायत आम सेवा�ाहीको �वा��य 
सरु�ा�ित वाि�छत संवेदनशीलता अपनाउन ु यस 
अदालतको समेत कत��य ब�दछ । ब�दाब�दीको िवषम 
प�रि�थित�ित िववेकपूण� �ि�कोण नअपनाई केवल 
भावना�मक �पमा अमकु कानूनी �ावधानको सतही 
अथ� लगाएर अदालतबाट स�पादन भइआएका र 
स�पादन ग�रने काय�ह�को स�ब�धमा यस �कारको 
�� उठाउनकुो कुनै कानूनी औिच�य वा सा�दिभ�कता 
नदिेखने । 

अतः िनवेदकले उ�लेख गरकेो िजिकरका 
स�दभ�मा हेदा� गर-ेिबराएको ज�तो दिेखने अव�था 
(Prima Facie Case) नदेिखएकाले िवप�ीह�का 
नाउमँा कारण देखाउ आदेश जारी गनु�  परने । िनवेदन 
बेहोराबाट �थम�ि�मा नै सव��च अदालत िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४६(१) बमोिजम िनवेदन िजिकर 
उिचत र कानूनसङ्गत नदिेखएको अथा�त् कारण 
देखाउ आदशे जारी गनु�पन�स�मको पूवा�व�था िव�मान 
रहेको नदिेखएको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम् ।


