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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, असोज – २, 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 वेबसाइटको 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 ।  
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७४-NF-००११, उ��ेषण / परमादशे, 
सुकमेल बराल (िघिमर)े िव. �वा��य म��ालय, 
रामशाहपथसमेत

िवप�ी पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय, पोखराले उ� िनण�य गदा� िनवेदकलाइ� 
सनुवुाइको मौका िदएको भ�ने देिखदैँन । साथै कानून 
र औिच�यका आधारमा िनवेदकलाइ� प.हे.न. पदमा 
ग�रएको पद�थापना बदर गरकेो भ�ने नदेिखइ� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प�ानसुार 
िनण�य गरकेो भ�ने दिेखएकोले सो िनण�यको �कृित 
�वत�� नभई िनद�िशत िनण�य भ�ने दिेखएको छ । 
सनुवुाइ मौका �दान नगरी िनण�य ग�रएको र िनद�िशत 
िनण�य देिखएबाट �ाकृितक िस�ा�तअन�ुप र �व�छ 
सनुवुाइपूण� मा�न नसिकने ।  

�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को ते�ो 
संशोधन, २०६९ को दफा २९ख (२) मा “उपिनयम 
(१) मा लेिखएदिेख बाहेक सेवाका अ�य कम�चारीलाइ� 
पद�थापना गदा� िनजको शैि�क यो�यता, तािलम र 
अनभुवलाइ� समेत आधार मानी �वीकृत दरब�दीिभ� 
रही अ�पताल, �वा��य सं�था वा काया�लयमा 
पद�थापना ग�रने छ” भ�ने देिखएकोले अनसूुची-३ 
मा कायम नरहेको िस.अ.न.िम. (पदनाम) छैठ� तहमा 
पद�थापना कायम गरी िनवेदकको पद: प.हे.न. (तह: 
छैठ�) बदर गरकेो िवप�ी पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयको िमित २०७०।३।३ को िनण�य 
त�कालीन �वा��य सेवा ऐन, २०५३ (ते�ो संशोधन) 
को दफा १७(३), �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को ते�ो संशोधन, २०६९ को दफा २९ख (२) र 
सोही िनयमावलीको अनसूुची-३ अन�ुप नदिेखदँा 
गैरकानूनी िनण�य देिखन आउने ।  

िनवेदकको सािबक पद अ.न.िम. (सहायक 
पाचँ�) र िमित २०६३।९।२७ को िनण�यले 
िनवेिदकालाइ� पद�थापना ग�रएको प.हे.न. (सहायक 
पाचँ�) पद अथा�त् दवुै पदको सेवा समूह �वा��य / 
प.हे.न. रहेको समान �तरको तहसमेत रहेको कारण 
िस.अ.न.िम. (सहायक पाचँ�) प.�े. �यरोग उपचार 
के�� पोखराबाट प.हे.न. (सहायक पाचँ�) पदको 
िज�ला �वा��य काया�लय, पव�तमा पद�थापना गरी 
िमित २०६३।९।२७ को िनण�यले प.हे.न (पदनाम) 
सहायक पाचँ� कायम भइसकेको र पिछ िमित 
२०६४।४।१० को िनण�यअनसुार �तरविृ� भई 
अिधकृत छैठ� समूह: प.हे.न. भइसकेका िनवेदकलाइ� 
�प� कानूनी आधार िबना िनण�य गरेको, उ� िनण�य 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प�ानसुार 
िनद�िशत भई गरकेो देिखएको र िनवेदकलाइ� प.हे.न. 
(पाचँ�) मा पद�थापना गरकेो आ�नो अिघ�लो 
िनण�य बदर गनु� पूव� यी िनवेदकलाइ� सनुवुाइको मौका 
निदइ� बदर गरकेो दिेखएकोले उ� िनण�य हचवुा एवम् 
�कृितक �याय िस�ा�तिवपरीत देिखदँा उिचत एवम् 
कानूनस�मत िनण�य मा�न नसिकने । साव�जिनक 
पदािधकारीले कानूनको �िुट गरी िनण�य गरकेो वा 
गैरकानूनी िनण�य गरकेो तथा सो िनण�यबाट कुनै �यि� 
वा नाग�रकको सिंवधान�द� मौिलक हक हनन भएमा 
�य�तो िनण�य बदर गन� सिकनेमा गैरकानूनी देिखएको 
िवप�ी �े�ीय �वा��य िनद�शनालय पोखराको िमित 
२०७०।३।३ को िनण�य तथा प�समेतका िवप�ीह�को 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
सािबकबमोिजम िनवेदकको पद प.हे.न. (तह: सहायक 
पाचँ�) र सोअन�ुप भएको �तरविृ� अिधकृत छैठ� 
समूह प.हे.न. यथावत् कायम ह�ने गरी परमादेश जारी 
गनु�  पन�मा िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
यस अदालत, संय�ु इजलासको िमित २०७२।११।२ 
को आदशे िमलेको नदिेखने ।

तसथ� यस अदालत, संय�ु इजलासको िमित 
२०७२।११।२ को आदेश बदर भई िनवेिदकालाइ�  
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प.हे.न. (तह: सहायक पाचँ�) को पद�थापना र 
सोअन�ुपको �तरविृ� प.हे.न. पदनाम (अिधकृत 
छैठ�) को पद�थापना बदर गरी िस.अ.न.िम. पदनाम 
छैठ� तह कायम गरेको �े�ीय �वा��य िनद�शनालय 
पोखराको िमित २०७०।३।३ को िनण�य तथा 
प�समेतका िवप�ीह�को काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर भई सािबकबमोिजम िनवेदकको पद 
प.हे.न. (तह: सहायक पाचँ�) र सोअन�ुप भएको 
�तरविृ� अिधकृत छैठ� समूह प.हे.न यथावत् कायम 
ह�ने गरी परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल असार १४ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-CI-०८८१, दता� फारी, 
समन �े� िव. �ीओम �े�

संय�ु �पमा रहेको घर ज�गा जे ज�तो 
अव�थामा छ, सोही अव�थामा दवुै प�लाई नरमगरम 
िमलाई आधा आधा ब�डा ग�रिदन ुपन� कानूनी �यव�था 
रहेको र दता� फारीको लािग िफराद पन� आएपिछ दवुै 
प�लाई ज�गा घर जे जनु अव�थामा छ सोही अव�था 
नरम गरम िमलाई दता�  फारी ग�रिदन ु पन� कुरालाई 
अ�यथा भ�न सिकँदनै । िववािदत ज�गा वादी र 
�ितवादी दईु जनाको नाउमँा दता�  रहेको र िनजह�ले 
नै भोगचलन गरी आएको भ�ने �थािपत त�य दिेखएको 
अव�थामा वादी र �ितवादीको बराबर हक ला�ने भई 
िववािदत िक.नं. ९०८ को ज�गाबाट वादीले आधी दता� 
फारी िलन पाउने नै देिख�छ । यी पनुरावेदक वादीले 
आ�नो पनुरावेदनमा �यासेज, भ�याङ, ट्वाइलेट 
ज�ता संरचना साझा राखी बाकँ� मा� दता� फारी 
ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� 

घर ज�गाको दता� फारी ग�रपाउ ँभनी िफराद परपेिछ 
घरका केही भाग साझा राखी केही भाग मा� दता� फारी 
गन� कानूनतः िम�ने अव�था देिखदँैन । तसथ�, यी 
पनुरावेदक वादीको उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न स�ने अव�था नरहने ।

अतः स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गद� िववािदत िक.नं. ९०८ को घर 
ज�गाको भइुतँलादिेख सात� तलाको छानाको भागस�म 
�यासेज, भ�याङलगायत स�पूण� सरंचनामा नरम गरम 
िमलाई दता�  फारी गरी िदने ठहर गद� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७३।१।१५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इ�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल पसु २५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा ०७३-CR-०८८२, िनषेधा�ा, समन 

�े�ठ िव. �ीओम �े�ठ भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CI-०४४२, उ��ेषण / परमादेश, 
यामराज पा�डे िव. �तुित द�

िववादमा म�ुय उ�मेदवारले िनयिु�प� िलई 
हािजर भई पिछ परी�णकाल १ वष�िभ�ै राजीनामा 
िदएपिछ वैकि�पक उ�मेदवारले िनयिु� नपाउने 
भ�न िम�ने देिखएन । नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ्
पदपूित� सिमित काय�िविध, २०६१ र प�रषदक्ो 
(कम�चारी �शासन) िविनयम, २०४९ दवैु िविनयम 
पनुरावेदकह�ले �योग र पालना गन� बनेका ह�न् । 
पनुरावेदक प�रषद्ले िविनयमको �यव�थाम�ये यो 
�यव�था मा�छु, अक� माि�दन भनेर पि�छन िम�दैन । 
पनुरावेदन िजिकरअनसुार पदपूित�  सिमित काय�िविध, 
२०६१ ले कानूनी हक िसज�ना गद�न भने �यो �यव�था 
िकन रा�न ुपरकेो भ�ने कुरा पिन पनुरावेदकले दखेाउन 
सकेको नदिेखने । 

अत: मािथ ग�रएको िववेचना, आधार र 
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कारणबाट समेत पनुरावेदन अदालत पाटनले ��यथ� 
िनवेिदकालाई क��यटुर अिधकृत िट-६ पदमा िनयिु� 
िदन ु भनी िमित २०७२।३।१६ मा भएको आदेश 
(फैसला) िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CI-०६१९, उ��ेषण / परमादशे, 
परमे�र आचाय� िव. पोखरा उपमहानगरपािलका, नगर 
प�रषद्समेत

�लाि�कज�य साम�ी वा व�त ु पे�ोिलयम 
पदाथ�को कसरबाट ह�ने उ�पादन हो । एकपटक 
�योग गरपेिछ फािलने �लाि�कका झोला एवम् �लास 
बनाउन ु र �योग गनु�  मानव �वा��य�ितको हािन  
हो । पे�ोिलयम उ�पादनह� पनुः नवीकरण गन� 
सिक�न । �लाि�कज�य व�तहु� फािलएपिछ नसड्ने 
पिन र नग�ने ह�नाले �यो सय� वष�स�म प�ृवीमा 
�यसै रही माटोको गणु�तर �ास गन� र पानीको 
�दूषणसमेत बढ्न जाने भई जलचर एवम् �थलचर 
�ाणीह�को बा�ँने अिधकार र मानवको साव�जिनक 
�वा��यमा समेत �ितकूल �भाव पन� जा�छ । 
�लाि�कका झोला एवम् �लास पोिलिथनबाट ब�ने र 
य�ता व�तमुा खानेकुरा रा�दा �यसबाट िन�कने 
रसायनह�बाट मानव �वा��यमा अनेकन् रोगह� 
ला�न स�ने स�भावनालाई अनदेखा गन� सिकँदैन । 
िवशेषतः नगर�े�मा मानवका लािग �लाि�क झोला 
एवम् �लाससमेत अिनवाय� आव�यकताज�तो देिखए 
पिन वातावरणीय िविधशा�ीय (environmental 
jurisprudence) �ि�कोणले �व�थ वातावरणमा 
बा�ँन पाउने मानव अिधकारको सरं�णाथ� पनुरावेदक 
उ�ोगह�ले उ�पादन गरकेा �लाि�कज�य साम�ीको 
िनयमन र िनय��ण एवम् िनषेध गनु�  पिन उि�कै 
आव�यक दिेखने ।

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 

को दफा ९६(१)(ग)(४) ले नगरपािलका �े�मा 
ह�ने जल, वाय ु तथा �विन �दूषण िनय��ण गरी 
वातावरण सरं�ण गन� काय�मा सहयोग गन� गराउने 
नगरपािलकाको कत��य ह�ने र सोही ऐनको दफा 
९६(१)(छ)(६) ले जन�वा��यमा �ितकूल असर पन� 
िकिसमका उपभो�य व�तकुो बेचिबखन र उपभोगमा 
रोक लगाउने काम नगरपािलकाले गन� पाउने भनी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाले 
उ�ोग ब�द गन� नपाउने तर आ�नो इलाकािभ� 
बेचिबखन र उपभोगमा रोक लगाउन पाउने नै 
देिखयो । यस स�ब�धमा महे��नगर नगरपािलका 
क�चनपरुले २०५७ साललाई पोिलिथनरिहत 
नगरपािलका बनाउने िनण�य गरउेपर परकेो सवंत् 
२०५७ सालको �रट नं. ४१६८ (ने.का.प. २०६०, 
असार, िनण�य नं. ७२०७) मा यस अदालतबाट उ� 
कानूनी �यव�थासरह नै “...जन�वा�थमा �ितकूल 
असर पन� उपभो�य व�तकुो बेचिबखन र उपभोगमा 
रोक लगाउने काम नगरपािलकाले गन� पाउने िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । उ� �ितपािदत िस�ा�तले 
पिन नगरपािलकासमेतले आ�नो इलाकािभ� 
�लाि�कज�य झोलासमेतका साम�ी बेचिबखन र 
उपभोगमा रोक लगाउन पाउने नै दिेखने ।

��यथ� िनकायले �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५, फोहोरमैला �यव�थापन ऐन, २०६८ 
को दफा ५१ (२) र स�बि�धत िनयमावलीसमेतले 
कानूनले िदएको अिधकार �योग गरी ��यथ� िनकायले 
बनाएको िमित २०७३।१।१ देिख लाग ुह�ने गरी नगर 
प�रषदक्ो २० औ ं बैठकले िमित २०७२।९।२८ मा 
�वीकृत गरकेो वातावरण तथा सरसफाइ िनद�िशका, 
२०७२ काया��वयन गन� नपाउने गरी यस अदालतबाट 
िनण�य गन� िम�ने आधार र कारण पिन नदिेखने ।

व�ततुः उ�चतम अदालतले आ�ना 
मातहतका अड्डा वा िनकाय वा अिधकारीले �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको उ�लङ्घन (Breach of 
principles of natural justice)  गरकेो, अिधकार-
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�े� (Excess of power) नाघेको, अिधकारको 
द�ुपयोग (Abuse of power) गरी गरकेो, कानून 
एवम् काय�िविधको �िुट (Error of law and 
procedure) गरकेो, पदीय दािय�व पूरा नगरकेो 
(Failure to perform a duty) र बदिनयत (Bad 
faith) राखी आदेश गरकेो पाइएमा �य�ता आदेश 
वा िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने स�ब�धमा 
यस अदालतबाट ने.का.प.२०६४, मङ्िसर, 
िनण�य नं. ७८७२ मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । पनुरावेदकह�ले पनुरावेदन अदालत 
पोखराले िमित २०७३।३।२२ मा गरकेो आदेश 
(फैसला) मा उि�लिखत �ितपािदत िस�ा�तमा 
उ�लेख भएका आधार र कारणम�ये के कुन कुराको 
�िुट भएको भ�ने कुरा पनुरावेदन प�मा उ�लेख गन� 
सकेको नदेिखने ।

�यसका अित�र� पनुरावेदकह�ले ��यथ� 
िनकायले �लाि�कज�य साम�ीलाई  िमित २०७३।१।१ 
देिख िनषेध गन� वातावरण तथा सरसफाइ िनद�िशका 
बनाई काया��वयन गन� सूचना �काशन गरकेो भनी 
�कािशत सूचना उ��ेषणको आदेशले बदर गरी पाउन 
माग गरकेो देिख�छ । �यसरी ��यथ� िनकायले उ�लेख 
भएबमोिजमको िनद�िशका बनाई काया��वयनको �ममा 
पोखरा उपमहानगरपािलका �े�का २२/२३ वटा 
वडामा �लाि�कज�य साम�ी िनषेध गन� िविभ�न 
िमितमा सूचना �काशन गर े लग�ै नेपाल सरकारले 
िमित २०७३।४।१ गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी नेपाल 
भरी �लाि�क तथा पोली �ोिपिलन झोलाको आयात, 
िनया�त, िब�� िवतरण तथा उपयोग गन� नपाइने र 
यिद कसैले यो सूचनािवपरीत काय� गरकेो पाइएमा 
कानूनबमोिजम कारबाही ह�ने बेहोराको सूचनासमेत 
�कािशत भएको देिखयो । उपयु��बमोिजम ��यथ� 
िनकायले िमित २०७३।१।१ देिख �लाि�कका झोला 
र �लास िनषेध गन� वातावरण तथा सरसफाइ िनद�िशका 
बनाई काया��वयन गन� सूचनासमेत �कािशत गरपे�ात् 
नेपाल सरकारले देशभ�र �लाि�क र पोली �ोिपिलन 

झोलाको आयात, िनया�त, िब�� िवतरण तथा उपयोग 
गन� नपाइने भनी रोक लगाएको अव�थाले प�रि�थितमा 
नै फरक पारकेोसमेतका आधार र कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत (उ�च अदालत) पोखराको आदेश (फैसला) 
मा कुनै कानूनको �िुट नदेिखदँा उ� आदेश (फैसला) 
बदर गनु�  पन� नदिेखने ।

अतः मािथ ग�रएको िववेचनासमेतको आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन अदालत (उ�च अदालत) 
पोखराले िमित २०७३।३।२२ मा पनुरावेदकह�को 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो आदशे (फैसला) 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CI-०९५८, उ��ेषण, 
म�जु शा�यसमेत िव. मालपोत काया�लय, सखुंवासभा, 
खाँदबारी

िनवेदकह�का नाममा दता�  भएका ज�गाह� 
वन �े�को भएकोले उ� ज�गाह�समेत राि��य 
वन ठहछ�  र वन ऐन, २०४९ को दफा १६(२) तथा 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) अनसुार ती 
ज�गाह�को दता� �वतः बदर ह�ने ह�दँा उ� ज�गाह�को 
दता� बदर गरी यस काया�लयसमेतलाई जानकारी िदन 
मालपोत काया�लय, खादँबारीमा लेखी पठाउन ु भनी 
िज�ला वन काया�लय, सखंवुासभाबाट २०६२।१२।२ 
मा भएको िनण�य आफँैमा �वत�� िनण�य भई सो िनण�य 
�भावकारी भएको देिखने ।

मालपोत काया�लय, सखंवुासभाले आफँैले 
ठहरबेमोिजम िनण�य नगरी सािधकार िनकाय िज�ला 
वन काया�लयको िनण�य काया��वयन गरकेो अव�थामा 
िज�ला वन काया�लयको िनण�य काया��वयन गन� 
�योजनका लािग मालपोत काया�लयबाट भएको िमित 
२०६७।२।१६ को िनण�य बदर भएको अव�थामा 
समेत िज�ला वन काया�लयको िनण�य यथावत् कायम 
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रहने र सो िनण�यअनसुार िनवेदकले दाबी गरकेा 
ज�गाह� वन �े�को भई नेपाल सरकारका नाममा 
कायम ह�ने देिख�छ । िज�ला वन काया�लयले िनण�य 
गदा� िनवेदकह�लाई िझकाई बझुी बयान गराउदँासमेत 
िनवेदकह�ले सो ज�गालाई वन�े� �वीकार गरकेो र 
िज�ला वन काया�लयको सो िनण�यउपर पनुरावेदन 
नगरी िच� बझुाई बसेको अव�थामा िज�ला वन 
काया�लयको सोही िनण�य काया��वयन गन� �ममा 
मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�य बदरको माग गरी 
�रट �े�बाट �वेश गरकेो देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणको आदशे जारी ह�ने अव�था देिखन नआउने ।

अतः िनवेदकसमेतलाई िझकाई बयान गराई 
िनवेदन दाबीका ज�गा वन �े�िभ�का देिखएकाले 
सोको दता� बदर गरी जानकारी िदन ुभ�ने िज�ला वन 
काया�लय, खादँबारीको िनण�यउपर कहीकँतै उजरु 
नपरी उ� िनण�य यथावत् कायम रहेको अव�थामा 
सोही िनण�य काया��वयन गन� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िदएको िनद�शनअनसुार मालपोत 
काया�लय, सखंवुासभाले िज�ला वन काया�लयको 
िनण�य काया��वयन गन� स�दभ�मा िमित २०६७।२।१६ 
मा गरकेो िनण�य बदर ह�ने अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
िमित २०६८।७।६ मा भएको आदेश िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १० गते रोज  १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०११२, लेनदेन, 
श�भु�साद तेली िव. मनोजकुमार साह तेली

िब��नामा गरी कपाली तमसकु लेनदेन 
गन� िम�ने �ितवादीले िलखतको जाचँ स�ब�धमा 
िवशेष�सगँ आफूले बकप�माफ� त िजरह गन� नपाएको 
भनी िजिकर िलए पिन िवशेष�को रायको स�ब�धमा 
अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । यसरी िवशेष�ले 

िदएको राय यिकन र �प�समेत दिेखन आइरहेको 
स�दभ�समेतलाई िवचार गरी हेदा�  िलखतबमोिजम 
वादीले �ितवादीबाट सावा ँर सोको कानूनबमोिजमको 
�याज भरी पाउने नै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट िमित 
२०५५।८।३ को िलखतबमोिजमको सावा ँ र सोको 
कानूनले ह�ने �याजसमेत वादीले �ितवादीबाट भरी 
पाउने गरी ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६७।१२।४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ�वरमिण ओझा 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असोज २६ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-१५१७, छुट ज�गा 
दता�, मयजु �जापितसमेत िव. मचाकाजी महज�न

पनुरावेदक वादी प�ले मयज ु�जापितसमेत 
का.िज. टोखा गा.िव.स. वडा नं. ७क, िक.नं. १७० को 
२-१०-०-० ज�गा आ�ना बबुाको नाममा नाप न�सा 
भई दता� बाकँ� रहेको ह�दँा मौजा टोखा सर�वती हा. 
नं. ३६७ बाट िभडाई हा�ो नाममा नामसारी ग�रपाउ ँ
भनी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारमा िनवेदन 
िदएप�ात् उ� मालपोत काया�लयले हक दाबी गन� 
आउने बारकेो ३५ िदने साव�जिनक सूचना �कािशत 
गदा� मोहीका हकदार भीमलाल �े�ले िववािदत ज�गा 
िबता� उ�मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७ बमोिजम र.ैप. 
गरी दता� ग�रपाउ ँभनी र ��यथ� मचाकाजी महज�नले 
बालाज ुमौजा हा.नं. / र.नं. ३६८ बाट िभड्ने ह�दँा हामी 
५ जना हकदारको नाममा दता� गरी पाउन मालपोत 
काया�लयमा हक दाबी गरकेो देिखने ।

मालपोत काया�लय, िड�लीबजारले मोहीका 
हकदारले वादी पनुरावेदकह�को नाममा नासमारी 
ग�रिदए ह��छ भनी गरकेो सज�िमन मचु�ुकाको आधारमा 
िववािदत ज�गा पनुरावेदकह�को नाममा नामसारी ह�ने 
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िनण�य गरकेो देिखने । 
��यथ� मचाकाजीको तफ� बाट परकेो 

पनुरावेदनमा पनुरावेदन अदालत पाटनले मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारको िनण�य बदर गरी हक 
बेहकमा सनुाउन मालपोत काया�लय, िड�लीबजारमा 
पठाउन ुभ�ने बेहोराले फैसला गरकेो देिखने । 

उ�ा�त वादी प�ले पनुरावेदन अदालतले 
हकबेहकमा सनुाउन पठाउने गरी गरकेो फैसलाउपर 
यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो दिेख�छ ।

एउटै ज�गामा एकभ�दा बढी प�ले आ�नो 
आ�नो हक ला�ने भनी दाबी गरकेोले दाबीको ज�गामा 
िनजह�को हकबेहकका स�ब�धमा सबदु �माण बझुी 
सोको मू�याङ्कन गरी िववादको �याियक िन�पण 
गनु�  पन� ह��छ । मालपोत काया�लयबाट ज�गामा िववाद 
नभएको अव�थामा दता� �े�ता हेरी नामसारी दता�को 
काम कारबाही ह�नेस�म हो । मालपोत ऐन, २०३४ ले 
मालपोत काया�लयलाई एक प�भ�दा बढी प�ले दाबी 
गरी तेरो मेरोको िववाद उ�प�न भएको हकबेहकको 
��मा �माण बझुी िनण�य गन� पाउने अिधकार �दान 
गरकेो नदेिखने ।

एउटै ज�गामा एकभ�दा बढी प�ले आ�नो 
हक ह�ने भनी आधार �माणसिहत दाबी गछ� न् भने 
�य�तो िववादमा सबदु �माण बझुी िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । हकबेहकको ��मा सबदु �माण बझुी िनण�य 
गन� अिधकार स�बि�धत अदालतलाई मा� ह�ने ह�दँा 
हकबेहकको िववादमा मालपोत काया�लयले िनण�य गन� 
िम�दैन । �य�तो अव�थामा हक कायम गराई �याउन 
स�बि�धत अदालत जान ु भनी सनुाउने दािय�व 
मालपोत काया�लयको ह�ने । 

��ततु िववादमा का.िज. टोखा सर�वती 
गा.िव.स. वडा नं. ७क, िक.नं. १७० को २-१०-
०-० ज�गामा िववाद भई हकबेहकको �� रिहरहेको 
देिखदँा उि�लिखत निजर ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने  
देिखयो । 

मालपोत काया�लय, िड�लीबजारले िमित 

२०७१।५।२ मा पनुरावेदकह� २ जनाको नाममा 
नामसारी ह�ने ठहर गरकेो िनण�य बदर गरी हकबेहकमा 
सनुाउन पठाउन ु भनी पनुरावेदन अदालत पाटनले 
िमित २०७३।५।१२ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-०८८९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर मगराित 
साक�समेत

िमित २०६८।२।३ गते राित �ितवादीह�ले 
मीना मगराितलाई कुटिपट गरी �याइकुँटी पाद� िलई 
आएका र अक� िदन िबहान ९-१० बजेितर मीना मगराित 
झिु�डएको अव�था भेिटन ुप�रि�थितज�य �माणबाट 
यी �ितवादीह�ले कत��य गरकेो पिु� भइरहेको भ�ने 
म�ुय पनुरावेदन िजिकर दिेख�छ । यी �ितवादीह�ले 
आ�नो �ीमती बहुारी मीना मगराितलाई अिघ�लो िदन 
िमित २०६८।२।३ को राित समयमा कुटिपट गरकेो 
भ�ने कुरा �वयम् पित अमतृ मगराितको अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम�को बयानमा लेखाएका 
र मौकामा कागज ग�रिदने कौिशला रावलसमेतका 
�यि�ह�को भनाइले पिु� गरकेो देिख�छ । कुटिपट 
भएको कुरामा िववाद नभए पिन मीना मगराित िमित 
२०६८।२।४ मा झिु�डएको अव�थामा फेला पनु�  नै 
यी �ितवादीले झ�ुड्याई मारकेा ह�न् वा आफँै झिु�डई 
आ�मह�या गरेक� ह�न् भ�ने ��न नै ��ततु म�ुामा 
िन�पण गनु�पन� देिखन आउने ।

लास �कृित मचु�ुकाबाट मतृकको घाटँीमा 
(V) आकारको डोरी गडेको िच�लो नीलो डाम भएको 
भ�ने उ�लेख छ भने Autopsy report मा समेत 
External Examination मा Ligature mark 
present in the neck, single – 0.5cm width x 
0.3cm depth, dark brown in colour भ�नेसमेत 
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उ�लेख छ । Cause of death मा Asphyscial 
Death due to hanging भ�ने उ�लेख भई लास 
जाचँ मचु�ुकासमेतबाट मतृकको ��घ�टीभ�दा मािथ 
डोरीको डाम देिखएको सो डाम Dark brown colour 
को भएको भ�ने Autopsy report बाट दिेखएको छ । 
िचिक�सा िविधशा�मा झिु�डएको लासको Ligature 
mark को colour Reddish brown or chocolate 
brown ह�ने भ�ने र मतृक मीना मगराितको घाटँीको 
Ligature mark, Dark brown colour कै दिेखएको 
ह�दँासमेत िनजको म�ृय ु झिु�डएका कारण भएको हो 
भ�ने कुरामा ि�िवधा नरहने । 

मतृक मीनालाई घरिभ� बलोमा झ�ुड्याई 
मारकेो दे�ने च�मिदद गवाहको रहेको देिखदैँन । 
रातको समयमा कसैको घरिभ� भएको घटनाका 
स�ब�धमा �य�तो च�मिदद सा�ीको अभाव ह�न ु
�वाभािवक भए पिन �यानज�तो सङ्िगन म�ुामा 
कत��यबाटै मािनसको म�ृय ुभएको हो भ�ने यिकन ह�ने 
ठोस र भ�पद� �माणको अभावमा कत��यबाट मािनस 
मरकेो हो भनी क�पना वा अनमुानको भरमा वारदात 
कायम गनु�  कानून र �यायसङ्गत नह�ने । 

जहा ँ ��य� �माणको अभाव ह��छ �यहा ँ
प�रि�थितज�य �माणको भर पनु�  पद�छ । यस म�ुामा 
पिन मतृक मीनाको ह�या डोरीमा झ�ुड्याएर ग�रएको 
हो भ�ने कुराको ��य� �माणको अभाव रहेकाले के 
कुन प�रि�थितज�य �माणले िनज मीनाको ह�या 
भएको हो भ�ने पिु� ह��छ त भ�ने स�ब�धमा हेदा�  िमित 
२०६८।२।३ को राित �ितवादी अमतृसमेतले िनजलाई 
कुटिपट गरकेो, मतृक रहेको कोठामा ता�चा लागेको, 
कािटएको भिनएको आ�लो फेला नपरकेो, झिु�डएको 
लासको डोरी काटी लासलाई खाटमा सतुाएको, लास 
झिु�डएर मन� स�ने नदेिखएको भ�ने ज�ता तक�  ३ 
गते मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�नेस�मको त�य 
�ितवादीह�ले �वीकार गरकेो कुरालाई िनजह�ले 
मीनालाई राित डोरीमा झ�ुड्याई मारकेो पिन ह�नपुद�छ 
भ�ने का�पिनक अथ� गरी तक� का आधारमा अपराध 

कायम गनु�लाई �याियक मनको �योग गरकेो भ�ने मा�न 
िम�दैन अपराधसगँ स�बि�धत कुनै त�य �वीकार गनु�  
र अपराध �वीकार गनु�  एकै कुरा होइन । अिभय�ुले 
अपराधसगँ स�बि�धत कुटिपटको त�य �वीकार 
गद�मा कसरुमा सािबत भएको भ�न निम�ने ।

मतृक र िनजका पित �ितवादी अमतृका िबच 
बेलाबेलामा झगडा भइरहने र यी �ितवादीले मतृक 
�ीमतीलाई कुटिपट गन� गरकेो र वारदातका िदन पिन 
कोठाबाट क�बल िदने िवषयमा मतृकले सासूलाई 
मखु छोडेर गाली गरकेो िवषयमा �ितवादी अमतृले 
मतृकलाई २/४ झापड हानेको, �यसपिछ कोठामा स�ुन 
गएक� मीनालाई �ितवादीले झ�ुड्याई ह�या गरकेो कुरा 
�थािपत ह�न नआई मतृक मीनाले आ�मह�या गरकेो 
कुरा नै �मािणत ह�न आयो । उपयु�� प�रि�थितको 
िव�ेषण गदा� मतृकले आ�ना पित�ारा कुिटन ुपरकेो 
आवेशमा आ�मह�या गरकेो भ�ने देिख�छ । �ितवादी 
अमतृले मतृक मीनालाई कुटिपट गरकेो भ�ने आधारमा 
कत��य �यानको कसरुदार मा�न िम�ने पिन नदेिखने । 

तसथ�, मतृक मीना मगराितको म�ृय ु
कत��यबाट भएको हो भ�ने कुराको ठोस �माणको 
अभावमा �ितवादी अमतृ मगराितलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी भई अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने र अ�य �ितवादीह�ले 
स�ुबाट सफाइ पाउने फैसला सदर ठहरी पनुरावेदन 
अदालत सखु�तबाट िमित २०७०।३।२३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गतेरोज ३ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-१३१७, 
िबनाइजाजत सालजातका �ख काटे कटाएको, नेपाल 
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सरकार िव. �ेम िसंह धामीसमेत
कानूनले नै िबगोको दो�बर ज�रवाना ह�ने 

भनेपिछ एउटा कसरुमा एकभ�दा बढी �यि�ह� 
कसरुदार भएमा ��येकलाई सोहीबमोिजम जनही 
सजाय ग�रदँा कानूनले तोकेको कैद र ज�रवानाको 
मा�ाभ�दा धेर ैज�रवाना ह�न जाने ह��छ । सजाय गन� जो 
कोहीलाई कानूनले ह�ने सजायभ�दा बढी सजाय ग�रयो 
भने �यो सजाय नै कानून �ितकूलको ह�न जा�छ । 
यसरी वन ऐनको कसरु गन� एकभ�दा बढी �ितवादीह� 
संल�न भएको म�ुामा सबै �ितवादीलाई िबगोको दो�बर 
ज�रवाना गरी जनही सजाय गदा� कसरुको मा�ाभ�दा 
बढी सजाय ह�न जाने ह�दँा सबैलाई जनही सजाय गनु�  
�यायसङ्गत ह�ने नदेिखने । 

य�तै िवषयव�त ु भएको मोहनबहादरु 
ग�ुङको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी, �ितवादी 
बाजे रानासमेत भएको वनपैदावार हटाई पाउ ँ भ�ने 
ने.का.प.२०६५, अङ्क १०, िनण�य नं. ८०२८ मा 
�कािशत म�ुामा यस अदालत संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६४।१०।४ मा फैसला ह�दँा “एकभ�दा बढी 
�ितवादी रहेको र ��येकले वनबाट अवैध �पमा 
�याएको काठको मा�ा र प�रमाणका लािग छु�ाछु�ै 
अिभयोग लगाएको नभई सबैले �याएको काठको कूल 
प�रमाण र िबगो जोड्दा पाचँ हजारभ�दा बढी भएको 
र सोही िबगो र मा�ाको आधारमा सामूिहक �पमा 
वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम 
सजायको दाबी िलइएको अव�थामा कसरु ठहरी 
सजाय गदा� सोहीबमोिजम उ� सजाय सामूिहक 
�पमा नै ग�रन ु पन� भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुा र उ� म�ुाको त�य र 
कानूनी �� समान रहेको भई ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
आकृ� ह�न स�ने ह�दँा ��यथ� �ितवादीह�लाई भएको 
कैद र ज�रवानाको सजाय दामासाहीले असलु गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िमलेन । मािथ िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
िववेचनासमेतको आधारबाट ��यथ� �ितवादीह�लाई 

दामासाहीले कैद ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला निमलेको भ�ने यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गदा� 
िलइएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

अतः िववेिचत आधार र �माणह�बाट स�ु 
डडे�धरुा िज�ला अदालतबाट �ेमिसंह धामीसमेतका 
१२ जना �ितवादीह�उपर िबगो �.१०,३६,५१८।- 
को िबगोस�म आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गरी वन 
ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम 
ह�ने १ वष� कैद र िबगोको दो�बरले ह�ने ज�रवाना 
�.२०,७३,०५६।- लाई दामासाही गरी जनही १ 
मिहना कैद र �.१,७२,७५५।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
र �. कु�दन बोहरासमेत जना-४ लाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट िमित २०७०।११।१२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर१९ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-१४९७, ०७२-CR-
००८३, कत��य �यान / �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. च�बहादुर ज�ेल, च�बहादुर ज�ेल िव. 
नेपाल सरकार

वारदात िमित २०७०।६।२७ को राित 
९:३० बजेको समयमा मतृक रामलाल र जनक 
ज�ेल �ितवादीको घरमा गई िनजसगँ घरायसी 
िववादमा झगडा ह�दँा �ितवादीले घरिभ� गई घरायसी 
�योगमा रहेको च�कु िलई मतृकको पेटमा �हार 
गरकेो र जनकलाई समेत �हार गरी घाइते बनाएको 
अव�थामा सोही चोट �हारका काणबाट राित २ 
बजेको समयमा रामलालको म�ृय ुभएको भ�ने मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�को कथन रहेको देिखयो । मतृक 
र �ितवादीिबच अंशस�ब�धी िववाद रहेको भ�ने 
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�ितवादीको अदालतसम�को बयानबाट दिेखन 
आउछँ । �ितवादी, मतृक र जनकलालले समेत 
�ितवादीको घरमा गई र�सी सेवन गरकेो भनी 
मतृकक� �ीमती भगवती ज�ेलले मौकाको कागजमा 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । उपयु�� त�यको िव�ेषणबाट 
पनुरावेदक �ितवादीसगँ िनजको दाजभुाइको घरायसी 
�यवहारमा िववाद रहेको र सोही ज�रयाका कारण 
�ितवादीले �हार गरकेो च�कुको चोटबाट मतृक 
रामलाल ज�ेलको म�ृय ु भएको त�य �थािपत ह�न 
आउने । 

त�काल उठेको �रस था�न नसक� साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, हात म�ुका �हार गरी ऐनका �यादिभ� 
म�ृय ु भएको अव�थामा �यानस�ब�धीको १४ नं. 
आकिष�त ह�ने । वारदातमा �योग भएको च�कु बरामद 
भएको दिेख�छ । य�तो धा�रलो च�कुले मािनसको 
पेटज�तो संवेदनशील भागमा पटक पटक �हार गदा� 
मािनस मन� स�छ भ�ने कुरामा पनुरावेदक �ितवादी 
अनिव� अव�थाका िथए भ�न सिकने अव�थासमेत 
िमिसल कागजबाट देिखदैँन । घरायसी िववादका 
िवषयमा मतृकसमेतसगँ इवी रहेको भ�ने िनजको बयान 
बेहोराबाट दिेख�छ । वारदात�थलबाट घरिभ� गई 
च�कु �याई मतृकसमेतलाई अ�धाध�ुध च�कु �हार 
गरकेो अव�थाले िनजको �यान मान� मनसाय रहेनछ 
भ�न िम�ने पिन देिखएन । यसरी मतृकको शवपरी�ण 
�ितवेदन, ��य�दश� ल�मी ज�ेल, भगवती ज�ेलको 
मौकाको कागज, �ितवादीको अदालतको सािबती 
बयान, वारदातमा �योग भएको च�कु बरामद भएको 
बरामदी मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले उ� काय� 
�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजमको भएको भनी 
िलएको िजिकर मनािसब नदेिखने ।

�ितवादी �वयम् आफँैले �हार गन� काय� छोडी 
भागी िहडेँको र �यान मान�स�मको काय� ग�ररहेको 
अव�थामा कुनै त�वको ह�त�ेप भई �यान मन� नपाएको 
भ�ने नदेिखनकुा अित�र� �यानै मान�स�मको ग�भीर 

चोट पटक लागेको भ�नेसमेत नदिेखएबाट �ितवादी 
च�बहादरु ज�ेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने र �यान मान� उ�ोगको तफ� को अिभयोग दाबी 
प�ुन नसक� सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प�रणत ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७१।३।२६ 
को फैसला अ�यथा नभई िमलेकै देिखने । 

वारदातको �कृित र प�रि�थित हेदा� 
मतृक वारदात िमितमा राित ९:३० बजेको समयमा 
पनुरावेदक �ितवादीको घरमा गएको र मतृकले 
नै �ितवादीलाई �हार गरपेिछ �रस था�न नसक� 
�ितवादीले च�कु �हार गदा� घटना घटी �यान गएको 
भ�ने दिेख�छ । मतृक र �ितवादी दाजभुाइ नाताका 
�यि� रहेकोमा िववाद छैन । आ�नै दाजलुाई मानु�  
पन�स�मको पूव��रसइवी रहेको भ�ने िमिसलबाट 
देिखदँनै । मतृक र �ितवादीिबच भएको घरायसी 
िववादबाट उ�प�न भएको प�रि�थितवश पनुरावेदक 
�ितवादीले छाडेको चोट �हारबाट मतृकको म�ृय ु
ह�न गएको अव�था देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीले 
आफूले गरकेो सो आपरािधक काय� �वीकार गरी �याय 
िन�पणको काय�मा सहयोग गरकेो अव�थासमेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादीलाई ऐनले िनधा�रण गरकेो सजाय 
सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन� भई कैद वष� 
१५ गदा� पिन सजायको मकसद पूरा ह�ने देिखएकोले 
पनुरावेदक �ितवादी च�बहादरु ज�ेललाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
इित सवंत् २०७४ साल असार २३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६९-WO-१२८२, उ��ेषण / परमादेश, 
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अिनलकुमार शाह िव. लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लयसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ 
मा बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न बढुवा ह�ने 
पदभ�दा एक �ेणीमिुनको पदको लािग तोिकएको 
�यूनतम शैि�क यो�यता भएको ह�नपुन� देिख�छ । 
२०६१ सालको सेवा समूह गठनस�ब�धी िनयममा 
भएको संशोधनबाट स�बि�धत िवषयमा �नातक 
उ�ीण� गरी १ वष�को तािलम �ा� गरकेो ह�नपुन� भ�ने 
��ट �यव�था गरकेो पाइ�छ । िनवेदकले स�बि�धत 
िवषयमा �नातक गरी १ मिहनाको मा� तािलम 
िलएको भ�ने िनवेदन बेहोराबाटै देिख�छ । िनवेदक 
िमित २०४७।२।७ मा सेवामा �वेश गर े पिन िमित 
२०६४।१०।१ बाट मा�ै रा.प.ततृीय �ा. पदमा 
पदो�नित भई काय�रत रहेको र रा.प.ि�तीय �ा. पदमा 
बढुवा ह�न एक �ेणीमिुनको पदमा स�बि�धत िवषयमा 
�नातक गरी १ वष�को तािलम �ा� गरकेो ह�नपुन� भ�ने 
�यव�था २०६१ सालमा नै भएको भ�ने देिखने ।

जनु �ेणीको पदमा �वेश गर ेपिन िनजामती 
सेवामा सेवा �वेश गरकेो बखत लाग ु रहेको शैि�क 
यो�यतालाई आधार मानी बढुवा ह�न पाउन ुपछ�  भ�ने 
िनवेदन दाबी रहेको देिख�छ । िवप�ीतफ� बाट िनज 
हाल काय�रत �ेणीको पदमा �वेश गनु�अगावै संशोधन 
भई अथा�त् िनवेदक २०६४ सालमा िनय�ु भएकोमा 
िमित २०६१।४।२५ मा नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा 
(गठन समूह तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) िनयमह�, 
२०५१ को अनसूुची-३ मा तोिकएको शैि�क यो�यता 
संशोिधत भएकोले सो सशंोधन यी िनवेदकको हकमा 
आकिष�त ह��छ भ�ने िजिकर रहेको पाइ�छ । िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७५ मा शैि�क 
यो�यतास�ब�धी िवशेष �यव�थाबार े उ�लेख छ । 
सोअनसुार “िनजामती सेवामा कुनै सेवा वा समूह 
गठन भएको अव�थामा �य�तो सेवा वा समूहमा सेवा 
�वेशका िनिम� जनुसकैु िवषयको शैि�क यो�यता 
िनधा�रण ग�रए तापिन सो सेवा वा समूह गठन ह�नभु�दा 

अगािडदेिख बहाल रही नया ँसेवा वा समूहमा समूहीकृत 
भएका िनजामती कम�चारीह�को हकमा िनजह� 
सेवा �वेश गदा� िनजह�ले हािसल गरकेो त�कालीन 
सेवा, समूहसगँ स�बि�धत िवषयको �यूनतम शैि�क 
यो�यतालाई बढुवा �योजनको लािग गणना ग�रने छ” 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । िनवेदक २०६४ सालमा 
रा.प.ततृीय �ेणीमा बढुवा भएको र िनज बढुवा ह�दँा 
१ वष�को तािलमसमेत ह�नपुन� �यव�था बहाल रहेकोले 
िनजको हकमा २०६१ सालमा भएको संशोिधत 
�यव�था नै लाग ुह�ने अव�था दिेखन आउने । 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२१ मा बढुवाको स�भा�य उ�मेदवार ह�न बढुवा ह�ने 
पदको �ेणीभ�दा एक �ेणीमिुनको पदको लािग 
तोिकएबमोिजमको शैि�क यो�यता हािसल गरकेो 
ह�नपुन� �यव�था छ । िमित २०६१।४।२५ को 
राजप�मा �कािशत सूचनाबमोिजम कायम भएको 
नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा मेटे�रयोलोजी समूहको 
रा.प.ि�तीय �ेणीको पदमा बढुवाको लािग आव�यक 
पन� सो सेवा समूहको रा.प.ततृीय �ेणीको लािग 
तोिकएको �यूनतम शैि�क यो�यतामा मा�यता �ा� 
िश�ण सं�थाबाट मेटे�रयोलोजी िवषयमा B.Sc. 
वा सोसरहको वा िव�ान िवषयमा  �नातक उपािध 
हािसल गरी WMO को �टा�डड�अनसुार क�तीमा 
एक वष�को तािलम �ा� भ�ने तोिकएकोमा यी िनवेदक 
िमित २०६४।१०।१ देिख �ये�ता कायम ह�ने गरी 
रा.प.ततृीय �ेणीमा बढुवा ह�नभुएकाले िनजको हकमा 
सशंोिधत शैि�क यो�यता नै लाग ु ह�ने भई िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७५ आकिष�त 
नह�ने ह�दँा िनजलाई बढुवा िसफा�रस नगन� गरी भएको 
बढुवा िनण�य सदर ह�ने गरी भएको लोक सेवा आयोगको 
िमित २०७०।१।२६ को िनण�य कानूनस�मत नै रहेको 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल असार १० गते रोज १ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CI-०३८४, ०५९४, ०५९५, 
िनषेधा�ा / परमादशे, िदनेशकुमार थपिलया िव. 
िशवबहादरु ग�ुङ

िवप�ीह�ले शाि�त सरु�ाको �योजनाथ� 
िनवेदकको स�चालनमा रहेको रा�ीकालीन  
�यवसायमा िनयमन गन� खोजेको मा� हो भ�ने िजिकर 
िलएको देिख�छ । �यवसायह�को उ�े�य र �कृितको 
आधारमा स�चालनको अव�था फरक फरक ह�ने ह�दँा 
हरके �यवसायह�को उिचत तवरबाट वग�करण गरी 
िनयमन गनु�पन� दािय�व िनयमनकारी िनकायको ह��छ । 
िनवेदकले �यवसाय गन� अनमुित िलई कानूनबमोिजम 
नै �यवसाय गद� आएको दिेख�छ । िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट िनवेदकको �यवसाय 
रा�ीकालीन �कृितको भएको र िनजको �यवसायलाई 
िवप�ीह�बाट यित बजेदेिख यित बजेस�म भनी �प� 
समय सीमा तोक� �यवसाय स�चालन गन� अनमुित 
िदएको भ�ने देिखदँैन । यस अव�थामा िवप�ीह�बाट 
सहमितको भरमा भनी �यवसायमा �ितकूल असर पन� 
गरी रोक लगाउन पाउने भनी अथ� गनु�  उिचत मा�न 
नसिकने । 

कानून बनाएर िनयमन गन� स�नेबाहेक य�तो 
संवैधािनक �द� मौिलक हकलाई यो वा ऊ बहाना 
वा आवरणमा हकलाई ब�देज लगाउन ु वा अपहरण 
ग�रन ु ह�दँनै । ��येक �यि�को �यवसाय गन� पाउने 
�वत��तालाई संर�ण गनु�  रा�यको कत��य ह�न 
आउछँ । यसका साथै नाग�रकले आ�नो मौिलक 
हकको �योग तथा उपभोग गदा� अक� �यि� वा 
सव�साधारण सबैको हक र अिधकारलाई आघात 
पान� िकिसमले काय� गन� ह�दँैन । �यसको िनयमन 
गन� िज�मेवारी स�बि�धत साव�जिनक उ�रदािय�व 
रहेको िनकायमा रहन जा�छ । कानूनले िनधा�रण 
गरकेो सीमा र प�रिधिभ� रही �य�ता िनकायह�ले 
आ�नो िज�मेवारी पूरा गनु�पन� कुरामा समेत दइुमत ह�न

नस�ने ।
��ततु िववादको स�दभ�मा �यि�को पेसा 

�यवसाय गन� पाउने �वत��ताको हनन नह�ने गरी ��येक 
नाग�रकलाई संिवधान �द� “�व�छ वातावरणको 
हक” को पिन स�मान र काया��वयन ह�न आव�यक 
पछ�  । संिवधानको धारा ३० मा “��येक नाग�रकलाई 
�व�छ र �व�थ वातावरणमा बा�ँन पाउने” हक �दान 
गरकेो छ । �यापार �यवसाय गन� नाममा छरिछमेक�लाई 
असिुवधा प�ुने गरी �विन िव�ता�रत य�� स�चालन 
गन� पाउन ु �यावसाियक �वत��तािभ� पद�छ भ�न 
पिन िम�दैन । तसथ� िड�को स�चालन गदा� िविभ�न 
उपायह�को अवल�बन गरी �विन �दूषण रो�न पन� 
दािय�व िनवेदकह�को भएको त�यलाई िनवेदकले 
आ�मसात् गनु�पन� नै ह��छ । वातावरणमा कम असर पन� 
�यव�था िमलाउने र असल िछमेक�पन कायम गनु�पन� 
�यवसायीको कत��यिभ� नै पन� आउछँ । कुनै पेसा 
�यवसाय स�चालन गदा� कानूनिवपरीतका गितिविध 
भएमा �यसलाई िनय��ण गन� अिधकार िनयमनकारी 
िनकायमा रहेकै भए तापिन �वत�� �पले �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने अिधकार रहेको दिेख�छ तर पिन 
आ�नो अिधकार �योग गदा� कत��यको पिन पालन 
गनु�पन� ह��छ । आफूले स�चालन गरकेो काय�बाट 
िछमेकमा तथा समाज �ितकूल असर नपन� गरी 
िछमेक�लाई बाधा नप�ुने गरी वातावरणीय �दूषण, 
�विन �दूषण ज�ता कुराह�बाट िछमेक�लाई अवरोध 
र �ितकूल असर नपन� गरी �यवि�थत ढङ्गबाट 
�यवसाय स�चालन ग�रनपुन� ह��छ । िछमेक�ले पिन 
िबनाअवरोध रातको समयमा ह�ने होह�ला आवाजिबना 
�वत�� �पले स�ुन र ब�न पाउने उनीह�को 
अिधकारमा �ितकूल असर नपन� गरी �यवि�थत 
गररे स�चालन गन� पाउने कुरालाई अ�यथा भ�न 
सिकँदैन । य�तो भ�दमैा �यवसाय गन�लाई अनाव�यक 
धरपकड गन�, हैरानी िदने, कानून र िविधको िवपरीत 
ह�ने गरी �यवसाय गन�लाई हतो�सािहत गन� काम ह�न 
निदनसमेत स�बि�धत िनकायले िवशेष सतक� ता 
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अपनाउन ु आव�यक ह��छ । सोही स�दभ�लाई मनन 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट ��ततु िनवेदनमा आदेश 
जारी भएको अव�था देिखने । 

पनुरावेदन अदालतलाई सव��च 
अदालतलाई ज�तो आ�ा आदेश वा पजु� जारी गन� 
अिधकार नभएको भ�ने हकमा पनुरावेदन अदालतलाई 
िनषेधा�ा / परमादशे / उ��ेषणको आदेश जारी गन� 
अिधकार भएकोमा िववाद छैन । पनुरावेदन अदालतले 
आ�नो �े�ािधकारिभ� परी आएको म�ुा मािमलामा 
आव�यक सनुवुाइ गरी िनण�य गन� अिधकार राखेको 
ह��छ । रा�यको �याियक िनकायको �पमा काय� गन� 
अदालतको भूिमका संर�कको ह�नेमा िववाद गन� ठाउ ँ
छैन । �याय स�पादनको �ममा �यवसायलाई �यवि�थत 
र मया�िदत बनाउने स�दभ�मा आव�यक आदेश जारी 
गन� अदालतको अ�तरिनिहत अिधकार�े�िभ� 
पन� त�यलाई इ�कार गन� सिकँदैन । कानूनमा सबै 
सम�याको समाधान रहेको ह��छ भनी प�रक�पना 
गन� पिन सिक�न । कानूनले स�बोधन गन� नसकेको 
िवषयको हकमा कानूनको सि�य र उिचत �या�या 
गन� अिधकार अदालतमा अ�तिन�िहत रहेबाट सो 
अिधकारको �योग गरी पनुरावेदन अदालत पोखराले 
जारी गरकेो िनद�शना�मक आदेशबाट िवप�ीह�मा 
अित�र� काय�बोझ थप भएको त�यको प�्ुयाई ंभएको 
देिखएन । पोखरा ज�तो िवदेशी पय�टकको अ�यिधक 
आवतजावत ह�ने ठाउमँा अझ थप पय�टक आउन 
�ो�साहन गनु�  पन�मा आम नेपाली ज�तै पय�टक चाडैँ 
स�ुनपुद�छ भ�ने अनमुान गरी भएको िनण�य उिचत 
मा�न सिकँदैन । नेपालको म�ुय आय�ोत पय�टन 
�यवसाय भएकोले गैरकानूनी ि�याकलाप भएगरकेो 
अव�थाबाहेक पय�टन �यवसाय विृ� गन� स�दभ�मा 
सरु�ाको �भावकारी �यव�था गनु�  पन�मा िनय��ण 
गन�तफ�  उ�मखु रही ��ततु पनुरावेदन पन� आउनलुाई 
समय सहुाउदँो मा�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट 
िनषेधा�ाय�ु परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठह�याई 

पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७१।४।२१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७०-WO-०८२४, उ��ेषण, 
अिधव�ा गोपाल�साद अया�ल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

िवभाग�ारा जारी प�रप�िबना अि�तयारी 
�ेिषत भएको होइन । िनवेदकले िजिकर िलएज�तो 
अि�तयारी नै नभएको िनकायबाट कुनै काय� ग�रएको 
छैन । �रट खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िवप�ी आ�त�रक राज�व 
िवभागसमेतको िजिकर रहेको ��ततु िनवेदनको 
त�यलाई हेदा�  मू�य अिभविृ� कर िनयमावली, 
२०५३ को िनयम ६१ मा िनयमावली काया��वयन 
गन� �योजनाथ� अथ� म��ालयले िनद�िशकाह� जारी 
गन� स�ने छ भ�ने �यव�था रहेको पाइयो । यसै 
�यव�थाअन�ुप नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित 
२०७०।६।२० को िनण�यबाट िनद�िशकामा प�रप�मा 
उि�लिखत िवषयह� समेट्ने िनण�य भएअनसुार 
आ�त�रक राज�व िवभागबाट िमित २०७०।७।३ 
मा प�रप� जारी भएको हो, िबना अि�तयारी प�रप� 
ग�रएको होइन भनी िवभागलगायतको िलिखत 
जवाफमा �प� ग�रएको देिखदँा अि�तयारीका 
स�ब�धमा िनवेदकले िलएको िजिकर �थािपत ह�न 
नस�ने ।

यसैगरी प�रप�मा उि�लिखत �ावधान मू�य 
अिभविृ� कर ऐन र िनयमावली िवपरीत छ भनी 
िनवेदकले िलएको िजिकर कानूनी �यव�थाअन�ुप 
�थािपत ह�न स�छ वा स�दैन ? भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�  मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को दफा ८ मा 
दता� भएको �यि�ले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको 
िनयमबमोिजम कर ला�ने मू�यमा कर िनधा�रण र 
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असलुउपर गनु�  पन� छ भ�ने �ावधान उ�लेख भएबाट 
कर िनधा�रणस�ब�धी अिधकार मू�य अिभविृ� कर 
तथा िनयमावलीबमोिजम ह�ने कुरामा अ�यथा देिखएन । 
यसै �ावधानअन�ुप ऐनको दफा ८(३) को काया��वयन 
�योजनाथ� भनी आ�त�रक राज�व िवभागबाट प�रप� 
ग�रएको उ�लेख गरी के-क�ता कुरालाई संरचना 
मा�ने ? �यावसाियक �योजनअ�तग�त के क�ता 
कुराह� पछ�न् लगायतका िवषयमा प�रप��ारा ग�रएको 
��ीकरणलाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

िनवेदकले प�रप�मा पचास लाख �पैयाभँ�दा 
बढी लागतका भवन, अपाट� मे�ट तथा सिपङ क��ले�स 
र िवभागले तोकेका अ�य संरचना भनी उ�लेख 
भएकोमा अ�य संरचना पिन यसैसरहका �यापार गन� 
�योजनले िनमा�ण गरी िब�� गन� �योजनका ह�नपुन� 
र य�ता संरचनामा मा�ै मू�य अिभविृ� कर लगाउने 
�यव�था ऐनमा भएको भनी िजिकर िलएको पाइयो । 
यस स�ब�धमा िवभागले थप �प� गद� िनमा�ण गरी 
िब�� गन�, �यवसाय गन� तथा आय आज�न गन� बनाइने 
भवन पिन �यावसाियक �योजनको लािग ह�ने ह�दँा 
य�ता �थायी स�पि�को �पमा लेखाङ्कन गरी आय 
आज�न ह�ने चाल ुवा �थायी स�पि�मा मू.अ.कर ला�ने 
कानूनी �यव�था िव�मान छ भनी ��ट गरकेो देिखने ।

कर ला�ने �योजनका लािग मू�य अिभविृ� 
कर ला�ने सबै व�त ु र सेवाह� गणना गन� भनी 
प�रप�मा उि�लिखत िवषय�ित पिन िनवेदकको 
असहमित रहेको पाइयो । यस स�ब�धमा के क�ता 
व�त ुतथा सेवामा मू�य अिभविृ� कर ला�ने हो भनी 
तो�ने अिधकार मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को 
दफा ८ ले �प� गरकेो र यसै �यव�थाअन�ुप नेपाल 
सरकारको िनण�यबमोिजम अिधकार�ा� िनकायले 
करको दायरामा रा�ने र यसैलाई प�रप�माफ� त 
जानकारी गराउने काय�लाई गैरकानूनी भ�न िम�ने 
अव�था नरहने ।  

आफूले उठाएको िवषय साव�जिनक हक 
वा सरोकारको िववाद हो, य�तो िवषयमा िनवेदन 

िदने हकदयैा आफूलाई �ा� छ भ�ने कुरामा पिन 
िनवेदकतफ� बाट बहस िजिकर ��ततु भएकोमा 
साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद भ�नाले कुनै 
खास �यि� वा �यि�ह�को सरोकारमा मा� केि��त 
नरही सव�साधारण जनता वा जनसमदुायको िहतमा 
केि��त रहेको ह�नपुछ�  भनी संवैधािनक �या�या गन� 
ग�रएको छ । नेपालको �याियक अ�यासलाई हेदा� 
पिन साव�जिनक सरोकारका िववादअ�तग�त समाजमा 
पछािड परकेा वग�, समदुाय तथा �े�को िहतमा आवाज 
उठाइएका, लैङ्िगक समानता र समता कायम गन� 
प�मा दाबी िलइएका तथा आवाजिवहीनह�को 
आवाज मखु�रत गन� उ�े�यले दायर भएका य�ता 
�रट िनवेदनह�मा मह�वपूण� आदशे भएका छन् । 
य�ता �रटह�मा हकदैयास�ब�धी िवषयमा लचकता 
अपनाउने ग�रएको छ । य�िप साव�जिनक सरोकारको 
िववाद िलएर अदालत �वेश गन� �यि�को पिन उ� 
िववादमा उठाइएको िवषय�ित ताि�वक सरोकार र 
साथ�क स�ब�ध रहेको ह�नपुन� ।

��ततु िनवेदनको हकमा हेदा� िनवेदकले 
उठाएको िवषय म�ुयतया मू�य अिभविृ� कर ऐन, 
२०५२ तथा ऐजनको िनयमावली, २०५३ मा भएको 
मू�य अिभविृ� करस�ब�धी �यव�थािवपरीत करको 
दरमा प�रवत�न ग�रएको तथा थप व�तमुा कर लगाइएको 
काय� कानूनिवपरीतको काय� हो भ�ने िवषयमा केि��त 
छ । उपयु�� िवषय आम जनताको सरोकारको िवषय हो 
भनी िनवेदकले ��ट गन� स�नभुएको छैन । िनवेदकले 
�थायी स�पि�का �पमा लेखाङ्कन भई आय आज�न 
ह�ने स�पि�मा मू�य अिभविृ� कर लगाउने भनी 
ऐनमा भएको �यव�था�ित पिन �� उठाएको देिख�छ 
भने घर ज�गा करम�ु �े� भएको ह�दँा यसमा ब�ने 
सरंचनाह�मा पिन कर लगाउन नह�ने भनी उ�लेख गर े
पिन यस िवषयमा उहाकँो मागदाबी �प� ह�न सकेको 
छैन । िनवेदकले उठाएका कितपय िवषयह� स�बोधन 
भएको ख�डमा रा�यको कर आ�दानीमा ��य� असर 
पन� तर कर दािय�वबाट मिु� पाउने वग� सव�साधारण 
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वा आम जनता ह�न स�ने भ�ने पिन दिेखदँैन । 
िनवेदकले आफूह� �वयम् ले आवाज उठाउन नस�ने 
आवाजिवहीनह�को आवाज मखु�रत गन� सकेको 
अव�था पिन छैन भने िनवेदनमा उठाइएको िवषय र 
िनवेदकका िबचमा ताि�वक सरोकार (Substantail 
Interest) तथा साथ�क स�ब�ध (Meaningful 
Relation) पिन नदेिखने ।

��ततु िनवेदनमा रा�यको सािधकार 
िनकायले िनयमानसुार मू�य अिभविृ� कर ला�ने व�त ु
वा �े�का स�ब�धमा मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ 
मा भएको �यव�था एवम् सोही ऐनले ��यायोजन 
गरकेो अिधकारको सीमािभ� रही गरकेो िनण�य 
तथा �यसै आधारमा आ�त�रक राज�व िवभागबाट 
िमित २०७०।७।३ मा जारी प�रप� गैरकानूनी एवम् 
�े�ािधकारिवहीन हो भ�ने अव�था नदेिखने । 

उपयु�� त�य एवम् �माणसमेतका आधारमा 
मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ तथा मू�य अिभविृ� 
कर िनयमावली, २०५३ मा भएको �यव�थाबमोिजम 
नै नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िनण�यसमेतका 
आधारमा आ�त�रक राज�व िवभागबाट िमित 
२०७०।७।३ मा जारी प�रप� तथा उ� प�रप�मा 
उि�लिखत करस�ब�धी �यव�था गैरकानूनी हो भ�ने 
नदेिखएको साथै साव�जिनक सरोकारको िववाद 
हो भनी िनवेदकले िजिकर िलएको भए पिन ��ततु 
िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�त�ुित िनवेदकको 
ताि�वक सरोकार (Substantail Interest) तथा 
साथ�क स�ब�ध (Meaningful Relation) रहेको 
भ�नेसमेत नदेिखएकोले यी िनवेदकलाई ��ततु 
िनवेदन गन� हकदैया नै नरहेकोसमेतका आधारमा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७०-CR- १३६४, अपहरण तथा शरीरब�धक, 

नेपाल सरकार िव. तेजबहादुर थापासमेत
��ततु म�ुामा अपहरण तथा शरीरब�धक 

िलने कसरु ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसलाको पनुरावेदन गन� �ितवादीह� तेजबहादरु थापा 
तथा ल�मण पनुले अ.बं.२०८ नं. बमोिजम अदालतमा 
हािजर भई गरकेो बयानमा िनवा�चन तयारीको �ममा 
छलफलमा रहेको अव�थामा जाहेरवालासमेतका 
�यि�ले �ितवादीम�येका तेजबहादरु थापासमेतलाई 
अपहरण गरी लगेकोमा उ�टो हामीलाई अपहरण गरकेो 
भनी झ�ुो जाहेरी िदएको हो भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेका छन् । पनुरावेदनप�मा सो कुराको 
पनुपु�ि� गद� जाहेरी दरखा�तलाई मा� आधार मानी 
कसरु ठहर गरकेो फैसला बदर गरी सफाइको िजिकर 
िलएको अव�था छ । �ितवादीह�उपर जाहेरवालाले 
राजनीितक झ�ुो अिभयोग लगाएको भनी िनजह�को 
सा�ीले गरकेो बकप�ले �ितवादीह�को भनाइ 
समिथ�त भइरहेको देिख�छ । यस म�ुाका �ितवादी 
तेजबहादरु थापाले जाहेरवालाम�येका कमलबहादरु 
पनुसमेतका �यि�उपर िकटानी जाहेरी िदई दायर 
भएको अपहरण तथा शरीरब�धकको कसरुमा म�ुा 
दायर भई सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत 
बागलङुबाट फैसलासमेत भइसकेको देिखने ।

��ततु म�ुामा पेस भएको अिभयोगप�को 
बेहोरा अ�ययन गदा�, कुन-कुन �ितवादीको उ� 
वारदातमा के, क�तो संल�नता र भूिमका र�ो, के, 
कित समान क-कसले लटुी लगे सो यिकन गरकेो 
अव�था छैन । फौजदारी म�ुामा आ�नो दाबी �मािणत 
गन� दािय�व अिभयोजन प�को रहेको त�यलाई मनन 
गदा� ��ततु म�ुामा अिभयोजन प�ले त�यय�ु र 
व�तिुन�ठ आधारमा अिभयोग �मािणत गन�सकेको 
अव�था देिखदँैन । घटना राजनीितक �ितशोधको 
कारण भएको त�य िमिसल सलं�न �माणबाट �थािपत 
भएको अव�था छ ।  �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेो त�यको प�रपिु� शङ्कारिहत �माणबाट 
नभएको ह�दँा  त�यय�ु एवम् व�तिुन�ठ �माणको 
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अभावमा गोलमटोल �पमा परकेो जाहेरी र सोही 
आधारमा दायर ग�रएको आरोपप�को आधारमा मा� 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु�  
�यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने ह�दँा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः ��ततु म�ुामा �ितवादीह�लाई 
जनही ४ वष� कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना गन� 
गरी स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०६९।३।५ को फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने ठह�याई िमित २०७०।९।१ मा पनुरावेदन 
अदालत बागलङुबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अनपुमा प�त
क��यटुरः िमन ुशाही 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-०८२०, 
उ��ेषण / परमादेश, नानी छोरी मान�धर िव. नेपाल 
ससेज फै��ी �ा.िल.समेत 

राजीनामा िलखतमै उ�लेख रहेको साधँ 
िसमानाको िजिकर िलई पखा�लले साधँ िसमाना छुट्याई 
भोगचलन गरी आएको िक�ा सधुार ग�रपाउ ँभनी िमित 
२०६५।१२।२४ मा मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�मा िदएको िनवेदनबाट मालपोत काया�लयले 
कानूनबमोिजम गरी िमित २०६६।३।१८ मा नया ँ
न�सा सधुारस�ब�धी िनण�य गदा� िवप�ी ��यथ�को 
नाममा �े�फल ०-१४-० ज�गा बढ कायम भएको 
रहेछ । ��ततु िनण�यउपर िनवेदकले िच� नबझुाई 
एकाितर २०६८।११।२९ मा यस अदालतमा �रट दता� 
गरकेो र अक�ितर २०६६।८।२५ मा ज�गा िखचोला 

म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा दता� भएको रहेछ । 
सो म�ुा िमित २०६८।३।२१ मा वादी दाबी नप�ुने गरी 
फैसला भएको र िनवेदकले िच� नबझुाई पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िमित २०६८।८।९ मा पनुरावेदन 
दता� भएको दिेखयो । ��तुत म�ुा मलुतबीमा रा�न 
भनी �वयम् िनवेदकले िमित २०६९।११।१४ मा 
िदएको िनवेदन मतुािबक नै पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।११।१४ को मलुतबी आदेश 
गरकेो देिखने ।

अतएव, कानूनी �ि�या चिलरहेको, िववादको 
ज�गा जोिडएको, िनवेदक तथा िवप�ी ��यथ� दवैुको 
सािबक तथा हालको न�साको िक.नं. फरक देिखएको 
र ��ततु हकबेहकको िवषयमा दवुै न�सा िभडाएर 
मातहतमा रहेको िवचाराधीन म�ुाबाट िनण�य ह�ने नै 
ह�दँा ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अशोककुमार �े�ी
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-०३३५, 
उ��ेषण, इ�दीरा �धानसमेत िव. �धानम��ी नथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६(५) 
ले ज�गाको �माण पेस गरी दता� गनु�पन� दािय�व र 
�माणको भार दाबी गन�मा राखेको देिख�छ । ��ततु 
ज�गाको उि�लिखत बकसप� र दता�को समया�तर 
क�रब ५३ वष� दिेखयो र यसिबचमा उ� ज�गा नेपाल 
सरकारका नाममा दता�समेत भएको पिन झ�डै १ 
दशकपिछ मा� दता�को �ि�या स�ु भएको देिखने । 

पत� जिनएको ज�गाका स�ब�धमा मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४(१) ले साव�जिनक ज�गा 
�यि� िवशेषको नाममा दता� गन� नह�ने आधार खोली 
अदालतकै आदेशबमोिजम मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारबाट िमित २०६९।२।१७ मा भएको 
िनण�य कानूनस�मत नै देिखदँा ��ततु िनवेदनको 
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मागदाबीबमोिजम �रट जारी गन� निम�ने ।
अतएव, ��ततु ज�गा पत� रहेको, िनवेदकले 

ज�गा दता�  �ि�यामा �माण प�ुयाउन नसकेको, 
िवल�ब गरी आएको, कानूनी उपचारमा साधारण 
अिधकार�े�को �योग ग�रसकेको र हकबेहकको 
िवषयमा मालपोत ऐन, २०३४ बमोिजम अिधकार�ा� 
अिधकारीबाट अदालतकै आदेशबमोिजमको यिकन 
िनण�य गदा�समेत छुट दता� गन� निम�ने भनी मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारको िमित २०६९।२।१७ को 
िनण�य कानूनस�मत नै देिखदँा अ�यथा भ�न िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अशोककुमार �े�ी
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७५-WO-०४०३, 
उ��ेषण / परमादेश, अमे�रका था� िव. दु�ध िवकास 
सं�थान, लैनचौरसमेत 

िनवेदक र िवप�ी द�ुध िवकास स�ंथान 
के��ीय काया�लय, लैनचौर काठमाड�िबच दिैनक दधु 
ढुवानी तथा िवतरणका स�ब�धमा करार भएको र 
सो करारबमोिजमको रकम दािखला नभए नगरबेाट 
करारको भङ्ग भएको देिखयो । यस�कार, यी 
िनवेदक र िवप�ीिबच करारीय िवषयव�तकुो िववाद 
रहेसमेतबाट करारकै सत�नामामा �प� उि�लिखत 
आपसी सहमित वा म�य�थताबाट िववादको समाधान 
गन� सहमत भएका करारीय िवषयव�तउुपर िव�मान 
वैकि�पक उपचारको बाटो अवल�बन नगरी �रटको 
�े�ािधकार देखाई दायर भएको ��ततु िनवेदनउपर 
�थम�ि�मै िनवेदन मागदाबीबमोिजमको परमादेश 
जारी गन� निम�ने ।

अतएव, िनवेदक र िवप�ी करार गन� 
स�म रहेका, दवैु स�म प�ले आपसी सहमित र 
�वत��तापूव�क कानूनबमोिजमको (करार) स�झौता 
स�प�न भएको, स�भािवत िववादको प�रक�पना 

गरी िववाद समाधानको संय��समेत यिकन गरकेो, 
स�झौताकै अधीनमा रही करार भङ्ग भएको र करारीय 
िवषयव�त ुिव�मान रहेको तथा (करार) स�झौतामा नै 
उि�लिखत रहेको वैकि�पक उपचारको बाटो रिहरहेकै 
अव�थामा �रट �े�ािधकारअ�तग�त दायर भएको 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अशोककुमार �े�ी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ काि�क २७ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CI-१२२८, उ��ेषण / 
िनषेधा�ा / परमादेश, िकसुनदेव ठाकुर िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, िसराहासमेत 

पनुरावेदक िकसनुदेव यादवले आफू 
काय�रत िव�ालयमा �.अ.को काय�भार स�हालेपिछ 
बरबझुारथको िवषयमा पूव� �.अ. सरुशे साहसगँ 
िववाद गरी सो िववाद चक� दै गएको कारण उ� िववाद 
समाधान गन� उ�े�यले अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
पनुरावेदकको अ�य� स�वा गरकेो देिख�छ । िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा १६ज(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशबमोिजम िव�ालयमा चक� दै गएको िववाद 
समाधान गन�को लािग अिधकार�ा� अिधकारीले 
पनुरावेदकको स�वा िमलान गरकेो भ�ने देिखदँा 
अिधकार�ा� अिधकारीले कानूनबमोिजम स�वा 
गरकेो भ�ने आधार िलई िनवेदन खारजे गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको आदेश मनािसब देिखन    
आउने । 

तसथ� िववेिचत त�य एवम् �माणको 
आधारमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट �रट 
खारजे ह�ने ठहर गरी िमित २०६९।१२।१५ मा भएको 
आदशे िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०६१२, उ��ेषण, 
�ेमकुमार �े� िव. काठमाड� महानगरपािलका, 
बागदरबारसमेत 

आ�नो अिधकार हनन भयो भ�नेले कत��य 
पिन पालना गरकेो ह�नपुद�छ । बोलप�मा उि�लिखत 
सत�ह� �वीकार गरी �यसको �ि�यामा समावेश 
ह�ने पनुरावेदकले �यसमा उि�लिखत सत�को पालना 
गन� कत��यलाई इ�कार गन� पाउने कानूनी आधार 
देिखदँैन । �य�तो सत� बोलप�को कुनै पिन बुदँामा 
वा �यसअ�तग�तको �प�टीकरण ख�ड, नोट (Note) 
आिद जहा ँभए पिन �यसको कानूनी हैिसयतमा कुनै 
�ितकूल असर पन� भ�ने अथ� गन� िम�ने आधार 
पनुरावेदकले पेस गन� सकेको नदेिखदँा टे�डर फाराममा 
उि�लिखत सत� र सो आधारमा धरौटी रकम जफत 
गन� गरकेो प�ाचारमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान दिेखन 
नआएकोले पनुरावेदन अदालतले �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको फैसला मनािसब दिेखन आउने ।

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता रहे भएको नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।३।८ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-RB-०२७०, सामिु�क 
िबमा स�ब�धमा, सकुन ब�नेत िव. िद ओ�रए�टल 
इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड, काि�तपथ 

कुनै िबमा ग�रएको सामानको �ितपूित� दाबी 
गन� िबिमतले स�झौतामा तोिकएबमोिजमका सत�ह� 
यथावत् �पमा पालना गरकेो ह�न ु आव�यक ह��छ । 
िबिमतले िबमालेख वा स�झौताका सत�ह�को पालना 
नगरकेो अव�थामा िबमकलाई समेत �ितपूित� िदनपुन� 
दािय�व िसज�ना नह�न पिन स�ने । िबमा ऐन, ०४९ र 
िबमा िनयमावली, ०४९ ले िबमास�ब�धी िवषयलाई 
िनयिमत गरकेो देिख�छ । िबमा िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ३२ को (१) (२) (३) ले िनज�वन िबमाको 
दाबी भ�ुानी �ि�या उ�लेख गरेको छ । जसअनसुार 
िबिमतले िबमा लेखबमोिजमको दाबी गनु�  पन� भएमा 
त�स�ब�धी स�पूण� िववरणह� खलुाई िबमकसम� 
िनवेदन िदनपुन�, िबिमतको िबमाको दाबी भ�ुानीको 
िनिम� आव�यक जाचँबझु गन� आव�यक परमेा 
िबमकले सभ�यर खटाउन स�ने र सभ�यरले �ितवेदन 
िबमकसम� पेस गरपेिछ �यसबार े िबमा लेखको सत� 
तथा सिुवधाको अधीनमा रही िबिमतले पाउन स�ने  
रकम उ�लेख गरी िबिमतलाई जानकारी िदन ुपन� भ�ने 
�यव�था रहेको छ । उ� कानूनी �ावधानलाई हेदा� 
कुनै पिन सामानको जोिखमलाई र�ावरण गन�का लािग 
िबमा ग�रएको छ भने िबमा दाबी गनु�  पन� प�रि�थित 
िसज�ना भएको अव�थामा िबमा लेखको सत� तथा 
सिुवधाको अधीनमा रही दाबी पन� आए िबमा दाबीको 
रकम भ�ुानी गनु�पन� ।

िबिमत शभु सकुन क�पनीले िबमक ��यथ� 
िद ओ�रए�टल इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडमा 
आ�नो पि�मना सल ढुवानीका �ममा ह�ने जोिखमको 
र�ावरणका लािग िबमा गरकेो देिख�छ । यसै स�दभ�मा 
उ� िबमा ग�रएको सामान ढुवानी गन� �ममा गाडीमा 
जलेर न� भएको भ�ने िवषय स�दभ�लाई हेदा� बा.५ 
च ९७०६ नं. को िनजी कारमा १९ काटु�नमा ९५० 
थान पि�मनासिहत काठमाड�बाट नेपालग�जको 
लािग िहडेँको गाडी तौिलहवा प�ुदा अचानक 
इि�जनबाट आगो िनि�कई गाडीमा आगो लागेको 
र स�पूण� सलह� जलेर न� भएको, जलेप�ात् को 
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खरानीसमेत राजमाग�का गाडीह�ले उडाएको भ�ने 
िबिमतको �ितिनिधले जानकारी उपल�ध गराएको, 
घटना�थलमा सामान जलेको कुनै आिधका�रक �माण 
नभेिटएको, खरानीसमेत नभेिटएको, गाडी जलेप�ात् 
तौिलहवा �हरी चौक�मा गाडी �याएर रािखएको, 
�हरी मचु�ुकामा पि�मना काटु�न जलेको खरानीको 
िच� फेला परकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी सभ�यरले 
�ितवेदन िदएको देिख�छ । उ� �ितवेदनले In the 
survey inspection we could not reach any 
strong conclusion regarding the loss ……. 
Thus, the indemnity of the claim depends 
upon the terms and condition of the policy. 
उ�लेख गरी जलेको स�ब�धमा कुनै िन�कष� िदन 
नसिकने र �ितपूित�को िवषय िबमा लेखको सत�ह�मा 
भर पन� भनी �ितवेदन िदएको देिखने ।

सभ�यरको �ितवेदनले सामान जलेको कुनै 
आिधका�रक �माण नभेिटएको भ�ने िन�कष� िदएको 
भए तापिन बा. ५ च ९७०६ नं. को िनजी कार जली 
पूण� �पमा न� भएको देिखएको सो कारको िभ� 
र जिमनमा समेत जलेको उलन कपडाको ज�तो 
देिखने धलुो खरानी रहेको भ�ने खलुाएको �हरीको 
घटना�थल मचु�ुकालाई अ�यथा मा�न ु पन� अव�था 
रहेको छैन । �यसैगरी परी�णको लािग पेस ग�रएका 
अवशेषह� कुनै कपडा डढेर बाकँ� रहेको अवशेष 
हो । सू�मदश� य��बाट परी�ण (microscopic 
examination) गदा�  उ� अवशेष र �यस उ�ोगबाट 
पेस ग�रएको धागोका नमनुा समान गणुको पाइयो 
भ�ने राि��य िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनको नितजा रहेको देिख�छ । तर िबिमतले 
िदएको नमनुाका आधारमा िबिमतकै अनरुोधमा ग�रएको 
�योगशाला परी�ण िबमकले र�ावरण गरकेो मालव�त ु
नै हो भनी िकटान गन� सिकने अव�था देिखएन । सो 
ह�नाले �हरीको घटना�थल मचु�ुका, सभ�यरले िदएको 
�ितवेदनसमेतका आधारमा िबिमतको सामान जली 
न� भएको पिु� भए पिन सो गाडीिभ� िबिमतले उ�लेख 

गरबेमोिजम प�रमाणमा िबमालेखले र�ावरण गरकेो 
व�त ुनै िथयो भनी यिकन गन� स�ने �माण नदेिखने ।  

��ततु म�ुामा िबमा ग�रएको सामान जलेर न� 
भएको ह�दँा िबमा सरु�ा उपल�ध गराई पाउ ँभ�ने िबिमत 
पनुरावेदकको िजिकर र िबिमतले आ�नो दािय�व पूरा 
नगरकेोले िबमा दाबी �थािपत नह�ने भ�ने ��यथ�को 
िजिकरलाई दवैु प�िबच भएको िबमास�ब�धी करारको 
स�दभ�मा िबमा लेखमा रहेका सत� तथा सिुवधाह�लाई 
अ�ययन गरी उ� �ितको �ितपूित�  िबमक क�पनीले 
भ�ुानी गनु�  पन� हो होइन भ�ने स�दभ�मा हेनु�  पन� 
देिखन आयो । यस स�ब�धमा करार ऐन, २०५६ दफा 
२ (क) ले करार भ�नाले दईु वा दईुभ�दा बढी प�िबच 
कुनै काम गन� वा नगन�का लािग भएको कानूनबमोिजम 
काया��वयन गन� सिकने स�झौता स�झनपुछ�  भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । सोही  ऐनको दफा ७१ मा करार 
पूरा गनु�  पन� समय र त�रकाको बारमेा करारमा करार 
पूरा गन� समय र त�रका उ�लेख भएकोमा उि�लिखत 
समयिभ� र उि�लिखत त�रकाबमोिजम करार पूरा 
गनु�  पन� छ भनी �यवि�थत गरकेो देिख�छ । िबमालेख 
पिन िवशेष �कृितको करार भएको ह�दँा य�मा 
िवशेष �यव�था िबमक र िबिमत दवैुलाई लाग ु ह�ने 
स�ब�धमा िववाद छैन । यसै स�दभ�मा Policy no. 
30902/21/063/1759/2009/00091 बाट िबिमतले 
Marine Insurance (in land Transit) िबमा 
िवप�ी िबमा क�पनीसगँ गरकेो दिेख�छ । सामानको 
बारमेा 950 pcs of Nepalese Pashmina 
shawls, Packed in cartoons। Details as per 
copy of Invoice No. 236 dated 16.12.2008 
and 238 dated 17.12.2008 submitted to the 
company भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यसले 
िबिमतले िबमा दाबीमा खलुाएको प�रमाणको पि�मना 
सलको िबमा गरकेो िवषयमा कुनै िववाद रहेन । �यसैगरी 
िबमा लेखमा Carrier’s name, consignment 
Note no & date, truck no. to be intimated 
भ�ने उ�लेख भएको देिखने । यसले ढुवानीपूव� नै 
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ढुवानीकता�को नाम, क�साइ�मे�ट नं., ढुवानी िमित 
तथा �क नं. िबिमतले िबमकलाई जानकारी गराउन ु
पन� सत�लाई उि�लिखत प�ह�िबच भएको करारमा 
�वीकार ग�रएको देिख�छ । करारको पालना �यितबेला 
ह��छ जब प�ह�ले आ-आ�नो सत� तथा दािय�व पूरा 
गद�छन् । करार  ऐनको दफा ७१ मा करार पूरा गनु�  पन� 
समय र त�रकाको बारमेा करारमा उ�लेख भएकोमा 
उि�लिखत समयिभ� र उि�लिखत त�रकाबमोिजम 
करार पूरा गनु�  पन� छ भ�ने �यव�था भएबाट समेत 
िबमालेखमा उ�लेख भएको सत�अनसुार ढुवानी िमित, 
ढुवानी गाडी नं. तथा िबल नं. िबमकलाई सामान 
ढुवानी गनु�अिघ जानकारी गराउन ु पन� दािय�वलाई 
�वीकार गरी करार गरकेो अव�थामा उ� दािय�व 
पूरा गनु�  िबिमतको लािग बा�या�मक पूव� सत� र कत��य 
देिख�छ, यो ऐि�छक सत� नभई यथाि�थितमा पालन 
गनु�पन� सत�को �पमा रहेको छ । िबिमतले ढुवानीकता� 
स�लायस�सगँ ढुवानी स�झौता गरी स�झौताप� 
िबमकलाई पेस गरकेो भ�नेस�म िजिकर िलएको देिखए 
पिन साव�जिनक ढुवानीको साधनबाट ढुवानी नगरी 
िनजी गाडीमा सामान पठाएको दिेख�छ । िबमालेखको 
सत� मतुािबक उि�लिखत िववरण िबमकलाई  जानकारी 
नगराएको भ�ने िबमक / ��यथ�को िजिकरलाई िबिमत 
पनुरावेदकले अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । यसले 
दवुै प�िबच भएको िबमालेखको सत�नामा िबिमतले पूरा 
गरकेो नदेिखने । 

िबमा ग�रएको सामान जलेर न� भएको 
र सामानको उिचत �ि�या प�ुयाई िबमा ग�रएको 
अव�था रहेको भए पिन दाबीको �योजनको िवचार गदा� 
िबिमतले िबमालेखमा तोिकएका िवशेष र बा�या�मक 
सत�ह� पूरा नगरकेो अव�थामा िबमालेखको पालना 
भएको भ�न स�ने अव�था नदेिखने । 

अतः िबमालेखमा रहेका आव�यक सत�ह� 
पूरा नगरकेो अव�थामा िबमा दाबीबमोिजमको 
�ितपूित�  िबिमतले पाउन नस�ने आधारमा भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।३।१७ मा 

भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकएन । पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल जेठ २७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०३९४, 
जालसाज, अि�बका पो�ेल  (भ�राई) िव. बासुदेव 
िघिमरसेमेत 

करार स�झौता भङ्ग गन� गरी खडा भएको 
िट�पणी र सोको जानकारी प� �मखु िज�ला 
अिधकारीसमेतले जालसाज गरी खडा गरकेोले 
त�कालीन �मखु िज�ला अिधकारीलाई समेत 
��यथ� बनाई ��ततु म�ुा दायर ह�न आएको स�दभ�मा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७(२) मा 
कुनै िनजामती कम�चारीउपर म�ुा चलाउनको लािग 
फौजदारी म�ुाको हकमा अि�तयारवालाको अनमुित 
�ा� गरकेो ह�नपुन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुाका हकमा पिन वादीले �मखु 
िज�ला अिधकारीउपर जालसाज म�ुा चलाउन 
अि�तयारवालाको अनमुित िलनपुन� देिख�छ । सो 
�योजनका लािग िफरादीले स�बि�धत अिधकारी र 
गहृ म��ालयसमेतलाई जानकारी गराएको प� तथा 
ह�लाकको रिसद िफरादसाथ पेस गरकेो भए तापिन 
म�ुा चलाउन अि�तयारवालाको �वीकृित �दान 
ग�रएको दिेखने बेहोराको कागजात िमिसल सामेल 
नदिेखने । वादीले दाबी गरकेो करार स�झौता भङ्ग 
गन� स�ब�धमा खडा भएका िट�पणी आदेश िज�ला 
�शासन काया�लयको िनयिमत �ि�याअ�तग�त 
फाटँवाला कम�चारीले उठाएको िट�पणी �मखु िज�ला 
अिधकारीबाट सदर भएको दिेख�छ भने सोही िट�पणी 
आदशेबमोिजम नै पनुरावेदकलाई िदइएको जानकारी 
प� तयार भएको देिख�छ । साथै ियनै िफरादी िनवेदक 
र ियनै ��यथ� िवप�ी भई पनुरावेदन अदालत 
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धनकुटामा दायर गरकेो िनषेधा�ा िमि�त परमादेशको 
�रट िनवेदनमा पेस गरकेो िलिखत जवाफमा उ� 
िट�पणी आदेश र जानकारी प� कानूनबमोिजम नै तयार 
भएको भ�ने िज�ला �शासन काया�लयको िलिखत 
जवाफ बेहोरालगायतका आधार, कारणलाई िव�ेषण 
गरी पनुरावेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट फैसला भइसकेपिछ 
पनुः पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालत धनकुटामा ियनै 
��यथ�ह� िव�� जालसाज म�ुा दायर गरकेोमा उ� 
अदालतबाट समेत वादी दाबी नप�ुने वा ��यथ�ह�को 
काय� जालसाज नठहन� गरी भएको फैसला उि�लिखत 
स�दभ�, कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा अ�यथा 
नदेिखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारणबाट िनवेदकसगँ ग�रएको करार ��य� �पमा 
िनजको काय� स�पादनसगँ स�बि�धत देिखएको, 
िनजको काय� स�पादन स�तोषजनक नभएमा �मखु 
िज�ला अिधकारीले िनजसगँको करार भङ्ग गन�स�ने 
कुरा पनुरावेदक र ��यथ�िबच भएको स�झौताबाट 
नै दिेखएको ि�थित, �मखु िज�ला अिधकारीले 
िनज पनुरावेदकको काय� स�पादनको कारण जनाई 
िनजसगँको करार भङ्ग गन� गरकेो िनण�य र सोको 
आधारमा तयार भएको िज�ला �शासन काया�लय, 
ते�थमुको च.नं.४४७५ को प�ले वादीसगँको 
सेवा करार स�झौता भङ्ग भएको जानकारी 
वादीलाई गराइएको देिखएको र उ� जानकारीप� 
अ�यथा नदिेखई उ� काय� काया�लयको िनयिमत 
�ि�याबमोिजम नै भए गरकेो भ�ने अव�था दिेखएको 
ि�थितसमेतबाट �ितवादीह�को काय� जालसाजपूण� 
रहेको भ�ने अव�था नदेिखदँा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट िमित 
२०६९।११।१० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-०४१०, माना 
चामल, कुिबरमान राई िव. असारीमाया राईसमेत 

कानूनतः अंश पाउने �यि�ले अंश 
नपाउ�जेलस�म मानाचामल भराई पाउने अव�था 
रह�छ । मानाचामलको रकम के कित िनधा�रण गन� 
भ�ने कुराको कुनै गिणतीय मापद�ड नदेिखएको 
अव�थामा वादीको अव�था र �ितवादीको हैिसयत 
िवचार गरी िमिसल संल�न �माणह�का आधारमा 
अदालतले �याियक मन �योग गरी सो िनधा�रण ग�रने 
हो । अतः सामा�यतया मानाचामल भराउनपुन� खच�को 
िनधा�रण �ितवादीको आय�ोत एवम् िनजको आिथ�क 
ि�थित, �ितवादीले पालनपोषण गनु�पन� प�रवारको 
सद�य सङ्�या र �ितवादीको आ�दानीको �तरलाई 
आधार मा�नपुन� ह��छ । �ितवादीले आफूले मािसक 
�.२६,१९०।- िनविृ�भरण पाउने कुरा �वीकार 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीको �ितउ�रप�मा िवदशेमा 
से�य�ुरटी सेवा गरबेापत पाउने रकमबाट खच� भई 
�.२०,०००।- बाकँ� रहने गरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । िनजह�को खेतबारी रहे भएकोमा समेत िववाद 
देिखदँनै । वादीह�को अ�य आय�ोत रहे भएको भ�ने 
�ितवादीको िजिकर रहे भएको अव�था छैन भने र 
िनजह�ले अंशबापतको स�पि� �ा� ग�रसकेको भ�ने 
अव�थासमेत िमिसल संल�न कागजातबाट नदेिखने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीसगँ आि�त 
प�रवारको सद�य सङ्�या वादीह� दईुजनासिहत 
६ जना रहेको दिेख�छ । �ितवादीले मािसक �पमा 
�ा� गन� िनविृ�भरणको रकम, कपनको घरबाट 
�ा� ह�न आउने भाडा, खेतीबारीसमेतबाट ह�न 
आउने आ�दानी, �ितवादीले िवदेशमा से�य�ुरटी 
सेवा गरबेापत �ा� गन� रकम र लगाउको अंश चलन 
म�ुामा पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
�ितवादीको िज�मामा रहेको स�पि�को आधारमा 
वादीह�लाई मािसक �पमा �.२०,०००।- का दरले 
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ह�ने रकम माना चामलबापत भराइिदने गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट फैसला भएको देिख�छ । �ितवादी 
कुिवरमान राईको आिथ�क ि�थित एवम् आय�ोतको 
आधारमा भएको उ� फैसला अ�यथा नदिेखएको 
ि�थितमा पनुरावेदन अदालतको फैसला निमलेकोले 
बदर ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर र सोही बेहोराको 
पनुरावेदक �ितवादीका तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् 
अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
कुिबरमान राईको आिथ�क ि�थित एवम् आय�ोतको 
आधारमा वादीह�लाई िनज �ितवादीबाट मािसक 
�.२०,०००।- (िबस हजार) का दरले ह�ने रकम माना 
चामलबापत भराइिदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।१२।२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-२०२९, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, बिबन राई िव. नेपाल सरकार 

म पनुरावेदकले आरोिपत कसरुमा दवुै 
िनकायका इ�कार रही बयान गर ेतापिन सो इ�कारी 
बयानलाई बेवा�ता गरी केवल िलखतमा सहीछाप 
गरकेो �वीकार गरकेो भ�ने कुरालाई म िव��को 
�माणमा िलई भएको फैसला कानूनिवपरीत भएको 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गरी हेदा� , आ�नो इ�छािवपरीत 
�.४,२०,०००।- (चार लाख िबस हजार �पैया)ँ रकम 
िलएको भनी कागजमा सहीछाप गराएको भ�ने म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा आ�नो इ�छािवपरीत 
जबरज�ती �.४,२०,०००।- (चार लाख िबस हजार 
�पैया)ँ ज�तो ठुलो रकम िलएको भनी सहीछाप 
गराइसकेपिछ िनज पनुरावेदक �ितवादीले �यस 

काय��ित कहा ँकुन िनकायमा गएर के क�तो उजरु गरकेो 
वा सो िलखत बदर गराउन के क�तो कदम चालेको 
भनी केही खलुाउन सकेको पाइदँनै । यसरी कागजमा 
रहेको सहीछाप आ�नो हो तर आ�नो म�जरुीबेगर 
जबरज�ती कागजमा सहीछाप लगाउन बा�य बनाएको 
भ�ने िजिकर िलदैँमा पनुरावेदक �ितवादी िनद�ष 
रहेको भ�ने अनमुान गन� सिकने अव�था रहदँनै । 
आ�नो कथनलाई सािबत गन� व�तिुन� �माण पिन 
पेस गन� स�न ु पन� ह��छ जनु पनुरावेदक �ितवादीले 
��ततु गन� सकेको पाइदँनै । सो िलखत जबरज�तीसगँ 
गराएको हो भने करकापतफ�  उजरु गन� स�नपुन�मा सो 
गन� सकेको अव�थासमेत नदेिखने । 

अतः जाहेरी दरखा�त, पीिडतको बयान र 
िमित २०६८।४।२७ को िलखत कागजमा �ितवादीले 
सहीछाप गरकेो िठक साचँो हो भनी आफँैले �वीकार 
गरी गरकेो बयान कागजबाट पनुरावेदक �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� अनमुितसमेत निलई 
जाहेरवालीको देवर पीिडत मिव�� राईलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलएको भ�ने देिखन 
आएकोले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७२।५।१४ मा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरुमा ऐ.ऐ. को 
दफा ४३ बमोिजम कैद एक वष� छ मिहना र जनही 
�.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७५-WH-०१५८, 
ब�दी��य�ीकरण, िपतकुमारी भुजेल िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

ब�दी सूय�बहादरु भजुेललाई प�ाउ गरी म�ुा 
दायर गदा� िनवेदकउपर बम िव�फोटन गराई कत��य 
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�यान, �यान मान� उ�ोग, रा�य िव��को अपराध 
र सङ्गिठत अपराध म�ुाको अिभयोग लगाएको र 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट उ� म�ुामा थुनछेक 
आदेश ह�दँा पपु��का लािग कारागार काया�लयमा पठाएको 
देिख�छ । िनज थनुवुाउपर लगाइएको आरोप ठहर ह�ने 
वा नह�ने के हो तथा थनुवुा कसरुदार ह�न् वा होइनन् 
भ�ने स�ब�धमा सो म�ुा हेन� सािधकार िनकायबाट 
िनण�य ह�ने नै ह��छ । उ� िवषय ब�दी��य�ीकरणको 
�रटबाट िववेचना गन� िम�दनै । सो िवषयका स�ब�धमा 
म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायबाटै सबदु �माणको 
�या�या िव�ेषण गरी उिचत िनण�य ह�न बाकँ� नै रहेको 
देिख�छ । यस�कार म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायले 
कानूनबमोिजम िनण�य गनु�अगावै  िनवेदकउपर लागेको 
आरोपको स�ब�धमा अनसु�धानसमेतका लािग कानूनी 
�ि�या प�ुयाई िनवेदकलाई अदालतको आदेशले 
थुनामा रािखएको अव�थालाई गैरकानूनी थनुा भनी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निम�ने । 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न िनवेदक थुनामा 
रहेको ह�नपुन� र सो थनुवुा गैरकानूनी रहेको ह�नपुछ�  । 
गैरकानूनी थनुा भएको अव�थामा मा� यस �कारको 
आदेश जारी ग�रने हो । िनवेदक थनुामा रहेको भए पिन 
िनजलाई बम िव�फोटन गराई कत��य �यान, �यान 
मान� उ�ोग, रा�य िव��को अपराध र सङ्गिठत 
अपराध म�ुाको कसरुमा अनसु�धान भई अिभयोजन 
गरी िनजलाई लिलतपरु िज�ला अदालतको आदेशले 
पपु��को लािग थनुामा पठाएको दिेख�छ । म�ुा 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको र सािधकार िनकायको 
आदेशबाट िनवेदक ब�दी थनुामा रहेको दिेखदँा 
�यसलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको मा�न निम�ने ।

तसथ�ः िनवेदकउपर बम िव�फोटन गराई 
कत��य �यान, �यान मान� उ�ोग, रा�य िव��को 
अपराध र सङ्गिठत अपराध म�ुाको अिभयोग लगाएको 
र म�ुा हेन� सािधकार िनकाय लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट उ� म�ुामा थनुछेक आदेश ह�दँा पपु��का 
लािग कारागार काया�लयमा पठाएको अव�थामा सो 

थनुालाई गैरकानूनी थनुा भ�न िमलेन । िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी 
हकमा आघात परकेो नदिेखदँा िवप�ीह�को नाममा 
िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७५-WH-०१७६, 
ब�दी��य�ीकरण, िसता �धान िव. सुरशेकुमार 
�े�समेत 

वेदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ 
मा वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरुको अनसु�धान र 
तहिककात िशष�कअ�तग�तको उपदफा (१) मा “यो ऐन 
वा यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयमिवपरीत कुनै कसरु भए 
गरकेो वा ह�न लागेको कुरा कसैको उजरुी परी वा अ�य 
कुनै त�रकाबाट ��य� वा अ��य� �पमा िवभागलाई 
जानकारी ह�न आएमा िवभागले क�तीमा राजप�ाङ्िकत 
ततृीय �ेणीको अिधकृतलाई अनसु�धान अिधकृत 
तोक� सोस�ब�धी कसरुको अनसु�धान र तहिककात 
गराउन स�ने छ” भ�ने र उपदफा २ मा “उपदफा 
(१) बमोिजम कसरुको अनसु�धान तथा तहिककात 
गदा� वा सबदु �माण सङ्कलन गदा� कसरुमा सलं�न 
�यि�लाई िगर�तार गन�, कसरुको स�ब�धमा जनुसकैु 
�थानको खानतलासी िलने, कसरुसगँ स�बि�धत 
कागजात वा अ�य िचजव�तहु� आ�नो िज�मामा 
िलने, बयान गराउने र मचु�ुका तयार गन�समेत 
�चिलत कानूनबमोिजम �हरीले पाएसरह सबै 
अिधकार अनसु�धान अिधकृतलाई ह�ने छ” भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसरी नै उपदफा (३) मा 
“उपदफा (२) बमोिजम अनसु�धान तथा तहिककात 
गदा� अनसु�धान अिधकृतले अिभय�ुलाई बयान गराई 
त�काल �ा� �माणबाट कसरुदार दिेखने पया�� आधार 
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भएमा कारण खोली तारखेमा रा�न, धरौट वा जमानत 
िलई छाड्न वा धरौट वा जमानत िदन नसकेमा म�ुा 
हेन� अिधकारीको अनमुित िलई थुनामा राखी कारबाही 
गन� वा एक पटकमा सात िदनमा नबढाई बढीमा ितस 
िदनस�म म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुित िलई थुनामा 
रा�न स�ने छ” �यव�था रहेको देिख�छ । यसबाट 
िव�णकुुमार �धानलाई म�ुा हेन� सािधकार िनकाय 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा पेस गरी उ� 
िनकायको अनमुितले अनसु�धानका लािग वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१(३) बमोिजम 
थुनामा रा�न स�ने नै देिखने ।

िनवेदकका पित िव�णकुुमार �धानलाई 
िबनाकारण लेनदेनको िवषयमा प�ाउ गरी 
अनसु�धानको िनिम� भनी िहरासतमा राखी गैरकानूनी 
थुनामा रा�ने काय� गरकेा छन् भनी िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो भए पिन फुवा� शेपा�समेतको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी िव�णकुुमार �धान भएको 
वैदेिशक रोजगार कसरु म�ुामा म�ुा हेन� सािधकार 
िनकाय वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा पेस गरी 
�याद थपसमेत भइरहेको अव�थामा िनजको िनवेदन 
बेहोराको िव��त ह�ने कुनै आधार �माण िनजतफ� बाट 
��ततु ह�न आएको देिखएन । केबल �रट िनवेदनमा 
बेहोरा उ�लेख गरकैे आधारमा आरोिपत कसरुमा 
िनजको सलं�नता िथएन भनी िन�कष�मा प�ुन र सो 
आरोपअ�तग�त म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायबाट 
अनसु�धानको िसलिसलामा �याद थपको काय�समेत 
पूरा गरी रािखएको थुनालाई गैरकानूनी थनुा मा�न 
निम�ने ।

म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायले 
कानूनबमोिजम �याद थप गरी िनवेदकउपर 
लागेको आरोपको स�ब�धमा अनसु�धानका 
लािग कानूनी �ि�या प�ुयाई िनवेदकलाई थुनामा 
रािखएको अव�थालाई गैरकानूनी थुना भनी  
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िम�ने दिेखन 
आएन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न िनवेदक 

थनुामा रहेको ह�नपुन� र सो थुनवुा गैरकानूनी रहेको 
ह�नपुछ�  । गैरकानूनी थनुा भएको अव�थामा मा� 
यस �कारको आदेश जारी ग�रने हो । िव�णकुुमार 
�धानलाई म�ुा हेन� सािधकार िनकाय वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा पेस गरी �याद थप भई सोअनसुार 
अनसु�धानका लािग थुनामा रहेको दिेखदँा �यसलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको मा�न निम�ने ।

तसथ�, मािथका �करणह�मा ग�रएको 
�या�या एवम् िववेचनाका आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदनका िनवेदक िव�णकुुमार �धानलाई रािखएको 
थनुा गैरकानूनी रहेको नदेिखदँा हाल िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ग�ररहन ु पन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०६७-CR-११६१, १२०३ ०६८-CR-
००२८, घसु (�रसवत), डोलबहादुर काक� िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. �वामी ��ान�द 
उदासीनसमेत र �वामी ��ान�द उदासीनसमेत िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी डोलबहादरु काक�ले कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिखए तापिन िमित २०६७।५।१४ को 
खानतलासी मचु�ुकामा िनजको झोलाबाट उजरुवाला 
राजकुमार राई नामको �वेश-प�को �ितिलिपको खाली 
ठाउमँा “c।o मा.िड.िव. काक�, अ�तरवाता� आज १० 
गतेको लािग १ मा� अनरुोध छ, जसरी भए पिन पास 
ग�रिदन ु ह�न अनरुोध छ” भ�ने बेहोरा लेखी �यसको 
तलबाट ह�ता�र भएकोमा उ� ह�ता�र मैले लेखेको 
होइन भनी इ�कारी बयान गरकेो पाइ�छ । �वेशप�मा 
लेिखएको उ� बेहोरामा �ितवादी इ�कार रहेको भए 
तापिन सो स�ब�धमा आयोगले िमित २०६७।५।२१ 
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मा उजरुवाला राजकुमार राई नामको �वेशप�को 
�ितिलिपमा लेिखएको िववाद��त ह�ता�र एवम् 
द�तखत र वीर अ�पतालमा मेिडकल जाचँ गन� 
�याउदँा �ितवादीले �वा��य परी�ण गन� नमानी 
हामी िबरामीसिहतका टोली िफता� भयौ ँभनी लेिखएको 
ह�तिलिप र द�तखत एकआपसमा िम�छ, िम�दैन ? 
भनी के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालामा परी�ण 
गन� पठाउदँा उ� �योगशालाको िमित २०६७।५।२२ 
को �ितवेदनमा �वेशप�मा लेिखएको ह�तिलिपलाई 
O2, द�तखतलाई Q1 र मेिडकल जाचँ गन� नमानी 
िफता� आउदँा लेिखएको ह�तिलिपलाई S2 र 
द�तखतलाई S1 मा िवभाजन गरी ह�तिलिप तथा 
द�तखत परी�ण गदा� Q1 र S1 अ�तग�तको द�तखत 
पूर ैिमलेको र Q2 तथा S2 अ�तग�तका ह�तिलिपम�ये 
अ, त, क, म, अ�रह�को गणुमा केही समानता पाइए 
तापिन ह�तिलिपको पया��त नमनुाको अभावमा 
�प� राय िदन नसिकने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाबाट 
ह�तिलिपको पया��त नमनुाको अभावमा �प� राय िदन 
नसिकएको भ�ने बेहोरा लेखी आएपिछ �वेशप�को 
ह�तिलिप र डोलबहादरुले �वह�ताले लेखेको 
बयानको �ितिलिप जाचँ गराउन पनुः पठाएकोमा 
डोलबहादरु काक�को िववाद��त �लेखको ह�तिलिप 
र नमनुा ह�तिलिपमा समानता पाइएको भ�ने बेहोरा 
लेखी आएको देिख�छ । उपयु�� रायलाई द�तखत 
तथा ह�तिलिप परी�ण गन� िवशेष�ह�ले समथ�न गरी 
अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत गरबेाट �वेश-
प�मा “c।o मा.िड.िव. काक�, अ�तरवाता� आज १० 
गतेको लािग १ मा� अनरुोध छ, जसरी भए पिन पास 
ग�रिदन ुह�न अनरुोध छ” भनी लेिखएको ह�तिलिप र 
सोमा भएको द�तखत �ितवादी डोलबहादरु काक�कै 
भएको त�य पिु� ह�न आउने । 

अि�तयारबाट टोलीिभ� प�ने िबि�कै 
�पैया ँमेरो िव�तारामा राखी निजकैको कुस�मा बसेको 
भनी �वामी ��ान�दले बयान गरकेो दिेख�छ । िनजको 

उ� बयान निजकै कालो झोला राखी रातो �लाि�कको 
कुस�मा बसी हात िफँजाएको डोलबहादरुको ति�बर, 
िव�तारामा �वामी ��ान�द बसेको ति�बर, सोही 
कोठामा घर धनी भिनएका भाइकाजी �े�ले बरामद 
भएको रकम अवलोकन गरकेो ति�बरसमेतबाट 
�ितवादीह� दवुैजनाले राजकुमार राईबाट घसु �रसवत 
िलएको पिु� ह�न आएको छ । बरामदी मचु�ुका र मािथ 
उि�लिखत त�काल िखिचएका त�वीरलाई अ�यथा 
�मािणत गराउन सकेको अव�था नदेिखने । उजरुवाला 
राजकुमार राईलाई �हरी िनरी�क पदमा पास गराई 
िदने बेहोराबाट �वेशप�मा लेिखएको ह�तिलिप र 
द�तखत �ितवादी डोलबहादरु काक�को नै भएको त�य 
िवशेष�बाट भएको परी�ण �ितवेदनबाट �मािणत 
भइरहेको छ भने अक�तफ�  उजरुवाला राजकुमार 
राईले डोलबहादरु काक�सगँ भेटघाट ह�दँा रकम खच� 
नगरी जाचँ पास भइ�न भनेकोले आयोगबाट �मािणत 
गराई रकम �.१ लाख िनजलाई िदएकोमा सोही 
रकम बरामद भएको हो भनी बकप�समेत गरकेोबाट 
उजरुी बेहोरामा उ�लेख भएबमोिजम डोलबहादरु 
काक�समेतले �रसवत माग गरकेो रकम आयोगबाट 
�मािणत भई �ितवादी �वामी ��ान�दको कोठाबाट 
�वामी ��ान�द र डोलबहादरुबाट रकम बरामद भई 
िनजह� दवुैजना प�ाउ परकेो दिेखदँा �ितवादी 
डोलबहादरु काक�ले उजरुवाला राजकुमार राईलाई 
�हरी िनरी�क पदमा जािगर लगाइिदने भनी िनज 
उजरुवालाबाट �रसवत िलएको त�य पिु� ह�न आउने ।

बरामदी मचु�ुकामा मलाई बलपूव�क सहीछाप 
गराइएको हो, अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले कपटपूण� ढङ्गबाट फसाएको हो भनी 
डोलबहादरु काक�ले बयान गरकेो देिख�छ । िनज 
त�कालीन सिंवधान सभाको सभासद ्एवम् सांसदसमेत 
रहेको र एउटा िज�मेवार पाट�को सद�यसमेत रहेकोले 
िनजलाई आयोगबाट खटी गएका रा��सेवकले 
बलपूव�क सहीछाप गराउन स�ने अव�था र कारण 
देिखदँनै । �य�तै अि�तयारबाट िनजलाई कपटपूण� 
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ढङ्गबाट फसाउन ुपन� के कारण हो र आयोगमा रहेका 
कुन कम�चारी वा सद�यसमेतले िनजलाई फसाउन 
चलखेल गरकेो हो ? सो स�ब�धमा िव�वास गन� 
सिकने व�तिुन� एवम् भरपद� �माण गजुान� सकेको 
नदेिखने । �ितवादी िड.िव. भ�ने डोलबहादरु काक�का 
हकमा िनज त�कालीन सिंवधान सभाको सभासद ्
भएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२(घ) बमोिजमको रा��सेवकको प�रभाषािभ�ैको 
पदािधकारी रहे भएको भ�ने स�ब�धमा मािथ उ�लेख 
भइसकेकोले सो स�ब�धमा थप उ�लेख ग�ररहन 
परने । िनजउपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१) र ३(२) बमोिजम सजाय ह�न साथै सोही 
ऐनको दफा २४ बमोिजम थप सजायको माग दाबी 
िलई अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । मािथ �करण 
�करणह�मा िववेचना भएबमोिजम यी �ितवादीले 
उजरुवाला राजकुमार राईबाट िनजलाई �हरी िनरी�क 
पदमा नोकरी लगाइिदने �लोभनमा पारी बरामद भएको 
रकम �.१,००,०००।– (एक लाख) घसु �रसवत 
िलएको पिु� ह�न आएकोले िनजलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अ�तग�तको कसरुमा ऐ. 
ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोिजम ४ चार मिहना कैद 
र िबगो �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना ह�ने 
र ऐ.ऐ.को २४ नं. बमोिजम थप २ (दइु) मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई िवशेष अदालतबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अब बरामद भएको िमितभ�दा अिघ नै घसु 
�रसवतबापत लगेको �.३,०५,०००।– र बरामद 
भएको �.१,००,०००।– समेत दवैु ज�मा िबगो कायम 
गरी फैसला गनु�  पन�मा घटी िबगो कायम गरी भएको 
फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा�, ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(२) नं. 
बमोिजम सजायको माग दाबी िलई अिभयोगप� दायर 
भएको देिख�छ । ऐ.ऐ.को दफा ३(१) मा �रसवत िलने 

िदनेलाई ह�ने सजायका स�ब�धमा �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । जसमा “रा��सेवक वा रा��सेवक ह�न लागेको 
कुनै �यि�ले आ�नो ओहदा वा सोस�ब�धी कुनै काम 
गन� वा ग�रिदएबापत वा नगन� वा नग�रिदएबापत वा 
आ�नो ओहदा वा सोस�ब�धी कुनै काम गदा� कुनै 
�यि�लाई मोलािहजा वा अिन� गन� वा गराइिदएबापत 
वा नगन� वा नगराइिदएबापत आ�नो वा अ� कसैको 
िनिम� �रसवत िलएमा वा िलन म�जरु गन�लाई कसरुको 
मा�ाअनसुार देहायबमोिजम कैद र िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ह�ने” भनी ऐ. देहायको (ग) मा “पचास हजार 
�पैयाभँ�दा बढी एक लाख �पैयासँ�म िबगो भए चार 
मिहनादेिख ६ मिहनास�म कैद ह�ने” कानूनी �यव�था 
रहेको पाइने । बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत रकम 
िलनभु�दा पिहले पिन यी �ितवादीले राजकुमार 
राईबाट �.३,०५,०००।- घसु �रसवत िलइसकेको 
भए उ� रकम के क�तो प�रप�चबाट कसले कसलाई 
िदएको हो, सो िदएको दिेखने व�तिुन� �माण पेस गरी 
अिभयोग दाबी पिु� गराउन ु पन�मा अिभयोजन प�ले 
अिभयोग दाबीबाहेक सो दाबी पिु� गन� अ� कुनै �माण 
गजुान� सकेको देिखएन । यस ि�थितमा अिभयोग 
दाबीका आधारमा मा� ठोस एवं व�तिुन� �माणको 
अभावमा ३,०५,०००।– समेत घसु �रसवत िलएको 
भनी ठहर गनु�  �यायोिचत नह�ने । 

तसथ� उपयु�� त�य, आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादीम�येका �वामी ��ान�द 
उदासीको हकमा िनजको म�ृय ुभइसकेको स�ब�धमा 
मािथ उ�लेख भइसकेकोले सो स�ब�धमा केही 
गनु�  परने । पनुरावेदक �ितवादी िड.िव. काक� भ�ने 
डोलबहादरु काक�को हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३(१) अ�तग�तको कसरुमा ऐ. 
ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोिजम बरामद भएको रकम 
�.१,००,०००।– (एक लाख) ज�रवाना र ऐ.ऐ.को 
२४ नं. बमोिजम थप २ (दईु) मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई िवशेष अदालतबाट िमित २०६७।१२।०६ मा 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िच�तामणी शमा�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-१५०३, जबरज�ती 
करणी, महेशकुमार साह िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी 
गदा�गद� भागेका ह�न् भ�ने बेहोराको कागजलाई 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
जाहेरवालीक� छोरी प�रवित�त नाम च कुमारीलाई 
आफूले जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी आरोिपत 
कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीको 
अनसु�धानको �मको सािबती बयानसगँ मेल खाने 
गरी पीिडत  बािलकाले  �ार�भमा  गरकेो कागज  र 
पिछ  गरकेो  बकप�को  अ�तव��तकुा आधारभूत 
कुराह�मा  असङ्गित  दिेखएको छैन । अदालतमा 
िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कारी बयान गर े
तापिन अनसु�धानको �मको आ�नो सािबती  बयान 
�वे�छािव�� भएको  भ�ने कुरा िनजले  �मािणत 
गराउन  सकेको  अव�था छैन भने वारदात िमितकै 
िदन भएको िमिसल संल�न घटना�थल मचु�ुकामा 
घटना�थलमा रगतका िछटाह� दिेखएको, घटना�थल 
वरपरको झार मडा�रएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । िववादरिहत र आधारभूत �वत�� �माणबाट 
इ�कारी बयान समिथ�त ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीको �माणिबनाको इ�कारी बयान मा�लाई 
आधार िलई �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सफाइ 
िदन ु�यायको रोहमा उपय�ु नह�ने ।

व�ततु: जबरज�ती  करणी  म�ुामा पीिडत 
नै पिहलो सा�ी ह�ने र  पीिडतको  भनाइले सवा�िधक 
मह�व रा�ने ह��छ । �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती 
करणी नगरकेो भए ६ वष� मा�ैक� पीिडतले िनजलाई 

िकटान गरी देखाउनपुन� अ�य कुनै कारण, प�रि�थित 
देिखन आएको छैन । जबरज�ती करणीज�तो सङ्िगन 
अपराधमा छोरीलाई पीिडतका �पमा उ�याई पीिडतको 
आमाले नै �ितवादीउपर जाहेरी िदएको अव�था छ । ६ 
वष�क� पीिडतका स�ब�धमा आ�नो इ�जत, �ित�ा र 
नारी अि�मतामा आचँ आउने गरी जाहेरवाली िनजक� 
आमाले अकारण पो�नपुन� िव�सनीय आधार देिखन 
आएको छैन । अत: जबरज�ती करणी नभएको भए 
आ�नी ५ वष�क� छोरीलाई उनाउ �यि�ले जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी आमाले िदएको िकटानी जाहेरीलाई 
अ�यथा भ�न सिकने ि�थित आधार कारणबाट 
नदिेखएको ��ततु म�ुामा िमिसल संल�न �माण, 
कागजात एवम् �ितवादीउपरको जाहेरी बेहोरा, िनजको 
अदालतसम�को बयान र पीिडतको कागज एवम् 
िनजले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट आरोिपत 
कसरुमा िनज �ितवादीको संल�नता रहेनछ भनी मा�न 
िम�ने आधार नदेिखने ।

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा वीय� 
�खलन नभएको, पीिडतको क�याजाली न�याितएको, 
योिनमा िलङ्गको �वेश नभएको अव�थामा 
पीिडतउपर जबरज�ती करणी ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला िमलेको छैन, आफूले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी नगरकेोले आरोिपत 
कसरुमा सफाइ पाउनपुद�छ भ�ने �ितवादीको म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । सो स�ब�धमा 
िवचार गदा�, पीिडत �वयम् र जाहेरवाला िनज 
पीिडतक� आमाले िनज �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी अदालतमा समेत बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ भने जबरज�ती करणी म�ुामा सामा�यतया 
��य�दश� सा�ीको उपि�थित नह�ने ह�दँा पीिडत नै 
घटनाको आधारभूत गवाह ह�ने, िनजले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतसम� �य� गरकेो कुरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(ख) (क) बमोिजम 
��य� र िनणा�यक �माणको �पमा िलनपुन� ।

जबरज�ती करणीको वारदातमा वीय� �खलन 
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नभएको अव�थालाई जबरज�ती करणी भएको मा�न 
निम�ने भनी वीय� �खलनको अव�थालाई अिनवाय� 
त�वको �पमा राखेको दिेखदँैन । योिनमा िलङ्गको 
केही भाग �वेश गर े मा� पिन जबरज�ती करणीको 
वारदात ह�नको लािग पया�� ह�ने ह��छ । �यसमा पिन 
जबरज�ती करणीको काय�बाट पीिडतको क�याजाली 
�याितएको नै ह�नपुन� भ�ने अव�था पिन हे�रदँैन । 
पीिडतलाई समाती भइुमँा लडाई क��  फुकाली िलङ्ग 
घसुारकेो आधार, �माणह�बाट देिखएको अव�थामा 
�ितवादीको िलङ्गको पूण� �वेश (Complete 
penetration) र वीय� योिनमा �खलन (Emission 
of semen) नभएको वा पीिडतको क�याजाली 
(Hymen) न�याितएको अव�थालाई आधार बनाएर 
यी कुराह�को अभावमा �ितवादीले पीिडतलाई करणी 
नगरकेो ठहर गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

�ितवादीलाई बालक ठहर गरी िनजको 
हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोगमा आधा 
सजाय गन� गरी स�ु फैसला भएकोमा पनुरावेदन 
अदालतबाट �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
वारदातमा अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय गन� गरी 
फैसला भएको देिखयो । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आ�नो उमेर १७ वष� 
भएको भनी तथा िनजले इलाका �शासन काया�लयबाट 
नाग�रकता पिन �ा� गरकेो बेहोरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िमिसल संल�न सोनमती मझौरा गा.िव.स. 
िसराहाबाट �ितवादीले �ा� गरकेो ज�मदता� 
�माणप�मा �ितवादीको ज�मिमित २०५०।११।३ 
उ�लेख भइरहेको अव�था छ । �ितवादीले आ�नो 
बयानमा उ�लेख गरकेो उमेरलाई िनजको ज�मदता� 
�माणप�ले समेत पिु� गरकेो अव�थामा स�ु िसराहा 
िज�ला अदालतले िनज �ितवादीलाई बालक कायम 
गरी र िनजले जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो ठहर 
गरी भएको फैसलालाई उ�टी गरी आधार, �माणको 
िव�ेषणबाट �ितवादीको उमेर १७ वष� कायम गरी 

आरोिपत कसरुमा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं.ले दश वष� कैद र पीिडतउपर 
परकेो शारी�रक, मानिसक �ितबापत ऐ. महलको १० 
नं. बमोिजम िनजलाई �ितवादीबाट �.५०,०००।– 
(पचास हजार) �ितपूित�समेत भराइिदने गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट भएको फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।

िव�मान  बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा ३६(५) मा “सो� वष� वा सोभ�दा मािथ र 
अठार वष� वा सोभ�दा कम अमेरको बालबािलकाले कुनै 
कसरुज�य काय� गरकेो भए िनजलाई कानूनबमोिजम 
उमेर पगेुको �यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई 
सजाय ह�ने छ” भ�न ेकानूनी �यव�था रहकेो देिख�छ 
भने �चिलत फौजदारी कसुर (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 भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन�” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो देिख�छ । वारदात 
िमितमा िनज �ितवादी महशेकुमार साहको उमेर 
१७ वष� देिखएको ��तुत म�ुामा िनज �ितवादीले 
जबरज�ती करणीको कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण ह�दँाका बखत उ� अपराधमा 
कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने �यव�था िव�मान 
रह ेभएको देिखएको र उ� कानूनी �यव�था िनजका 
हकमा समेत आकिष�त ह�न े देिखएकाले िनज 
�ितवादी महशेकुमार शाहलाई कानूनबमोिजम 
उमेर पुगेको �यि�लाई ह�ने सजायको दुई ितहाई 
अथा�त ्१० वष�को दुई ितहाइले ह�न आउने ६ वष� ८ 
मिहना अविध सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- कमलका�त जोशी
इित सवंत् २०७६ साल असार २६ गते रोज ५ शभुम् । 

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०१८५, ��ाचार 
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(न�कली �माणप�), िवणादेवी महतो िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
आ�नो शैि�क �माणप� स�कली नै भएको र 
यसअिघ अनसु�धानका �ममा �माणप�स�ब�धी 
भएको छानिबन एकलौटी �पमा भएकोले पनुः 
�माणीकरणका लािग पठाइनपुन� र स�बि�धत परी�ा 
बोड�मा गई आफूले समेत स�यत�य प�ा लगाई िलई 
आउने भनी स.ज.१० मा बयान गरकेो देिख�छ । सो 
मतुािबक �ितवादीले �माण कागज बिुझपाउ ँ भ�ने 
िनवेदनसाथ िनज �ितवादीले िवहार िव�ालय परी�ा 
सिमित, पटनाबाट ि�तीय �ेणीमा उ�ीण� गरकेो स�य 
हो, िनजको पंिजयन स�ंया ७।३-२०।६९२२।९३ 
हो, िनजको शैि�क यो�यतास�ब�धीको िववरण 
अिभलेखमा रहेको भ�ने बेहोराको िदनाङ्क ०७-
०५-२०१५ अङ्िकत प� �माणका �पमा पेस गरकेो 
देिखने । �ितवादीको शैि�क यो�यताको �माणप� 
स�ब�धमा िवहार िव�ालय परी�ा सिमितको 
उि�लिखत बेहोराका दईु फरकफरक प�ह� �ा� 
भएको भ�दै सोम�ये कुन बेहोरा साचँो हो ? यिकन गरी 
पठाउन भनी स�ु अदालतबाट िमित २०७२।११।२० 
मा आदेश भई सोही बेहोराको उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद ् सानोिठमी, भ�परुलाई प�ाचारसमेत 
भएको दिेखयो । सो स�ब�धमा राि��य परी�ा बोड�, 
सानोिठमीको िमित २०७४।१।१५ को जवाफ� प� 
हेदा�, “िवणादवेी महतोको �माणप� �माणीकरण गन� 
यस काया�लयबाट खटी गएको �माणप� �माणीकरण 
टोलीले िवहार िव�ालय परी�ा सिमित, पटनाको 
नितजा अिभलेखको वष� १९९४, रोल कोड ७१४६, 
अन�ुमाङ्क ५५० बाट �ज ु गदा�, अपिु�त (Not 
Verified), क��यटुर तथा नितजा अिभलेखमा िनजको 
कुनै रकेड� नरहेको” भ�ने बेहोरा उ�लेख भई आएको 
देिख�छ । यसरी एकाितर �ितवादीले पेस गरकेो 
मा�यिमक तहको �माणप� िनज पढेको भिनएको 
िव�ालयबाट �ज ु ह�न नसकेको ि�थित छ भने 

अक�ितर िनज �ितवादीले आ�नो �माणप� स�कली 
नै रहेको भ�ने िजिकर िलएको भए तापिन �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ बमोिजम उ� आ�नो �माणप� 
स�कली नै रहेको भ�ने व�तिुन� �माण िनजले गजुान� 
सकेको देिखदँैन । यस ि�थितमा पनुरावेदकले सन् 
१९९४ मा िवहार िव�ालय परी�ा सिमित पटनाबाट 
मा�यिमक तह उ�ीण� गरकेो भनी िलएको दाबी 
�थािपत ह�न नसकेकोले िनजले पेस गरकेो मा�यिमक 
तहको िनजको उ� �माणप� स�कली रहेको भ�ने 
नदिेखने ।

न�कली �माणप� पेस गरी िश�क पदमा 
िनयिु� िलएका िनज  �ितवादीलाई ह�ने  सजाय 
स�ब�धमा हेदा� , आरोपप�मा सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ र �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १६(१) �ारा प�रभािषत कसरु 
गरकेो ह�दँा �ितवादीलाई सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ र २९ तथा �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजमको 
सजाय ह�न भनी दवैु ऐनबमोिजम आरोपप� दायर 
भएको दिेख�छ । त�कालीन समयमा �चिलत नेपाल 
अिधरा�यको संिवधान, २०४७ तथा �यायको मा�य 
िस�ा�तसमेतबाट "कुनै पिन �यि�लाई कसरु गदा�को 
अव�थामा �चिलत कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय 
िदइने छैन" भ�ने �यव�था भएकोमा �ितवादीले 
न�कली बेहोराको �माणप� पेस गरकेो समयलाई 
यिकन गरी कुन ऐन लाग ुह�ने भ�नेतफ�  िवचार गनु�पन� 
देिख�छ । यी  �ितवादी  िवणादेवी महतोले ��ततु 
िववादको शैि�क यो�यताको न�कली �माणप� पेस 
गरी  िमित  २०५३।२।६ मा िश�क पदमा  िनयिु� 
िलएको  देिखदँा ��ततु कसरु िव.स.ं२०५३ मा 
भएको भ�ने देिखन आयो । यस�कार �ितवादीले 
२०५३ सालमा मा�यिमक तहको न�कली शैि�क 
�माणप� पेस गरी �ा.िव. िश�क पदमा सेवा �वेश 
गरकेो देिखएको र िनजको उ� काय� �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को  कानूनी 
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�यव�थािवपरीत रहेको दिेखएको र �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबीमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ र २९ बमोिजमको सजायको माग गरकेो 
देिखएको ि�थितमा यी �ितवादी िवणादेवी महतोलाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) 
बमोिजम �.५००।– (पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
भएको िवशेष अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

तसथ�ः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारणबाट िनज पनुरावेदक / �ितवादी िवणादेवी 
महतोलाई न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस 
गरी िश�क पदमा िनयिु� भएको कसरुमा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा ऐ. 
ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम �. ५००।– (पाचँ 
सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७४।२।२६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- कमलका�त जोशी
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७०-CI-०७४०, अंश दता�, जागे�वर 
यादव िव. नेपु यादव

अंशब�डाको १ नं. को कानूनी �यव�थाबाट 
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 देिख�छ । 
�य�तै अंशब�डाकै ३ नं. मा सगँ बसेका दाजभुाइ तथा 
िददी बिहनीका छोराछोरीह�मा आ�नो आ�नो बाब ु
वा आमाको मा� अशं ह��छ भ�ने �यव�था भएकोले 
आ�नो-आ�नो हागँाबाट मा� अंश पाउने ।

अंश िलई पाइसकेको भ�ने कुरा स�माण पिु� 

भएको िमिसल संल�न कागज �माणबाट देिखदँैन । अंश 
पाएको मा�नलाई अंशब�डाको कागज रिज��ेसनको 
नं.१ ले रिज��ेसन पा�रत भएको ह�नपुछ�  । अ�यथा 
अंशब�डा भएको मा�न सिकँदैन । वादी �ितवादीह�का 
िबचमा अंशब�डा भएको देिखने �य�तो कागजको 
अभाव रहेकोले अंशभाग पाइसकेको भ�न िम�ने 
नदिेखदँा अंशब�डा ला�ने कुरामा िववाद नह�ने ।

प�ुतावलीको आधारबाट मूल अंशी 
रामनारायण यादव, दवेनारायण यादव र सूय�नारायण 
यादव देिखन आएको र रामनारायणप�� च��ावती, 
वाइरवती र िनजको धम�प�ु महे�� रहेको, 
देवनारायणप�� आशोवती र जोगे�� रहेका तथा 
सूय�नारायणप�� नेप ु र िनजको छोराह� वाले�र, 
नागे�र, जागे�र, कामे�र र रामे�र भ�ने देिखन 
आएपिछ वाइरवतीसमेतले रामनारायणको भागबाट, 
आशोवतीसमेतले देवनारायणको भागबाट र नेपसुमेतले 
सूय�नारायणको भागबाट अंशभाग पाउने देिखन 
आयो । �यसैले मूल अंिशयारह�को िबचमा पिहला 
३ (तीन) भाग लगाई रामनारायणको भागमा परकेो 
स�पि�लाई ३ भाग गरी �यसम�यको १ भागलाई 
पनुः३ भाग लगाई सोम�येको १-१ भाग रामनारायणको 
हागँाप��को अंिशयारह�ले पाउने, �ङ्ृगारदेवी 
महे��को �ीमती ह�दँा महे��ले �ा� गरकेो १ भागलाई 
२ भाग लगाई महे�� र �ङ्ृगारदेवीको हकमा 
अंशभाग ला�ने देिखयो । �यसैगरी देवनारायणको 
हागँातफ�  िनजले �ा� गरकेो १ भागलाई आशोवित र 
जोगे��का िबचमा दईुभाग लगाई १-१ भाग अंश पाउने 
देिखयो । सूय�नारायणको १ भागलाई िनजको हागँामा 
अंिशयारह�िबच भाग लगाई आआ�नो अंश भाग 
पाउने ।

तसथ� मािथ उ�लेख भएको ऐनको �ावधान 
एवम् आधार र कारणसमेतबाट पिहला तीनजना मूल 
अंिशयारह�को िबचमा तीन भाग गरी सोम�येको १-१ 
भागलाई च��ावती वाइरवती र धम�प�ु महे��समेतका 
हकमा ३ भाग लगाई १ भाग अंश महे��ले, महे��ले 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, असोज - २

�ा� गरकेो १ भाग लाई पनुः २ भाग गरी �यसम�ये १ 
भाग िसगंारदेवीले, दवेनारायणको १ भागलाई २ भाग 
गरी आशोवती र जोगे��ले एक-एक अशं भाग पाउने 
ठह�याई भएको इ�साफ मनािसब नै देिखने । 

अतः पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७०।२।२० मा भएको फैसला मािथ उ�लेख 
भई िववेचना भएको आधार एवम् �माणसमेतबाट 
िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।
यसमा िन�न म�ुाह�मा पिन यसै �कृितका फैसला 
भएका छन् :
 § ०७०-CI-०७३९, अंश दता�, नागे�वर 

यादवसमेत िव. वाइरवती यादवसमेत
 § ०७०-CI-०७५८, िलखत दता� बदर दता�, 

जागे�वर यादव िव. गीताकुमारी यादवसमेत
 § ०७०-CI-०८७४, अंश दता�,  �ेमकला 

कुमार यादव िव. नेपु यादवसमेत
२

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-०११७, अंश चलन, 
आशालाल महज�न िव. हक� लाल महज�नसमेत

आशाकाजी र हक� लालको नाग�रकताको 
�माणप�मा बाबकुो नाम हष�नारायण जिनएको भ�ने 
स�ब�धमा यी दवुैजनाका बाब ु एकै �यि� ह�न् भ�ने 
अ�य कुनै �माणबाट समिथ�त ह�न आएको नदिेखदँा 
संयोगवश बाबकुो नाम िमलेकोस�मका कारणबाट 
आशाकाजी र हक� लाल उही एउटै बाबकुा छोरा ह�न् 
भ�ने स�झन िम�ने अव�था देिखएन । पनुरावेदक 
वादीको आमा धनकुमारी तथा भाइह� संजय महज�न 
र सािँहला महज�नले िक.नं.१३५ को ज�गा स�ब�धमा 
िमित २०६२।१०।२ मा कैिफयत बेहोरामा भलुबाट 
हा�ा पित िपता आशाकाजी महज�नको नाम लेिखएको 
भए पिन िनजको परलोक भइसकेको ह�दँा हक� लालका 

नाउमँा एकलौटी मोही नामसारी भएमा म�जरु छ 
भनी म�जरुी िदएको दिेख�छ । िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट पनुरावेदक वादी आशालाल महज�नले 
उ�लेख गरअेनसुारको नाता स�ब�ध देिखने प�ुतेवारी 
�मािणत ह�न सकेको देिखदैँन । ब� �माण कागजबाट 
वादी दाबी खि�डत भइरहेको अव�था देिखने ।  

�माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार 
देवानी म�ुामा आ�नो दाबी �मािणत गन� भार वादीको 
ह�ने छ । भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । सोअन�ुप 
पनुरावेदक वादीले आफू अंिशयार नाता स�ब�धिभ�को 
एकाघर सगोलको अिंशयार हो भ�ने दाबी �माण�ारा 
पिु� गराउन सकेको देिखदँनै । आमा धनकुमारीउपर 
वादीले अंश माग दाबी गरकेा बखत अशं पाउने नपाउने, 
के कित पाउने भ�ने कुरा �यितबेलै कानूनबमोिजम 
िन�य�ल ह�ने िवषयव�त ुएकातफ�  िव�मान रहेकै पिन 
देिख�छ । तसथ� वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको 
स�ु फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको इ�साफ मनािसब नै देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट वादी 
आशालाल महज�नले �ितवादी हक� लालसमेतबाट अंश 
पाउ ँभनी गरकेो िफराद दाबी प�ुन नस�ने गरी ठहर 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८।३।१२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CR-०१४१, 

करकाप, आशालाल महज�न िव. हक� लाल 
महज�नसमेत भएको म�ुामा पिन यसै 
�कृितको फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-०७६९, अशं,  पदमबहादुर 
अिधकारी िव. िव�णुकुमारी अिधकारी

यस अदालतबाट वादी �ितवादी दवुै प�बाट 
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अंशब�डा गनु�  पन� स�पि�को अंशब�डाको महलको 
२०, २१, २२, र २३ नं. बमोिजम तायदाती फाटँवारी  
दािखल गराउन ुभनी २०७२।३।९ मा आदेश भएकोमा 
वादीले सखु�त िज�ला वीर�े�नगर नगरपािलका वडा 
नं.४ को िक.नं.४५६ को �े.फ.०-०-५ ज�गा र सोमा 
बनेको घर तथा �ितवादीसगँ भएको ५ तोला सनु रहेको 
भ�ने उ�लेख गरी २०७२।३।५ मा तायदाती फाटँवारी 
पेस गरकेो देिख�छ । �ितवादीले आ�नो नाममा कुनै 
चल अचल स�पि� नभएको भनी ०७२।०६।२४ 
मा िनवेदन िदएको देिख�छ । वादीले उ�लेख गरकेो 
उि�लिखत िक.नं.४५६ को ज�गा �ितवादीको नाउमँा 
दता� रहेको भ�ने िमिसल सलं�न दता� ब�ुने स�ब�धमा 
भएको प�ाचारबाट देिखन आएको छैन । उता �ितवादी 
िज�मामा ब�डा गनु�पन� चल अचल स�पि� केही 
नरहेको भ�ने �ितवादीको तायदाती फाटँवारीस�ब�धी 
िनवेदनबाट देिखएकोले �ितवादीबाट वादीलाई अशं 
िदलाइिदने अव�था देिखन नआउने ।

तसथ� ब�डा गनु�  पन� स�पि� �ितवादीको 
िज�मामा रहे भएको भ�ने देिखन नआएकोले 
�ितवादीबाट अंश िदलाई पाउ ँ भ�ने वादीको दाबी 
प�ुने अव�था नह�दँा सखु�त िज�ला अदालतले वादी 
दाबी नप�ुने ठहर गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत सखु�तको फैसला प�रवत�न गनु�  पन� दिेखन 
नआउने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CR-०७५२, 

स�ब�ध िव�छेद, पदमबहादुर अिधकारी  
िव. िव�णुकुमारी अिधकारी म�ुामा पिन यसै 
�कृितको फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-०९१०, अंश हक कायम 
दता�, जगै केवट िव. िछ�बनलाल केवट

िक.नं. १८३ को ज�गाका ज�गाधनी 

भगवती�सादले िमित २०६८।६।११ मा “ब�ुु केवट र 
िनजको भाइ महादेव केवटले उ� ज�गा उखडामा जोती 
कमाई आएको र सो ज�गा हाल िनज ब�ुु र महादेवका 
स�तानले भोगचलन गरी आएकोले उ� ज�गा ब�ुुका 
नाितह� तथा महादेव केवटका छोरा िछ�बन केवटको 
नाउमँा दता� गरी ज�गाधनी �माण पजुा�  िलएमा फरक 
पन� छैन” भनी छोडप� ग�रिदएको दिेख�छ । यसरी 
उ� ज�गाका ज�गाधनीले उ� ज�गा संय�ु �पमा 
उखडामा कमाएको भनी दवैुजनाका स�तानह�का 
नाउमँा छोडप� ग�रिदएबाट उ� ज�गामा ब�ुु केवट र 
महादेव केवटको �म रहेको देिखन आउने । 

�ितवादी जगै केवटका बाजे ब�ुु केवटको 
नाममा उखडा फाराम भ�रएको भए तापिन यी वादी 
र �ितवादीका बाबहु�समेत एकासगोलमा रहदँा ब�दा 
सगोलकै उखडामा कमाई आएकोमा �ितवादीका बाजे 
ब�ुु केवटका नाउमँा उखडा फाराम भ�रएको सगोलको 
ज�गा िनजको िनजी स�पि� हो भ�न िम�ने देिखदँैन । 
�ितवादीका बाजे ब�ु ुकेवटका नाउमँा उखडा फाराम 
भ�रएको िववािदत ज�गाको दता� �े�ता आ�नो नाउमँा 
नआइसकेको अव�थामा ब�डाप�मा �य�तो दता� नै 
नभएको ज�गा उ�लेख गरी ब�डा ह�न स�ने अव�था 
नभएकोले �य�तो ज�गालाई अंशब�डाको िलखतमा 
अब�डा गो�ारा नरािखएको भ�ने कारणबाट उ� पैतकृ 
स�पि�मा ��यथ� वादीको अंश हक नरहेको भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

तसथ� वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१।१० 
मा भएको फैसला उ�टी गरी िववादको िक.नं. १८३ 
को ०-६-१० ज�गाम�ये आधा अथा�त् ०-३-५ ज�गामा 
वादी िछ�बनलाल केवटको अंश हक कायम भई 
वादीले कानूनबमोिजम दता� गराई िलन पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।१२।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल 
इित संवत् २०७४ साल पसु १२ गते रोज ४ शभुम् ।
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 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-०९११, अशं 
हक कायम दता�, जगै केवट िव. िछ�बनलाल 
केवट भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-०७००, िलखत दता� बदर 
दता� गरी चलनसमेत चलाई पाउसँमेत, सगुन �े� 
राजवंशी िव. तेजनारायण राजवशंीसमेत

�ितवादी तेजनारायणले २०६३ सालमै 
आ�नो अशं भाग िलई छु�ी िभ�न भएको अव�था रहेको 
भ�ने पा�रत ब�डाप�को िलखतबाट समेत दिेखएको 
छ । �ितवादी तेजनारायणसगँ वादीको२०६७ 
आि�नमा िववाह भएको भ�ने दिेख�छ । वादीले 
�ितवादीउपर २०६९।५।१५ मा स�ब�ध िव�छेद 
म�ुा दायर गरकेो र सो म�ुामा वादीले अंशसमेतमा 
दाबी िलएको देिख�छ । यसरी वादी �ितवादीका िबच 
अंशसिहतको दाबी िलई स�ब�ध िव�छेद म�ुा दता� 
भई कारबाही चिलरहेको अव�थामा वादी �ितवादी 
सगोलमा नभई मान ु छु��एका अंिशयारा रहेको मा�न ु
पन� ।

म�ुा दता� ह�नपूुव� वादी �ितवादी सगोलका 
पित प�नी रहेकोमा िववाद छैन । �ितवादीह�ले 
पा�रत गराई िलन ु िदन ु गरकेो िलखतको ज�गा िमित 
२०६३।३।३० मा �ितवादी तेजनारायणले अंशबापत 
�ा� गरकेो देिखएकोले ती ज�गाह� पैतकृ स�पि� 
रहेको भ�ने देिखने ।

�ितवादीले पा�रत गरी िलन ु िदन ु गरकेो 
ज�गा यी वादीसमेतको अ�ययन एवम् डेराभाडा खच� 
तथा िकताब कपीमा खच� भएको भ�ने �ितवादीको 
िजिकरअनसुार वादीकै अ�ययन खच�को लािग 
ज�गा िब�� गरकेो भए वादीले �ितवादी पितउपर 
अंशसमेतमा दाबी िलई स�ब�ध िव�छेदको म�ुा दता� 
गनु�पन� अव�था देिखदँैन । �ितवादी िजिकरबमोिजम 
ज�गा िब�� गनु�  परकेो भए वादीको सहमित िलन बाधा 

पन� अव�थासमेत देिखदँनै । वादीको अंशमा समेत 
दाबी िलई िफरादप� दता� भइसकेपिछ �ितवादीह�ले 
पा�रत गराई िलएको िलखतको ज�गाबाट वादीलाई 
अंश हटक गन� उ�े�य रहेको भ�ने दिेखन आएको छ । 
घर �यवहार चलाउन आव�यक पन� रकमको जोहो गनु�  
पन� अव�थामा मा� घरको म�ुय �यि�लाई सगोलको 
स�पि� िब�� �यवहार गन� पाउने छुट उि�लिखत 
अंशब�डाको १८, १९ नं. ले �दान गरकेोमा ��ततु 
िववादमा �ितवादी तेजनारायण राजवंशीले िब�� गरकेो 
ज�गा घर �यवहार चलाउनको लािग िब�� गरकेो भ�ने 
नभई वादीलाई अंश भागबाट वि�चत गन� उ�े�यबाट 
ज�गा ह�ता�तरण गरकेो देिखन आउने । 

वादीको अंशमा समेत दाबी परी िफराद प� 
दायर भइसकेपिछ वादीको म�जरुीबेगर �ितवादीह�ले 
पा�रत गराई िलन ु िदन ु गरकेो िलखतका ज�गाम�ये 
वादीको अशं हक ला�ने हदस�मको दाबीको िलखत 
कायम रहन स�ने अव�था देिखन नआउने । 

वादीले आ�नो पितको भागमा पन� ज�गाम�ये 
२ भागको १ भागमा पन� ज�गाको िलखत बदरमा 
दाबी िलएको देिखएको छ । �ितवादी तेजनारायणले 
२०६३।३।३० मा नै अंश भरपाइबाट आ�नो अशं बझुी 
िलएको दिेखएकोले दाबीमा अ�य अिंशयारको अंश 
भाग छुट् याई पित तेजनारायणको भागमा पन� ज�गाको 
िलखत बदरमा दाबी िलए पिन तेजनारायणबाहेक अ�य 
अंिशयारको दाबीको िलिखतको ज�गामा अंशभाग 
ला�ने अव�था नह�दँा दाबीको िलखतको आधा ज�गामा 
वादीको हक प�ुने अव�था देिखन आउने ।  

अतः झापा िज�ला कुमरखोद गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं.८ को िक.नं.३३१ को 
ज.हे.०८४६५.७५ का ज�गाको दाबीको िलखत 
बदर नह�ने ठहर गरकेो स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसला र सो फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसला निमलेकोले उ�टी भई 
उि�लिखत ज�गा नरमगरम िमलाई २ भागको १ भागमा 
पन� ज�गाको िलखत बदर भई वादीका नाममा दता� ह�ने 
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र सोको वादीले चलनसमेत चलाई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क२९ गते रोज ४ शभुम् ।
यसमा यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७२-CI-०६९९, स�ब�ध िव�छेद, सगुन 

�े�ठ राजवंशी िव. तेजनारायण राजवशंी
 § ०७२-CI-०७०१, िलखत दता� बदर दता� 

गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ, सगुन �े�ठ 
राजवंशी िव. तेजनारायण राजवशंीसमेत

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७२-CI-१९९७, ज�गा िखचोला 
मेटाई िदवाल हटाई चलनसमेत, स�तीरादेवी कुम�  िव. 
बाबुराम कुम�समेत

वादीले �ितवादीको जगस�म भ�काई पाउ ँ
भ�ने दाबी िलए तापिन �ितवादीले जगभ�दा मािथ घर 
बनाउन लागेकोमा वादीले कुनै �कारको उपचारको 
बाटो अवल�बन गरकेो देिखएन । न�सामा नया ँ
घर बनाएको भ�ने वादीले उ�लेख गन� सकेको पिन 
देिखदँैन । िमित ०६७।२।१४ मा िनमा�ण काय� नगनु�  
भ�ने आदेश भएको र त�प�चात् िनमा�ण काय� गरकेो 
भ�ने वादीको दाबी रहेको देिखदँैन । अदालतको 
आदेशानसुार भएको न�सा र सभ� नापीको न�साको 
आकृित �कृित िमलेकै देिख�छ । न.नं. ८,१४,१५ 
वादीको िक.नं. १०६६ न�सािभ� पन� सभ� न�साको 
आकृितबाट समेत देिखदँनै । यिद ती न�सा नं. का 
ज�गाह� वादीको िक.नं. १०६६ को मा�ने हो भने 
सभ� नापीको न�सा एवम् स�ु अदालतबाट भएको 
न�साको आकृित नै फरक पन� जाने । 

वादीको सा�ी दधुनाथ यादवले िमित 
२०६७।६।४ मा स�ु अदालतमा बकप� गदा� कुन 
िमितमा वादीको ज�गा िवप�ीह�ले िखचोला गरकेो 
हो सो िमित खलुाउन सकेको देिखएन । यसरी नै 

�ितवादीका सा�ी मोलह� कुम�ले �ितवादीह�ले नया ँ
घर बनाएको होइन, घर परुानो हो भनी स�ु अदालतमा 
बकप�समेत गरकेो देिखदँा न�साबाट देिखएका 
घरह�को िनमा�ण वादीले िफराद प�मा घर बनाएको 
भनी उ�लेख गरकेो िमितभ�दा अगािड नै भएको 
देिखन आउने ।

वादीले दाबी गदा� नै �ितवादी च��राम कुम�ले 
उ�रतफ�  पूव� पि�म ९६ उ�र दि�ण १२१/

२
 िफट 

िखचोला गरकेो भनी दाबी िलएको देिख�छ । िववादमा 
देिखएको न.नं ६ को ज�गा वादीले दाबी गरभे�दा बढी 
देिखए पिन वादीले पूव� पि�म ९६ िफट उ�र दि�ण 
१२१/

२
 िफटमा दाबी िलएको ह�दँा दाबीबमोिजम िनज 

�ितवादी च��रामले िखचोला ठहर गरकेोलाई अ�यथा 
भ�ने अव�था नरहने ।

�ितवादी च��राम कुम�बाहेकका 
�ितवादीह� बाबरुाम कुम� र कतवा� कुम�को हकमा 
िवचार गदा�  अदालतको आदेशानसुार भई आएको 
न�साको न. नं. ८ र १४ मा परुाना घर देिख�छन । 
�ितवादीह�ले दाबीको ज�गा किहले िखचोला गर ेभनी 
वादीले यिकन िमित खलुाउन सकेको पिन देिखदँैन । 
अदालतलको आदेशले भई आएको न�सा सज�िमन 
मचु�ुकाबाट ती घरह� यथाि�थितमा रहेको भ�ने 
देिख�छ । भई आएको न�सा सज�िमन मचु�ुकालाई 
वादीले अ�यथा भ�न सकेको पिन देिखदँनै । उ� 
न�सा नं. ८ र १४ मा भएका घरह� परुानै रहे भएकोले 
�ितवादीह�ले िखचोला गरकेो भ�न िम�ने अव�थाको 
िव�मानता नदिेखएको ह�दँा स�ुको फैसला सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा 
ग�ररहन ुनपन� । 

तसथ�, पनुरावेदन अदालतबाट िमित 
२०६९।३।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�रता �रजाल 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ११ गते रोज ३ शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-WH-००३६, 
ब�दी��य�ीकरण, वीर�े�कुमार पाल िव. उ�च 
अदालत तुलसीपुर, नेपालग�ज इजलास, बाँकेसमेत

िनवेदकले भ�सार नितरी कानूनिवपरीत 
हाइ�ोिलक कटर मेिसनसमेतका सामान चोरी पैठारी 
गरी �याएको आरोपमा कसरु ठहर भई िनण�य भएको 
भ�ने देिखन आएको र िनण�यअनसुारको ज�रवाना 
दाखेल गन� स�ैन भनी कागजसमेत गरपेिछ द�ड 
सजायको ३८ नं.को देहाय १ बमोिजम थनुामा रा�न 
पठाएको भ�ने देिखएबाट य�तो थनुालाई गैरकानूनी 
थुना भ�न िम�ने देिखएन । यसरी कानूनबमोिजम 
थुनामा रा�ने गरी िलिखत जवाफ कता�ह�बाट भएको 
काय� गैरकानूनी नदेिखएपिछ िनवेदकको मागअनसुार 
�य�तो काय�बाट िनवेदकको संिवधान�ारा ��याभूत 
ग�रएको हक अिधकारमा आघात प�ुयो भ�ने दिेखन 
नआएकोले मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ुपन� 
अव�थाको िव�मानता देिखएन । तसथ� मागबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-१००६, उ��ेषण / परमादशे, 
�ुती �यौपानेसमेत िव. ि�भुवन िव�विव�ालय, 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान, महाराजग�ज, 
काठमाड�समेत

��यथ� परशरुाम देव ि�.िव. िश�ण 
अ�पताल महाराजग�जको शाखा अिधकृत पदबाट 
सामा�य �शासन महाशाखा ि�.िव. क�ित�परुमा काजमा 
खटाइएको भए पिन MBBS अ�ययन गन�को िनिम� 
�टाफ कोटाको लािग छुट्याइएको िसटमा भना�को लािग 

आ�ान भएको �वेश परी�ाको फाराम भन� िनधा��रत 
अविधस�ममा िनजलाई रमाना ग�रसकेको नदेिखएको 
र काजमा खटाइएको कारणले मा� पदािधकार रहेको 
पदअनसुार पाउने सिुवधा िवप�ी परशरुाम देवले 
नपाउने भ�ने नदेिखएको साथै िनजको शाखा अिधकृत 
पदलाई �ािविधक अिधकृत पदमा समायोजन गरी 
हाल सोही ि�.िव.िश�ण अ�पतालमा काय�रतसमेत 
ह�दँा िनज परशरुाम देवले ि�.िव. िश�ण अ�पतालबाट 
कम�चारीको हैिसयतबाट �ा� गन� सिुवधा पाउदँनै भ�न 
निम�ने । 

��यथ� परशरुाम देवको छोरा िवकास 
देव MBBS अ�ययनको लािग छुट्याइएको ि�.िव. 
िश�ण अ�पतालको �टाफ कोटाको िनिम� �वेश 
परी�ामा सि�मिलत ह�न अयो�य रहेको नदेिखएको र 
िवकास देवले उ� कोटाको िनिम� �वेश परी�ाको 
नितजाअनसुार बढी अङ्क �ा� गरकेो देिखएको 
ह�दँा पनुरावेदकको िनवेदन मागअनसुारको आदेश 
जारी ह�ने अव�था िव�मान रहेको नदिेखएको भनी 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको आदशेमा �िुट रहेको देिखन 
आएन । अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।८।२३ को 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम 
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिवना) 
इित संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��ेठ, ०७३-WO-०३९१, उ��ेषण 
/ परमादशे, रामवरण राउत िव. नेपाल सरकार, िश�ा 
म��ालय िसंहदरबार काठमाड�

इिज�ट सरकारले उपल�ध गराएको एम.िव.
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िव.एस.को ५ िसटमा िनवेदकसमेत ५ जनाको नाम 
अनमुोदनको लािग पठाएकोमा ३ जनाको अनमुोदन 
�वीकृत भई आएको र २ जनाम�ये इि�दलाकुमारी 
यादवको हकमा Rejected र िनवेदक रामवरण 
राउतको हकमा Has to change another subject 
भनी लेखी आएको भ�ने कुरामा िववाद नदिेखने ।

िनवेदक रामवरण राउतको हकमा पठाएको 
अनमुोदन Has to change another subject 
भनी लेखी आएको भए पिन एकपटक अनमुोदन 
गरी पठाएका िव�ाथ�को हकमा छा�विृ�स�ब�धी 
िनयमावली, २०६० को िनयम २२क बमोिजम 
छा�विृ�को लािग छनौट भएको �यि�लाई कुनै �वदेशी 
वा िवदेशी शैि�क स�ंथामा मनोनयन ग�रएकोमा सो 
शैि�क स�ंथाबाट Confirmation �ा� ह�न नआएमा 
िनजलाई यस िनयमावलीबमोिजम पनुः छा�विृ�मा 
मनोनयन गन� सिकने �यव�था गरकेो देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थालाई आधार मानी �रट िनवेदक 
रामवरण राउतले आफूलाई �ाथिमकतामा राखी मा� 
छा�विृ�मा मनोनयन ग�रपाउ ँभनी िश�ा म��ालयमा 
पनुः िनवेदन गरकेोमा िश�ा म��ालयको िमित 
२०७३।६।५ को िनण�यबाट मनोनयनप�ात् मनोनयन 
�वीकृत नह�दँा िनजह�को भिव�यमा ग�भीर असर पन� 
भएकाले िवषयगत गा�भीय�लाई �यान िदई िनवेदक 
रामवरण राउतको नामसमेत समावेश गरी पररा�� 
म��ालय, म�य एिसया, पि�म एिसया तथा अि�का 
महाशाखालाई स�बोधन गरी िमित २०७३।६।५ कै 
प�बाट प�ाचार भएको दिेखने । 

िश�ा म��ालयको िलिखत जवाफमा िमित 
२०७३।३।५ गते �रट िनवेदक रामवरण राउतले िश�ा 
म��ालयसगँ गरकेो कबिुलयतनामामा मनोनयनमा 
परपे�ात् स�बि�धत रा�� / िनकायबाट Confirmation 
�ा� नभएमा पूव� मनोनयनको आधारमा मा� अ�य� 
मनोनयन गन� बा�य पा�रने छैन भनी कबिुलयत गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । सो कबिुलयतनामालाई 
यी िनवेदक रामवरण राउतले अ�यथा भ�न सकेको 

नदिेखने ।
िनवेदक रामवरण राउतको मनोनयन 

स�ब�धमा  िवषयमा प�रवत�न (Has to change 
another subject) गन� भनी लेखी आएपिछ पिन 
िश�ा म��ालयको िमित २०७३।६।५ को िनण�यबाट 
मनोनयनप�ात् मनोनयन �वीकृत नह�दँा िनजह�को 
भिव�यमा ग�भीर असर पन� भएकोले िवषयगत 
गा�भीय�लाई �यान िदई िनवेदक रामवरण राउतको 
नामसमेत समावेश गरी पररा�� म��ालय, म�य 
एिसया, पि�म एिसया तथा अि�का महाशाखालाई 
स�बोधन गरी िमित २०७३।६।५ कै प�बाट प�ाचार 
भएकै दिेख�छ । यसबाट �रट िनवेदक रामवरण 
राउतलाई MBBS अ�ययन गन� नपाउने गरी िश�ा 
म��ालयबाट िनण�य भएको भ�ने दिेखएन । छा�विृ�का 
लािग मनोनयन गरी पठाएको रा�� / िनकायबाट 
स�बि�धत िव�िव�ालयले तोकेको मापद�ड पूरा नभई 
मनोनयन अ�वीकृत वा िवषय प�रवत�नको लािग लेखी 
आएको अव�थामा �य�ता िव�ाथ�का हकमा पिहला 
मनोनयन भएकै िवषयमा अक� रा�� वा �वदेशी िवदेशी 
शैि�क स�ंथामा पनुः अनमुोदन गरी पठाउन ुपछ�  भ�न 
िम�ने पिन ह�दँनै । अनमुोदन गरी पठाएको रा��को 
िव�िव�ालयबाट यी िनवेदकको हकमा अनमुोदन िवषय 
प�रवत�न गररे अ�ययन गन� पाउने गरी लेखी आएको 
भए पिन िश�ा म��ालयबाट िमित २०७३।६।५  मा 
मनोनयन �वीकृत नह�दँा िनजह�को भिव�यमा ग�भीर 
असर पन� भएकोले िवषयगत गा�भीय�लाई �यान िदई यी 
िनवेदक रामवरण राउतको नाम समावेश गरी पररा�� 
म��ालयमा प� पठाएकोसमेत देिखदँा यी िनवेदकलाई 
िश�ा म��ालयबाट असर पन� गरी कुनै िनण�य भएको 
देिखएन । व�ततुः उ��ेषणको आदेशले अिधकार 
�े�ा�मक �िुट गरी वा कानूनले तोकेको काय�िविध 
�ितकूल िनण�य गरमेा �य�तो िनण�यलाई बदर 
गद�छ । अतः िनण�य नै नभएको अव�थामा िनण�य 
बदर गनु�  पन� अव�था िव�मान नभएकोले ��ततु 
िनवेदनउपर उ��ेषणको आदेश जारी ह�ने अव�था 
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नदेिखने । 
पिछ �माण �व�प िनवेदकले पेस गरकेो 

िमित २०७३।८।२२ र २०७३।९।१५ मा गोरखाप�मा 
�कािशत छा�विृ� सूचना हेदा� ि�भवुन िव�िव�ालय 
िश�ण िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान र काठमाड� 
िव�िव�ालयअ�तग�तका कलेजह�मा मनोनयन 
गरी पठाउन िश�ा म��ालयबाट �कािशत अि�तम 
यो�यता �ममा समूहगत यो�यता �मिभ� नाम रही 
स�बि�धत िव�िव�ालयबाट तोकेको मापद�ड पूरा 
गरकेा उ�मेदवारह�को हकमा िमित २०७३।८।१७ 
को अि�तम मे�रटिल�टको आधारमा िमित 
२०७३।८।२२ देिख २०७३।८।२९ स�म आवेदन 
िदन सूचना �कािशत गरी �ाथिमकतासमेत खलुाई 
िनवेदन िदन आ�ान ग�रएको देिख�छ । सो �कािशत 
सूचनाबमोिजम तोकेको मापद�डमा यी िनवेदक पन� 
भए िश�ा म��ालयबाट िवचार ह�ने नै ह�दँा �ाथिमकता 
राखी पूव�मनोनयन भएकै िवषयमा पनु: मनोनयन 
ग�रपाउ ँभ�ने परमादेशको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल पसु १९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७३-WO-०३९२, 

उ��ेषण / परमादशे, इि�दलाकुमारी यादव 
िव. िश�ा म��ालय िसंहदरबार, काठमाड� 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-WO-०७०६, उ��ेषण 
/ परमादशे, धन गु�तासमेत िव. नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबार

�रट िनवेदकले च.नं. ३१२३ को िमित 
२०४९।९।६ गतेको मालपोत काया�लय, स�रीको प� 

बदर ग�रपाउ ँभनी मागदाबी गरी िमित २०६८।१०।२४ 
गते ��ततु �रट िनवेदनसाथ उपि�थत ह�नभुएको 
छ ।१९ वष�स�म आ�नो हकको स�ब�धमा मौन 
बसी एकाएक �रट �े�बाट उपचार खो�न आएका 
िनवेदकह� के क�तो व�तिुन�ठ कानूनबाट िवल�ब 
ह�न गई अदालत �वेश गनु�  परकेो हो भ�नेबार े कतै 
उ�लेख दिेखदँैन । छुट दता� अिधकारको िवषय 
होइन । यस अदालतबाट ने.का.प. २०६७, अङ्क ३, 
िन.नं.८३३६ मा “छुट ज�गा दता� भ�ने कुरा असीिमत 
समयको लािग बनेको �यव�था होइन” भ�ने िस�ा�त 
�ितपािदत छ । य�तै ने.का.प.२०६७, अङ्क ७, 
िन.नं.८४१७ मा “स�पि�को खोजी यथासमयमा 
गनु�  स�पि� आ�नो हो भ�ने दाबी गन�को दािय�व 
हो । समयको लामो अ�तरालले छुट दता� ग�रपाउ ँभ�ने 
दाबीमा �ितकूल �भाव पद�छ” भ�ने �या�या भएको 
��ततु िववादको स�दभ�मा समेत सा�दिभ�क देिखने ।

िनवेदक �वयम् को िनवेदन दाबीबाट नदी 
उकास ज�गा िफ�डबकुमा नेपाल सरकारको नाममा 
जिनएको भनी उ�लेख गनु�भएको छ । स�ु नापी बखत 
िनवेदकह� िफ�डमा अनपुि�थत भएको ख�डमा उ� 
ज�गा �ी ५ को सरकारको नाममा कायम ह�न गएकोमा 
छुट दता� हो भने सोही कारण देखाई कारबाही अगािड 
बढाउन ुपन� हो । उ� ज�गा नै आ�ना िपताले ख�रद 
गरकेो हो होइन ? कुन िमित वा समयमा नदी उ� 
ज�गामा पसेको हो ? के क�तो अव�थामा नदी बगेकै 
अव�थामा के कसरी नापी भई िक�ा न�बर कायम 
ह�न गएको हो भ�नेबार े यी िनवेदक आफँै अ�प�ट 
देिख�छन् । िमित २०२१।२।११ मा राजीनामाबाट 
ख�रद गरकेो िक.नं.५७६ को १-११-१ र 
िक.नं.१५७५ को ०-१४-३ म�ये ०-३-० सव� ह�दँा 
नाप न�सा भई दता� भएको र िक.नं.५७६ पूर ै तथा 
िक.नं.१५७५ को ०-११-३ सव� नापी ह�दँा निदमा 
परी न�सा भएको भ�ने दाबी गर े पिन ती बेहोरा 
�मािणत गन� पया��त �माण मालपोत काया�लयमा पेस 
गन� सकेको छैन । �रट िनवेदनमा उ� ज�गाह� नदी 
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कटानमा पन� गई केही कटानमा नपरी बाकँ� रहेकोमा 
सव� नापीमा िक.नं.१५७ को ५-५-० खोलामा नापी 
भई हाल खोलाले छाडी उकास ज�गा हा�ो हक भोगमा 
रहेको र सोम�ये सािबक िक.नं.५७६ को १-६-१ र 
सािबक िक.नं.१५७६ को ०-९-० समेत ज�गा १-१५-
१ �ी ५ को सरकारको नाउ ँिफ�डबकुबाट क�ा गरी 
आ�नो नाममा दता� गन� माग गदा� ती २(दईु) िक�ा 
ज�गाको चारिक�ला सीमामा जोिडएको िथयो भ�ने 
िजिकर िलन सकेको छैन भने दाबी गदा� एकै िक�ाबाट 
१-१५-१ आ�नो नाममा दता� गन� माग गरकेो 
देिख�छ । यसरी यी िनवेदकह�को िनवेदन िजिकर 
िव�वसनीय नदेिखएबाट सफाहात िलई यी िनवेदक 
अदालत �वेश गरकेो िव�वसनीय आधार नदेिखने ।

अत: यस अव�थामा २०४९ सालमै �ी ५ 
को सरकारको नाममा दता� भएको ज�गा स�ब�धमा 
िवल�ब गरी िमित २०६८।१०।२४ मा �रट दायर 
गरकेो र �यसरी �रट दता� गदा�समेत मलुकु� ऐन, ज�गा 
िम�नेको २ नं., ज�गा पजनीको ८ नं. लगायत नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६ का आधारमा भनी 
दायर भएको ��ततु िनवेदनबाट िनवेदकले उपचार 
पाउन स�ने देिखदँनै । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CI-०७९५, िनषेधा�ा, सीता 
गौतमसमेत िव. बुटवल नगरपािलका (हाल बुटवल 
उपमहानगरपािलका) काया�लय, बुटवल �प�देहीसमेत 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १३६(१) र (२) मा नगरपािलकाले आ�नो 
�े�िभ�को घर ज�गामा तोिकएबमोिजम घर ज�गा कर 

तथा मालपोत तथा भूिम कर लगाउन स�ने �यव�था 
रहेकोसमेत देिख�छ । ��यथ� बटुवल नगरपािलकाको 
िलिखत जवाफबाट िनवेदकह�ले अटो �यवसाय गरकेो 
ज�गा साव�जिनक नभइ� बटुवल नगरपािलकाका नाउमँा 
हकभोग �वािम�व दता� �े�ताको ज�गा भएकोले करार 
गरी बहालमा िनवेदकह�समेतलाई उ� �थानमा 
ब�न िदइएको भ�ने देिखयो । यसरी ��यथ� बटुवल 
नगरपािलकाले कानूनबमोिजम आफूलाई �ा�त 
अिधकारअ�तग�त रही अटो �यवसायीसगँ बहाल 
स�झौता गरी �दान गरकेो �थानमा यी पनुरावेदकह�ले 
अटो �यवसाय गरी आएकोमा स�झौताको अविध 
समा�त भएप�ात् स�झौता नवीकरणका लािग बटुवल 
नगरपािलकाबाट िमित २०६९।६।१४ मा सूचना 
�काशन गरकेो दिेखने ।

िमिसल संल�न उ� सूचनाको �ितिलिप हेदा� 
बटुवल नगरपािलका र बटुवल अटो इि�जिनय�रङ 
एसोिसयसनिबच २०६८।९।१३ मा भएको 
सहमितअनसुार बाकँ� भ�ुानी गरी स�झौता गन� 
आउन आ�ान गरेको दिेख�छ र उ� सूचनाअनसुार 
स�झौता गन� नआएमा हालस�म स�झौता नभएका 
�यवसायीलाइ� १५ िदनको समय राखी �यि�गत 
�पमा बाकँ� ब�यौता भ�ुानी गरी स�झौता गन�का 
लािग प�ाचार गन�, सो अविधिभ� समेत बाकँ� रकम 
भ�ुान गन� नआएमा तीन प�ुते िववरणसिहतको नाम र 
रकम उ�लेख गरी �थानीय पि�कामा नाम साव�जिनक 
ग�रने, तीनप�ुते िववरणसिहतको र रकमको िववरण 
�कािशत भएको १५ िदनिभ�मा पिन बाकँ� ब�यौता 
भ�ुान नगरमेा सरकारी बाकँ�सरह असलुको �ि�यामा 
जाने र भौितक सरंचना हटाउनकुा साथै अटो िभलेज 
�े�िभ� िनजलाइ� भिव�यमा �यवसाय गन� ज�गा िलज 
वा स�झौता गन�बाट वि�चत ग�रने छ भ�नेसमेतका 
सत�ह� उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसरी नगरपािलकाले 
आ�नो हक �वािम�वमा रहेको ज�गामा कानूनबमोिजम 
बहालमा िददँा वा �योग गन� िददँा िविभ�न सत�ह� 
िनधा�रण गन� स�ने नै दिेखने । 
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िनवेदकह�ले िवप�ी नगरपािलकासगँ 
िविभ�न िमितमा कबिुलयत गरी कबिुलयत 
सत�अनसुारको द�तरुह�समेत बझुाउदँ ै आएकोमा 
कबिुलयत स�झौताको �याद २०६७ साल आषाढमा 
समा�त भइसकेको अव�थामा िनवेदकह�ले 
अ�यवि�थत बसोबासीको हैिसयतले उ� ज�गाह� 
भोगचलन गद� आएको कुरालाई यी पनुरावेदकह�ले 
िनवेदनप�मा �वीकार नै गरकेो देिख�छ । यसबाट 
पिन उ� ज�गाह�मा िनवेदकह�को िनिव�वाद हकभोग 
रहेको भ�ने नभई केवल करारीय स�ब�धको आधारमा 
यी पनुरावेदकह�ले करारबमोिजमका सत�ह� पालना 
गरकेो ख�डमा करार अविधस�म भोगािधकार रहने 
हो । तर यी पनुरावेदकले करारमा रािखएका  
सत�ह�समेत पालना नगरकेो तथा उ� करारको 
अविध २०६७ साल आषाढमा नै समा�त भइसकेको 
अव�थामा ��यथ� नगरपािलकासगँ पनुरावेदकह�ले 
पनुः करार नवीकरण गरकेो भ�नेसमेत देिखएन । 
यस अव�थामा ��यथ� नगरपािलकाले पिहले भएको 
करारबमोिजम बहाल बझुाउनेलगायत करार नवीकरण 
गन� स�ब�धमा कानूनबमोिजमका सत�ह� राखी 
सूचना �काशन गरकेो देिखदँा गैरकानूनी त�रकाले यी 
पनुरावेदकह�लाइ� हटाउन लागेको भ�ने िनवेदन दाबी 
कानूनसङ्गत नभएकोले ��यथ� नगरपािलकाको उ� 
काय�बाट यी पनुरावेदकह�को कानूनी हकमा आघात 
पान� आशङ्काको रहेको भ�न िम�ने नदेिखदँा िनवेदन 
खारजे गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः िववेिचत त�य, कानून, आधार र 
�माणसमेतबाट यी पनुरावेदकह�ले अटो �यवसाय गरी 
आएको ज�गा िनजह�को िनिव�वाद हक �वािम�वको 
ज�गा नभई उ� ज�गामा ��यथ� नगरपािलकासगँ 
भएको करारीय स�ब�धको आधारमा करार स�झौता 
बहाल रहेको अविधस�म मा� भोगािधकारस�म रहे 
भएकोमा उ� करार स�झौताको अविध समा�त 
भइसकेको दिेखएकोले पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 

िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई िमित 
२०७०।९।८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ८ गते रोज१ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CR-१३१०, ०७३-CR-०४९९,  
डाँका, नेपाल सरकार िव. ओसी आलमसमेत

��ततु म�ुामा जाहेरवालाको मौकाको िकटानी 
जाहेरी, अनसु�धान अिधकारीसमम� �ितवादीह�को 
बयान, जाहेरवालाको बकप�लगायत िमिसल सलं�न 
अ�य कागजातह�बाट �ितवादी शेख खसु�दले अ�य 
�ितवादीह� ओसी आलम, िवकासकुमार साह 
कलवार, शेष अ�बास, अरमान ह�सेन, शेख खसु�द 
(शेख ह�सेनको छोरा), शेष म�ुनासमेत ६/७ जनाको 
समूह भई जाहेरवालालाई बोलाई दोकानमा �यापटप 
िलन िहड्ँन ु भनी साथमा िलई गई केही पर एका�त 
बाटोमा पगेुपिछ िनजलाई घेरछेक गरी कुटिपट गरी 
जाहेरवालाको साथमा रहेको नगद �.४५,०००- 
(प�तािलस हजार मा�), १२ आनाको सनुको िस��, 
नोिकया क�पनीको मोबाइलसमेत डाकँा गरी लगेको 
भ�ने त�य पिु� ह�न आएको छ । यसरी चोरी गन� त�रका 
र चोरी गन� �यि�को सं�याको आधारमा चोरीको 
�कृितको िनधा�रण ह�ने ह�दँा �ितवादीह�ले ७ जनाको 
समूह भई जाहेरवालालाई घेरछेक गन� कुटिपट गन� र 
िनजका साथमा रहेको स�पि� लटेुर िलएको र उ� 
काय�मा �ितवादी शेख खसु�दको ��य� संल�नता रहेको 
देिख�छ । यसरी �ितवादीह�को उ� काय� मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको ६ नं. मा उ�लेख भएअनसुारको 
देिखदँा िनज �ितवादीले समेत डाकँा गरकेो ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको देिखने ।

यसमा जाहेरीमा उ�लेख भएको चोरीको 
सनुको िस��को मू�य �.३९,०००।- (उन�चािलस 
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हजार मा�) भएको र जाहेरवालाको मोबाइलको मू�य 
�.८,०००।- (आठ हजार मा�) भएको देिखने कुनै 
�माण जाहेरवालाले पेस गन� सकेको देिखदँैन । िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट �ितवादीह�ले डाकँा गरकेो 
नगद �.४५,०००।- (प�तािलस हजार मा�), सनुको 
िस��को मू�य �.१४,६७९।- (चौध हजार छ सय 
उनासी मा�) र मोबाइलको मू�य �.३,०००।- (तीन 
हजार मा�) कायम ह�न गई ज�मा िबगो �.६२,६७९।- 
(बैस�ी हजार छ सय उनासी मा�) ह�ने देिख�छ । अत: 
�ितवादीह�लाई घटी िबगो कायम गरी ज�रवाना गरकेो 
अव�था नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. ले 
डाकँा गन�लाई िबगोको डेढी बढाई गनु�पछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था गरकेोले डाकँाको कसरु जित जनाले गरकेो 
ठह�र�छ ती ��येक कसरुदारलाई चोरीको िबगोको 
दामासाहीको िहसाबले ज�रवाना ह�ने नभई जनहीको 
िहसाबले ज�रवाना ह�ने देिखने । अत: �ितवादीह�लाई 
डाकँा गरकेो ठह�याएको िबगोको डेढी बढाई जनही 
ज�रवाना गनु�पन�मा दामासाहीको िहसाबले ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको हदस�म पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

अत: �ितवादीह� ओसी आलम, 
िवकासकुमार साह कलवार, शेख अ�बास, अरमान 
ह�सेन, शेष खसु�द (शेष सिलमको छोरा) शेष खसु�द 
(शेष ह�सेनको छोरा) लाई डाकँा गरकेो ठह�याएको िबगो 
�.६२,६७९।- (बैस�ी हजार छ सय उनासी मा�) को 
डेढी �.९४,०१८।५० (चौरान�बे हजार अठार �पैया ँ
पचास पैसा मा�) जनही ज�रवाना ह�ने ठह�याउन ुपन�मा 
�ितवादीह�लाई दामासाहीको िहसाबले ज�रवाना ह�ने 
ठह�याएको हदस�म पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७१।८।८ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई िनज �ितवादीह� ओसी आलम, 
िवकासकुमार साह कलवार, शेख अ�बास, अरमान 
ह�सेन, शेष खसु�द (शेष सिलमको छोरा) शेष खसु�द 
(शेष ह�सेनको छोरा) लाई जनही �.९४,०१८।५०।- 

(चौरान�बे हजार अठार �पैया ँ पचास पैसा मा�) 
ज�रवाना ह�ने र अ�मा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ३० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CR-१६५९, डाकँा, नेपाल सरकार िव. 
िहरालाल तामाङसमेत

जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�तमा िनजको घर 
र पसलसमेतबाट नगद �.६,०००।-, हाफपाइ�टको 
गोजीमा रहेको नगद �.८५,०००।-, टुबोग� िवयर 
थान-१५,  ड्य ु थान-१०,  एक काटु�न रमपम 
चाउचाउ, िसमसिहतको नोिकया मोबाइल सेट थान-
१, िस.डी.एम.ए. फोन थान-१ समेत जबरज�ती लटुी 
�यसपिछ मेरो �ीमती, आमाह� स�ुने गरकेो अक� 
घरमा गई ध�क� िदई डेढ तोलाको िस��, कानमा 
लगाएको सनुको �रङसमेत ज�मा ३ तोला सनुको 
गहनासमेत ज�मा �.२,२०,१५०।- मू�य बराबरको 
धनमालह� डाकँा भएको भनी उ�लेख गरकेोमा 
�ितवादीह� िहरा तामाङ र सजुन मगरको साथबाट 
बरामद भएको सामानम�ये िसमसिहतको नोिकया 
मोबाइल सेट थान-१, �काई िसम थान-१, सनुको 
िस�� थान-१, नगद �. १,६१३।– जाहेरवालाको 
भएको भनी िनजले िचनी सनाखतसमेत ग�रिदएको 
देिखयो । यसमा �ितवादीह�ले जाहेरवालाको पसल 
र घरबाट नगद र अ�य धनमाल डाकँा गरी लगेको 
कुरा �वीकार नै गरकेो तर िनजह�ले जाहेरवालाको 
हाफपे�टबाट �.८५,०००।- चोरी गरकेो भ�ने 
त�य कहीकँतै उ�लेख नभएको, बरामद भएको 
नगदमा समेत सो बराबरको रकम फेला नपरकेो र 
जाहेरवालाले समेत हाफपे�टमा �.८५,०००।– रहेको 
िथयो भ�ने त�यय�ु �माण पेस गरी पिु� गन� सकेको 
देिखदँनै । यसथ� �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा र 
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अदालतमा समेत उपि�थत भई गरकेो बयानसमेतबाट 
�.८,५००।– �पैया ँहाफपे�टमा भएको र बरामद भई 
फेला परकेो अ�य धनमालको समेत गदा� ज�मा �. 
३२,४५०।– बराबरको धनमाल डाकँा गरकेो दिेखदँा 
चोरीको सामानको डेढी बढाई �.४८,६७५।– जनही 
�ितवादीह�लाई सजाय गरकेो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत राजिवराज इजलासको फैसलालाई अ�यथा 
रहेछ भनी मा�न निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य‚ आधार र �माणबाट 
�ितवादीह� िहरालाल तामाङ र सजुन भ�ने 
भोजबहादरु मगरले मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ 
नं. बमोिजम डाकँा गरेकोले सोही महलको १४(४) नं. 
बमोिजम ६ वष� कैद र चोरीको सामान �.३२,४५०।- 
को डेढी बढाई �. ४८,६७५।– दामासाहीले ज�रवाना 
भई जाहेरवालाले आ�नो िबगोसमेत �ितवादीह�बाट 
भराई पाउने, �ितवादी छिव िव�टको हकमा तामेली 
र अका� �ितवादी टेकबहादरु तामाङ फरार रहेकोले 
िनजको हकमा मलुतबी रहने ठह�याएको स�ु उदयपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।०६।०८ को फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादीह� िहरालाल तामाङ र 
सजुन भ�ने भोजबहादरु मगरलाई जनही ६ वष� कैद 
र ज�रवानाको हकमा िबगोको �. ३२,४५०।– डेढी 
ह�ने �. ४८,६७५।– जनही �ितवादीलाई ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७१।०६।२९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी, ल�मी राना
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१  गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CR-०९३८, लाग ु औषध �ाउन 

सगुर, अजय गु�ङ िव. नेपाल सरकार 
�ितवादी अजय ग�ुङका सा�ी िनर�जन 

�े�ले अदालतमा बकप� गदा�  लाग ु औषध सेवन 
गछ�न् भ�ने सनेुको ह�,ँ आखँाअगािड देखेको छैन भनी 
बकप� गरकेो देिखदँा पनुरावेदक / �ितवादी अजय 
ग�ुङ आफू लाग ुऔषधको द�ुय�सनी रहेको र बरामद 
लाग ु औषध सेवनको लािग �याएको भनी �ितवादी 
अजय ग�ुङले स�ु अदालतसम� बयान गरकेोमा 
बरामद लाग ुऔषधको मा�ा २ �ाम ६९० िमिल�ाम 
रहेको र िनज �ितवादीले िब�� िवतरण गन� लागेको 
अव�थामा प�ाउ परकेो अव�था नदेिखएको ह�दँा िनज 
�ितवादीले उ� बरामद भएको लाग ुऔषध सेवनको 
लािग �याएको देिखन आउने ।

�ितवादीले लाग ुऔषध कारोबार गरकेो भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� आफू लाग ुऔषधको द�ुय�सनी 
रहेको र बरामद भएको लाग ु औषध सेवन गन� भनी 
�याएको भनी स�ु अदालतमा गरकेो बयानसमेतलाई 
बरामदी मचु�ुका, लाग ुऔषध परी�ण �ितवेदन तथा 
बिुझएका सा�ी �माणले पिु� गरकेो देिख�छ । साथै 
यी �ितवादीको घरकोठा खानतलासी गदा� लाग ुऔषध 
नापतौल गन� साम�ी तथा लाग ुऔषध म�ुासगँ �माण 
ला�ने अ�य िचजव�त ुफेला नपरकेो भ�ने खानतलासी 
मचु�ुकाबाट देिखएकोले यी पनुरावेदक / �ितवादी 
अजय ग�ुङलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम �.१०,०००।– 
ज�रवाना र ऐ. दफा १६ बमोिजम थप ३(ितन) वष� कैद 
र �.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०२।११ मा भएको 
फैसला लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(ङ) बमोिजम �.१०,०००।– ज�रवाना गरकेो 
हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादी 
अजय ग�ुङलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को ख�ड (घ)(ङ)(च) को कसरुमा ऐ. 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र 
�.२५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
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अदालत बटुवलबाट िमित २०७२।१।६ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादी अजय 
ग�ुङले अवैध लाग ु औषधको सेवन गन� काय�स�म 
गरकेो, सोबाहेक अ�य ख�रद िब�� स�चय ज�ता 
कारोबार गरकेो कुरा �मािणत ह�न आएको नदिेखदँा 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७२।१।६ मा 
भएको फैसला उ�टी भई �ितवादी अजय ग�ुङलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम सेवनतफ�  १(एक) वष� कैद तथा ऐ. 
दफा १६ बमोिजम पटकेतफ�  थप १(एक) वष� कैद र 
�.२५,०००।– (पि�चस हजार �पैया)ँ ज�रवाना गरी 
कुल २(दईु) वष� कैद र �.२५,०००।– (पि�चस हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-CR-०१०८, लाग ुऔषध कोर�ेस, 
वजृिकशोर िगरी िव. नेपाल सरकार 

��ततु म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी हेदा� 
यी �ितवादी वजृिकशोर िगरी मोटरसाइकलमा चढी 
आइरहेको अव�थामा �हरीको ग�ती टोलीले चेकजाचँ 
गदा� िनजले पछािड िभरकेो खैरो झोला खोली हेदा� ९५ 
थान लाग ु औषध कोर�ेस फेला परी बरामद भएको 
त�य बरामदी मचु�ुकाबाट दिेख�छ । सो लाग ुऔषध 
बरामद ह�दँा तयार भएको बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा 
बसी यी �ितवादी वजृिकशोर िगरीले सहीछाप गरकेो 
देिखयो । सो बरामदी मचु�ुकालाई पिु� ह�ने गरी बरामदी 
मचु�ुकामा ब�ने मािनसह� �.ह. सरु�े� साह र �.ज. 
नवराज िघिसङले �ितवादीले बोकेको खैरो रगंको 
झोला खोजी चेकजाचँ गदा�  िनजको झोलाबाट ९५ थान 

लाग ुऔषध कोर�ेस बरामद भएको भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । आफूबाट लाग ुऔषध बरामद भएको होइन 
भनी अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतमा इ�कारी 
बयान गर ेतापिन िनज �ितवादीले उ� इ�कारी बयान 
अ�य �वत�� �माणबाट पिु� गन� सकेको देिखदैँन । 
�ितवादीको अदालतसम� भएको इ�कारी बयान 
�माणबाट पिु� भएको नदेिखएको ह�दँा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम िनजले 
जानी जानी आ�नो साथमा अवैध लाग ुऔषध राखी 
ओसारपसार गरकेो भनी अनमुान गनु�पन� देिखने ।

�ितवादीउपर लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(झ) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी ग�रएको अिभयोग दाबी ठहर भएको देिख�छ । 
यसरी कसरुदार ठहर भएपिछ उ� दफा १४(१)(झ) 
बमोिजम �यूनतम पिन �१,००,०००।- (एक लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ह��छ । कानून�ारा िनधा��रत हद 
वा सीमाभ�दा बािहर गई ज�रवाना अङ्क िनधा�रण 
गन� �वे�छाचारी अिधकार िनण�यकता�मा रहेको छैन । 
तसथ� ज�रवाना अङ्क िनधा�रण गरकेो कुरामा समेत 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै �िुट नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादी वजृिकशोर िगरीले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) बमोिजम २(दईु) वष� 
कैद र �.५,०००।– (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना भई 
बरामद भएको मोटरसाइकलसमेत जफत ह�ने ठहरी 
रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।११।३० 
मा भएको फैसलामा २(दईु) वष� कैद गरकेोस�म स�ु 
फैसला सदर गरी ज�रवानाको हकमा केही उ�टी गरी 
िनज �ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(झ) बमोिजम �.१,००,०००।– 
(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।०३।२० मा भएको 
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फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६९-WO-०८३४, उ��ेषण, ड�बरबहादुर 
खड्कासमेत िव. िश�ा िवभाग, सानोिठमीसमेत 

��ततु �रट िनवेदनमा िमिसल संल�न रहेको 
�ी कािलका मा�यिमक िव�ालय �याङलङु न.पा. वडा 
नं. ६, िजरीिख�ती ते�थुमले िज�ला िश�ा काया�लय, 
ते�थमुलाई लेखेको च.नं. ९८, प.स.ं २०७४।०७५, 
िमित २०७४।११।८ को प�को बेहोराबाट िमित 
२०७१।५।३० गतेदेिख िन�न मा�यिमक तहमा 
काय�रत िश�क मि�दरा गौतमको ठाउमँा िविनता 
ितवारी र �ाथिमक तहमा काय�रत िश�क शिशका 
िल�बूको ठाउमँा ��ा �े�ठ �थायी िश�कको �पमा 
िनयिु� भई काय�रत रहेको भ�ने देिखन आएको 
छ । ��ततु �रट िनवेदनको म�ुय दाबी नै िवप�ी �ी 
कािलका मा�यिमक िव�ालय �याङलङु न.पा. वडा नं. 
६, िजरीिख�ती ते�थुमसमेतले करारमा िश�क िनयिु� 
गन� �ि�यामा िश�ा ऐन, २०२८ र िनयमावली, २०५९ 
को कानूनी �ावधानिवपरीत गरकेोले उ� िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने रहेको देिख�छ । करारमा िश�क 
िनयिु� गन� गरी ग�रएको िनण�यबमोिजम िसफा�रस 
भएका िश�कह�को ठाउमँा �थायी िश�कको िनयिु� 
भइसकेको भ�ने देिखन आएको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन िन��योजन भइसकेको अव�थामा ��ततु �रट 
िनवेदनको स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन नपन� । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
िमित २०७१।५।३० गतेदेिख िन�न मा�यिमक तहमा 
काय�रत िश�क मि�दरा गौतमको ठाउमँा िविनता 
ितवारी र �ाथिमक तहमा काय�रत िश�क शिशका 
िल�बूको ठाउमँा ��ा �े�ठ �थायी िश�कको �पमा 
िनयिु� भई काय�रत रहेको भ�ने िमित २०७४।११।८ 

मा �ी कािलका मा�यिमक िव�ालय �याङलङु न.पा. 
वडा नं. ६, िजरीिख�ती ते�थमुले िज�ला िश�ा 
काया�लय, ते�थुमलाई लेखेको प�बाट दिेखएको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन िन��योजन भइसकेको देिखदँा 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल माघ १० गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-WO-०८३५, 

उ��ेषण, पाव�ती काक� िव.  िश�ा िवभाग, 
सानोिठमीसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६८-WO-०२७५, उ��ेषण / परमादेश, 
तुलसी�साद था� िव. पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत 

��ततु िववादमा स�झौताबमोिजमको 
िडजाइन इि�टमेटमा �यापक प�रवत�न भएको र तराईको 
त�कालीन असहज प�रि�थितको कारणले गदा� 
सिुवधा र आव�यकताको आधारमा (Termination 
of contract by convenience and necessity) 
करार ि�प�ीय सहमितमा नै अ��य गरी �ितपूित� िदने 
िलने सहमित भएकोमा �ितपूित� रकमको स�ब�धमा 
िववाद भएपिछ �रट िनवेदक र ठेकेदारिबच भएको 
स�झौताबमोिजम नेपाल म�य�थता प�रषद ्(NEPCA) 
�ारा सोमनाथ पौडेललाई िमित २०६६।१०।२० 
मा िववाद समाधानको लािग एकल म�य�थता 
िनयिु� गरकेो देिख�छ । एकल म�य�थबाट िमित 
२०६७।५।३ मा भएको िनण�यमा यी �रट िनवेदकले 
ठेकेदारसगँ भएको स�झौताका सत�ह� (conditions 
of contract) को clause no. 4, 11.1(a), 12, 
51.2, 59 तथा 60(1) र 60(2) तथा Instructions 
to Bidders को बुदँा नं. ३७ समेतको िवपरीत रहेको 
भ�ने िनवेदन दाबी िलएको भए तापिन िनवेदकले सो 
दाबी �मािणत गन� सकेको देिखदँनै । म�य�थताको 
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िनण�यउपर परकेो िनवेदन दाबी पिु� गन� दािय�व 
िनवेदकको ह�ने र म�य�थताको िनण�यउपर कानूनी 
��नमा मा� परुानवेदन ला�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
भएको अव�थामा �रट िनवेदकले म�य�थताबाट 
भएको िनण�य गैरकानूनी छ भनी �मािणत गन� सकेको 
नदेिखने ।

मातहत अदालत वा िनकायबाट भएको 
िनण�य वा फैसला गैरकानूनी रहेको अव�थामा मा� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�र�छ । उ��ेषणको 
आदेश जारी ह�नको लािग त�लो िनकायबाट भएको 
िनण�य वा फैसला गैरकानूनी भएको ह�नपुद�छ । सो 
अव�थामा सो िनण�य बदर गन�को लािग अदालतबाट 
उ��ेषणको आदेश जारी ग�र�छ । एकल म�य�थबाट 
भएको िनण�यउपर पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
पनुरावेदन परकेोमा म�य�थबाट भएको उ� िनण�यमा 
कुनै कानूनी �िुट नरहेको भनी म�य�थको िनण�य सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला मनािसब नै रहेकोले अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट एकल म�य�थबाट िमित २०६७।५।३ 
मा भएको िनण�य सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८।२।५ मा भएको फैसलामा 
कुनै कानूनी �िुट रहेको नदिेखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने अव�थाको 
िव�मानता नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल चैत ५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-WO-०१०१, उ��ेषण / परमादशे, 
िवजय �वाँरसमेत िव. कृिष िवकास ब�क, मुकाम 
रामशाहपथसमेत 

�रट िनवेदक िवजया �वारँ िमित 

२०७३।२।२७ देिख िवप�ी कृिष ब�कको सेवाबाट 
अवकाश �ा� ग�रसकेको देिख�छ । नेपाल सरकार 
(मि���तरीय) को िमित २०७१।४।८ को िनण�यानसुार 
िमित २०७१।४।११ मा प�ाचार गदा� सोको सत� नं. १ 
मा िविभ�न दजा�, पद तथा तहको स�ु तलबमानमा १० 
(दश) �ितशतले विृ� गरी स�चालक सिमितबाट िनण�य 
गराई नया ँ तलबमान तो�ने भ�ने अथ� म��ालयको 
प.स.ंस.स.०७१।७२ च.नं.०५ िमित २०७१।४।११ 
को नया ँतलबमान तथा �ेडबारकेो प�मा उि�लिखत 
बेहोराबाट देिखएको छ । यी िनवेदकले सो िनण�यलाई 
अ�यथा भ�न सकेको पिन नदेिखने ।

सोही िनण�य र प�ाचारको आधारमा िमित 
२०७१।४।२८ मा कृिष िवकास ब�क स�चालक 
सिमितको िनण�यानसुार सबै तहका कम�चारीलाई १० 
�ितशतका दरले तलब विृ� गन� भनी िनण�य भएको 
र उ� िनण�यबाट यी िनवेदकलाई िवभेद गरकेो भ�ने 
देिखदँनै । उ� िनण�यबमोिजम िमित २०७१।४।१ 
देिख लाग ुह�ने गरी तोिकएको तलब तथा �ेड रकमको 
िववरण हेदा� �.सं. १ मा उपमहा�ब�धक वा सोसरहको 
स�ु तलब �.३६७००।-, �ेड सीमा सं�या ७, �ेड दर 
�.१२२५।-, ज�मा �ेड रकम �.८५७५।– र अि�तम 
तलब �केल �.४५२७५।– कायम ग�रएको उ� 
िनण�यको �ितिलिपबाट देिखने ।

िनवेदकले उ� िमित २०७१।४।२८ को 
िनण�यलाई �वीकार गरी पदमा बहाल रह��जेलस�म 
सो िनण�यानसुारको सिुवधाह� उपभोग गरकेो 
देिख�छ । �रट िनवेदकले आफू पदमा बहाल 
रह��जेलस�म िवप�ी कृिष िवकास ब�क स�चालक 
सिमितको िमित २०७१।४।२८ को िनण�यबमोिजमको 
सेवा सिुवधालाई �वीकार गरी सेवाबाट अवकाश 
भइसकेपिछ िवप�ी कृिष िवकास ब�क स�चालक 
सिमितको िमित २०७१।४।२८ को िनण�यलाई चनुौती 
िदई २ (दईु) वष�पिछ िमित २०७३।४।२७ मा आएर 
��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा �रट जारी ह�न 
स�ने अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखदँा ��ततु 
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�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट यी 

�रट िनवेदकले कृिष िवकास ब�क स�चालक सिमितको 
िमित २०७१।४।२८ को िनण�यलाई �वीकार गरी पदमा 
बहाल रह��जेलस�म सो िनण�यानसुारको सिुवधाह� 
उपभोग ग�रसकेको अव�थामा अवकाशप�चात् 
अनिुचत िवल�ब गरी २ (दईु) वष�पिछ िवप�ी कृिष 
िवकास ब�क स�चालक सिमितको िमित २०७१।४।२८ 
को िनण�यलाई चनुौती िदई िमित २०७३।४।२७ मा 
आएर ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा �रट जारी 
ह�न स�ने अव�थाको िव�मानता रहेको नदिेखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल चै� ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७२-CR-१७९३, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम 
पीिडखोला-३ समेत

�ितवादीह�ले �हरीमा बयान गदा� 
आफूह�ले पीिडताकै अनरुोधमा पीिडताको योिनमा 
आ�नो िलङ्ग दलेको भ�ने बेहोरा लेखाएको अव�था 
देिख�छ । पीिडताको योिनमा कुनै �ित नदेिखनलेु 
पिन �ितवादीह�ले पीिडताले भनेझ� िनजको योिनमा 
िलङ्ग िछराई पटक पटक करणी गरकेो पिु� ह�न 
आएन । ��य�दश� भिनएका कमल िज.टी र दिेवलाल 
भषुालले पिन अदालतमा आई बकप� गदा� जबरज�ती 
करणी गरकेो नदेखेको भ�ने बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
जाहेरवालाले िकटानी बकप� गर ेपिन िनज ��य�दश� 
नभएकोले िनजको भनाइलाई ��य� �माणको �पमा 
�हण गन� सिकने अव�था छैन । पीिडताको �वा��य 

परी�ण �ितवेदनबाट िनजको शारी�रक मानिसक 
अव�था ठीक भएको, योिनमा कुनै �ित देिखएको 
छैन । त�काल घटना�थलमा पीिडतालाई दे�ने 
कमल िज.टी. समेतको भनाइअनसुार पिन िनजह�ले 
पीिडतालाई के भयो भनी सोधपछु गदा� िनज केही 
नबोलेकोले आफूह�ले िनजको आमा िज�मा लगाएको 
भने देिख�छ । यसरी जाहेरवालीले पीिडताको योिन 
सिुनएको र योिनबाट रगत आएको भ�ने बेहोरा 
लेखाएको भए पिन पीिडताको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट सो बेहोरा समिथ�त ह�न आएको नपाइने । 

�ितवादीह�को उमेरको स�ब�धमा िवचार 
गदा�, वादी नेपाल सरकारले �ितवादीह�को उमेर १४ 
वष� पगेुको १६ वष� ननाघेको भ�ने आधारमा सजायको 
मागदाबी िलई अिभयोग दाबी पेस भएको देिख�छ । यो 
दाबी नेपाल सरकारले पि�चमा�चल �े�ीय अ�पताल, 
पोखराले परी�ण ग�रिदएको �रपोट�मा �ितवादीह�को 
उमेर १३ वष�देिख १४ वष�स�मको देिखएको 
भ�ने उ�लेख भएको आधारमा िलइएको दिेखयो । 
स�बि�धत गाउ ँिवकास सिमित काया�लय, पीिडखोला 
�याङ्जाको प�साथ �ा�त ज�मदता�को �ितिलिप 
र नरोदय उ�च मा�यिमक िव�ालय पीिडखोलाको 
प� र िव�ाथ� भना� दता� रिज��र हेदा�  पीिडखोला ३ 
को ज�मिमित २०५६।१०।१७ र पीिडखोला ६ को 
ज�मिमित  २०५५।६।१६ रहेको भ�ने उ�लेख भई 
आएकोले वारदात भिनएको िमित २०७०।५।१९ मा 
पीिडखोला ३ को उमेर १३ वष� ७ मिहना २ िदन र 
पीिडखोला ६ को उमेर १४ वष� ११ मिहना ३ िदन रहेको 
देिख�छ । बाल �याय (काय�िविध) िनयमावली, २०६३ 
को िनयम १५ हेदा� उमेर िनधा�रण गन� स�ब�धमा 
पिहलो �ाथिमकता अ�पतालबाट जारी ग�रएको 
ज�म �माणप�ले पाउने, दो�ो �ाथिमकता ज�मदता� 
�माणप�ले र ते�ो �ाथिमकता िव�ालयको चा�रि�क 
�माणप�ले पाउने �यव�था गरकेो र अ�पतालले उमेर 
स�ब�धमा जाचँ ग�रिदएको �ितवेदनले �यसपिछको 
�ाथिमकता पाउने ह�दँा उमेर िनधा�रण गन� स�ब�धमा 
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��ततु म�ुामा ज�मदता�को �माणप� र �कुलमा भना� 
भएको भना� रिज��रमा उि�लिखत रकेड�लाई नै 
�ाथिमकता िदनपुन� ।

�ितवादीह�को वारदात िमितमा पीिडखोला 
६ को उमेर १४ वष�मािथ १६ वष�मिुनको र पीिडखोला ३ 
को उमेर १० वष�मािथ १४ वष�मिुनको रहेको देिख�छ । 
�ितवादीह� पिन उमेर नपगेुका नाबािलकह� नै रहेको 
देिख�छ । यौनज�य ि�याकलापको बारेमा पूण��पमा 
जानकारी �ान सो उमेरका नाबालकलाई ह�न स�ने 
देिखदँैन । पूण� यौन स�तिु�को लािग सो उमेरका 
नाबालकको शारी�रक �पमा प�रप�वता नह�ने ह�दँा 
जबरज�ती करणी गन� मनसायसिहत अपराधले पूण�ता 
पाएको भ�न सिकने अव�था नरहने । यस अव�थामा 
िनज नाबालक �ितवादीह�ले जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरुस�म गरकेो मा�न ुपन� ।

जबरज�ती करणीको महलको ३(२) नं. र ५ 
नं. तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम पीिडखोला ६ को उमेर १४ वष�मािथ 
१६ वष�मिुनको देिखदँा िनजको हकमा २ वष� कैद गन� 
उपय�ु देिख�छ । अका� �ितवादी पीिडखोला ३ को 
उमेर भने १० वष�मािथ र १४ वष�मिुनको नाबालक 
देिखदँा िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(२) बमोिजम २ मिहना मा� कैद गदा� 
�यायोिचत ह�ने देिखयो । यी �ितवादीह� किललो 
उमेरका देिख�छन् । िनजह�ले �हरीमा गरकेो सािबती 
बयानअनसुार पिन आफूह�ले पीिडताकै ��तावमा 
करणी गन� उ�ोग गरकेो भ�ने देिखदँा कसरु गदा�को 
प�रि�थित हेदा� पिन िनजह�ले जबरज�ती करणी 
गन� आपरािधक मनसायले बल �योग गरकेो भ�ने 
नदेिखएको र िनजह�ले योभ�दा पूव� कुनै कसरु गरकेो 
भ�ने नदिेखनकुो साथै सामािजक अ�ययन �ितवेदन 
हेदा� िनजह�को प�रवारबाट उिचत रखेदेखको �यव�था 
िमलाएमा अ�य िब�याइ ँ गन� अव�था नरहेको भ�ने 
उ�लेख भएको देिखएको ह�दँा बालकह�को सव��म 
िहतलाई िवचार गदा� िनजह�लाई त�काल कैदमा 

रा�न उपय�ु नदेिखदँा िनजह�लाई ठहर भएको कैद 
त�काल भो�न ु नपन� गरी हाल बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोिजम �थगन गन� 
कानूनसङ्गत नै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी पीिडखोला ३ को उमेर १४ वष�मिुनको 
देिखदँा िनजको हकमा स�ु �याङ्जा िज�ला 
अदालतले २ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको फैसला 
केही उ�टी गरी िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(२) बमोिजम २(दईु) मिहना 
कैद सजाय र अका� �ितवादी पीिडखोला ६ को हकमा 
िनजको उमेर १४ वष�मािथ १६ वष�मिुनको देिखदँा 
िनजको हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम २(दईु) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई कैद सजाय �थिगत गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७२।९।६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल असार ८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-०९४४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. देवी�साद जोशी 

मूलतः मतृक र �ितवादी िमित 
२०६९।१०।२३ मा धनगढीबाट मोरङमा सगैँ फाराम 
भन� गई फक� ने �ममा िमित २०६९।१०।२५ मा 
नारायणघाटबाट कैलालीतफ�  सगैँ बसमा आएका 
अव�थामा ल�क� भ�ने �थानमा रहेको पूण��साद 
जोशीले बनाउदँै गरकेो घरमा ब�दै गरकेो १० िफट 
ल�बाइ, १० िफट चौडाइ र १० िफट गिहराइ भएको 
से�टी ट्याङ्क�मा गंगाराम जोशीको लास भेिटएको 
छ । �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन� कुनै �रसइवी 
देिखदँनै । काका भितज नाता स�ब�धको �यि� भई 
अ�ययन गन� �ममा सगैँ बसेको दिेखने । रा�ी बसमा 
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या�ा गरकेो, आफूसगैँ बसेको मतृक आए नआए त�काल 
खोजी नगरकैे आधारले मा� �ितवादीले मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो भनी मा�न िम�ने नदेिखने । रा�ी 
बसमा िन��ा लागी सतेुको भनी �ितवादीले बयान 
गरकेो दिेख�छ । मतृक र �ितवादीको िबचमा बसमा 
र बसबािहर कहीकँतै झैझगडा तथा वादिववाद परकेो 
भ�ने चालक एवम् सहचालकसमेतको कागजबाट 
देिखन आउदँैन । मतृकको लास जाचँ मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन तथा िभषेरा �ितवेदन मौकामा तयार 
भएको कागज �माणह�सगँ Corroborate ह�न सकेको 
देिखदँैन । सगैँ फम� भन� िवराटनगर गएको र फिक� ने 
�ममा मतृकको सामानसमेत �ितवादीले �याएको 
भनी शङ्का गरी �ितवादीले नै मतृकको कत��य गरी 
मारकेो हो भ�ने देिख�छ । फौजदारी �याय �णालीमा 
शङ्काको सिुवधा �ितवादीले पाउने �याियक िस�ा�त 
रहेको पाइने ।

व�ततुः ��य� तथा ठोस �माणबाट 
मतृकको म�ृय ु�ितवादीको काय�बाट भएको त�य पिु� 
ह�न आएको छैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु� गन� 
�माणको भार वादी नेपाल सरकारमा िनिहत रहेको 
पाइ�छ । सोबमोिजम अिभयोग दाबीबमोिजमको ठोस 
एवम् िन�या�मक �माण वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पेस ह�न नसकेको अव�थामा फौजदारी 
�याय तथा �याियक िस�ा�तको रोहमा शङ्काको 
भरमा �ितवादीलाई कसरुदार करार गन� िम�ने पिन 
देिखदँैन । जाहेरी दरखा�त तथा अनसु�धान 
तहिककातको �ममा तयार भएको कागजह� अ�य 
��य� तथा ठोस �माणबाट पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई 
कसरुदार करार गरकेो स�ु फैसला उ�टी ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
�ितवादी देवी�साद जोशीलाई मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १ िवपरीतको कसरुमा 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने गरी स�ु 
कैलाली िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी 
ह�ने ठहर गरी अिभयोग दाबीबाट �ितवादी देवी�साद 
जोशीले सफाइ पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िदपायलको िमित २०७१।६।५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकारी : रणबहादरु कटुवाल, 
कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-CR-००३९, ०२०१, 
लाग ु  औषध (�ाउन सगुर), नेपाल सरकार िव. िशव 
ब�नेतसमेत

�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ुऔषध 
पि�कामा पोका पारी, �यसलाई पिन �लाि�कले 
बेरी, �मालमा पोका बनाई, �लाि�ककै धागोले 
बाधेँको अव�थामा बरामद भएको छ । लाग ुऔषधको 
प�रमाण पिन ५० पोका रहेको र �याकेिजङ शैली र 
प�रमाणको �कृित र ओसारपसारको तौरत�रकासमेत 
हेदा�  सरुि�त र अित सावधानीपूण� त�रका अपनाई, 
पोका बनाई �याएको देिख�छ । यसबाट िब�� िवतरण 
तथा ओसारपसारको लािग तयारी ग�रएको ��ट 
ह��छ । बरामिदत ५० पोका लाग ुऔषधको प�रमाणलाई 
म�यनजर गदा� सेवनस�मको लािग मा� �याएको पिु� 
ह�दैँन । ३८ �ाम ९४० िमिल�ाम मा�ाको लाग ुऔषध 
सेवनस�मका लािग मा� �याएको भ�न ुतक� सङ्गत र 
�यायसङ्गत ह�न स�दैन । �ितवादीह�बाट बरामिदत 
लाग ु औषधको प�रमाणबाट ख�रद, िब�� िवतरण 
गन� तथा स�चय गन�, रा�न र ओसारपसारका लािग 
�याएको भ�ने त�य �माणबाट पिु�  ह�ने । 

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(छ)(२) मा “पि�चस �ामदेिख एक सय 
�ामस�मको कारोबार गन�लाई दश वष�देिख प�� वष�स�म 
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कैद र पचह�र हजार �पैयादँेिख दईु लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना” गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । 
यी �ितवादीह�बाट बरामिदत लाग ुऔषधको प�रणाम 
हेदा� �ितवादीह�को हकमा सोही दफा आकिष�त ह�ने 
देिख�छ । िवदेश भारत गई लाग ुऔषध हेरोइन ख�रद 
गरी मोटरसाइकलमा नदेिखने त�रकाबाट �याएको र 
लाग ुऔषधका प�रमाणसमेतलाई �ि�गत गरी कसरुको 
मा�ाअनसुार �ितवादीह� िशव ब�नेत तथा िनरोज 
ब�नेतलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम जनही १० वष� कैद 
र �.७५,०००।- ज�रवाना गरकेो उ�च अदालत 
सखु�तको  
िनज �ितवादीह�लाई सेवनतफ�  थप सजाय ग�ररहन 
उपय�ु नभएको ह�दँा सेवनतफ�  थप सजाय नगरकेो 
उ�च अदालत सखु�तको फैसला निमलेको भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर तथा आफूह� 
सेवनकता�स�म भएकाले सेवनतफ�  मा� सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को िजिकर िविधस�मत 
मा�न नसिकने ।

पोल “शङ्कारिहत �वत�� 
�माणबाट पिु� ह�न नआएको सहअिभय�ुको पोलको 
आधारमा आरोिपत कसरु गरकेो मा�न नसिकने” (ने.
का.प.२०४९, भदौ, िन.नं.४५४५) भनी �याियक 

�या�या भएको पाइ�छ । �ितवादीह� िशव ब�नेत र 
िनरोज ब�नेतलाई लाग ुऔषध िब�� गरकेो छैन भनी 
�ितवादी उदयबहादरु हमालले अदालतमा बयान 
गरकेो देिखयो । कसरु पिु� ह�ने यथे�ट �माणिबना 
सहअिभय�ुको पोलका आधारमा मा�ै फौजदारी 
कसरुमा कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।

�ितवादी उदयबहादरु हमाललाई लाग ु
औषध �ाउन सगुर म�ुा सखु�त िज�ला अदालतमा 
िमित २०७२।१०।१९ मा दायर ग�रएको छ । ��ततु 
म�ुामा दो�ो पटक कायम ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोगतफ�  
बेवा�ता ग�रएको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसमेत रहेको देिख�छ । सो स�ब�धमा 
िवचार गदा� �ितवादी उदयबहादरु हमालउपरको कसरु 
�मािणत नभई िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहर भएको छ । िनजउपरको कसरु नै ठहर नभएको 
अव�थामा पटके कायम गरी थप सजाय ह�न स�ने 
अव�था देिखएन । कसरु नै ठहर नभएको अव�थामा 
सजाय गनु�  द�डका �थािपत िस�ा�तिवपरीत 
ह��छ । िनज �ितवादी उदयबहादरु हमालको हकमा 
पटके कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब मा�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी 
�यव�था र �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीह� िशव ब�नेत र िनरोज 
ब�नेतलाई लाग ु  औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम जनही १०(दश) वष� 
कैद र �.७५,०००।- ज�रवाना गरी अका� �ितवादी 
उदयबहादरु हमाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठहर गरकेो उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७४।१२।१५ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दहाल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १५ गते रोज १ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०६२६, सवारी 
�यान, झने��बहादुर महत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गदा� अनसु�धान अिधकारीसमम�को बयान बेहोरालाई 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । �ितवादीको सािबती बयानबाट 
िनजले मादक पदाथ� सेवन गरी ती� गितमा गाडी 
हाकेँको पिु� ह�न आएको छ । मादकपदाथ� र�सी सेवन 
गरी ती� गितमा गाडी हाकेँकै कारण दघु�टना ह�न गई 
मतृक ड�बरबहादरु अिधकारीको म�ृय ु भएको दिेखन 
आउने । 

मादक पदाथ� सेवन गरी गाडी ती� गितमा 
हा�ँन ुसो काय�बाट ह�न स�ने प�रणामलाई बेवा�ता गनु�  
हो । सडकको छेउमा रागँालाई लिगरहेको �यि�लाई 
ठ�कर िदएको भ�ने दिेखन आएको छ । �ितवादीले 
मादक पदाथ� सेवन गरी ती� गितमा गाडी चलाउदँाको 
प�रणाम जा�दाजा�दै सो प�रणामलाई बेवा�ता गरकैे 
कारण सडक छेउमा िहिँडरहेको �यि�लाई ठ�कर 
िदई मतृकको म�ृय ु भएको त�य पिु� ह�न आएकाले 
�ितवादीको य�तो काय� लापरवाहीपूण� रहेको देिखने ।   

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादी झने��बहादरु महतले मादक पदाथ� सेवन गरी 
ती� गितमा गाडी हाकेँकै कारण मतृक ड�बरबहादरु 
अिधकारीको म�ृय ु भएको त�य पिु� भएको ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को १६१(२) बमोिजम २ (दईु वष� कैद 
सजाय) ह�ने ठहर गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०५८।७।२८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-WO-०२३२, उ��ेषण / 

परमादेश, अवधिवहारी �साद साह तेली िव. सङ्घीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयसमेत

�रट िनवेदक अवधिवहारी �साद साह 
अ�य� रहेको उपभो�ा सिमितले नाला िनमा�ण काय� 
स�चालन गरकेो समयमा �चलनमा रहेको �थानीय 
�वाय� शासन  ऐन, २०५५ मा भएको कानूनी 
�यव�थाह� हेनु�पन� ह��छ । सो ऐनको दफा २३४ 
ले नेपाल सरकारले िनद�शन िदन स�ने स�ब�धमा 
�यव�था गरी उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारले 
�थानीय िनकायलाई �चिलत कानून�ारा तोिकएको 
काय�ह� स�पादन गर ेनगरकेो, िपछिडएका जनजाित, 
मिहला तथा बालबािलकाह�को िहतलाई आव�यक 
�ाथिमकता िदए निदएको, पया�वरण स�तलुन ज�ता 
िवषयले ��य पाए नपाएको ज�ता िवषयह�मा 
िनयिमत अनगुमन गरी आव�यक िनद�शन िदन स�ने 
छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी उपदफा 
(२) ले “उपदफा (१) बमोिजम नेपाल सरकारले 
िदएको िनद�शन पालन गनु�  स�बि�धत �थानीय 
िनकायको कत��य ह�ने छ” भनी कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम नेपाल सरकारले 
�थानीय िनकायलाई कुनै काम कारबाही स�ब�धमा 
आव�यक िनद�शन िदन स�ने र सो िनद�शन पालन गनु�  
�थानीय िनकायको कत��य ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइने । 

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदक अवधिवहारी 
�साद साहको अ�य�तामा गिठत उपभो�ा 
सिमितमाफ� त नाला िनमा�ण भएको देिखयो । सो नाला 
िनमा�णको �ममा लागेको रकमको िबल भपा�इसमेत 
सलं�न गरी िनवेदकले गौर नगरपािलकामा कागजातह� 
पेस गरकेो रहेको छ । तर सो नाला िनमा�णमा वा�तिवक 
लागतको बारमेा रकम िनकासा िदने सङ्घीय मािमला 
तथा �थानीय िवकास म��ालयले पनुः जाचँबझु गरी 
मू�याङ्कन गन� अि�तयारअनसुार नै पनुः मू�याङ्कन 
भएको दिेखयो । यसरी िनवेदकले पेस गरकेो खच� 
लागेको रकम अ�वाभािवक �पमा रहेको मू�याङ्कन 
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सिमितको �ितवेदनको आधारमा वा�तिवक लागत 
रकम मू�याङ्कन गन� गरकेो काय�मा कुनै कानूनी �िुट 
नदेिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट यी �रट 
िनवेदक अवधिवहारी �साद साह अ�य� रहेको उपभो�ा 
सिमितले गौर नगरपािलकाको काया�दशेअनसुार गरकेो 
काय�को स�ब�धमा अि�तयारवाला िनकाय सङ्घीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले पनुः 
जाचँबझु गरी वा�तिवक लागत रकम मू�याङ्कन गरकेो 
स�ब�धमा कुनै कानूनी �िुट नदेिखदँा �रट िनवेदन माग 
दाबीअनसुारको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (दिेवना)
इित संवत् २०७६ साल पसु २७ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-CR-०१४७, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. कुलबहादुर म�ल ठकुरी

�थमत: घटना वारदातको िमित  
२०७२।४।२० गते िबहान भएको भ�ने रहेकोमा घटना 
घटेको िमितले सात िदनपिछ २०७२।४।२७ मा मा�ै 
जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ । यसरी िढलो गरी 
जाहेरी पनु�को कुनै यिु�य�ु कारण िमिसल संल�न 
कागजातबाट ख�ुन आएको छैन । �ितवादीले घटना 
घटेको भनेको समयमा जाहेरवालीको घरमा गएको र 
िनजक� छोरी धािदङ २४(१२) सगँ कुरा गरकेो भ�ने 
कुरा �वीकार गरकेो देिखए पिन जबरज�ती करणीको 
कसरु गरकेोमा इ�कार रहेको पाइ�छ । पीिडत भिनएक� 
यी धािदङ २४(१२) ले आ�नो �वा�थ परी�ण गन� 
निदएको कारण िनजको �वा��य परी�ण ह�न नसकेको 
भ�ने िनजको �वा�थ परी�ण गन� िचिक�सकले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�बाट ख�ुन आएको 
छ । पीिडतको शरीरमा चोटपटक लागेको वा सामा�य 
�ितकारको िच� रहेको भ�नेस�म पिन िमिसलबाट 

देिखदँनै । पीिडतको �वा��य परी�ण भई करणी 
भएको ख�ुन नआएको ि�थितमा अनमुानको आधारमा 
मा�ै िनज पीिडतउपर करणी भएको भनी िन�कष�मा 
प�ुन सिकने अव�था नरहने ।

�ितवादी स�री वष�को व�ृा भ�ने 
देिख�छ । सामा�यत: स�री वष�को व�ृाव�थाका 
�यि�ले करणीको उ�े�यले पीिडत एका�तमा रहेको 
मौका िम�नासाथ करणीको �यास गर े होलान् भ�ने 
कुरामा शङ्काको ग�ुजायस रह�छ । वारदात भएको 
भिनएको समय िबहानको अं. ८:०० बजेको समय 
रहेको र वारदात�थल जाहेरवालाको घर भ�ने देिखएको 
ह�दँा पीिडतलाई �ितवादीले करणी गन� उपय�ु एका�त 
�थान तथा पया�� समय र अवसर पाएको भ�ने ि�थित 
नदिेखने । 

पीिडत धािदङ २४(११) बो�न नस�ने स�ुत 
मनि�थितको �यि� भएको भ�ने देिख�छ । �य�तो 
�यि�बाट ग�रएको भिनएको कुनै कागज वा बकप�को 
�ामािणक मह�व �हण गदा� अदालतले �यान प�ुयाउन ु
अ�य�तै आव�यक ह��छ । �य�तो �यि�ले गरकेो इसारा 
वा साङ्केितक भाषाको भावाथ� बझेुर श�दमा उतार 
गन� काय� चनुौतीपूण� ह�ने ह�दँा �य�तो �यि�को भाषा 
ब�ुने िवशेष�को आव�यकता रह�छ । ��ततु म�ुामा 
साङ्केितक भाषा ब�ुने मािनसबाट सवाल जवाफ 
गराई िनजको भनाइ लेिखएको भ�ने देिखन आएको 
छैन । पीिडतको कागज तथा बकप� गराउदँा िनजको 
आमालाई रोहवरमा स�म राखेको देिख�छ । पीिडतको 
आमा �वयम् जाहेरवाला रहेकाले िनजको उ�े�य 
�ारि�भक �पमा नै �ितवादीलाई सजाय गराउनेतफ�  
केि��त ह�ने भएकाले जाहेरवालाको सहयोग वा 
रोहवर भएकै आधारमा पीिडतले साङ्केितक �पमा 
�य� गरकेो कुरा शङ्कारिहत तवरले �माणमा िलन 
िम�ने देिखदँनै । पीिडतक� बिहनीले गरकेो मौकाको 
कागज र अदालतमा गरकेो बकप� तथा जाहेरवालीको 
बकप�समेत िमिसल सलं�न व�तगुत �माणह�बाट 
समिथ�त भइरहेको नदेिखदँा �माणमा िलन र सोही 
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आधारमा मा� �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो मा�न 
िम�ने नदिेखने । 

व�ततु: पीिडत �वयम् को असहयोगका 
कारणबाट करणी भएको हो होइन भ�ने परी�ण ह�न 
नसक� िनजको �वा��य परी�णबाट िनजउपर करणी 
भएको िथयो भ�ने त�य �थािपत ह�न सकेको छैन । 
बो�न नस�ने पीिडताको बयान, पीिडतक� बिहनीले 
गरकेो मौकाको कागज तथा बकप�मा उ�लेख गरकेो 
भनाइ िमिसल संल�न व�तगुत तथा अ�य �माणह�बाट 
समिथ�त ह�न सकेको पाइदैँन । �ितवादी अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा समेत कसरु गरकेोमा इ�कार 
रहेकोमा पनुरावेदक वादी प�बाट िनज �ितवादीले 
पीिडतालाई जबरज�ती करणी गरकेो मा�न सिकने 
अ�य िव�वसनीय तथा भरपद� �माण पेस ह�न सकेको 
नपाइने ।

कसैलाई पिन ठोस आधार �माणिबना 
कसरुदार ठहर गन� निम�ने फौजदारी �यायको 
�थािपत मा�यता रहेको छ । सव��च अदालतबाट 
ने.का.प.२०५९, अङ्क ११, िन.नं. ५१५७ मा “वादी 
प�ले शङ्कारिहत तवरले आ�नो दाबी �मािणत गन� 
नसकेको अव�थामा िसफ�  शङ्काको आधारमा मा� 
जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी 
अपराधमा कसरुदार ठह�याउन ुफौजदारी �यायशा�को 
िवपरीत ह�ने” भ�ने �याियक िस�ा�त �कािशत भएको 
पाइ�छ । तसथ�, पीिडतउपर जबरज�ती करणी भएको 
भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल 
संल�न �माणबाट �प� �पमा ख�ुन नआएको र 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भनी वादी प�ले 
शङ्कारिहत तवरले अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने �माण 
पेस गरी आरोिपत कसरु पिु� गन� सकेको नपाइएकाले 
�ितवादीलाई केवल शङ्काको आधारमा कसरुदार 
मा�न निम�ने ह�दँा िनज �ितवादी कुलबहादरु म�ल 
ठकुरीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा 

�याियक िस�ा�तसमेतबाट �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(५) नं. र ३क नं. बमोिजम १० वष� कैद र 
पीिडतले �ितवादीबाट �.६५,०००।- �ितपूित� भराई 
पाउने गरी धािदङ िज�ला अदालतबाट भएको स�ु 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी कुलबहादरु म�ल ठकुरीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।१२।१५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीपे�� थापा मगर
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-०२१७, 
ब�दी��य�ीकरण, सूय�बहादुर तामाङ िव. धािदङ 
िज�ला अदालत, तहिसल शाखासमेत

िनवेदक �ितवादी सूय�बहादरु तामाङलाई 
लागेको कैद वष� ६।०।० र ज�रवाना �.१,१०,६२५।- 
समेतको बापतमा िनजलाई िमित २०७५।०१।१३ देिख 
लाग ुह�ने गरी ज�रवाना ितर ेिमित २०८१।०१।१२ मा 
र ज�रवाना नितर ेसोबापतमा द�ड सजायको ३८, ४० 
र ५३ नं. बमोिजम थप कैद वष� ४।०।० ह�ने भएकोले 
िमित २०८१।१।१३ दिेख िमित २०८५।१।१२ स�म 
कैद गनु�  भनी कैद ठेक� पठाइएको धािदङ िज�ला 
अदालतको च.नं. ८४४० िमित २०७५।१।१४ 
को प�बाट देिखदँा प�रवित�त कानूनको स�दभ�मा 
ज�रवाना �.१,१०,६२५।- बापतमा िनजलाई िमित 
२०८१।१।१३ देिख िमित २०८५।१।१२ स�म 
थप कैद वष� ४।०।० कैद ठेकेको िमलेको देिखन 
आएन । अब उपयु��ानसुारको कानूनी �यव�थाअनसुार 
िनवेदक �ितवादी सूय�बहादरु तामाङलाई भएको डाकँा 
म�ुाको फैसलाअनसुारको ज�रवाना �.१,१०,६२५।- 
बापतमा कैद गनु�  पदा� िदनको �.३००।- का दरले कैद 
क�ा ह�न मनािसब दिेखन आउने । 
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िनवेदक �ितवादी सूय�बहादरु तामाङलाई 
लागेको कैद वष� ६।०।० बापतमा िनजलाई िमित 
२०७५।०१।१३ देिख लाग ुह�ने गरी ज�रवाना ितर ेिमित 
२०८१।०१।१२ मा र ज�रवाना �.१,१०,६२५।- 
नितर े सोबापत समेत कैद गनु�पदा� �ितिदनको 
�.३००।– को दरले कैद वष� १।०।९ (एक वष� नौ 
िदन) गनु�  पन� देिखएकोले िमित २०८१।०१।१३ देिख 
िमित २०८२।१।२१ गतेस�म कैदमा राखी अ�य म�ुा 
वा कारणबाट थनुामा रा�न ु नपन� भए उ� म�ुाबाट 
मा� िमित २०८२।१।२२ गते कैदबाट म�ु गनु�पन� 
देिख�छ । सोबाहेक कैद वष� ६।०।० को हकमा कैद ठेक� 
पठाइएको धािदङ िज�ला अदालतको च.नं.८४४० 
िमित २०७५।१।१४ को प� िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ�ः उि�लिखत आधार तथा 
कारणसमेतबाट िनवेदक �ितवादी सूय�बहादरु 
तामाङलाई लागेको ज�रवाना �.१,१०,६२५।– 
िनजले नितर े सोबापतमा िमित २०८१।१।१३ देिख 
िमित २०८५।१।१२ स�म थप वष� ४।०।० कैद गनु�  
भनी कैद ठेक� पठाइएको धािदङ िज�ला अदालतको 
च.नं. ८४४० िमित २०७५।१।१४ को प� सो हदस�म 
िमलेको नदेिखएकोले सोलाई स�याई िदएको छ । अब, 
�ितवादी सूय�बहादरु तामाङलाई लागेको कैद वष� 
६।०।० बापतमा िनजलाई िमित २०७५।०१।१३ देिख 
लाग ुह�ने गरी ज�रवाना ितर ेिमित २०८१।०१।१२ मा 
र ज�रवाना �.१,१०,६२५।– नितर े सोबापतसमेत 
कैद गनु�पदा�  �ितिदनको �.३००।– को दरले कैद वष� 
१।०।९ (एक वष� नौ िदन) गनु�  पन� दिेखएकोले िमित 
२०८१।०१।१३ देिख िमित २०८२।०१।२१ गतेस�म 
कैदमा राखी अ�य म�ुा वा कारणबाट थनुामा रा�न ु
नपन� भए उ� म�ुाबाट मा� िमित २०८२।१।२२ 
गते कैदबाट म�ु गनु�  भनी अदालतमा रहेको िनजको 
लगतसमेत स�याई पनुः कैद �याद ठेक� कारागार 
काया�लय, धािदङ र िनवेदक �ितवादी सूय�बहादरु 
तामाङलाई पठाउन ु भनी स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाइिदनू । साथै िमित २०६४।३।६ 

मा स�ु म�ुा दायर ह�दँासमेत िनज �ितवादी सूय�बहादरु 
तामाङ फरार नै रहेको दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
िनजलाई भएको कैदको हकमा कैद हद गन� िमलेन, 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी धािदङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।५।२९ मा भएको आदशेलाई सदर 
गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६।१।५ 
को आदशे सो हदस�म कानूनस�मत नै दिेख�छ । 
अतः िनवेदक अदालतलको फैसलाबमोिजमको कैद 
ज�रवानाबापतमा थनुामा रहेको भ�ने देिखदँा हाल 
िनजको थनुा गैरकानूनी देिखन नआएकोले िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न 
स�ने अव�था िव�मान देिखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल काि�क २८ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७६-WH-०१२३, 
ब�दी��य�ीकरण, सीता भ�ने िवमाया गु�ङ िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िनवेदक �ितवादी सीता भ�ने िवमाया 
ग�ुङलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. को कसरुमा ऐ. को १३(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय भएको ह�दँा िनजले सोबमोिजमको 
कैद भ�ुान ग�ररहन ुभएको देिख�छ । कैदीब�दीलाई 
सधुार गरी असल नाग�रकका �पमा समाजमा �थािपत 
गनु�पद�छ भ�ने मा�यता द�डको आधिुनक सधुारा�मक 
िस�ा�तको रहेको पाइ�छ । यो मा�यतालाई हा�ो 
देशको फौजदारी �याय �णालीमा समेत आ�मसात् 
गरी केही ऐन कानूनह�मा समेत कैदीब�दीको सधुारका 
स�ब�धमा केही �यव�थाह� ग�रएकोस�म देिख�छ । 
यसैअन�ुप कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९ को उपिनयम (१) र (२) बमोिजमको �यव�था कैद 
सजाय छोट्याउन सिकनेस�मको कानूनी �यव�था 
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हो । सबै म�ुाका कैदीब�दीह�को कैद सजाय छोट्याउन ु
नै पन� गरी बा�यकारी �यव�था गरकेो भनी मा�न िम�ने 
देिखन आउदँनै । कैद क�ी वा छुटको सिुवधालाई कुनै 
कैदीले अिधकारको �पमा दाबी गन� स�ने कानूनी 
�यव�था िव�मान रहेकोसमेत देिखन नआउने ।

हाल �चलनमा रहेको फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा ३७ मा ज�मकैदको सजाय पाएको कसरुदारले 
कैदमा रहदँा चाल चलनमा सधुार �याएको अव�थामा 
िनजले कैदक�ी वा छुटको सिुवधा पाउन स�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिखन आउदैँन । सो दफा ३७ को 
देहायको ख�ड (क) मा “ज�मकैदको सजाय पाएको” 
कैदक�ी गन� निम�ने भनी नकारा�मक सूचीमा रािखएको 
देिख�छ । कारागार िनयमावली, २०२० र फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
मा रहेको कानूनी �यव�थाअनसुार कैद क�ी वा माफ� 
िमनाहास�ब�धी कागजात कारागार काया�लयका 
जेलर र �मखु िज�ला अिधकारीको िसफा�रससिहत 
कारागार �यव�था िवभागमा पठाउने र सो िसफा�रस 
�ा� भएप�ात् स�कल कागजातह�को अ�ययन गरी 
कारागार �यव�था िवभागले गहृ म��ालयमा कैद क�ी 
वा माफ� िमनाहाको िनण�यको लािग िसफा�रस गन� 
�यव�था रहेको देिखने ।

िनवेदक �ितवादी सीता भ�ने िवमाया 
ग�ुङले सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय पाएको 
देिखएको र यसरी ग�भीर �कृितको फौजदारी कसरु 
गरी सजाय भ�ुान ग�ररहेका कैदीब�दीलाई िनजकै 
माग दाबीबमोिजम असल आचरणका आधारमा 
आधा सजाय भ�ुान भएप�ात् नै थुनाम�ु गन� हो 
भने समाजमा द�डहीनताले ��य पाउने र पीिडतले 
भय एवम् �ासमा बा�ँन ु पन� अव�थाको िसज�ना ह�न 
जा�छ । िनज िनवेदकलाई कैदक�ी वा माफ� िमनाहा 
िदने गरी स�बि�धत कारागार काया�लयका जेलर र 
�मखु िज�ला अिधकारीले गरकेो िसफा�रससिहतको 
स�कल फाइल कारागार �यव�था िवभागमा �ा� 

भएको भ�नेसमेत देिखन नआउने ।
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 

२९(१) मा रहेको सजाय छोट्याउन “सिकने छ”  भ�ने 
कानूनी �यव�था यी िनवेदकले �वतः अिधकारको 
�पमा �ा� गन� हो भ�ने पिन देिखन आउदँनै । सो 
िनयमावलीमा उि�लिखत “सिकने छ” भ�ने �य�ु 
श�द �विववेक�य �पमा रहेको छ । सो सिुवधा �दान 
गन� आव�यक सत�ह� पूरा गरकेो भ�ने िसफा�रस गन� 
पदािधकारीले व�तगुत ढङ्गबाट पिु� भएको आधार 
देखाउन ु पन� ह��छ । िसफा�रस गन� पदािधकारीले 
�योग गन� सत�सिहतको �विववेक�य अिधकार �वतः 
कसैलाई �दान ह��छ भनी मा�न निम�ने ।

फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले गरकेो 
कानूनी �यव�थामा �य�ु श�द “स�ने छ” भ�ने उ�लेख 
छ । उ� “स�ने छ” भ�ने श�दले समेत �वतः अिधकार 
िसज�ना गन� स�ैन । सो दफा ३७ ले पिन कसरुदारको 
चाल चलनमा सधुार आएको दिेखन ु पन�सिहतको 
सत�ह� तोकेको छ । कारागारले तोिकएबमोिजमको 
कैद सजाय क�ा गन� नस�ने भनी सो दफा ३७ को 
देहायको ख�ड (क) मा उि�लिखत नकारा�मक सूची 
�वतः अमा�य ह�न नस�ने ।

तसथ�ः उि�लिखत आधार   
कारणह�समेतबाट िनवेदकलाई िवप�ीह�ले 
गैरकानूनी �पमा थनुामा राखेको नभई िनवेदक 
अदालतको कैदी पजु�अनसुार नै थुनामा रहन ुभएको 
देिखन आएकोले िनवेदकको ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल काि�क २८ गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०५७२, मोही 
नामसारी, जसोिधया देवी िव. दासनारायण चौधरी
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मोही च�ुहाई खाकँो िमित २०५६।१०।१४ 
मा म�ृय ु भएको भ�ने त�य िमिसल संल�न िनजको 
म�ृयदुता� �माण-प�बाट देिख�छ । िनज च�ुहाई 
खाकँा निजकक� हकदार एक मा� प�नी सठीदेवी 
चौधरीको पिन २०५२।१।१७ मा नै म�ृय ुभएको भ�ने 
देिख�छ । िनज च�ुहाई खा ँ तथा सठीदवेीका चार 
छोराह�: जोगनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, 
चेतनारायण चौधरी र दासनारायण चौधरी रहेकोमा 
चेतनारायण चौधरीको पिन २०५८।१०।५ मा म�ृय ु
भइसकेको र उ� ज�गा च�ुहाई खाकँो म�ृयपुिछ वादी 
दासनारायण चौधरीले नै जोतकोड गद� आएको भ�ने 
बेहोरा �थानीय िनकाय तथा गा.िव.स. को काया�लय, 
बेला, सला�हीबाट िमित २०६८।१२।२७ मा मोही 
नामसारी स�ब�धमा ग�रिदएको िसफा�रसबाट समेत 
देिखयो । िनज च�ुहाई खा ँउ� ज�गाको मोही �थािपत 
भइसकेको अव�थामा एकपटक मोही कायम भइसकेको 
�यि�लाई कानूनबमोिजम िन�काशन नभएस�म िनज 
मोहीको मोिहयानी हक कानूनबमोिजम सरुि�त नै रहने 
ह��छ । ज�गाको सभ� नापीको समयदेिख नै ज�गा जो�द ै
आएको र िफ�डबकुमा मोही जिनई मोिहयानी हकको 
�माण-प�समेत �ा� ग�रसकेको अव�थामा मोहीको 
उ� हक �वतः समा� नह�ने । २०५३ सालमा संशोधन 
भएको भूिमस�ब�धी ऐनले मोहीलाई आधा ज�गाको 
�वािम�व �दान गरकेो छ । िनजको म�ृयपुिछ िनजको 
हकवालाले नामसारी गराई िलन पाउने ह��छ । यस 
स�ब�धमा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ 
(१) ले “मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी 
िनजको हक िनजपिछ िनजका एकासगोलका पित, 
प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु धम�प�ु, धम�प�ुी, 
छोरा, बहुारी, नाित, नाितनी बहुारी, दाज,ु भाइ वा िददी 
बिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�ने छ” भनी �यव�था गरकेो छ । यस स�दभ�मा मोही 
च�ुहाई खाकँो म�ृयपुिछ उ� ज�गामा िनजका छोरा 
वादी दासनारायण चौधरीले नै जोतकोड गरी आएको 
ह�दँा िनजको नाममा मोही नामसारी गरी पाउन िलएको 

दाबीलाई अ�यथा भ�न िम�ने पिन नदिेखने । 
��ततु म�ुामा दाबी ज�गाको त�कालीन 

ज�गाधनी वै�नाथ�साद ग�ुा रौिनयारको समयमा नै 
ज�गाधनी र मोहीिबच िमलाप� भई मोही लगत क�ा 
भइसकेको भ�ने िजिकर िलइरहदँा भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६ र भूिमस�ब�धी िनयमह�, 
२०२१ को िनयम २४छ को कानूनी �ि�या तथा 
काय�िविध अपनाई उ� मोही लगतक�ा ग�रएको भ�ने 
कहीकँतैबाट �मािणत ह�न सकेको दिेखएन । तसथ�, ऐन 
तथा िनयमले तोकेको �ि�या प�ुयाई कानूनसङ्गत 
�पमा मोही लगत क�ा नै नभएको अव�थामा मोहीको 
हकलाई असर पन� गरी भएको प�ाचार रकेड�को 
आधारमा मा� कानूनबमोिजम िसिज�त मोिहयानी हक 
समा� ह�न नस�ने ।

दाबी ज�गाको त�कालीन ज�गाधनी 
वै�नाथ�साद ग�ुा रौिनयारको समयमा नै ज�गाधनी 
र मोहीिबच िमलाप� भई मोही लगत क�ा भइसकेको 
भ�ने �ितउ�र तथा पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ 
तर के कुन िमितमा कहाबँाट िमलाप� भएको हो ? उ� 
िमलाप�को िलखत पेस गरकेो पिन देिखदैँन । साथै, 
िवप�ी दासनारायण चौधरीले िमित २०६८।१२।२८ 
मा भूिमसधुार काया�लय, सला�हीमा मोही नामसारीको 
लािग िदइएको िनवेदनउपर सनुवुाइको �ममा 
मालपोत काया�लय, सला�हीबाट �ा� िमिसल सलं�न 
च.नं.२२१३, िमित २०६९।०७।२१ को प�मा 
“वडा नं. ८(क) िक. नं. ६९ को ज�गा जसोिधया 
देवी महतोको नाउमँा आउनपूुव�को वै�नाथ�साद 
ग�ुा रौिनयारको नाउकँो मोठ �े�तामा भूिमसधुार 
काया�लयको वडा नं. ८(क) िक.नं.६९ का मोही च�ुहाई 
खा ँबेलाको नाम क�ा ग�रएको भ�ने लेिखएको च.नं. र 
िमित उ�लेख नभएको कैिफयतबाट देिखएको बेहोरा 
अनरुोध छ” भनी लेखी आएको दिेख�छ । प�साथै �ा� 
ह�न आएको वै�नाथ�साद ग�ुा रौिनयारको नाउकँो 
ज�गाधनी दता� �े�ताको �ितिलिपमा पिन सोही बेहोरा 
कैिफयतमा जिनई िमित २०६९।१२।२१ मा �मािणत 
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भएको दिेख�छ । यसमा कुन िमितको कुन िनण�यबाट 
उ� मोहीको लगत क�ा भएको हो िनण�य िमिसल 
पठाउने स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतबाट पटकपटक 
भूिमसधुार काया�लय, सला�हीमा प�ाचार भएकोमा वडा 
नं.८(क)  िक.नं.६९ को ज�गाको मोही रबेी खा ँचौधरीको 
नाम भूिमसधुार काया�लयको च.नं.८६ ले िमित उ�लेख 
नभएको र कैिफयत �मािणत िमित २०५९।१२।२५ 
ले मोहीको नाम मोही महलबाट क�ा भएको भ�ने 
��ततु म�ुासगँ असा�दिभ�क बेहोरा उ�लेख गरी िमित 
२०७१।१२।२६ को च.नं.४१०२ को प� �ा� भएको 
देिख�छ । पनुः िमित २०७२।२।५ को च.नं. १५४३ 
को प�मा उ� मोही लगत क�ा भएको िनण�य िमिसल 
फेला नपरकेो भ�ने बेहोरासिहतको जवाफ �ा� ह�न 
आएको देिख�छ । यसमा कानूनबमोिजम मोही लगत 
रा�ने िज�मेवार िनकाय भूिमसधुार काया�लयबाट 
�वयम् आ�नो काया�लयबाट भएको भिनएको मोही 
लगत क�ाको िवषयमा किहले र कुन िमितमा र कुन 
बेहोराबाट उ� िनण�य भएको हो यिकन जानकारी 
�ा� ह�न आएको पिन देिखएन । फे�र, िमलाप�बाट 
मोहीको लगत क�ा भएको भए भूिमसधुार काया�लयले 
भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ को अनसूुची-१६(क) 
बमोिजमको लगत राखी मोहीको दता� िकताब अनसूुची-
१६ वा सोस�ब�धी अ�य �माणमा िनण�यको छोटकरी 
बेहोरा जनाई िविधवत् �पमा मोहीको लगत क�ा गरी 
मोहीसगँ भएको मोिहयानी हकको �माण-प�समेत 
िझकाई बदर गनु�पन�मा मोहीसगँ रहेको मोिहयानी 
हकको �माण-प�मा यो यस िमितको िनण�यले �माण-
प� बदर भएको भनी बेहोरा खलेुको पाइदैँन । तसथ�, 
तोकेको �ि�या प�ुयाई कानूनसङ्गत �पमा मोही 
लगत क�ा भएको अिभलेख नै नभएको, कुन िमितको 
िनण�यबाट मोहीको नाम क�ा भएको भ�नेस�म पिन 
नखलेुको अव�थामा �य�तो कैिफयतपूण� �े�तामा 
जिनएको बेहोराले कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने ।

व�ततुः लगत क�ा िनण�य नै रीतपूव�क र 

�ि�यागत �पमा भएको नह�दँा सो आधारमा मोही 
लगत क�ा भएको मा�न िमलेन । यसै स�दभ�मा, 
ने.का.प.२०७०, अङ्क ७, िन.नं. ९०३५ मा 
�कािशत मोही नामसारी म�ुामा “कुनै पिन �यि�का 
नाममा कायम भएको मोहीको हक समा� ह�नका लािग 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ र भूिमस�ब�धी िनयमह�, 
२०२१ ले िनधा��रत गरकेो कानूनी �ि�याह� पूरा 
गरकैे ह�नपुछ�  । ज�गाधनी �माणपजुा�मा मोही उ�लेख 
भएको छैन वा मोहीले बाली बझुाएको �माण पेस 
गरकेो छैन वा ज�गा जोतेको छैन भ�ने ज�ता तक� को 
आधारले मोही नामसारी म�ुामा कुनै मह�व नरा�ने । 
मोहीले ज�गा सालैसाल नकमाएको वा ज�गाको उ�जनी 
घट्ने गरी ज�गा िबगारकेो वा कुत नबझुाई मोहीको 
हैिसयतले पालना गनु�पन� कुनै पिन दािय�व मोहीले 
पूरा नगरकेो भ�नेज�ता िजिकर ज�गाधनीले िलई 
कानूनबमोिजमको सािधकार िनकायबाट मोहीको लगत 
क�ा नगराएस�म मोहीको हकमा कुनै असर नपन�” भ�ने 
�याियक िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको स�दभ�मा 
��ततु म�ुालाई हेदा� कानूनतः मोही कायम भइरहेका 
वादीका िपता मोही च�ुहाई खाकँो मोही लगत क�ा 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ र भूिमस�ब�धी िनयमह�, 
२०२१ ले िनधा� �रत गरेको कानूनी �ि�याह� पूरा गरी 
भएको भ�ने त�य िववादरिहत र व�तिुन� �माणबाट 
पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा िनज च�ुहाई खाकँो मोही 
हक कायम नै रहने भई िनज मोहीको म�ृयपुिछ िनजका 
छोरा वादी दासनारायण चौधरीले उ� िक. नं. ६९ को 
ज�गामा रहेको मोही हक नामसारी गराई पाउने देिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट वादीका 
िपता मोही च�ुहाई खा ँ बेलाको नाम क�ा भइसकेको 
ह�दँा िनजको छोरा वादीले िलएको मोही नामसारीको 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  भ�ने स�ु भूिमसधुार काया�लय, 
सला�हीबाट िमित २०६९।१२।११ मा भएको फैसला 
बदर गरी वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी ह�ने 
ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
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िमित २०७२।३।८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे
इित संवत् २०७६ साल पसु २३ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी  िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०३३०, उ��ेषण 
/ परमादेश, रमेश�साद खनाल िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, धुिलखेल, का�ेपला�चोकसमेत

िनवेदकको �थायी िनयिु� स�ब�धमा हेदा�, 
िनजलाई १ वष�को परी�णकालमा रहने गरी िमित 
२०३७।३।१७ मा �थायी िनयिु� ग�रएको भ�ने 
िज�ला काया�लय, िश�ा शाखा का�ेपला�चोकको 
च.नं. २४९९ िमित २०३७।३।१७ को प�बाट 
देिख�छ । िनजलाई पनु: �थायी िनयिु� िदनेबार े
िव�ालय स�चालक सिमित, जनिहत �ा.िव. 
खनालथोकलाई लेिखएको िज�ला काया�लय, िश�ा 
शाखा, का�ेपला�चोकको िमित २०३९।७।१ को प� 
हेदा�, िव�ालय िश�क �ी रमेश�साद खनाललाई 
�ा.िव. �तरको िश�क पदमा िनयिु� गरी कामकाज 
गराई आएकोमा सत� राखी िनयिु� गरकेाले िमित 
२०३३।१०।२५ देिखनै �थायी मा�ने गरी �थायी 
िनयिु� िदने र �थायी िनयिु� िदएपिछ रोिकएको �ेड 
सं�यासमेत जोडी २०३८ साल �ावणदेिखको �ेड 
रकम जोिडएको �ेड सं�याको िहसाबले िदने भ�ने 
िज.िश.स. को िमित २०३८।९।२९ को बैठकबाट 
िनण�य भएकाले सोअनसुार �थायी िनयिु� िदन ु ह�न 
र ०३८ साल �ावणदेिखको �ेड रकम जोिडएको �ेड 
सं�याको िहसाबले खवुाउन ुह�न अनरुोध ग�र�छ भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । उ� प�बाट अ�थायी 
अविधलाई समेत �थायी मानी �ेड िमलान गन� 
भ�नेस�म देिखए पिन िमित २०३७।३।३० दिेख लाग ु
ह�ने गरी िनवेदकलाई िदएको पूव��थायी िनयिु�लाई 
अ�यथा उ�लेख गरकेो नपाइने ।

िनवेदकलाई िमित २०३३।१०।२५ मा 

िदएको िनयिु� प�बाट ६ मिहनाको लािग अ�थायी 
िनयिु� ग�रएको भ�ने देिखन आएको छ । �थायी 
दरब�दीबाट पदपूित� नभएस�मको लािग अ�थायी 
�कृितको काम गन� िनि�त अविध तोक� अ�थायी 
िनयिु� िदएको देिख�छ । सो २०३३ सालको अ�थायी 
िनयिु� र पटकपटकको �याद थप गरकेो काय�को छु�ै 
�योग र �योजन ह��छ । सो अ�थायी �कृितको िनयिु� 
२०३७ सालमा पाएको �थायी िनयिु�मा समावेश ह�न 
स�ने कानूनी आधार नदिेखने ।  

�यसैगरी, िव�ालय िश�क िकताबखानाको 
िमित २०७२।३।१६ को प�माफ� त िनवेदकलाई 
िमित २०७२।२।१८ को िनण�यको जानकारी गराएको 
िवषयको प� हेदा�, िज�ला िश�ा काया�लयले �थायी 
िनयिु�का लािग िसफा�रस गरकेो िमित २०३९।७।१ 
को प�मा २०३३।१०।२५ को िनयिु� सत�को िनयिु� 
भनी उ�लेख गरकेो तर सो िनयिु�प� सत�को नभई 
अ�थायी िनयिु� भएको ह�दँा तपाइलँाई �थायी 
िनयिु� िमित २०३७।३।३० दिेख अवकाश िमित 
२०७१।१२।१० िबचको पे�सनलगायतको सिुवधा 
उपल�ध गराइएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी जानकारी 
गराएको देिखने । 

िश�ा िनयमावली, २०५९ (संशोधनसिहत) 
को िनयम ११३ मा नेपाल सरकारको �वीकृत 
दरब�दीमा �थायी िनयिु� पाई क�तीमा बीस वष� 
नोकरी गरकेो िश�कले िनविृ�भरण पाउने �यव�था 
ग�रएको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
अ�थायी सेवाको अविध गणना गरी िनविृ�भरण 
�योजनका लािग जोिडन स�ने दिेखदँैन । �थायी 
िनयिु� पाई क�तीमा २० वष�को नोकरी गरकेा 
िश�कले मा� िनविृ�भरण पाउने ह�दँा सो कानूनको 
बनोटले नै अ�थायी िनयिु� पाई काम गरकेो नोकरी 
अविधसमेत जोड्न ुपन� भ�ने तक� लाई मा�यता िदएको 
नपाइने ।

��ततु �रट िनवेदकले िमित २०३३।१०।२५ 
देिख �थायी सेवा गरकेो भनी �प� दाबी िलएको 
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देिखदँैन । अ�थायी सेवा अविधलाई समेत �थायी 
मानी िनयिु� िदएको भ�ने िनवेदन दाबी रहे पिन 
२०३३।१०।२५ देिख नै िनवेदकको अटुट �पमा 
�थायी सेवा अविध कायम रहेको भ�ने कुनै आिधका�रक 
अिभलेख रहेको नदेिखएकाले िनजको सेवा अविधलाई 
सोही िमितदेिख नै �थायी र िनर�तर�पमा कायम 
रहेको मा�न िम�ने नदिेखने ।

व�ततु: िनवेदकले िमित २०३३।१०।२५ 
देिख िनर�तर �पमा �थायी िश�क पदमा रही सेवा 
गद� आएको भ�ने दाबी पिु� गन� सकेको पाइदँैन । िनजले 
आ�नो �थायी सेवा अविध कम गणना गरी भएको 
िव�ालय िश�क िकताबखानाको िमित २०७२।२।१८ 
को िनण�य बदर गराउन माग गरकेोमा सो िनण�यबमोिजम 
तयार भएको िनविृ�भरण अिधकारप�मा ह�ता�रसमेत 
गरी बिुझिलई सकेको भ�ने िनजले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो उ� अिधकारप�को �ितिलिपबाटै दिेखन 
आएको छ । तसथ�, िनवेदकलाई िनजको �थायी 
िनयिु� िमित २०३७।३।३० बाट अवकाश िमित 
२०७१।१२।१० स�मको �थायी सेवा अविध कायम 
गरी िनविृ�भरण अिधकारप� िदने गरी िव�ालय 
िश�क िकताबखानाबाट िमित २०७२।२।१८ मा 
भएको िनण�य कानूनस�मत नै रहेको देिखयो । साथै, 
िनवेदकले िव�ालय िश�क िकताबखानाको उ� 
िनण�यअनसुार िनविृ�भरण अिधकारप� िलई सिुवधा 
रकमसमेत बझेुको भ�ने देिखन आएको ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी गनु�पन� ि�थित रहेको दिेखन 
नआउने ।

मािथ उि�लिखत आधार, कारण र �याियक 
िस�ा�तसमेतबाट िनवेदकले �थायी िनयिु� पाएको 
िमितबाट अवकाश पाएको िमितस�मको सेवा 
अविध गणना गरी िव�ालय िश�क िकताबखानाको 
२०७२।२।१८ को िनण�यबमोिजम िनवेदकलाई 
िनविृ�भरण अिधकार-प� (पे�सनप�ा) बनाई 
िदएको काय� कानूनबमोिजमकै रहेको देिखदँा ि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 अिधकृत : िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३  शभुम् । 

११
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७१-CR-०१९७, ०१८२, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ड�डबहादुर 
खड्कासमेत

मतृकलाई �ितवादीह�ले �यान मान� 
नै मनसाय राखी �हार गरकेो दिेखएको छैन । 
जोिखमी तथा धा�रलो हितयार पिन �हार भएको 
छैन । धानको लेनदेन िवषयमा िववाद भई सामा�य 
कुटिपट भएको भ�ने वारदातको घटना प�रि�थितबाट 
देिख�छ । सोही कुटिपटबाट अथा�त् वारदातका 
समयमा परकेो चोटका असरले मतृक िनि��य भई, 
थला परी िहड्ँडुल गन� नस�ने भई, िबरामी परी म�ृय ु
भएको भपिन देिखएन । कुटिपटप�ात् पिन मतृक 
आफँै घर गएको र कुनै अ�पतालमा उपचार भएको 
देिख�न । घर गएप�ात् पिन ३ िदनपिछ मा� घरबाट 
बेप�ा भएको र �यसको ५ िदनपिछ म�ृय ुभएको अव�था 
छ । �ितवादीह�ले मनसायपूव�क �यान नै िलने योजना, 
षड्य��, प�रप�च रची मतृकलाई �हार गरकेो त�य 
पिु� ह�न आएको देिखएन । वारदातमा भएको लेनदेनको 
िवषयमा वादिववाद भएको र �ितवादीह�ले मतृकलाई 
सामा�य कुटिपट गरकेो तथा वारदातको �व�प, 
घटनाको �कृित तथा वारदातमा मतृकसगँ िववाद भई 
सामा�य कुटिपटको अव�था तथा प�रि�थितज�य 
�माण (Circumstantial evidence) तथा घटनाको 
�ङ्ृखलासमेतलाई �ि�गत गदा� र �ितवादीले गरकेो 
कसरुको मा�ास�मलाई िवचार गदा�  ��ततु वारदात 
भिवत�यस�म ठहर ह�न �यायोिचत र िविधस�मत मा�न ु
पन� दिेखन आयो । य�तो अव�थामा �ितवादीह�उपर 
अिभयोग दाबीअनसुारको �यानस�ब�धीको महलको 
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१३(३) नं. आकिष�त ह�ने ि�थित देिखन आएन । 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. कै कसरु भएको 
भ�ने ��य� �माण (Direct evidence) छैन । स�ु 
अिभयोग दाबीअनसुार �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम नै �ितवादीह�लाई सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब ह�न नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादीह�ले मतृक आफँै 
िभरबाट लडी म�ृय ु भएको, आफूह�को कुनै 
संल�नता नरहेको भनी पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन 
वारदात �थलमा उपि�थित भई िववाद ह�दँा सामा�य 
कुटिपट भएको त�य �वीकार गरी मौकामा बयान 
गरकेो देिख�छ । घटना िववरण कागज गन� शिशराम 
खड्का, च��बहादरु खड्कासमेतले �ितवादीह� र 
मतृकिबचमा कुटिपटप�ात् िमलाप� गराई िदएको 
भनी कागज गरकेो देिखदँा मतृकको म�ृय ु ह�नमुा यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�को सलं�नता नै नरहेको भ�न 
सिकने पया�� आधार �माण यी �ितवादीह�ले पेस गरी 
प�ुाइ ँगन� सकेको पाइएन । तसथ�ः आफूह�ले कसरु नै 
नगरकेो अव�थामा सफाइ पाउन ुपन� �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारण, कानूनी 
�यव�था तथा �ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतबाट 
�ितवादीह� ड�डबहादरु खड्का र घनबहादरु 
नेपालीलाई त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ठहर 
गरकेो �कुम िज�ला अदालतको िमित २०७०।६।१५ 
को फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई त�कालीन 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ६ नं. को देहाय 
४ बमोिजम जनही २ वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।१।८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।                                                                                                
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दहाल
क��यटुर: देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७६-WH-००५३, 
ब�दी��य�ीकरण, पुजा अिधकारी िव. राजकुमार 
अिधकारी

िनवेिदका र िवप�िबच चलेको अंश दता� तथा 
स�ब�ध िव�छेद म�ुा धािदङ िज�ला अदालतमा िमित 
२०७६।०१।१२ गते िमलाप� ह�दँा “नाबालक छोरा 
वष� ४ को रािजव अिधकारी वादीका िपता राजकुमार 
अिधकारीको साथमा रही आमाले बेलाबखत भेटघाट 
गन� पाउने गरी स�ब�ध िव�छेद” भएको देिखयो । यी 
िनवेिदकाले �वीकार गरकेो िमलाप�को सत�बमोिजम 
बालक िनजको बाबकुो िज�मा िनजकै सरं�क�वमा 
रहेको देिखदँा यसलाई गैरकानूनी �पमा ब�दी 
बनाएको भनी स�झन िमलेन । िमलाप�को सत�बमोिजम 
बालकको आमा िनवेिदका पूजा अिधकारीले बालकसगँ 
“बेला बखत भेटघाट गन�” पाउने नै ह��छ । िमलाप�को 
सत�बमोिजम बेलाबखत भेटघाट गन� निदएमा मलुकु� 
देवानी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १९३ 
को उपदफा (५) बमोिजम िमलाप�बमोिजमको काम 
नभएको भनी तथा िवशेष कानून बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०७५ को दफा ६ को आधारमा  �चिलत 
कानूनमा रहेका �ावधानबमोिजम कानूनी उपचार �ा� 
ह�न स�ने नै देिख�छ । यस �कारको िवषयव�तलुाई 
गै�कानूनी थनुा मानेर ब�दी��य�ीकरणको िवषय 
बनाउन ुउिचत र तक� सङ्गत दिेखएन । तसथ� िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भदौ २३ गते रोज २ शभुम् ।



58

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, असोज - २

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०६९-CI-१२३२, जोत नामसारी, 
दयाराम �जापित िव. िसि�राम �जापित

मोही हक स�ब�धमा भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) मा “मोहीले कमाई आएको 
ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु 
धम�प�ु, धम�प�ुी, छोरा बहुारी, नाित, नाितनी बहुारी 
दाजभुाइ वा िददी बिहनीह�म�ये ज�गावालाले 
प�याएको �यि�लाई �ा� ह�ने छ” भ�ने �यव�था 
रहेको दिेख�छ । भ�परु िज�ला, ताथली गा.िव.स. 
वडा नं. ६ (ग) िक�ा नं. ५०(ख) र ५१ को ज�गाको 
मोही िशव नरिस ं �जापितको म�ृयपु�ात् मोही 
नामसारी ग�रपाउ ँ भनी िशव नरिसंको एकासगोलका 
छोरा दयाराम �जापती र भाइ िसि�राम �जापितको 
भूिमसधुार काया�लय, भ�परुमा छु�ाछु�ै िनवेदन 
परकेो (म�ुा नं. ११।०६७।०६८ र ५१।०६७।०६८) 
देिख�छ । यसैगरी मोही नामसारीकै स�ब�धमा िव�ण ु
कुमार हाडाको नामको ज�गामा मोही िशव नरिस ं
�जापित जिनएको भ�परु िज�ला, ताथली गा.िव.स. 
वडा नं. ९ (ख) िक�ा नं. ११५ को �े�फल ०-७-०-
० को ज�गामा समेत मोही िशव नरिसंको म�ृयपु�ात् 
िनजको मोिहयानी हक आ�नो नाममा नामसारी 
ग�रपाउ ँभनी िनजको भाइ िसि�राम �जापितको (दता� 
िमित २०६५।११।२५ िमिसल नं. १८।०६६।०६७) 
भूिमसधुार काया�लय, भ�परुमा छु�ै िनवेदन परकेो 
पाइने ।

भूिमसधुार काया�लय, भ�परुमा मोही 
नामसारीको लािग चलेका तीन थान म�ुाह� 
कारबाहीको िसलिसलामा एकैसाथ राखी तारखेसमेत 
एकै िमितमा तोिकएको पाइयो । भूिमसधुार काया�लयमा 
िनवेदक िसि�राम �जापितको हकमा िनजको वारसे 
रामबहादरु कव ँ तारखेमा बसी म�ुाको पपु�� भएको 
देिख�छ । भूिमसधुार काया�लयबाट मािथ उि�लिखत 

तीन थान म�ुामा तोिकएको िमित २०६६।६।२५ 
को तारखेम�ये िमिसल नं. १०५४-१८।०६६।०६७ 
मा तोिकएको तारखे िनवेदकले छोडी था�ने थमाउने 
�यादसमेत गजुारी बसेको दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१७९ नं. बमोिजम म�ुा िडसिमस ह�ने ठहछ�  भनी 
भूिमसधुार काया�लय, भ�परुबाट िमित २०६७।१२।३ 
मा िनण�य भएको पाइयो । उ� म�ुामा तारखे गजुारी 
बसेको भनेको िदनमा लगाउमा रहेको म�ुा नं.१०५५-
११।०६७।०६८ को म�ुामा भने िनवेदक सोही िमित 
२०६६।६।२५ मा �ज ुहािजर भई िनजलाई पनुः िमित 
२०६६।७।२३ को तारखे तोक� पाएको िमिसल सामेल 
रहेको तारेख भपा�इबाट देिख�छ । एउटै फाटँबाट एउटै 
तारखे भपा�इबाट काया�लयमा हािजर ह�न आउन तारखे 
तोिकएको अव�थामा कुनै म�ुामा तारखे छाडेको 
आधारमा म�ुा िडसिमस गन� र ��ततु म�ुामा िनवेदक 
वादी दयाराम �जापितले िमित २०६७।११।१० मा 
तोक� पाएको तारखे गजुारी बसेको अव�थामा िनजको 
हकमा म�ुा िडसिमस नगरी मोही हक कायम गन� 
गरी भएको भूिमसधुार काया�लय, भ�परुको िनण�य 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
��ततु म�ुामा िमित २०६७।११।१० मा तोिकएको 
तारखे वादी दयाराम �जापितले गजुारी बसेको 
अव�थामा िनजको हकमा िडसिमस नगरी मोही कायम 
गन� गरी भएको भूिमसधुार काया�लय, भ�परुबाट 
िमित २०६७।१२।३ मा भएको िनण�य िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  र अब जो जे ब�ुन ु पन� 
बझुी कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी स�ु भूिमसधुार 
काया�लय, भ�परुमा पठाउन ुभनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।१०।११ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल असार १८ गते रोज ४ शभुम् ।
यसमा यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
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फैसला भएका छन्: 
 § ०७०-CI-००८६, मोही नामसारी, दयाराम 

�जापित िव. िसि�राम �जापित
 § ०७०-CI-०४५६, अंशचलन, दयाराम 

�जापित िव. गणेशल�मी �जापित
 § ०७०-CI-०४५७, अंशचलन, दयाराम 

�जापित िव. िसि�राम �जापित  
३

मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-०५००, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), सुलेमान अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी सलेुमान अ�सारीले िश�क छनौट 
सिमितसम� आवेदन गरी िलिखत तथा मौिखक 
परी�ामा समेत सहभागी भई सिमितबाट िसफा�रस 
भएको देिख�छ । जसबाट िनजले िश�कको पदमा िनय�ु 
भएको �वीकार गरी मौकामा र यस अदालतसमेतमा 
बयान गरकेो, िनजको नामको अ�यापन अनमुितप� 
अका� �यि�ले बनाई पेस गनु�  पन� कारण र अव�थासमेत 
देिखदँैन । दाबीको अ�यापन अनमुितप� िनज 
�ितवादीले नै पेस गरकेो मा�नपुन� दिेखयो । �ितवादीले 
बयान गदा�  अबलु अ�सारीले बनाई �याएको भने पिन 
अबलु अ�सारीले सो कुरालाई �वीकार गरकेो अव�था 
रहेको छैन । अबलु अ�सारीले सलेुमान अ�सारी 
िश�क छनौट सिमितको िसफा�रसबमोिजम िनयिु� 
भएको, िनजबाट रकम िलई मैले िनयिु� गरकेो 
होइन । सो कुरा मसगँ �रसइवी राखेको कारण �य� गरकेो 
हो । सलेुमान अ�सारीले िश�क छनौट सिमितसम� 
नै आवेदनप� तथा सो साथ शैि�क यो�यताको 
�माणप� र अ�यापन अनमुितप� पेस गरकेो हो भनी 
मौकामा भएको बयानमा आ�नो बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । अबलु अ�सारीको उ� बयान बेहोरासमेतबाट 
सलेुमान अ�सारी िश�क पदमा िनय�ु ह�नको िनिम� 
आव�यक पन� अ�यापन अनमुितप� आफूले नभई 
अबलु अ�सारीले पेस गरकेो, सो कुरा आफूलाई थाहा 

नभएको र आफूले पेस नगरकेो भ�ने �ितवादीको 
कथन, पी.सी.एफ. िश�क िनयिु�को िनिम� भएको 
सूचना, िश�क छनौट सिमितको िनण�यसमेतबाट िनज 
�ितवादीको अ�यापन अनमुितप�बाट ियनै �ितवादी 
सलेुमान अ�सारीलाई नै लाभ प�ुने अव�था देिखएबाट 
उनाउ �यि� अबलु अ�सारीले िनज �ितवादीको 
नामको अ�यापन अनमुितप� बनाई पेस गरेको भनी 
िलएको िजिकर िव�सनीय नदेिखने ।

�ितवादी सलेुमान अ�सारीले मदरसा 
अहले स�ुनत ह��जतलु इ�लाम अिमिनया,ँ नै�हीमा 
िश�कको पदमा सेवा �वेश गन�का लािग पेस गरकेो 
िनजको नामको रोल नं.०५३७, िनण�य िमित 
२०६२।०६।३०, िज�ला धनषुा िज�लाबाट िमित 
२०६२।१२।१४ मा जारी भएको �थायी अ�यापन 
अनमुितप� जारी गन� िनकाय िश�क सेवा आयोग 
सानोिठमी, भ�परुमा �माणीकरणको िनिम� पठाउदँा 
नामथर सलेुमान अ�सारी, रोल न�बर ०५३७, 
िनण�य िमित २०६२।६।३०, �माणप� जारी भएको 
िज�ला र िमित धनषुा २०६२।१२।१४, तह �ाथिमक 
�थायी अ�यापन अनमुितप�, �.प.नं. २५३७८२ 
र �माणीकरणको बेहोरामा अ�यापन अनमुितप� 
�माणीकरण गदा� िश�क सेवा आयोगको “अिभलेखमा 
निभडेको” भनी जवाफ �ा� भएको देिखयो । �ितवादी 
सलेुमान अ�सारीले िव�ापन ह�दँा पेस गरकेो 
िववरणबाट िववािदत �माणप� िनजै �ितवादीले पेस 
गरकेो होइन भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

�ितवादीले �कािशत सूचनाबमोिजम 
िनयिु�को लािग िनवेदन पेस गरकेो कुरालाई �वीकार 
गरकेो देिखदँा सो िनवेदनसाथ संल�न रहेको अ�यापन 
अनमुितप� अक�  �यि�ले पेस गरी िदएको भ�ने िनजको 
इ�कारी बयान िमिसल संल�न �माणबाट समिथ�त ह�न 
सकेको छैन । िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित 
२०६६।१०।११ को िनण�यानसुार िश�क िनयिु�को 
कारबाही �ार�भ भई िमित २०६६।१०।१८ मा 
िश�क छनौट सिमितसमेत गठन भएको र यी �ितवादी 
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सोही सूचनाका आधारमा २०६६।१०।२८ मा सो 
िव�ालयको िश�क िनय�ु भएको दिेख�छ । आफूले 
�ा� गरकेो अ�यापन अनमुितप� साचँो बेहोराको 
रहेको भ�ने कुराको व�तिुन� र शङ्कारिहत �माण 
�ितवादीबाट ��ततु ह�न सकेको छैन । िश�क सेवा 
आयोगबाट �ा� �माणीकरण िववरणमा “अिभलेखमा 
निभडेको” भ�ने िववरणसमेतबाट दाबीको अ�यापन 
अनमुितप� स�कली बेहोराकै रहेको भ�ने दिेखन 
आएन । िनज �ितवादीले न�कली बेहोराको �ाथिमक 
तहको �थायी अ�यापन अनमुितप� पेस गरी लाभको 
पद  धारण गरी ��ाचारको कसरु गरकेो कुरा पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

तसथ�, �ितवादी सलेुमान अ�सारीले 
न�कली बेहोराको �थायी अ�यापन अनमुितप� पेस 
गरी �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६(१) को कसरु गरकेो ह�दँा �.१०,०००।- (दश 
हजार �पया)ँ ज�रवाना र ६ (छ) मिहना कैदसमेत ह�ने 
ठहछ�  भनी िवशेष अदालतबाट िमित २०७४।१।१४ 
मा भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०४६५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गो�मादवेी म�ल

मतृक संिजत दमाइले र�सी खाएर मातेको 
अव�थामा लड्खिडएर �ितवादी गो�मादेवी म�लको 
िजउमा लडेको अव�थामा सोही �रसको कारण िनज 
�ितवादीले मतृकको गालामा ४ चट्कन लगाएक� र 
ला�ीले अ�डकोषमा हानेको कारण सोही चोटबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने कसरुमा मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय ह�ने हो 
वा �यानस�ब�धी महलको ५ नं. बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. महलको ६(२) बमोिजम सजाय ह�ने हो भ�नेतफ�  
िववेचना गरी िनण�य िदनपुन� देिखयो । �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु ह�नको िनिम� 
अिभय�ु त�काल आवेशमा आई आफूलाई िनय��ण 
गन� असमथ� भई कसैको ह�या भएको ह�नपुन� 
देिख�छ । सोही महलको ५ नं. को कानूनी �यव�था 
हेदा�  “�यान िलने इवीलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�ने ज�तो 
नदिेखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई 
कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ� ” भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । िनज मतृक र�सी खाएर माितएको 
अव�थामा �ितवादी गो�मादवेीको िजउमा लडेपिछ 
�ितकार �व�प िनज �ितवादी मिहलाले मतृकलाई 
हात र ला�ीले �हार गरकेो देिख�छ । र�सीको मात 
लागेको मािनस लड्खिडएर मिहलामािथ लड्न ु र 
सोही कारण मिहलालाई �रस उठी िनजलाई �हार गनु�  
अ�वाभािवक देिखदैँन, मिहलाले आ�नो सरु�ाको 
िनि�त चालेको कदम देिख�छ । �ितवादी गो�मादेवी 
एक होटल �यवसाय गन� �यावसाियक मिहला भएको 
र िनजको होटलमा अ�य मािनसह� पिन भएको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा कोही प�ुष मिदरा सेवन गरी 
आ�नो �विनय��णमा नरहेको अव�थामा मिहलामािथ 
लड्न ु मिहलाका लािग ल�जा�पदको िवषय ब�न 
जा�छ । र�सीले मातेको मािनसले मिहलालाई 
अ�वाभािवक र आकि�मक �यवहार गन�स�ने 
अव�थालाई समेत यहा ँिवचार गनु�  ज�री ह��छ । िनज 
�ितवादी मिहलाले अनसु�धानको �ममा मतृकलाई 
दईु थ�पडस�म हानेको भनी र अदालतमा बयान गदा� 
थ�पड नहानी हातले धकेलेको मा� हो भनी बताएको 
देिख�छ । िनज �ितवादीको मतृकसगँ पूव��रसइवी एवम् 
झ�-झगडा भएको देिखदँैन । घाइते अव�थामा रहेको 
मतृकलाई रातभ�र घरमा राखी �ितवादीले सहयोग 
गरकेो तथा उपचारको लािग �यव�था िमलाएकोसमेत 
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देिख�छ । उ� घटनाका य�ता �ङ्ृखलाब� त�यह�ले 
यी �ितवादी मिहलामा मतृकलाई मान�स�मको मनसाय 
िलई मन� स�छ भ�ने �विृ�बाट वा मान�कै लािग हात 
एवम् ला�ी �हार गरकेो भ�ने देिखएको छैन । शव 
परी�ण �ितवेदन हेदा�  म�ृयकुो कारणमा आ��ामा 
�वाल भई शरीरभ�र िकटाण ु फैिलएको भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । िनज �ितवादीको �हारको कारण 
कुनै अङ्ग िनक�मा ह�न स�ला तर सामा�य िववादमा 
हात वा ला�ीले आ�नो सरु�ाथ� िहका�उदँा आ��ा 
नै �वाल भई शरीरभ�र िकटाण ु फैिलने अव�था िनज 
�ितवादीको �हारको कारण ह�न स�दैन । कुनै पिन 
सा�ी वा ��य�दश�ले बकप� वा कागज गदा� यी 
�ितवादीले आ��ामा �वाल ह�ने गरी िहका�एको भ�न 
सकेको देिखदैँन । यसबाट िनज �ितवादीमा पिहलेदेिख 
नै कुनै रोग वा �ितकूल शारी�रक अव�था रहेको �प�ट 
भइरहेको देिख�छ । अ�डकोषमा हानेको कारणले 
म�ृय ुभएको भ�ने वादी प�का सा�ीह�को भनाइलाई 
शव परी�ण �ितवेदनले समथ�न गरकेो अव�था 
छैन । तसथ� मतृकलाई गालामा िहका�एको र अ�डकोषमा 
ला�ीले िहका�एकै कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
वादी प�का सा�ीका भनाइसगँ सहमत ह�न स�ने 
अव�था दिेखएन । िनज �ितवादीले मतृकलाई �हार 
गरकेो भए पिन सोही �हार म�ृयकुो कारण भएको पिु� 
भएको नदेिखएको र �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को 
अव�था पिु� भएको देिखएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
उ� कसरुमा ऐ. महलको ६(२) बमोिजम �.५००।- 
ज�रवाना र ६ मिहना कैद ह�ने ठह�याएको बाजरुा 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।  

तसथ�, �ितवादी गो�मादेवी म�ललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम ६ 
मिहना कैद र �.५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
बाजरुा िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।११।५ मा 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो  पनुरावेदन अदालत 

िदपायलको िमित २०७१।७।११ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल फागनु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१६८२, ०७४-CR-
००३२, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल 
सरकार िव. कृ�णबहादुर पुन, कृ�णबहादुर पुन िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीले पीिडतलाई िववाहसमेत गन� 
�लोभन दखेाई ललाई फकाई बेचिबखन गन� उ�े�यले 
िविभ�न ठाउमँा रा�दै भारतको �पेिडहास�म प�ुयाएको 
भ� ने आधारको अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । 
पीिडतलाई �ितवादीले ललाई फकाई बेचिबखन गन� 
लगेको कुराको आधारसमेत उ�लेख गरी जाहेरवालाले 
जाहेरीमा खलुाएको छ । पीिडतको अनसु�धान र 
अदालतमा गरकेो बयानमा �ितवादी काठमाड�को 
�यानपावरमा काम गन� ह�दँा आफूलाई �यसैमा काम 
लगाइिदने �लोभनसमेत दखेाई फकाएको भ� ने 
कुरा खलुाएको देिख�छ । �यसरी िनज पीिडतलाई 
ललाई फकाई गरी वारदात�थल स�यानबाट दाङ 
ह�दैँ नेपालग�जस�म प�ुयाएको भनी खलुाएको 
पाइयो । �ितवादीले काम गन� भारत जाने भनी 
पीिडतसगँ रहेको नाग�रकतासमेतका �माणह� न� 
गरी भारतको �पेिडयास�म पीिडतलाई िलएर गएको 
देिखने ।

�ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन गन� लगेको 
होइन भनी बयानमा उ�लेख गरकेो कुराबाहेक पीिडतले 
भनेका अिधकांश कुराह�लाई �वीकार गरी अदालतमा 
गरकेो बयानसमेतमा खलुाएकै छ । भारतमा गई काममा 
लगाउने भ� ने पीिडतको भनाइलाई �ितवादीले समेत 
�वीकारकैे देिख�छ । �ितवादीले पीिडतलाई िववाह 
गरकेो भने पिन अदालतको बयानमा �यसरी िववाह 
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भएको र आफूह� �ीमान् �ीमती भई बसेको भनी 
त�यपरक ढङ्गबाट खलुाउन सकेको पाइ�न । कुनै 
िववािहता एवम् छोरीसमेत भएक� मिहलालाई आफू 
मेनपावरमा काम गन� भनी झ�ुयानमा पारी िमित 
२०७२।१।२० दिेख लामो समयस�म आफूसगँ राखी 
पीिडत र छोरीसमेतको प�रचय ख�ुने �माण न� गनु�  
तथा रोजगारी िदलाउने बहानामा सीमापारीस�म 
प�ुयाउन ु �वाभािवक ि�याकलाप िथयो भनी िव�ास 
गन� अव�था देिखदैँन । �यसरी बेचिबखन गन� उ�े�यले 
नलगेको भए पीिडतले अनायासै िनजलाई पोल गन� 
पन� आधार �ितवादीले दखेाउन सकेको पिन छैन । 
बेचिबखन गन� लगेको भ� ने उि�लिखत आधारह�को 
जवाफमा आफूले �यसो गरकेो होइन भ� ने �माण पिु� 
गराउन ु पन� दािय�व भएका यी �ितवादीले �य�तो 
दािय�व िनवा�ह गन� सकेको पिन पाइ�न । अत: यी 
�ितवादीको इ�कारी बयानलाई आधार मा�न सिकने 
अव�था नदेिखने । 

उि�लिखत त�यह�का आधारमा ग�रएको 
िववेचनाअनसुार यी �ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन 
गन� उ�े�यले वारदात�थल स�यानदेिख दाङ ह�दँ ै
नेपालग�ज प�ुयाएको र नेपालग�जबाट �पेिडहास�म 
प�ुयाएको देिख�छ । �यसरी िनज �ितवादीले गरकेो 
उ� काय� कुन �कृितको कसरु हो त भनी हेदा�, 
अिभयोग दाबीमा बेचिबखन गरकेो भने पिन �ितवादीले 
बेचिबखन नै गन� काय� गरी पीिडतलाई बेिचसकेको 
भ�ने अव�था देिखदँनै । कसले कसलाई के कित रकम 
िलन ु िदन ुगरी कहा ँलगी बेचेको वा मानव बेचिबखन 
गरी सकेको भ� ने कुनै पिन काय� भए गरकेो नदिेखदँा, 
बेचिबखन नै गरकेो भ� ने �ितवादीउपरको अिभयोग 
दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� िववेिचत  त�य एवम् �माणह�बाट 
िनज �ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन गन� उ�ोगस�म 
गरी पीिडतलाई भारतको �पेिडयामा िलई गएकोले 
बेचिबखन गन� �यास गरकेो दिेखन आएको ह�दँा 
िनज �ितवादीको उ� काय� मानव बेचिबखनको 

उ�ोगस�मको कसरु दिेखन आयो । जहासँ�म नैितक 
पतन देिखने फौ�दारी कसरु कायम ग�रपाउ ँ भ� ने 
अिभयोग दाबी एवम् वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर छ, सो स�ब�धमा हेदा�, यी �ितवादीले मानव 
बेचिबखन गन� उ�े�यले पीिडतलाई िलई गई मानव 
बेचिबखनको कसरुको उ�ोगस�म गरकेो देिखएको 
र सोअन�ुप यी �ितवादी कृ�णबहादरु पनुलाई 
५(पाचँ) वष� कैद र २५०००।– (पि�चस हजार) 
ज�रवाना ठह�याई उ�च अदालत सखु�तबाट िमित 
२०७३।१२।१० मा फैसला भएको देिखदँा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने । 
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०७४६, जातीय 
भेदभाव तथा छुवाछुत, नेपाल सरकार िव. घनबहादुर 
साक� मु�ातीसमेत

�माण ऐन, २०३१ को दफा ५० मा शोधपछु 
र िजरहको �यव�था रहेको देिख�छ । िजरह सा�ी 
परी�णको मह�वपूण� अङ्ग हो । िजरहबाट स�ब� 
त�यिभ� रही सा�ीको बयानको स�यताको परी�ण 
ह�ने ।

 जाहेरवालीले जाहेरीमा उि�लिखत िमितमा 
�ितवादीह�को घरमा गएको होइन, आषाढ मिहनामा 
गएक� ह� ँभनी स�ु अदालतमा बकप�समेत ग�रिदएबाट 
वारदात भिनएको िमितमा घटना नै नभएको त�य पिु� 
भइरहेको देिख�छ । जाहेरी दरखा�तबमोिजम घटना 
भएको भनी मा�न ु पन� अव�था नदेिखएबाट स�ु 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न
निम�ने ।
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अतः जाहेरवालीले नै जाहेरीमा उि�लिखत 
िमित र समयमा �ितवादीह�को घर आगँनमा 
नगएको कुरा �वीकार गरी अदालतमा बकप� गरके�ले 
वारदातको स�यता पिु� ह�न आएको नदेिखदँा रामेछाप 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित संवत् २०७४ साल फागनु २५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-WO-०३५७, उ��ेषण / 
परमादशे, नवराज भ� िव. मि��प�रषद्, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

�रट िनवेदकलाई सव��च अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�बाट उपचार माग गन� 
अिधकार छ छैन भ�ने िववािदत ��मा िवचार गदा�, 
नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२)    
मा यस सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकको �चलनका 
लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� 
उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया�� 
वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको 
�चलनका लािग वा साव�जिनक हक वा सरोकारको 
कुनै िववादमा समावेश भएको कुनै सवंैधािनक वा 
कानूनी ��को िन�पणका लािग आव�यक र उपय�ु 
आदेश जारी गन�, उिचत उपचार �दान गन�, �य�तो 
हकको �चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने 
असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई ह�ने छ भनी 
�यव�था भएको र ऐ. को उपधारा (३) मा उपधारा 
(२) बमोिजमको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
सव��च अदालतले ब�दी��य�ीकरण, परमादशे, 
उ��ेषण, �ितषेध, अिधकारप�ृछालगायत अ�य 
उपय�ु आदशे जारी गन� स�ने छ भनी उ�लेख भएको 

पाइ�छ । नेपालको सिंवधानको धारा १७ को उपधारा 
(२) को ख�ड (च) मा भएको आ�नो पेसा, रोजगार 
गन� र उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको �थापना र 
स�चालन गन� �वत��ताको हकसमेत कुि�ठत भएको 
र �भावकारी उपचारको िवक�पमा �रट�ारा हक 
अिधकारको �चलन गराई मा�न आएको भ�ने िनवेदन 
िजिकर रहेको छ । नेपालको संिवधानको धारा १७ 
को उपदफा (१) मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन 
�यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रने 
छैन भ�ने �यव�था रहेको र नेपाल लिलतकला ��ा 
�ित�ान ऐन, २०६४ अनसुार गठन भएको िनवेदक 
नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान �वशािसत सं�था 
भएको, ऐ.ऐ. को उपदफा (४) बमोिजम �यि�सरह 
आ�नो नामबाट नािलस उजरु गन� स�ने भनी कानूनी 
�यव�थाका कारण कानूनबमोिजम �थािपत िनवेदक 
�ित�ानलाई �रट दायर गन� अिधकार नभएको भ�न 
िमलेन । आ�नो अिधकारको उ�लङ्घन भएको भ�ने 
लागेमा सोको उपचारका लािग नािलस उजरु गन� 
अिधकार िनवेदकसगँ भएकै दिेखने ।

िनवेदनमा उठाइएको िववादको मूल ��, 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद्को िमित २०७२।६।२२ 
को िनण�यसगँ अ�तरिनिहत रहेकोले ठहर गनु�पन� 
कुरामा �वेश गनु� पूव� मि��प�रषद्को सो िनण�यलाई 
त�यगत�पमा पनुराविृ� गरी िववेचना गनु�  सा�दिभ�क 
ह�ने देिख�छ । मि��प�रषदक्ो िमित २०७६।६।२२ को 
मं.प.बै.सं. ४०/०७२ बाट ��तावमा लेिखएबमोिजम 
गन� भनी िनण�य भएको ��तावको िनण�य ह�नपुन� 
बेहोरामा नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ को दफा ३६ 
को उपदफा (५) बमोिजम त�कालीन नेपाल राजक�य 
��ा �ित�ानको नाममा रहेको चल, अचल स�पि�, 
लेनदेन कारोबार, ऋण, धनलगायतका अिधकार तथा 
दािय�वह� नेपाल सरकारले नेपाल ��ा �ित�ान, 
लिलतकला �ित�ान र सङ्गीत �ित�ानमा रहने गरी 
देहायबमोिजम तो�ने छ भनी दहेायको �करण (क) 
मा नेपाल लिलतकला सं�थाको �वािम�वमा रहेको 
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काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १ ि�थत िक�ा 
नं.११५४ र ऐ. ठेगानाको िक�ा नं. ७८० को ज�मा 
�े�फल रोपनी २४–५–१–३ को ज�गाम�ये दि�णपूव� 
तफ� बाट �े�फल रोपनी १५-०-०-० सङ्गीत 
�ित�ानको नाममा र बाकँ� ज�गा नेपाल लिलतकला  
��ा �ित�ानको नाममा नामसारी गन� तथा �करण 
(ख) मा िक�ा नं. ७६१ को �े�फल रोपनी २९–४–
३–३ को भवन तथा ज�गा नेपाल लिलतकला सं�था 
(नाफा) र नेपाल बाल संगठनको संय�ु �वािम�वमा 
रहेकोमा नेपाल बाल सगंठनको �वािम�व यथावत् 
रहने गरी नेपाल लिलतकला स�ंथाको �वािम�वलाई 
लिलतकला ��ा �ित�ानको नाममा नामसारी गन� र 
उ� ज�गा नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान र नेपाल 
बाल संगठनको सयं�ु �वािम�वमा रहने भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । मि��प�रषदक्ो उि�लखत िनण�य�ारा 
बाडँफाटँ ग�रएको िववािदत िक�ा नं.११५४ र 
िक�ा नं. ७८० को स�पि�को दता� �े�ता नेपाल 
लिलतकला स�ंथा (नाफा) को नाममा रहेको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा नेपाल लिलतकला सं�था 
(नाफा) को कानूनी हैिसयत तथा स�पि�को �कृित 
नपिह�याई िववािदत कानूनी र त�यगत ��ह�को 
िन�पण गन� नसिकने ह�दँा यसै िवषयमा �वेश गरी 
िववेचना गनु�पन� ।

त�कालीन �ी ५ महाराजिधराजको 
�मखु िनजी सिचवालयको च.नं.७७/०३४ िमित 
२०३४।२।२४ मा नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानलाई 
लेिखएको प�को म�ुय बेहोरामा मौसफुको अ�य�तामा 
गठन भइराखेको नेपाल लिलतकला सं�थाको 
वत�मान काय�सिमितलाई िवघटन ग�रब�सी यसको 
मूल उ�े�यमा बाधा नपन� गरी सं�था स�चालन गन� 
लिलतकला स�ंथा (नाफा) लाई नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ानअ�तग�त रािखब�सेको भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । साथै, सोही प�को देहायका �करणह�मा 
नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको �ा� प�रषद् ले 
लिलतकला सं�थालाई समान उ�े�य र काय��े�िभ�को 

एक अङ्ग स�झी मा�यता �दान गन�, स�ंथाको स�पूण� 
ि�याकलापको स�पूण� उ�रदािय�व तथा रखेदेख ��ा 
�ित�ान�ारा गन�, लिलतकलाको काय� स�चालनको 
लािग एक स�लाहकार सिमित बनाउने, सं�थाको चल 
अचल, िज�सी मालसामान तथा कोषको आ�त�रक 
लेखापरी�ण राजक�य ��ा �ित�ान र �यसपिछको 
लेखापरी�ण महालेखा परी�कको काया�लयबाट 
ह�ने भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । �य�तै, नेपाल 
लिलतकला सं�था, स�लाहकार सिमितको काय�िविध, 
२०३४ (नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान अिधन�थ 
काय�िविध) को �करण ३ मा लिलतकला सं�थाको 
उ�े�यअन�ुप स�लाह िदने भनी स�लाहकार 
सिमितको काम, कत��य उ�लेख ग�रनकुा साथै सोही 
काय�िविधको �करण ७ मा �ित�ानका सद�यसिचवले 
तयार पारकेो लिलतकला सं�थाको वािष�क बजेट 
एवम् �ितवेदन �ित�ानको �ा� सभामा पेस गनु�पन�, 
�करण ८ मा �ा� प�रषद् ले स�लाकार सद�यह�को 
िनयिु� गन�स�ने भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानअ�तग�त रही काय�िविध 
बनेको, राजदरबारबाट �ेिषत प�मा स�ंथाको स�पूण� 
उ�रदािय�व र रखेदेख नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानमा 
रहेको, �ित�ानको �ा� प�रषद ्ले सो सं�था (नाफा) 
लाई आ�नै �ित�ानको अङ्ग मानी मा�यता �दान 
गनु�पन� र सोलाई �ित�ानको �ा� सभाबाट अनमुोदन 
गराउनपुन� भिनएकोमा िमित २०३४।०९।१७ को 
�ा� सभाले सोको अनमुोदन गरकेो, सं�थाको 
स�लाहकार सिमितको हैिसयत िनणा�यक र काय�कारी 
नभई स�लाहकारी �कृितको दिेखएको, स�लाहकार 
सिमितको िनयिु�को अिधकार �ित�ानको �ा� 
प�रषद ्मा रहेको, स�लाहकार सिमितले बजेट र 
काय��म �ित�ान �ा� प�रषद् मा पेस गनु�पन� भ�ने 
देिखएबाट िमित २०३४ जे� २४ उ�ा�त सािबकको 
लिलतकला सं�था (नाफा) को �व�� अि�त�व कायम 
नरही सो सं�थाले ��ा �ित�ानिभ�कै उ�े�यमलुक 
िविश�ता �हण गरकेो भ�ने देिखन आउछँ । नेपाल 
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लिलतकला सं�था (नाफा) ले संवत् २०५४ र २०६५ 
सालमा �योग गरकेो लेटर�याड र सो लेटर�याडमा 
�योग भएको �ितक िच� (लोगो) बाट समेत 
लिलतकला स�ंथा नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान 
अिधन�थ कला कौशल िवभागअ�तग�त रहेको भ�ने 
पिु� ह�न आउछँ । त�कालीन नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ान ऐन, २०३१ मा भएको �यव�था अ�ययन गदा� 
उ� ऐनको दफा ८ बमोिजम गिठत �ा� सभा नेपाल 
राजक�य ��ा �ित�ानको सव��च अङ्ग र ऐ. को दफा 
९ बमोिजम गिठत �ा� प�रषद् �ित�ानको काय�कारी 
हैिसयतमा रहेको �ित�ानको अङ्ग भ�ने दिेखन 
आउछँ । लिलतकला स�ंथाको स�लाहकार सिमितले 
समेत आ�ना स�लाह सझुाव �ा� प�रषद ्सम� 
पेस गन� भ�ने उि�लिखत काय�िविधको �यव�थाबाट 
समेत त�कालीन नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको 
िवभागीय अङ्गह�को साङ्गठिनक सोपान �प� 
ह��छ । नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको िमित 
२०३४।९।२७ मा बसेको चौथो वािष�क साधारण 
सभाको िनण�य नं. २ मा सभाले नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ानअ�तग�त नेपाल लिलतकला सं�था (नाफा) 
गािभएकोमा सोको अनमुोदन ग�यो भ�ने वा�य र िनण�य 
नं. ३ मा सभाले लिलतकला सं�थाको २०३४।३५ 
को लािग बजेट समथ�न ग�यो भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको �ा� 
प�रषदक्ो िमित २०४२।४।६ को बैठक सं�या 
१७-२०४२ को िनण�य नं. ६ मा महाराजिधराजको 
िनद�शानसुार नेपाल लिलतकला सं�था (नाफा) को 
बजेट ��ा �ित�ानको मूल बजेटमा समावेश गरी कला 
िवधाअ�तग�त िहसाब रा�ने तथा स�ंथा (नाफा) को 
स�पि� ��ा �ित�ानमा गा�ने भनी िनण�य भएकोमा 
सोको कानूनी आधार हेदा�समेत नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ान ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम गिठत 
�ा� प�रषद ्लाई ऐ. को दफा १० को उपदफा (१) 
को ख�ड (छ) मा उि�लिखत ��ा �ित�ानको लािग 
चल अचल स�पि� �ा� गन�, बेचिबखन र नामसारी 

गन� काय�को स�ब�धमा आव�यक िनण�य गन� भ�ने 
�यव�था उ�लेख भएबाट समेत नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ानको �ा� प�रषद ्लाई �यस�कारको िनण�य गन� 
अिधकार िवधाियकाले नै �दान गरकेो देिखदँा नेपाल 
राजक�य ��ा �ित�ानबाट भएको उ� िनण�यलाई 
गैरकानूनी भ�न निम�ने ।

नेपाल लिलतकला स�ंथा २०३४ सालमा 
नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानअ�तग�त जादँा उ� 
स�ंथाको हक र दािय�व त�कालीन नेपाल राजक�य 
��ा �ित�ानमा सरकेो कुरामा लिलतकला सं�थाको 
वैधािनक सहमित ह�नपुछ�  पद�न भ�ने कुरासमेत हेनु�पन� 
भई �यसतफ�  िवचार गदा�, आधिुनक िविधशा�ीय 
मा�यताअनसुार कानूनबमोिजम �थापना भएको 
स�ंथाले कानूनी हैिसयत वा �यि��व �ा� गन� 
केही आव�यक सत�ह� पूरा गरकेो ह�नपुद�छ वा 
कानूनी �यि��वको िवधाियक� मा�यता �ा� गरकेो 
ह�नपुद�छ । सं�थाले कानूनी �यि��व �ा� गन� �य�तो 
स�ंथा कानूनबमोिजम सं�थािपत भएको ह�नपुन�, हक 
र दािय�व कानून�ारा नै िनधा��रत ह�नपुन�, नािलस 
उजरु गन�स�ने कानूनी स�मता �हण गनु�पन�, 
उ�रािधकार र खारजेीको प�रणाम ज�ता कुराह� 
कानून�ारा नै �यवि�थत भएको ह�नपुद�छ । कुनै पिन 
सगंिठत सं�था वा िनकायले कानूनी हैिसयत �ा� 
गन� क�तीमा पिन ३ सत�ह� पूरा गनु�पद�छ - पिहलो, 
स�ंथाको ज�म वा अि�त�व कुन कानून�ारा �काशमा 
आएको हो सो कुरा खलेुको ह�नपुद�छ । दो�ो, �य�तो 
स�ंथाको नामसिहतको पिहचान ह�नपुद�छ र ते�ो, 
�य�तो िनकाय वा स�ंथाको हक र दािय�वको यिकन 
कानून�ारा नै ग�रएको ह�नपुद�छ l नेपाल लिलतकला 
स�ंथा (नाफा) त�कालीन समयमा कुन कानून�ारा 
�थािपत भएको िथयो, यसलाई स�चालन गन� िवधान 
वा सयं�� के हो, स�ंथाको सव��च अिधकार �योग 
गन� अङ्ग कुन हो भ�नेज�ता कुराह� िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट खलेुको देिखदँैन । त�कालीन 
प�रवेशमा शाही आदेशबाट लिलतकला सं�थाको 



66

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, असोज - २

�थापना भई शाही आदेश�ारा नै काला�तरमा सो 
सं�था नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानमा गािभएको 
भ�ने देिखन आएको छ । नेपालको संिवधान, २०१९ 
को धारा २० अनसुार अिधकारको �ोत नै �ी ५ 
रहेको ह�दँा साव�भौमस�ाको एकलौटी अ�यास पिन �ी 
५ बाटै ह�ने गरकेो भ�ने संवैधािनक �यव�था रहे भएको 
पाइयो । सोही धाराको को उपधारा (२) बमोिजम 
नेपालको काय�कारी, िवधाियक� र �यायस�ब�धी 
अिधकार मौसफुबाट िन:सतृ ह�ने भ�नेसमेतको 
संवैधािनक �यव�था रहेको देिख�छ । �यस�कारको 
संवैधािनक �यव�थामा नेपाल लिलतकला सं�था 
(नाफा) लाई नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानअ�तग�त 
रा�ने भनी राजदरबारले नै िमित २०३४।२।२४ मा 
नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरकेो काय�लाई 
गैरकानूनी भ�न निम�ने ह�दँा ��ततु सूचना जारी 
गन� काय�बाट नेपाल लिलतकला स�ंथा (नाफा) को 
अि�त�व नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानअ�तग�त रहे 
गएको मा�नपुन� ।

संवत् २०३१ सालमा जारी भएको नेपाल 
राजक�य ��ा �ित�ान ऐन िमित २०५०।११।२५ मा 
खारजे भई अक� नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान ऐन, 
२०५० जारी भएको पाइ�छ । सो ऐनको दफा २९ को 
उपदफा (२) मा यो ऐन �ार�भ ह�दँाका बखत कायम 
रहेको नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको लेनदेन, 
कारोबार, ऋण, धनलगायतका स�पूण� अिधकार र 
दािय�व यस ऐनबमोिजमको नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ानको ह�ने छ भनी उ�लेख भएको र ऐ. को दफा ३ 
मा नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान ऐन, २०३१ बमोिजम 
भए गरकेा कामकारबाही यसै ऐनबमोिजम भए गरकेो 
मािनने भनी उ�लेख भएको देिखदँा सािबकको नेपाल 
राजक�य ��ा �ित�ानको उ�रािधकार संवत् २०५० 
सालको ऐनबमोिजम गठन भएको नेपाल राजक�य 
��ा �ित�ानले �हण गरकेो र िमित २०६४।०५।३१ 
मा नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ जारी ह�दँा सो 
ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) �ारा नेपाल राजक�य 

��ा �ित�ान ऐन, २०५० खारजे गरी ऐ. को उपदफा 
(२) मा नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान ऐन, २०५० 
बमोिजम भए गरकेा स�पूण� कामकारबाही यसैबमोिजम 
भए गरकेो मािनने भनी उ�लेख भएको ह�दँा हालको 
नेपाल ��ा �ित�ान सािबककै नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ानको कानूनी उ�रािधकार �हण गरकेो कानूनी 
�यि� भएको कुरा सो कानून�ारा �थािपत भएको 
देिख�छ । नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान ऐन, २०५० 
र नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ को उ�े�य, 
आव�यकता र अ�तरव�तमुा केि��त भई तलुना�मक 
अ�ययन गरी हेदा� सवंत् २०५० सालमा जारी भएको 
अिध�लो ऐनको ��तावनामा नेपालको सािह�य, 
कला, कौशल, सङ्गीत, नाट्य, स�ंकृित, सामािजक 
शा�स�ब�धी.....अ�ययन अ�वेषणलगायतका काम 
गरी नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानलाई समयानकूुल 
बढी स�म बनाउन वा�छनीय भएकोले यो ऐन जारी 
भएको भनी उ�लेख भएको, सोहीको दफा ५ को 
उपदफा (२) मा �ित�ानअ�तग�त (क) भाषा-सािह�य, 
(ख) सा�ँकृितक-सामािजक शा�, (ग) नाट्य-सङ्गीत 
र (घ) कला-कौशल गरी ज�मा ४ वटा िवभागह� 
रहने �यव�था ग�रएको, ऐ. को दफा ७ बमोिजम 
गठन ह�ने �ा� सभा (��ा �ित�ानको सव��च 
अङ्ग) मा सािह�य, सङ्गीत र कला कौशलका िव� 
सि�मिलत िवधागत िविवधतासिहतको �ितिनिध�व 
ह�ने भ�ने �यव�था रहेको, दफा ८ बमोिजम सभाको 
काम, कत��य र अिधकारको िविवधीकरण भएको 
कारणले त�कालीन ��ा �ित�ानको सम� �ाि�क 
काय�ले मलुकुको सािह�य, कला, कौशल र सङ्गीत 
िवधालाई समेटेको पाइ�छ भने नेपाल ��ा �ित�ान 
ऐन, २०६४ को ��तावना र ऐ. को दफा ३ मा उ� 
ऐनको मूल उ�े�य भाषा, सािह�य, सं�कृित, दश�न 
तथा सामािजकशा�को स�ब��न, संर�ण र िवकासमा 
केि��त रहने भनी उ�लेख भएको, ऐ. को दफा ५ 
मा भएको �ित�ानको काम, कत��य र अिधकारको 
�यव�था, दफा ७ बमोिजम गठन ह�ने सभाको 
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�ितिनध�व, उि�लिखत भाषा, सािह�य, सं�कृित, 
दश�न तथा सामािजक शा�को िवषय िवधामा केि��त 
रहेको पाइ�छ । अक�तफ� , नेपाल लिलतकला ��ा 
�ित�ान ऐन, २०६४ को ��तावनामा नेपालमा 
लिलतकलाको संर�ण, स�ब��न, �वध�न एवम् 
सवा�ङ्गीण िवकास गन�... नेपाल लिलतकला ��ा 
�ित�ानको �थापना भएको, नेपाल सङ्गीत तथा 
नाट्य ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ को ��तावनामा 
नेपालमा सङ्गीत तथा नाट्य िवधाको संर�ण, 
स�ब��न, �वध�न एवम् सवा�ङ्गीण िवकास गन�... नेपाल 
सङ्गीत तथा नाट्य ��ा �ित�ान �थापना भएको 
भ�ने �यव�था उ�लेख गरी नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, 
२०६४ को दफा ३६ मा यस ऐन�ारा गिठत नेपाल 
��ा �ित�ान, सािबकको राजक�य ��ा �ित�ानको 
िनर�तरता भएको भ�ने उद ्घोष, सोहीको उपदफा (५) 
बमोिजम त�कालीन राजक�य ��ा �ित�ानको नामको 
स�पि� ��ा �ित�ान, लिलतकला �ित�ान र सङ्गीत 
�ित�ानमा बाड्ँने भनी भएको कानूनी �यव�थाको 
समिुचत मू�याङ्कन गदा� यसिभ�को िवधाियक� 
मनसाय नेपालको भाषा, सािह�य, सङ्गीत र कलाको 
�े�मा ि�याशील नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको 
एक�कृत उ�े�यलाई गणत�� नेपालको नया ँप�रवेशमा 
िविश�ीकृत गरी भाषा र सािह�यको �े�मा नेपाल ��ा 
�ित�ान, कला कौशलको िवधामा नेपाल लिलतकला 
��ा �ित�ान र सङ्गीत एवम् न�ृयको �े�मा नेपाल 
सङ्गीत तथा नाट्य ��ा �ित�ानलाई केि��त गराई 
कला सािह�यको िवधागत िविश�ीकरण गरी सािबकको 
नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको वा�तिवक र मौिलक 
�व�पलाई नेपाल ��ा �ित�ानमा कायम राखेको 
देिख�छ भने कला र सङ्गीत िवधाको िवकास र 
उ�थानका लािग �मश: लिलतकला र सङ्गीत तथा 
नाट्य ��ा �ित�ानको �थापना गरकेो देिखने ।

नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ को दफा 
३६ को उपदफा )१ (र) २ (मा भएको  कानूनी �यव�था 
अ�ययन गरी हेदा� नेपाल ��ा �ित�ान सािबकको 

नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानको कानूनी हकको 
उपभोग र दािय�व िनवा�ह गन� उ�रािधकारवाला 
स�ंथा भएको देिख�छ भने िनवेदक लिलतकला ��ा 
�ित�ान गठन गन� उि�लिखत ऐनमा लिलतकला ��ा 
�ित�ान कुन सं�था वा िनकायको उ�रािधकार �हण 
गरकेो कानूनी �यि� हो भ�ने कुरा उ�लेख भएको 
नभई नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान ऐनकै दफा 
४ मा नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान, अिवि�छ�न 
उ�रािधकारवाला �वशािसत सं�था ह�ने भनी उ�लेख 
भएको ह�दँा नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान कुनै 
स�ंथाको कानूनी उ�रािधकारवाला सं�था नभई 
नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ 
बमोिजम स�ंथािपत भई सोही ऐनबमोिजम �वत�� 
अि�त�व र हैिसयतमा कानूनी �यि��व �हण गरकेो 
सङ्गिठत सं�था भएको दिेखने । 

िनवेदक लिलतकला �ित�ानले सािबकको 
लिलतकला सं�था (नाफा) आ�नो मातसंृ�था 
भएको र दाबीको स�पि� आफूले भोगचलन गरी 
ितरो ितद� आएकोले लिलतकला स�ंथा (नाफा) को 
नामको स�पि�मा �वतः आ�नो हक ला�ने भनी दाबी 
िलएको अव�थामा िनवेदक नेपाल लिलतकला ��ा 
�ित�ान नै सािबकको नेपाल लिलतकला सं�था 
(नाफा) को िनर�तरता हो होइन भनी िन�पण गनु�पन� 
�� स�ब�धमा गनु�पन� िनण�य स�ब�धमा िवचार गदा�, 
कानून�ारा �थापना ह�ने सं�थाको सं�थागत �यि��व 
र यसको उ�रािधकारको हैिसयत कसरी �थािपत 
ह��छ भनी हेनु�पन� ह��छ । कानून�ारा �थािपत सं�थाले 
कानूनी �यि��व �ा� गन� आफू जीिवत रहेको वा 
कानूनबमोिजमको अि�त�व भएको �माण प�ुयाउन ु
पन� ह��छ । जसरी �ाकृितक �यि�ले �यि��व �ा� गन� 
उसमा जैिवक गणुको ज�रत पछ�  �यसैगरी कानूनी 
�यि�ले पिन �यि��व �ा� गन� आ�नो कानूनी 
जीव�तता वा अि�त�व देखाउन स�नपुद�छ । कानूनी 
�यि�को �य�तो जीव�तता स�ब� कानूनले �यव�था 
गरबेमोिजम आिधका�रक �पमा दता� भएको, िवधान 
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वा सं�था स�चालनको वैधािनक संय�� भएको, 
सं�थाले िनर�तर गितिविध गरकेो, सं�था�ारा भए 
गरकेा कामको वैधािनकताका लािग सं�थाको सव��च 
अङ्ग�ारा अनमुोदन ग�रएको, कानूनबमोिजम 
नवीकरण गनु�पन� भए सो भए गरकेो कुरा दिेखन ु
पद�छ । सं�था गाभेमा, गािभएमा, हक र दािय�व 
सन� भएमा सोको कानूनी स�ब�धसमेत प�रभािषत 
ग�रिदन ुपद�छ वा स�ंथाको अिवि�छ�न उ�रािधकार 
कानूनबमोिजम प�रभािषत भएको ह�नपुद�छ । संवत् 
२०३४ सालदेिख नै नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानमा 
गािभई छु�ै र �वत�� अि�त�वमा गितिविध नगरकेो 
लिलतकला स�ंथा (नाफा) नै हामी िनवेदकको 
मातसंृ�था हो र संवत् २०६४ सालमा ज�मेका 
हामी िनवेदक �यस स�ंथाका स�तान हौ,ँ स�पि�मा 
हकभोग हा�ै छ, �यसैले लिलतकला सं�थाको 
स�पि�मा �वािम�व पिन हा�ै ह�नपुछ�  भनी िनवेदकले 
िलएको दाबीमा य�तो स�ब�धलाई �थािपत गन� 
कानूनी आधारको अभाव रहेको दिेख�छ । �ाकृितक 
�यि�सरह कानूनी �यि�को कुनै प�ुतावारी ह�दँैन । 
अंशहक र अपतुाली ज�तो स�पि�मािथ प�ुतौनी 
र वंशीय अिधकार कानूनी �यि�लाई �ा� ह�न 
स�ैन । अिवि�छ�न उ�रािधकारस�म ह�ने हो । सं�था 
वा कानूनी �यि� कानूनबमोिजम �थािपत ह��छ । 
कानूनबमोिजमको हक उपभोग गछ�  । दािय�वको िनवा�ह 
गछ�  । �ाि� वा गा�ने / गािभने ि�या ह�न स�छ । िवघटनमा 
जानस�छ । अथा�त्, कानूनी �यि�को अिधकार र 
दािय�वको िनधा�रण पिन कानूनबमोिजम नै ग�रएको 
ह��छ । नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ बमोिजम 
गिठत नेपाल ��ा �ित�ान एक �वशािसत र �वाय� 
सङ्गिठत सं�था भएको उ�लेख सो ऐनमै भएको 
ह�दँा सोही सं�थाको साङ्गठिनक सरंचनािभ� रहेको 
अ�य कुनै अङ्ग वा सिमित वा िवभाग�तरको इकाइले 
छु�ै �वाय�ता र कानूनी �यि��व �हण गन� स�ने 
अव�था ह�दँनै । एउटा �वशािसत सङ्गिठत स�ंथामा 
एकभ�दा बढी कानूनी �यि��व जीिवत रहनस�ने 

अव�था पिन ह�दैँन । अतः सवंत् २०२२ सालमा 
�थािपत भई २०३४ सालमा नेपाल राजक�य ��ा 
�ित�ानमा गािभन पगेुको नेपाल लिलतकला सं�थाको 
�व�� कानूनी अि�त�व हालस�म नै रिहरहेको भ�न 
िम�दैन । सवंत् २०६४ सालमा �वत�� हैिसयतमा 
कानूनबमोिजम स�ंथािपत नेपाल लिलतकला ��ा 
�ित�ानले सािबकको लिलतकला सं�थाको कानूनी 
उ�रािधकार �हण गरकेो भ�न िमलेन । िनवेदक नेपाल 
लिलतकला ��ा �ित�ानको मातसंृ�था सािबकको 
लिलतकला स�ंथा (नाफा) नभई त�कालीन नेपाल 
राजक�य ��ा �ित�ान अथा�त् हालको नेपाल ��ा 
�ित�ान भएको त�य �थािपत ह�न पगेुको छ । िनवेदक 
नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ान त�कालीन नेपाल 
लिलतकला सं�था (नाफा) को िनर�तरता नभई छु�ै 
ऐन�ारा २०६४ सालमा �थािपत �वाय� र सङ्गिठत 
स�ंथा भएको दिेख�छ । तसथ�, लिलतकला सं�था 
(नाफा) को स�पि�मा �वािम�व पिन हा�ै ह�नपुछ�  भ�ने 
िनवेदन िजिकर कानूनसङ्गत नदेिखने ।

भोगािधकारबाट स�पि�मा �वािम�व 
�थािपत ह��छ, ह�दैँन भनी ठहर गनु�पन� अक� ��का 
स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदक लिलतकला 
�ित�ानले लिलतकला सं�थाको नाममा रहेको 
दाबीको स�पि� आफूले भोग गरी ितरोसमेत ितरी 
आएकोले उ� स�पि�को �वािम�व पिन लिलतकला 
��ा �ित�ानकै ह�ने भनी िजिकर िलएको अव�था 
छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार य�तो 
दाबीलाई समथ�न गन� भार िनवेदकमै रहने भए पिन 
िनवेदक �ित�ानले किहलेदेिख के कुन हैिसयतमा 
सो ज�गाको ितरो ितरकेो हो भ�ने दाबीलाई समथ�न 
गन� कागज �माण पेस गन� सकेको देिखएन । सङ्घीय 
मािमला, सिंवधानसभा, संसदीय �यव�था तथा 
स�ंकृित म��ालय (सं�कृित शाखा) �ारा लेिखएको 
च.नं.१०६७ िमित २०६७।१।२ को प�मा नेपाल 
सरकारको िनण�यानसुार गठन भएको नेपाल 
लिलतकला ��ा �ित�ानका पदािधकारीह�को 
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काय�क�को लािग नेपाल लिलतकला सं�थाले �योग 
गरकेो भवन तथा फिन�चर उपल�ध गराई िदनहु�न तथा 
अक� �यव�था नभएस�मको लािग नेपाल लिलतकला 
सं�थामा काय�रत कम�चारीलाई नेपाल लिलतकला ��ा 
�ित�ानमा कामकाज गन� खटाई िदनहु�न भनी नेपाल 
��ा �ित�ानलाई अनरुोध गरकेो दिेखदँासमेत �यस 
बखतस�म लिलतकला स�ंथा (नाफा) को उ�े�यपरक 
िलगेसीको �पमा भइरहेका कामकारबाही, स�पि� र 
कम�चारीको रखेदेख र खटनपटनको �ािधकार नेपाल 
��ा �ित�ानमै रहेको देिखन आउछँ । लिलतकला 
�ित�ानले हाल उपभोग ग�रआएको भवन र दाबीको 
स�पि�समेत कुनै कानूनी वा �वत�� हैिसयतमा 
पाएको नभई सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालयको उि�लिखत प�को आधारमा नेपाल ��ा 
�ित�ानले �योगको लािगस�म उपल�ध गराएको 
भ�ने देिख�छ । यस�कार, सिुवधा�व�प भोगचलन 
गन� िदएको स�पि�मा लिलतकला �ित�ानले 
आ�नो �वािम�व रह�छ भनी िलएको दाबीलाई 
कानूनसङ्गतको दाबी हो भनी मा�न िमलेन । स�पि�मा 
�वािम�वको दाबी गन� या त आ�नो िनिव�वाद हक पिु� 
गन�स�न ु पद�छ या त आफू लिलतकला सं�थाको 
कानूनी उ�रािधकारी भएको कुरा �माणबाट देखाउन 
स�न ुपद�छ । कुनै व�तमुािथको क�जा र भोगािधकार 
�वािम�व �ाि�को आधार ब�न स�छ तर �वािम�व 
�ा� भई नसकेको व�तमुािथ �यि�को अन�त 
अिधकार भने कायम ह�न स�दैन  (ने.का.प. २०७३, 
अङ्क ३, िनण�य नं. ९५७०, उ��ेषण / परमादशे, 
क�ल ु था� िव�� िज�ला वन काया�लय, बिद�या), 
नेपाल सरकारको �वािम�वमा रही भोग गन�स�म 
िदएको ज�गाको �वािम�ववाला नेपाल सरकारले अ�य 
सं�थालाई िदन नपाउने भनी अथ� गन� निम�ने (ने.
का.प. २०७१, अङ्क १, िनण�य नं.९१०४, म�ुा- 
उ��ेषण, सहयोगी उ�च मा�यिमक िव�ालय िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय) भनी 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको अव�थासमेत ह�दँा 

िनवेदक �ित�ानले लिलतकला सं�था (नाफा) सगँ 
आ�नो �य�तो साथ�क कानूनी स�ब�ध र अिधकार 
�माण�ारा पिु� गन� सकेको अव�थासमेत नह�दँा 
िनवेदकको यस ��मा िनिहत दाबी समिथ�त नह�ने ।

मि��प�रषदले् नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, 
२०६४ को दफा ३६ को उपदफा (५) उ�ृत गरी 
गरकेो िनण�यबाट ब�डा ग�रएको स�पि� नेपाल 
सरकारको आ�नो वा नेपाल ��ा �ित�ानको नभई 
लिलतकला सं�था (नाफा) को हो । ऐनले अिधकार 
िदएभ�दा अक� को सं�थाको स�पि� बाडँफाडँ गन� 
गरी गरकेो मि��प�रषदक्ो िनण�य कानूनस�मत भएन 
भ�ने िनवेदन िजिकर स�ब�धमा हेदा� , मि��प�रषदक्ो 
उि�लिखत िनण�य र िमिसल संल�न कागजातबाट 
ब�डा ग�रएको स�पि�को दता�  �े�ताको ज�गाधनीको 
नामको महलमा नेपाल लिलतकला सं�था भनी उ�लेख 
भएको अव�था छ । सािबकको नेपाल लिलतकला 
स�ंथा (नाफा) को �वत�� अि�त�व कायम नरही सो 
स�ंथा त�कालीन नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानमा 
गािभएको त�य मािथकै �करणह�बाट �थािपत 
भइसकेको अव�थामा गािभएर जाने सं�थाको 
पूव�वत् हक र दािय�व गािभएपिछ ब�ने सं�थामा 
सन� कानूनी �यि��वको सै�ाि�तक कसीमा नेपाल 
लिलतकला सं�था (नाफा) को हक र दािय�व पिन 
सो सं�था गािभएको िमित उ�ा�त नेपाल राजक�य 
��ा �ित�ानमा नै सरकेो मा�नपुद�छ । मलुकु� ऐन, 
ज�गा पजनीको महलको २क नं. को �यव�थाअनसुार 
नामसारी दािखल खारजे गन� �योजनाथ� हद�यादको 
ब�देज नभएको ह�दँा नामसारीको �ािविधक िवषयका 
कारण मा� हकवालाको हक �वािम�व नै कायम नरहने 
भ�न पिन िम�दनै । यस �योजनको िनिम� अथा�त् 
नेपाल ��ा �ित�ानको नाममा उ� स�पि�को दता� 
�े�ता कायम भई नसकेको ि�थितमा सािबकवालाको 
नामबाट हालवालाको नाममा नामसारी दािखल खारजे 
गन� कुरा अिभलेख अ�याविधकसगँ स�बि�धत काय� 
हो । अिभलेख अ�ाविधक नगरकैे कारणबाट मा� 
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हकदारको हक नै गएको भ�न िम�दैन । िस�ा�ततः 
रा�यिभ�को स�पि�को अि�तम �वामी रा�य नै 
हो । रा�यले �ाकृितक �यि�को स�पि� ज�गाधनी 
�माणपजुा� िबना िलन नपाउने भए पिन Eminent 
Domain को िस�ा�तअनसुार कानूनी उ�रािधकार 
यिकन नभए पिन �य�तो स�पि�को �वामी बेवा�रसे 
ह�न स�ैन । हकदार �वामी यिकन नभएमा रा�य नै 
�य�तो स�पि�को मािलक ह��छ । नेपाल लिलतकला 
सं�था कानूनतः अि�त�व नै नरहेको भ�ने त�य 
�थािपत भइसकेपिछ सो सं�थाको नाममा रहेको 
स�पि� स�ंथा नरहे पिन अन�तकालस�म सोही 
सं�थाकै भइरह�छ भ�न िम�दैन । नेपाल लिलतकला 
सं�था (नाफा) नेपाल ��ा �ित�ानमा गािभइसकेको र 
िवधाियक� कानूनले नै नेपाल ��ा �ित�ानको स�पि� 
बाडँफाडँ गन� अिधकार नेपाल सरकारलाई िदएको तथा 
नेपाल सरकार (काय�स�पादन) िनयमावली, २०६४ 
अनसुार नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो अ�तिन�िहत 
अिधकारअ�तग�त नीितगत िवषयमा भएको उि�लिखत 
िनण�यलाई गैरकानूनी ठहर गन� िम�दनै । अतः नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०७२।६।२२ को यस 
िववादसगँ स�बि�धत स�पि� बाडँफाडँको उि�लिखत 
िनण�य कानूनबमोिजम नै भएको देिखने । 

मि��प�रषदले् उि�लिखत िनण�य गदा� 
िनवेदक �ित�ानलाई कुनै जानकारी नै निदई, 
सनुवुाइको मौकािबना नै स�पि�को बाडँफाडँ 
ग�रिदएको र बाडँफाडँमा नरमकरम निमलाएकोले 
आफूलाई मका� परकेो भ�ने िनवेदन दाबीको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, मि��प�रषदक्ो उ� िनण�यबाट नेपाल 
��ा �ित�ानको स�पि� बाडँफाडँ ग�रएको तथा 
िनवेदक लिलतकला ��ा �ित�ानको नाममा कुनै 
दािय�व िसज�ना नग�रएको ह�दँा िनवेदक �ित�ानको 
कानूनी हकमा �ितकूल असर परकेोसमेत देिखदँैन । 
तथािप, नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ को दफा 
३६ को उपदफा (५) बमोिजम नेपाल ��ा �ित�ानको 
स�पि� र दािय�व बाडँफाडँ गन� गिठत अ�ययन 

तथा िसफा�रस सिमितको िमित २०७२।६।१८ मा 
बसेको बैठकमा नेपाल लिलतकला ��ा �ित�ानको 
तफ� बाट �ित�ानका कुलपितको उपि�थित रहेको र 
मि��प�रषदक्ो उि�लिखत िववािदत िनण�यसगँ िमलेको 
बेहोराकै सो बैठकको िनण�यमा लिलतकला �ित�ानको 
तफ� बाट सहभागी भई िनजले असहमितसमेत �कट 
गरकेो पाइ�छ । सनुवुाइको मौका पाउनकुो अथ� आ�नो 
कुरा रा�ने उिचत र पया�� अवसर पाउन ुहो, सो िवषयमा 
सहमित नै ह�नपुछ�  भ�ने होइन । बैठकमा उपि�थत भई 
सोही िवषयमा आ�नो असहमित �कट ग�रसकेपिछ 
सफाइको मौका पाइएन भ�ने त�य �वयम् मा 
खि�डत भएको अव�था ह�दँा सो िनवेदन मागदाबी र 
िनवेदकतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �यसै, नेपाल ��ा 
�ित�ान ऐन, २०६४ को दफा ३६ को उपदफा 
(५) बमोिजमको �यव�था काया��वयनका लािग ��ा 
�ित�ानका सद�य-सिचवको सयंोजक�वमा बनाइएको 
अ�ययन सिमितको �ितवेदन नै निलई मि��प�रषदले् 
गरकेो उ� िनण�य िमलेको छैन भ�नेसमेत िनवेदन 
िजिकर रहेको छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा ४३ को उपधारा (२) बमोिजम 
मि��प�रषदक्ो काम कारबाहीलाई आफँैले िनयिमत 
सन�स�ने अिधकार त�कालीन संिवधानले नै नेपाल 
सरकार मि��प�रषदल्ाई िदएको देिख�छ । कुनै िवषयमा 
�ितवेदन िलई वा निलई िनण�य गन� अिधकार नेपाल 
सरकार, मि��प�रषदल्ाई ह�ने नै देिखदँा �ितवेदन 
तयार गन� अविध समा� भइसकेपिछ पिन सहमित 
नभई �ितवेदन बझुाउन नसकेपिछ कानूनबमोिजम 
स�पि� बाडँफाडँ गनु�पन� सरकारको िज�मेवारीलाई 
लामो समयस�म अिनण�यको ब�दी बनाउन िम�ने 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा भएको नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदक्ो िनण�यले वैधािनकता पाउने ।

अतः िमित २०३४।०२।२४ मा नै नेपाल 
लिलतकला सं�था (नाफा) लाई िवघटन गरी त�कालीन 
नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानअ�तग�त रा�ने �ी ५ 
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महाराजिधराजको िनण�य रहेको र नेपाल लिलतकला 
सं�था (नाफा) को स�पि� त�कालीन नेपाल राजक�य 
��ा �ित�ानमा गा�ने भनी िमित २०४२।४।६ मा 
बसेको नेपाल राजक�य ��ा �ित�ान, �ा� सभाको 
बैठक नं. १७।०४२ बाट िनण�य भइसकेको अव�थामा 
नेपाल ��ा �ित�ान ऐन, २०६४ को दफा ३६ 
को उपदफा (५) बमोिजम नेपाल ��ा �ित�ानको 
स�पि� नेपाल ��ा �ित�ान, नेपाल लिलतकला 
��ा �ित�ान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य ��ा 
�ित�ानलाई बाडँफाडँ गन� गरी नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७२।६।२२ को म��ी प�रषद ्
बैठक सं�या ४०।०७२ बाट भएको उि�लिखत िनण�य 
कानूनस�मत नै भएको देिखदँा �रट िनवेदकको िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�, मािथ उ�लेख 
गरी िववेचना ग�रएका सवंैधािनक र कानूनी �यव�था 
तथा त�यगत र कानूनी आधार एवम् कारणसमेतका 
आधारमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल भदौ १८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.  १४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RB-०६३४, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. सरोज ितिमि�सना

�ितवादी सरोज ितिमि�सनाले आफूले 
जाहेरवाला इ��बहादरु भ�डारीलाई ितनु�पन� उि�लिखत 
रकम ितरी सकेको र सो कुरालाई िनज जाहेरवालाले 
पिन समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो अव�था रहेको, 
�ितवादीका सा�ीले समेत सो भनाइलाई समिथ�त 
ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको, अिभयोगप�मा समेत 
यी �ितवादीले जाहेरवालालाई ितनु�पन� उि�लिखत 
िबगोको मागदाबी नरहेको अव�थामा यी �ितवादीलाई 

कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखन नआएबाट 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट यी �ितवादी 
सरोज ितिमि�सनाउपर ब�िकङ कसरुको अिभयोग 
मागदाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�नपुन� नदेिखने । 

उि�लिखत िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी सरोज ितिमि�सनालाई ब�िकङ (कसरु तथा 
सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५(१) अनसुार �ितवादी सरोज 
ितिमि�सनाउपर ब�िकङ कसरुको अिभयोग मागदाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई भएको उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासको िमित २०७५।९।४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल काि�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RB-०६५१, ब�िकङ 
कसरु, आशाकाजी लामा िव. नेपाल सरकार

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३ को ख�ड (ग) मा “आ�नो खातामा मौ�दात 
रकम नभएको जानीजानी चेक काटी िदन नह�ने” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थालाई 
हेदा�  कसैले कसैलाई पिन आ�नो खातामा पया��त 
रकम मौ�दात नभएको अव�थामा चेक काटी िदई 
सो चेकको भ�ुानी ह�न नसकेमा उ� काय� ब�िकङ 
कसरु ह��छ भ�ने कानूनको मकसद नै रहेको ह��छ । 
�ितवादी आशाकाजी लामाले जाहेरवाला स�झना 
वा�ले (�यौपाने) लाई �. १०,००,०००।- (दश लाख 
�पैया)ँ को चेक काटी िनज �ितवादीको कृिष िवकास 
ब�क शाखा काया�लय, धलुीखेलको खातामा उ� रकम 
रहेको भनी चेक िदएको र िनज जाहेरवालाले सो चेक 
साट्नका लािग ब�कमा जादँा उि�लिखत रकम खातामा 
नभएको भनी ब�कबाट जानकारी पाएको अव�थामा 
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िनज �ितवादीको उ� काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अ�तग�तको कसरु गरकेो 
मा�नपुन� ह�ने ।

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, भ�ुानी 
ह�न नसक� िफता�  भई बाउ�स भएको चेक, �ितवादीको 
खातामा पया��त रकम नभएकाले चेक सटही ह�न 
नसकेको भ�ने कृिष िवकास ब�क तथा एभर�े 
ब�कको प�ह�, घटना िववरण कागज गन� संजय 
पोखरलेसमेतको भनाइलाई िनजले अदालतमा गरकेो 
बकप�बाट समथ�न गरकेो, �ितवादीको मौकाको 
सािबती बयानसमेतबाट �ितवादीले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसरु गरकेो 
पिु� ह�न आएकाले उ�च अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� दिेखन नआउने ।

उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण र 
कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी आशाकाजी 
लामालाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
दफा १५(१) बमोिजम १५ िदन कैद र िबगोबमोिजम 
�.१०,००,०००।- (दश लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र 
जाहेरवालाले उ� िबगोबमोिजमको रकम �ितवादीबाट 
भराई िलन पाउने ठह�याएको उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७५।३।१० फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल काि�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-११३१, जबरज�ती 
करणी र कत��य �यान, एकराज चलाउने िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी एकराज चलाउनेले वारदात 
ह�दँा लगाएको कपडा र वारदात�थलमा फेलापरकेो 
जनावरको हड्डी आफूले वारदातमा �योग गरकेो 
भनी सनाखतसमेत गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादीले 

अिधकार�ा� अिधकारीसमम� बयान गदा� िमित 
२०७२।१२।१४ गते म मतृकको घरमा गएको िथए ँ । 
मतृक ब�ची ए�लै घरमा भएको ह�दँा िनजलाई करणी 
गन� मन लागी घर निजकै खो�सामा लिग लडाई िनजको 
योिनमा औला िछराई िलङ्ग िछराउन खो�दा िछरने 
ब�ची जोडले िच�चाएर रोएकोले �यसै छाड्दा आमा 
बबुालाई भ�छे भ�ने ठानी बाया ँहातले ब�चीको घाटँी 
समाती दायँा हातले निजकै भएको जनावरको हड्डीले 
मतृकको मखुमा कोची ढलेपिछ िनज छटपछाइ मन� 
लागेपिछ �यहाबँाट भागेको ह� ँभनी लेखाएको देिख�छ 
भने अदालतमा बयान गदा�समेत मतृकलाई घाटँी 
िनमोठी छेउमा फेला परकेो हड्डीले मखुमा कोचेर 
मारकेो ह� ँभ�ने लेखाएको देिख�छ । आ�नी नाबािलका 
छोरी िमना कुमाईलाई �ितवादी एकराज चलाउनेले 
जबरज�ती करणी गरी कत��य गररे ह�या गरकेा 
ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँ भनी मतृकको बबुा टीकाराम 
कुमाइ�ले जाहेरी िदएको देिख�छ । िनजले अदालतमा 
आई बकप� गदा�समेत सोही बेहोरा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । मतृकको लासजाचँ �कृित मचु�ुका हेदा�, 
नाक र मखुबाट रगत ज�तो पदाथ� बगेको, घाटँीमा ४ 
इ�च लामो,१.५ इ�च चौडाइको िनलडाम, गालाको 
िभ�ीभागमा िनलडाम, योिनबाट रगत ज�तो रातो 
पदाथ� बगेको भ�ने दिेख�छ । मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनमा िविभ�न घाउचोट देिखएको, योिनमा 
रगत बगेको, क�या जाली �याितएको र म�ृयकुो 
कारण Throttling भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
मतृकको योिनबाट रगत ज�तो रातो पदाथ� िन�केको 
भ�ने लासजाचँ �कृित मचु�ुकामा उ�लेख भएको, 
घटना�थल �कृितको बेहोराले �ितवादीले मतृकको 
योिनमा औला र िलङ्गसमेत िछराउन खोजेको भ�ने 
त�यलाइ� पिु� गद�छ । �ितवादी आफूले मतृकलाइ� 
जबरज�ती करणी नै गरकेो त�य मतृक १० वष�क� 
नाबािलकाको क�याजाली �याितएको साथै योिनबाट 
रगत आएको भ�ने घटना�थल �कृित मचु�ुकाको 
बेहोराले नै पिु� गरकेो छ । जबरज�ती करणी गररे 
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पिन मतृकलाइ� ह�या गनु�को मूल कारण मतृकलाइ� 
�ितवादीले करणी गदा� दखेुर िच�याएक� र �यसलाइ� 
करणी गन� िदन इ�कार गरकेो र योिनबाट रगतसमेत 
बगेको कारणले सो कुराको त�य मतृकको बाब ु
आमालाइ�  थाहा ह�ने र मतृकले पिन भनी िदने भइन् 
भ�ने आशंङ्काबाट नै मतृकलाइ� �ितवादीले मखुमा 
हड्डी कोचेर हड्डीले हानेर मारकेो देिखन आउछँ । 
साथै मतृकलाइ� ह�या गरकेो फोटोह�समेत िमिसलमा 
संल�न गरकेो पाइ�छ । �ितवादी एकराज चलाउनेले 
जाहेरवालाको वष� १० िक नाबािलका छोरी िमना 
कुमाईलाई ललाई फकाई िविभ�न बहाना गरी घरदेिख 
क�रब २०० िमटर टाढा खो�सामा लगी भइुमँा लडाई 
िनजको स�ुवाल खोली जबरज�ती आ�नो िलङ्ग 
एवम् औलंासमेत मतृकको योिनमा पसाली जबरज�ती 
करणी गरी मान� मनसायले घाटँीमा बायँा हातले िथची 
मखुिभ� बरामद जनावरको हड्डीसमेत कोचारी 
वीभ�स �पमा कत��य गरी ह�या गरकेो कसरु �थािपत 
ह�ने देिखने ।

�ितवादी एकराज चलाउनेले जाहेरवालाक� 
वष� १० क� नाबािलका छोरी िमना कुमाइ�लाइ� 
जबरज�ती करणी गरी जनावरको हड्डी मतृकको 
मखुज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार गरी कत��य 
गररे वीभ�स त�रकाले ह�या गरकेो भ�ने �ितवादीको 
मौकाको बयान, जाहेरवाला र बिुझएका मािनसह�ले 
िकटानी बकप� गरी पिु� ग�रिदएको देिखएबाट 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको कहलको १ नं. 
र ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३(३) को कानूनी 
�यव�था आकिष�त भइ� िनज �ितवादीलाइ� अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको कसरुदार ठहर गरी उ�च अदालत 
सखु�तबाट िमित २०७४।१२।२६ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा �ितवादीले आफूलाइ� सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय चक� भएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �यूनतम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उि�लिखत आधार र �माणबाट 

िमित २०७२।१२।१४ गते  जाहेरवाली १० वष�क� 
नाबािलका छोरी िमना कुमाईलाई �ितवादी एकराज 
चलाउनेले जबरज�ती करणी गरी कत��य गररे ह�या 
गरकेो भ�ने त�य �ितवादीको मौकामा र अदालतसम� 
गरकेो बयान एवम् सनाखत कागज, जाहेरी दरखा�त, 
बिुझएका मािनसह�ले गरकेो घटना िववरण कागज 
एवम् िनजह�ले अदालतमा आइ� गरकेो बकप�, 
घटना�थल लासजाचँ �कृित मचु�ुका, मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदन, मतृकको फोटोह�समेतबाट पिु� 
भएको देिखदँा िनज �ितवादी एकराज चलाउनेलाइ�  
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� 
कैद सजाय ह�ने र ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी 
उ�च अदालत सखु�तबाट िमित २०७४।१२।२६ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

�ितवादी एकराज चलाउनेलाइ� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार भएको 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय काया��वयनतफ�  
हेदा�  िमित २०७५।५।१ गते देिख लाग ुभएको मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा 
(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापत  सव��वको सजाय 
ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा 
सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने 
छैन भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । �यसैगरी फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ को दफा ५ 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� छ भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �य�तै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ग) मा कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोिजम नै 
काया��वयन ह�ने छ । तर �य�तो सजाय मलुकु� अपराध 
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संिहतामा सोही कसरुमा लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने 
रहेछ भने मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय काया��वयन ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । सोअनसुार िनज �ितवादी एकराज 
चलाउनलाइ� मािथ उ�लेख भएबमोिजमको 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजायको लगत संशोधन गरी 
ज�मकैदको मा� लगत राखी फैसलाको काया��वयन 
गनु�  गराउन ु भनी स�ु स�यान िज�ला अदालतमा 
लेखी पठाउने । 
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०२६६, िनषेधा�ा,  
युगे�रकृ�ण पराजुली िव. भुवने�री भ�समेत

िनवेदकह�ले �रट िनवेदनका साथमा 
दाबीको ज�गाह�को धनीपजुा�को �ितिलिप पेस 
गरकेो दिेख�छ । िमिसल सलं�न सो ज�गाधनी �माण 
पजुा�ह�को �ितिलिपह�बाट दाबीको ज�गाह� 
िनवेदकह�को �वािम�वमा रहेको देिखन आएको 
छ । िनवेदकह�को नाउमँा दता� �े�ता रहेको ज�गामा 
कानूनबमोिजम न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरकेो 
हदस�म कानूनबमोिजम बाहेक ह�त�ेप गन� िम�ने 
पिन नह�ने ।  

व�ततुः �रट िनवेदन दाबीका ज�गाह� 
िनवेदकह�कै नाउमँा दता� �े�ता कायम रहेको दिेखन 
आएको छ । कानूनबमोिजम िनवेदकह�को नाउमँा 
दता� रहेका ज�गालाई िनजह�को िनिव�वाद हकभोगमा 
रहेको स�पि� भनी मा�न ु पन� ह��छ । स�पि�को 
हक नाग�रकको मौिलक हकको �पमा रहेको 
प�र�े�यमा कानूनबमोिजम बाहेक �यि�को स�पि� 
अिध�हण गन� िम�ने देिखदँैन । िवप�ी िनकायबाट 

िमित २०७०।११।२४ मा सडक िव�तारस�ब�धी 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरकेोसमेत देिख�छ । 
सो सूचनाको बेहोराबाट कानूनबमोिजम नै सडकमा 
पन� गएको �यि�को घर ज�गा अित�मण ग�रने भ�ने 
देिखए तापिन �रट िनवेदकह� आ�नो स�पि�मा 
पन� स�ने आघातउपर समय, �ोत र साधनसमेत 
खच� गरी �यायालयको ढोका ढ�ढकाउन आएको 
देिखदँा त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
ठहर गरी भएको आदेशलाई अ�यथा भ�न िमलेन । 
पनुरावेदक काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण 
र सहरी िवकास म��ालयको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िनवेदकह�को नाममा रहेको दता�वाला 
ज�गामा कानूनबमोिजम न�सा पास गरी घर बनेको 
भए सो घरस�म कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा नगरी 
मआु�जासमेत निदई िनवेदकह�को मागबमोिजम घर 
नभ�काउन,ु सो घरले चच�को ज�गामा स�म बाटो, 
पखा�ल िनमा�ण नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।१८ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित सवंत् २०७६ साल वेशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढुङ्गाना, ०६८-WO-०४६३,  
उ��ेषण, बेनीबहादुर काक�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

�रट िनवेदकह�ले दाबी िलएको ज�गाको मूल 
�ोत सािबक िक.नं.१, �े.फ. २-१८-३-२ म�येबाट 
ज�गा दाता िमिथलेशकुमार कण�बाट ख�रद गरी िलएका 
ह� भनेको अव�था रहे भएबाट यी िनवेदकका दाता 
िमिथलेशकुमार कण�ले आफू नापी काया�लयमा ह�दँा 
आरा�यदेव नि�दके�र महादेव�थानको साव�जिनक 
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ज�गा दूिषत �पमा दता� गरी यी िनवेदकलाई िब�� गरी 
िक.नं. २१ र २२ आ�नो नाममा रहेको ज�गा स�ब�धमा 
िमिथलेशकुमार कण�ले त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुमा िमित २०६०।८।२१ मा िनषेधा�ाको 
िनवेदन दता� ग�रएकोमा �रट खारजे भएको अव�था 
छ भने सो �रटमािथ सव��च अदालतमा यी �यि�ले 
पनुरावेदन गरी िमित २०६५।११।८ मा यस 
अदालतसमेतबाट पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी आदेश 
भएको देिख�छ । िनवेदकह�ले �ा�त गरकेो ज�गासमेत 
ियनीह�का दाता िमिथलेशकुमार कण�कै सा.िक.नं. बाटै 
खि�डत भई आएको अव�थामा मालपोत काया�लय, 
सला�हीले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को 
अिधकार �योग गरी साव�जिनक स�पि� रहेको कुरा 
ठहर गरकेो देिख�छ । सरकारी साव�जिनक ज�गालाई 
वा�तिवक �ोतिवहीन �यि�ले कुनै पिन त�रकाले 
दता� गराएको भए तापिन �ोतको ��य� आधार 
िबना गराएको दूिषत दता�ले कानूनी मा�यता पाउन 
स�दैन । �ोतिवहीन दता�लाई दूिषत दता�को नामाङ्कन 
गरी दूिषत दता�को प�रिधिभ� रहेको मा�नपुन� ह��छ । 
दूिषत �पले गराएको दता�बाट अिधकारको िसज�ना ह�न 
स�ने देिखदैँन भने दूिषत दता� गराई भएको ह�ता�तरण 
�ि�याले कानूनी मा�यता पाउन स�ने आधार ब�न 
स�दैन । अतः मालपोत काया�लयबाट ऐन, २०३४ को 
दफा २४(२) अनसुार भएको िमित  २०६७।५।२८ 
मा िववािदत ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने गरी भएको 
िनण�य कानूनस�मत नै देिखन आएकोले कानूनिवपरीत 
भएको िनण�य भनी मा�न निम�ने । 

अतः उि�लिखत िववेचना ग�रएका 
आधार कारण र कानूनी �यव�था एवम् अवलि�बत 
निजरसमेतबाट िनवेदन मागदाबीबमोिजमको �रट जारी 
ह�ने अव�था नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राइभान कु�जेडा
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७६-WH-
००९९, ब�दी��य�ीकरण, राजे�� िसंह िव�टसमेत 
िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत 

िज�ला �हरी काया�लय, सनुसरी िलिखत 
जवाफका साथमा �रट िनवेदकह�लाई प�ाउ गन� 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट प�ाउ अनमुित िलएको, 
िनवेदकह�लाई प�ाउ पजु� िदइएको, अनसु�धान 
अिधकारीसम� �रट िनवेदकह�को बयान काय� 
स�प�न भइसकेको, थप अनसु�धान गन� अदालतबाट 
�याद थप अनमुितसमेत िलएको िलिखत जवाफका 
साथ पेस भएको कागजातह�को �ितिलिपबाट   
देिखने । 

�रट िनवेदकह� राजे�� िसहं िव�ट र 
ल�मण पौड्यालउपर बम िव�फोटन तथा सङ्गिठत 
अपराधस�ब�धी कसरु अपराधमा इलाका �हरी 
काया�लय, इटहरी, सनुसरीबाट म�ुा अनसु�धानको काय� 
भइरहेको र अनसु�धानकै िसलिसलामा कानूनबमोिजम 
नै प�ाउ गरी सनुसरी िज�ला अदालतबाट प�ाउ 
गन� अनमुित िलई �रट िनवेदकह�लाई प�ाउ गरी 
म�ुा अनसु�धानको लािग �याद थपसमेत गराएको 
अव�थामा �रट िनवेदकह�ले दाबी गरझे� िनजह�को 
थनुा गैरकानूनी रहेको भ�ने नदेिखने ।

तसथ�, कानूनबमोिजम  जाहेरी पन� आएपिछ 
स�बि�धत अदालतबाट प�ाउ अनमुित िलई �रट 
िनवेदकह�लाई प�ाउ ग�रएको, म�ुा अनसु�धान 
गरी �याद थपसमेत गराएको पिु� भइरहेको र िविधवत् 
जाहेरी परकेो िवषयमा अनसु�धान नै गन� नपाउने भ�ने 
पिन ह�दँैन । अतः कानूनबमोिजम भएको काय�बाट 
�रट िनवेदकह�को संिवधान �द� मौिलक हकको 
उ�लङ्घन भएको भनी मा�न निम�ने ह�दँा ��ततु 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
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जारी गरी िनवेदकह�लाई थनुाम�ु गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७६ साल असोज १७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७६-WH-
०१००, ब�दी��य�ीकरण, पदम�साद का�ले िव. 
�हरी �धान काया�लय, काठमाड�समेत

िनवेदकह� िव�� िमित २०७६।६।८ मा 
Ncell Tower आगजनी म�ुामा िकटानी जाहेरी परकेो, 
सोही िमितमा िनजह�लाई प�ाउ गन� ज�री प�ाउ 
पजु� जारी भएकोमा सो प�ाउ पजु�लाई कैलाली 
िज�ला अदालतबाट समथ�न गराएको दिेखएको छ । सो 
म�ुा अनसु�धानको लािग थप समय माग गरी कैलाली 
िज�ला अदालतबाट ४ िदनको �याद थपसमेत 
गराएको भ�ने दिेखएको अव�थामा �रट िनवेदकह�ले 
दाबी गरकेो झ� िनजह�को थनुा गैरकानूनी रहेको 
नभई म�ुा अनसु�धानको लािग कानूनबमोिजम नै 
थुनामा रहेको देिखयो । आफूसम� दायर भएको 
म�ुाको अनसु�धानको लािग आरोिपत �यि�ह�लाई 
प�ाउ गरी म�ुाको थप कारबाही अगािड बढाएकोमा 
�य�तो थनुालाई गैरकानूनी मा�न निम�ने । साथै 
िनवेदकह�लाई प�ाउ गदा� कुनै बदिनयत रहेको वा 
�व�ृ धारणा िलई प�ाउ गरकेो नदेिखएको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी िनवेदकह�लाई 
थुनाम�ु गन� िम�ने दिेखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७६ साल असोज १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७६-WH-
०१०८, ब�दी��य�ीकरण, शेर बटाला िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बबरमहलसमेत

�रट िनवेदक शेर बटालाले ि�भवुन 

िव�िव�ालय िश�ण अ�पताल अगािड िमित 
२०७६।६।६ गते सव�साधारण �यि�ह�लाई 
अभ� �यवहार गरकेोले महानगरीय �हरी व�ृ, 
महाराजग�जबाट खिटएका �हरी�ारा प�ाउ परकेोमा 
िनजलाई ज�री प�ाउ पजु� जारी भएको र अभ� 
�यवहारस�ब�धी म�ुामा िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�मा �याद थपसमेत गराइएको िलिखत जवाफ 
बेहोराबाट देिख�छ । िनजलाई प�ाउ गदा� ज�री 
प�ाउ पजु� िदइएको, सोको भोिलप�ट नै िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�बाट थप अनसु�धानको 
लािग �याद थपसमेत गरकेो देिखएको छ । िवप�ी �हरी 
काया�लय, समाजमा शाि�त स�ुयव�था कायम गराउने 
िनकायह� रहेको र शाि�त सरु�ा कायम गराउदँा 
आव�यक कदम चा�न र �य�ता वारदातमा सलं�न 
�यि�लाई प�ाउ गरी म�ुा चलाउन स�ने नै दिेख�छ । 
�रट िनवेदकले सव�साधारणलाई अभ� �यवहार गरकेो 
भ�ने िवषयमा िविधवत् जाहेरी परी म�ुा अनसु�धानको 
लािग म�ुा हेन� िनकायबाट �याद थपसमेत गराई थनुामा 
रािखएको अव�थामा �य�तो काय�लाई गैरकानूनी भ�न 
निम�ने ।

�रट िनवेदक शेर बटाला िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�मा दायर भएको अभ� 
�यवहारस�ब�धी म�ुामा िमित २०७६।६।१५ गते 
थनुछेक आदेश ह�दँा �.४,०००।– धरौट माग भएकोमा 
मागबमोिजमको धरौट रकम दाखेल गरी थुनाम�ु भई 
हाल तारखेमा रहेको भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखएको 
र सो बेहोरालाई �रट िनवेदकले अ�यथा भ�न सकेको 
देिखदँनै । अतः �रट िनवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको 
नदिेखएको र हाल िनज थुनाम�ुसमेत भइसकेको 
अव�थामा �रट िनवेदनको औिच�य समा�त भएको 
देिखयो । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई 
इित संवत् २०७६ साल असोज १७ गते रोज ६ शभुम् ।


