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क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राराजेश ितमि�सनाजेश ितमि�सना  
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बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सारदा�साद 
िघिमर,े ०७१-NF-००२०, कत��य �यान, यमनाथ 
खनाल िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले पेस गरकेा वी.पी. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान धरान र 
कोशी अ�चल अ�पताल िवराटनगरका प� एवम् 
�ेि���सनबाट पनुरावेदक �ितवादी मगज िब�ेका वा 
बौलाई आफूले गरकेो काय�को �कृित र प�रणाम ब�ुन 
नस�ने अव�थामा पगेुका �यि� रहेको भ�ने पिु� ह�न 
सकेको नपाइने ।

Schizophrenia बाट वा Depression 
with psychotic features बाट पीिडत ह�न ु र 
मानिसक स�तलुन गमुाई मगज िब�न ु वा बौलाउन ु
िनता�त फरक कुरा ह�ने । 

पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा� िवगत ४ 
वष�देिख मानिसक रोगको उपचार गरी औषधी सेवन गद� 
आएको भनी खलुाएकोमा वी.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ान धरानले पनुरावेदक �ितवादी यमनाथ 
खनालको वारदात भएको ४ मिहनापिछ �वा��य 
परी�ण गदा� पनुरावेदक �ितवादी Schizophrenia 
बाट िवगत ८ वष�देिख �िसत रहेका भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । िमित २०६३।५।१८ मा वारदातको 
घटना भएको र िमित २०६३।५।२० गते पनुरावेदक 
�ितवादीको �वा��य चौक� मङ्गलबारमेा शारी�रक 
एवम् मानिसक परी�ण गदा� िनजको शारी�रक तथा 
मानिसक अव�था सामा�य रहेको भनी खलुाई पठाएको 
र िनजको वारदात ह�नअुिघको ि�याकलाप असमा�य 
नभई सामा�य रहेको देिखएको समेतबाट पनुरावेदक 
�ितवादी मगज िबि�ई वा बौलाई आफूले गरकेो 

काय�को �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने अव�थामा 
पगेुका �यि� रहेछन् भनी अनमुानस�म गन� नसिकने । 

पनुरावेदक �ितवादीले मानिसक रोगबाट 
आफूले गरकेो कामको प�रणाम थाहा नपाउने 
अव�थामा पगेुको भ�ने िजिकर िलए पिन कसरु गरपेिछ 
कसरुबाट ब�न पनुरावेदक �ितवादी सो �थानबाट 
भागी  अ�य� जादैँ गदा� अ�य �यि�ले प�ाउ गरकेो 
समेतबाट पनुरावेदक �ितवादी मलुकु� ऐन द�ड 
सजायको १ नं. बमोिजमको उ�मिु� पाउने अव�थाका 
�यि� होइनन् भ�ने देिखन आउने ।  

�ितवादी यमनाथ खनालले त�काल 
मानिसक अव�था गमुाई आफूनिजकै रहेको �यि�लाई 
�हार गरकेो नभई रातको समयमा आ�नो घरबाट 
मान� उ�े�य िलई ब�चरो बोक� सिुतरहेका मतृकको 
घरमा गई मतृकलाई उठाई बािहर बोलाई िनजलाई 
ब�चरो �हार गरपेिछ सो कसरुबाट ब�नका लािग भा�दै 
सह�ितवादी ठगनाथको घरमा �वेश गरपेिछ िनजलाई 
प�ाउ गरकेो भ�ने सह�ितवादी ठगनाथ गरुागाई ँ, 
बिुझएका देवीमाया गरुागाई ँ तथा नारायणबहादरु 
खड्काको मौकाको कागज र बकप�समेतबाट ख�ुन 
आएको पाइ�छ । सरजिमनमा रहेका मािनसह�ले पूव� 
�रसइवीका कारण �ितवादीले मतृकको ह�या गरकेा 
भनी खलुाई �ितवादी मानिसक रोगबाट पीिडत �यि� 
रहेको भ�ने खलुाउनसकेको नदिेखदँा पनुरावेदक 
�ितवादी यमनाथ खनालले चेतना गमुाई उ� 
कसरु गरकेा रहेछन् भनी अनमुान गन�स�ने नदेिखई 
पनुरावेदक �ितवादी यमनाथ खनालले योजनापूव�क 
मतृक ल�मी�सादको ह�या गरकेो भ�ने पिु� ह�ने । 

तसथ� उि�लिखत त�य, �यव�था, िस�ा�त 
एवम् िकटानी जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालाको 
बकप�, बिुझएका मािनसह�को मौकाको कागज तथा 
बकप�, �ितवादी यमनाथ खनालको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� तथा अदालतसम�को सािबती 
बयान, म�ृयकुो कारण head injury leading coma 
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and death भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
�माणह�बाट ल�मी�साद पोखरलेको म�ृय ु�ितवादी 
यमनाथ खनालको कत��यबाटै भएको भ�ने पिु� ह�न 
आयो । �ितवादी यमनाथ खनालको मगज िब�ी वा 
िनज बौलाई आफूले गरकेो काय�को �कृित र प�रणाम 
थाहा नपाउने अव�थामा पगुी सो वारदात घट्न 
गएको भ�ने नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादी यमनाथ 
खनाललाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम िनज �ितवादीलाई १० वष� मा� कैद सजाय 
गन� राय �य� गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६५।३।२ मा भएको फैसलालाई रायसिहत 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०६६।१०।३ मा भएको फैसलामा पनुरावेदक 
�ितवादी यमनाथ खनाललाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद 
ह�ने गरी भएको फैसला सदर गरी मलुकु� ऐन अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम िनज �ितवादी यमनाथ खनाललाई 
१० (दश) वष� कैद गन� गरी जाहेर भएको पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको रायलाई अमा�य गरी यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६९।७।१५ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-०६२५, िनषेधा�ा, िकसनु 
साहसमेत िव. िशव�साद साहसमेत

कुनै काम गन� वा नगन� स�ब�धमा दइुप�बीच 

भएको करार स�झौताका सत�ह� प�ह�का लािग 
कानूनसरह ब�धनकारी ह��छ । कुनै एक प�ले करार 
उ�लङ्घन गरमेा वा करारको प�रपालना नभएमा सोही 
करार�ारा िनद�िशत कानूनी उपचार खो�न ुपन� दािय�व 
करारका प�ह�मा रहेको ह�ने ।

नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ �ारा �द� 
नाग�रकको हकमा कसैले गैरकानूनी ढंगबाट आघात 
पान� लागेमा �यसलाई रो�न िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�ने ह�दँा यसलाई Preventive उपचारको �पमा 
िलइ�छ । िनषेधा�ाको मा�यमबाट कसैको हक बेहक 
छुट्याउने वा कसैको हकको िसज�ना गन� र समा�त 
गन� नभई कानूनिवपरीतको कामकारबाही ह�न निदई 
िववािदत िवषयलाई यथाि�थितमा रा�ने गरी उपचार 
�दान ग�रने । 

पनुरावेदक एवम् िवप�ीबीच �यापारीक 
कामका लािग करार भएकोमा िववाद रहेको देिखदैँन । 
यसरी करारीय दािय�व देवानी �कृितको िववाद रहेको 
ह�दँा य�तो िववादमा ह�त�ेप गरी कारबाही अगािड 
बढाउने अिधकार �हरी काया�लयलाई नभएको कुरामा 
िववाद रहन नस�ने । 

करारमा भएको �यव�थाको �ितकूल ब�यौता 
भिनएको रकम बाकँ� हो होइन ? बाकँ� भए के कित 
बाकँ� हो सो िवषयमा करारमा उ�लेख भएबमोिजम 
स�म अदालतबाट िन�पण गनु�पन� िवषय ह�दँा य�ता 
लेनदेनसगँ स�बि�धत िववाद �हरी काया�लयले हेनु�  
कानूनस�मत ह�दँैन । कुनै पिन िनकायले आफूलाई 
तोिकएको िवषयसगँ स�बि�धत िववाद हेन� छुट ह��छ 
तर आ�नो अिधकार�े�बािहर गई कुनै कामकारबाही 
गरमेा कानून�ितकूल भई बदर ह�ने ।

यसरी प�ह�को देवानी दािय�वको िवषय 
स�ब�धमा प�ाउ गन�, कागज गन�लगायतका काम 
कारबाही नगनु�  नगराउन ु भनी ��यथ�का नाममा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६९।५।१२ मा भएको 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-०७१२, िनषेधा�ा,  रामशरण 
िगरी िव. महानगरीय �हरी प�रसर हनमुानढोकासमेत

िनवेदकले आशंका दसा�एअनसुारको  
ि�याकलाप िवप�ीह�बाट भएको हो भ�ने िव�वसनीय 
आधार िनवेदकले दखेाउन सकेको पाइदँैन । िनवेदकले 
दाबी गरबेमोिजम प�ाउ गन�, कागज गराउने कुनै 
कामकारबाही नभएको भ�ने �हरी काया�लयको 
िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । कुनै पिन कुराको 
दाबी िलई िनवेदन िदन ु मा� पया�� ह�दैँन । आ�नो 
दाबी पिु� ह�ने आधार �माणसमेत िनवेदकले देखाउन 
स�नपुछ�  । आ�नो कानून �द� हक अिधकारमा 
आघात प�ुन जाने आशकंाको िव�मानताको अभावमा 
िवप�ीका नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� 
निम�ने । 

िवप�ी �हरी काया�लयबाट िनवेदनमा 
उ�लेख ग�रएबमोिजम गैरकानूनी तवरले धरपकड 
गन� आशंकाको अव�था रहेको भ�ने त�यय�ु �माण 
िनवेदकले पेस गन�सकेको नदेिखदँा मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�ने भ�न िमलेन । तसथ� ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।११।९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-१३०१, उ��ेषण, िमना ठाकुर 

िव. िब�द ुरजक
िव�ालयको शैि�क वातावरण, अ�ययन 

अ�यापनको काय�लाई च�ुत बनाउन ु पन� �यि�को 
चयन नै ह�न नसिक लामो समयस�म िनिम�ले 
िव�ालय स�चालन गदा� िव�ालयको शैि�क वातावरण 
एवम् िश�ाको �तर खि�कने भई यसको ��य� असर 
िव�ालयमा पढ्ने  िव�ाथ� र ितनका अिभभावकलाई 
पन� जाने देिख�छ । िव�ालयमा �र� �धाना�यापक 
िनयिु� नगरी सधै ँिनिम�को भरमा मा� काम चलाउन ु
�यवहा�रक एवम् कानूनको �ि�मा समेत उिचत ह�ने 
देिखदँनै । य�तो अव�थाले सामदुाियक िव�ालय�ित 
अिभभावकको िव�वास ग�ुनस�ने ह��छ । यसका 
साथै िविधस�मत �ि�या पूरा गरी �धाना�यापक 
िनयिु� ह�नपुन� कुरामा कसैले अ�यथा भ�नस�ने पिन 
ह�दैँन । यीनै त�यलाई मनन गरी िव�मान कानूनी 
�ि�या पूरा गरी अिवल�ब �धाना�यापक िनयिु� 
गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट आदेश 
भएको पाइ�छ । यसरी भएको आदेशबाट सेवािनव�ृ 
भइसकेक� त�कालीन अव�थामा िनिम� �.अ. को 
हैिसयतमा रहेक� पनुरावेिदकाको काय��मता मािथ 
��न उठ्ने भनी तक�  गनु�  मनािसब नह�ने । 

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट 
िनयमानसुारको �ि�या अपनाई िव�ालयमा �र� 
�धाना�यापकको छनौट अिवल�ब गनु�  भनी िनद�श 
जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित ०६९।११।२० मा भएको इ�साफ िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
क��यटुरः कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०३१२, उ��ेषण / 
परमादेश, िटकाबहादरु धत� �े�ी िव. पि�म �े�ीय 
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�हरी काया�लय, पोखरासमेत
�हरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा 

(३) मा उ�लेख भएको �यव�थाअनसुार �हरी 
हव�दार पदमा काय�रत �रट िनवदेकलाई उपरी�क 
दजा�का पदािधकारीले सेवाबाट हटाउन स�ने र 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९(३)(ख) को 
�यव�थाअनसुार पिन �हरी हव�दारलाई नोकरीबाट 
बखा��त गन� सजाय िदने अिधकारी �हरी उपरी�क नै 
तोिकएको देिखएको एवम् सजाय गनु� पूव� कानूनबमोिजम 
�प�ीकरण सोिधएको देिखएकोले �हरी कम�चारीको 
आचरण उ�लङ्घन ग�रएको काय�को सजाय �व�प 
�रट िनवेदकलाई सेवाबाट वखा��त गन� भनी ग�रएको 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट दिेखन नआएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, �रट िनवेदकलाई �हरी ऐन र 
िनयमावलीबमोिजम कारबाही गरी �हरी िनयमावली, 
२०४९ को  िनयम ८८ को देहाय (क) र (ङ) को 
कसरुमा िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम भिव�यमा 
सरकारी नोकरीका लािग अयो�य नठह�रने गरी 
नोकरीबाट हटाउने भनी अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
कानूनबमोिजम िनण�य भएको दिेखएकोले उ� िनण�य 
�िुटपूण� नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  िव�नाथ भ�राई
क��यटुर:  रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०९९४, उ��ेषण / परमादशे, 
सिुधरकुमार र�ेमीसमेत िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत

िवप�ी �वयलें िदएको िललाम सकार िनण�य 
बदर म�ुामा नै यस अदालतमा िदएको उ��ेषणको 
कारण देखाई िनजकै माग दाबीबमोिजम उ� िललाम 
सकार म�ुाको कारबाही रो�न अ.बं.१२ नं.आकिष�त 

ह�ने अव�था नदिेखएकोले िमित २०६९।५।२६ 
को म�ुतबी आदेश काया��वयन नगनु�  नगराउन ु र 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी िवप�ी काठमाड� िज�ला 
अदालतको नाममा अ�त�रम आदशे भइसकेको 
देिखएको छ । ��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदक 
फाइना�स क�पनीले माग दाबी िलएको िवषयलाई 
अ�त�रम आदशेकै रोहमा संबोधन भइसकेको र सो 
आदशेको काया��वयनबाट िनवेदकको �योजन सा�य 
भइसकेकाले अब पनुः कुनै आदेश ग�ररहन ुनपन� ।     

तसथ� �रट िनवेदकले दाबी गरकेो िवषयको 
सबंोधन यस अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम 
आदशेको रोहमा भएको आदशेको काया��वयनबाट 
भइसकेको देिखएकाले ��ततु �रट िनवेदनमा अब पनुः 
आदशे जारी ग�ररहन नपरी ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-CI-०६३१, अशं, दलबहादरु 
शाही िव. पूण�बहादरु शाही

�ितवादी दलबहादरु शाही र िनजका बबुा 
र�नबहादरु शाहीका नाममा ७ नं. फाराम अलग अलग 
भ�रएको भए तापिन अ� दता�, िब�� �यवहार आिद 
कुनै �कारको �यवहार �माणबाट यी वादी �ितवादीले 
आ-आ�नो अंश भाग घरसारमा नै िलन िदन ुगरी छु�� 
िभ�न भई अलग भएको देिखन नआएकाले �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखदँा स�ु फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखन आउने । 

अतः वादीले ७ भागको १ भाग अशं पाउने 
ठहराएको स�ु दैलेख िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।५।१८ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालत, सखु�तको िमित २०६८।१२।२२ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  
इजलास अिधकृत: िव�वनाथ भ�राई
क��यटुरः िवकेश गरुागाई ं   
इित संवत् २०७२ साल     फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं  १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६५-CI-०७३१, िनण�य बदर, ��हादजङ्ग 
थापासमेत िव.शारदा राजभ�डारी

वादीले फैसला बदरसमेतमा बदरको माग 
गरकेोमा सोतफ� को वादी दाबी प�ुन नसकेको र 
िववािदत ज�गामा �ितवादी शारदा राजभ�डारीको 
मोही कायम रिहरहेकोमा सोहीबमोिजम िववािदत 
िक.नं.३४ को ज�गामा ज�गाधनी हष� �काशे�र दीप 
�काशे�र (राजगठुी) र मोही शारदा राजभ�डारी 
उ�लेख गरी ज.ध.�.पू. िलने िदने काम कारबाहीसमेत 
अदालतको फैसलाबमोिजम फैसला काया��वयन 
�व�पको स�म देिखदँा दाबीको फैसला बदर नभई 
सोही फैसलाबमोिजम कानूनस�मत भएका काम 
कारबाही बदर ह�न नस�ने ।

िववािदत सािबक भगवान�थान वडा नं. २ 
िक.नं. ३४ र ३५ को ज�गा राजगठुीमा प�रणत गन� भनी 
गठुी स�ंथानबाट िमित २०४४।५।३० मा भएको िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँभनी सूय�जंग थापा वादी र गठुी स�ंथान 
के��ीय काया�लयसमेत �ितवादी भएको िनण�य दता� 
बदर म�ुामा २०४५ सालको द.ेप.ुनं.८०४।२१२४ 
वा�मती अंचल अदालतबाट िमित २०४६।५।२१ 
मा िफराद खारजे ह�ने ठहराएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई फैसला 
भएकोमा उ� फैसला बदर नभई अि�तम अव�थामा 

रहेको समेत देिखदँा राजगठुी कायम गन� गरकेो िनण�य 
यथावत् कायम रहेको देिखने ।

िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ को दफा ७(४) 
को �यव�था हेदा� “कसैले उपदफा (१) बमोिजमको 
�यादिभ� “ख”�ेणीको िबता� ज�गा सो उपदफाबमोिजम 
दता� नगराएमा सो ज�गा कमाउने मोही भए भूिमकर 
वा मालपोत असलु गरी िनजको नाउमँा ज�गा दता� 
ग�रनेछ । मोिहले सोबमोिजम भूिमकर वा मालपोत 
नबझुाएमा मालपोत नबझुाएसरह �चिलत 
कानूनबमोिजम ह�नेछ ।” भ�ने उ�लेख भई 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा तर �यस िकिसमको गठुीको 
ज�गा राजगठुीमा दता� ग�रनेछ भ�ने �प�ट उ�लेख 
भएको देिखयो । िबता� ज�गा �यसरी रकैर प�रणत 
नगर ेउपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम नै राजगठुीमा 
प�रणत भई �विम�व नै प�रवत�न ह�ने �यव�था 
रहेबाट हकवालाह�को सहमितिवना �वािम�व 
िस�ा�तिवपरीत िनजी गठुी राजगठुीमा प�रणत गरकेो 
निमलेको भ�ने िजिकरसमेत कानूनस�मत नदेिखने ।

मूल कारणी देिखएको मोहन कुमारी थापालाइ�  
�ितवादी नबनाएबाट समेत ब�ुन ु पन� �माण पेस 
दािखल गनु�पन� र �ितवादी बनाउन ुपन�लाइ� �ितवादी 
नबनाएबाट �य�ता �माण बिुझएमा वा �ितवादी 
बनाएमा वादीका िव�� �माण पेस ह�नस�ने भएकोले 
�य�तो म�ुय कारणीलाइ�  �ितवादी नबनाएको होला 
भनी �वभािवक अनमुान अदालतले गनु�पन� ह��छ । 
उपयु�� अव�थासमेत दिेखएकोले गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा २० बमोिजम म�जरुी नभएको भ�ने 
आधारमा गठुी सं�थानको िमित २०४४।४।२६ को 
िनण�य र गठुी लगत तथा तहिवल काया�लयको िमित 
२०४४।५।३० को िनण�यले धम�लोप भएको भ�ने 
आधारमा �वत: बदर ह�ने अव�थासमेत नरहने ।

�ितवादी शारदा राजभ�डारी र िजतमाया 
राजभ�डारीबीच मोहीको िवषयमा स�म तेरो मेरोको 
िववाद चलेको दिेखए तापिन िबता�को ज�गा भ�ने िवषय 
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र राजगठुीमा प�रणत भएतफ�  िनजह�बीच िववाद नै 
नदेिखएको, मोही भनी दाबी गन� िजतमायाले िबता� जनाई 
राजगठुी कायम गन� माग गरबेमोिजम गठुी सं�थानको 
िमित २०४४।४।२६ र िमित २०४४।५।३० को 
िनण�यले राजगठुी कायम भएको सो िनण�य यथावत् 
कायम रहेको, मूल कारणी मोहनकुमारी थापालाइ� 
�ितवादी नबनाएको, �ितवादी शारदा राजभ�डारीलाइ� 
मोही कायम गरकेो िमित २०५९।९।२९ को फैसला 
बदर नभई यथावत् कायम रहेको अव�थामा मोही कायम 
भएक� शारदा राजभ�डारीले िमित २०६०।२।२६ 
मा गठुी तहिसल काया�लय कालमोचनमा िदएको 
िनवेदनको आधारमा भएको गठुी तहिसल काया�लयले 
िनज शारदा राजभ�डारीलाइ�  मोही कायम गरी ज�गाधनी 
�माणपजुा� उपल�ध गराउन मालपोतमा लेखी पठाउने 
भनी गठुी तहिसल काया�लय कालमोचनको िमित 
२०६०।३।९ मा गरकेो िनण�य कानूनस�मत दिेखदँा 
वादी दाबीबमोिजम उ� िनण�य बदर ह�ने नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
राजगठुी कायम गरकेो गठुी सं�थानको िमित 
२०४४।४।२६ र २०४४।५।३० को िनण�य 
कानूनिवपरीत भनी िनजी गठुी कायम ह�ने ठह�याएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६४।६।६ 
फैसला उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०६५।७।६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ फागनु १६ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्

 § ०६५-CR-०६२८, जालसाजी, 
��हादजङ्ग थापासमेत िव. शारदा 
राजभ�डारीसमेत

 § ०६५-CR-०६२९, जालसाजी, 
��हादजङ्ग थापासमेत िव. शारदा 
राजभ�डारीसमेत

 § ०६५-CR-०६३०, जालसाजी, 
��हादजङ्ग थापासमेत िव. शारदा 
राजभ�डारीसमेत

 § ०६५-CR-०६३१, जालसाजी, 
��हादजङ्ग थापासमेत िव. शारदा 
राजभ�डारीसमेत

 § ०६५-CI-०७३२, िनण�य बदर, ��हादजङ्ग 
थापासमेत िव. शारदा राजभ�डारीसमेत

 § ०६५-CI-०७३३, धम�लोप, ��हादजङ्ग 
थापासमेत िव. शारदा राजभ�डारीसमेत

 § ०६५-CI-०७३४, िनण�य बदर, ��हादजङ्ग 
थापासमेत िव. शारदा राजभ�डारी

 § ०६५-CI-०७३५, फैसला बदर, 
��हादजङ्ग थापासमेत िव. शारदा 
राजभ�डारी

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-WO-०१५५, उ��ेषण, 
खगे�� काक� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय, काठमाड�समेत

िनवेदकले िमित २०७१।११।२५ को 
िनण�य र सोही िमितको प�बाट मालपोत काया�लय 
धरान, सनुसरीमा स�वा ग�रएकोमा अविध नप�ुदै 
पनुः अ�य� स�वा ग�रएको भ�ने दाबी िलएको भए 
पिन हाल यी िनवेदक मालपोत काया�लय, धरान, 
सनुसरीमा स�वा भएको िमितले झ�डै एक वष� आठ 
मिहना अविध पिुगसकेको तथा कानूनबमोिजमको 
अविध पगेुपिछ स�वा ह�नस�ने नै देिखदँा हाल िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ुपन� अव�थाको 
िव�मानता देिखएन । तसथ�, ��ततु �रट िनवेदन 
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खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्

 § ०७२-WO-०१५६, उ��ेषण, जगतबहादरु 
�यौपाने िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय, काठमाड�समेत

 § ०७२-WO-०१५४, उ��ेषण, ���साद 
सापकोटा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय, काठमाड�समेत

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६९-CR-१०४४, ०६९-CR-१०४५, 
०६९-CR-१०४६,०७०-CR-०२४९ र ०७२-RC-
००३५, खनुडाकँा तथा जबरज�ती करणी उ�ोग, 
अनवा�ल िमया िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
सिलम िमयासमेत, शमशेर िमया िव. नेपाल सरकार, 
�यावलुहक िमया िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार 
िव. सिलम िमया

�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । 
घटना�थल निजकै फेला परी बरामद भई आएको २ 
वटा पे�तोलम�ये ठूलोचाहँी पे�तोल शमशेर िमयाको र 
सानो पे�तोल अनवा�ल िमयाको हो भ�ने िनजह�कै 
सनाखत बयानसमेतबाट देिख�छ । यी दवैु �ितवादीह� 
उ� वारदातमा संल�न रहेको तथा अनवा�ल िमयाले 
ब�दकु बोकेको भनी �ितवादी सिलम िमयाले मौकाको 
बयानमा पोल गरकेो देिख�छ । निजरा खातनुको 
मौकाको बयानमा समेत यी दवैु �ितवादीलाई पोल 
गरकेो देिख�छ । यी त�यह�बाट यी दवैु �ितवादीह� 
समेत पे�तोलसिहत वारदात�थलमा उपि�थत भई 
गोलीसमेत �हार गरी घाइते बनाएको कारण मतृक 

योगे�� कोइराला र मकुु�द दाहालको म�ृय ु भएको 
देिखन आएकोले िनजह�लाई कसरुको गा�भीय�ताको 
आधारमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको फैसला 
अ�यथा दिेखएन । साथै डाकँाचोरीतफ�  आफूह� िनद�ष 
रहेको भ�ने आधार कारणसिहत पनुरावेदनप�मा 
�प� िजिकर िलनसकेको समेत अव�था नदेिखदँा 
िनजह�को हकमा डाकँाचोरीतफ�  समेत सजाय ह�ने 
ठहरकेो फैसलाउपर पनुिव�चार ग�ररहनपुन� नदिेखने ।

�ितवादी आरोिपत कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेो र िनजको सािबती सह�ितवादीह� सिलम 
िमया तथा अनवा�ल िमयासमेतको मौकाको बयान 
पोलबाट समिथ�त भएको ह�दँा यी �ितवादी �यावलुहक 
िमया िनद�ष रहेको भ�ने अव�था देिखएन । िनजलाई 
पनुरावेदन अदालतबाट मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने तथा डाकँाचोरीमा 
समेत सजाय ह�ने गरी भएको फैसला अ�यथा देिखन 
नआउने । 

�ितवादी सिलम िमयाले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� जाहेरवालाको घरमा 
डाकँा गन� योजना बनाई अनवा�लसमेतका 
�ितवादीह�लाई ज�मा गरी खकुुरी छुरीलगायतका 
हितयार िलई जाहेरवालाको घरमा �वेश गरी वारदात 
घटाएकोमा सािबत रहेको देिख�छ । िनजले यस 
अदालतमा पनुरावेदन नगरकेो भए पिन म�ुा िफता�को 
लािग कारागार काया�लयमाफ� त िनवेदन पेस गरकेो 
िमिसलबाट देिखएबाट पनुरावेदन अदालतबाट िनजको 
हकमा भएको फैसला �वीकार गरी बसेको मा�नपुन� 
देिखयो । यसरी िमिसल संल�न �माणबाट अिभयोग 
दाबीको वारदातमा िनजको संल�नता पिु� भइरहेको 
र िनजले पनुरावेदन अदालतको फैसला �वीकार गरी 
बसेको ह�दँा िनजको हकमा साधकको रोहमा थप केही 
िवचार ग�ररहन नपन� ।

�ितवादीह� �यावलुहक िमया र सिलम 
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िमयासमेत वारदातमा संल�न रहेको देिखए पिन 
मतृकह�को म�ृय ुह�नमुा गोली �हारबाट भएको चोट 
नै म�ुय कारक त�वको �पमा रहेको भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट देिख�छ । बरामद भएका पे�तोलह� 
यी �ितवादीह�को नभएको, यी �ितवादीह�बाट 
ब�दकु वा पे�तोल बरामद ह�नसकेको नदेिखएको र 
िनजह� नै म�ुय �यानमारा ह�न् भ�ने पिु� नभएको 
अव�थामा िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�नपुछ�  
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर यिु�संगत 
देिखएन । िनजह�लाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला मनािसब नै देिखने ।

�ितवादी जमाल िमयाले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतसम� आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको साथबाट 
अपराधसगँ स�बि�धत दशीको सामान बरामद भएको 
देिखएको छैन । सह�ितवादीह� �यावलु हक िमया 
र अनवा�ल िमयाले अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा वारदातपूव� ज�मा ह�नेमा जमालसमेत 
िथए भनी उ�लेख गरकेो देिखए पिन िनजले सो 
वारदातमा के क�तो भूिमका िनवा�ह गरकेा ह�न् भ�ने 
कुरा खलुाउनसकेको देिखएन । िनजको साथमा कुनै 
हितयार रहे भएको भ�नेसमेत दिेखन आएन । अ�य 
�वत�� र िव�सनीय सबदु �माणको अभाव रहेको 
अव�थामा सहअिभय�ुको सामा�य पोलको आधारमा 
मा� िनज �ितवादी मह�मद जमाल िमयालाई कसरुदार 
ठहर गन� �यायोिचत नह�ने ह�दँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला मनािसब नै देिखने ।

पीिडत देवक� चौधरीको िनवेदन तथा 
बकप�समेतबाट िनजलाई �ितवादीह�ले जबरज�ती 
ता�द ैबािहर गह�खेँतमा प�ुयाएको र नाकको फुलीसमेत 
िलएर गएको भ�ने देिख�छ । जबरज�ती करणीको 

उ�ोगको कसरु �थािपत ह�नको लािग जबरज�ती 
करणी गन� मनसाय राखी सोहीबमोिजमको �यास भएको 
देिखन ु पन� ह��छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीह�ले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भ�ने 
पया�� आधार कारण देिखन नआएकोले अनमुानको 
भरमा जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भनी सजाय 
गन� �यायोिचत ह�ने नदिेखने ।

अतः उपयु��बमोिजम उि�लिखत आधार 
कारणबाट पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट स�ु 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीह� शमशेर िमया 
र अनवर भ�ने अनवा�ल िमयालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादीह� �यावलुहक 
िमया र सिलम िमयालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने, यी सबै 
�ितवादीह� सिलम िमया, अनवर भ�ने अनवा�ल 
िमया, �यावलुहक िमया र शमशेर िमयालाई चोरीको 
महलको १४(४) नं. बमोिजम सजाय गरकेो फैसला 
सदर ह�ने, िनज �ितवादीह�ले जबरज�ती करणीको 
उ�ोगतफ� को अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने, 
�ितवादी जमाल िमयाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।५।५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक�  माया राई
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०९५९, लाग ु
औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु 
तामाङसमेत

��यथ� टेकबहादरु तामाङको साथबाट 
लाग ुऔषध बरामद नभएको र लाग ुऔषध साथबाट 
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बरामद भएका अका� ��यथ� िवजयकुमार लामाले 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� टेकबहादरु 
तामाङलाई िचि�दन भनी मौकाको आ�नो सािबती 
बयान नै ख�डन गरी बयान गरकेो एवम् सहअिभय�ु 
िवजयकुमार लामाले ��यथ� टेकबहादरु तामाङउपर 
मौकामा सािबती बयान गदा� गरकेो पोल अ�य �वत�� 
�माणबाट पिु� नह�नकुा साथै ��यथ� टेकबहादरु 
तामाङले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानसमेत अ�य �वत�� �माणबाट समथ�न ह�न 
आएको नदिेखएको अव�था र कुनै अिभयोग लागेको 
�यि�लाई िनजले गरकेो कसरु �मािणत नभएस�म 
कसरुदार मािनन ु ह�दैँन भ�ने फौ�दारी �यायको 
सव�मा�य िस�ा�तसमेतलाई �ि�गत गदा�  ��ततु 
म�ुामा �ितवादी टेकबहादरु तामाङलाई लाग ुऔषधको 
अवैध कारोबारमा कसरुदार मानी सजाय गनु�  मनािसब 
ह�ने नदेिखएकाले �ितवादी टेकबहादरु तामाङलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरीपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

२०६७।०४।१२ गतेका िदन साझँ 
सामाखसुीमा स�भ ु तामाङसगैँ प�ाउ परकेा 
िबजय लामाको साथबाट लाग ु औषधसिहत  
�.१,००,०००।– (एक लाख) फेला परकेो भ�ने 
बरामदी मचु�ुका र बरामद भएको �.१,०००००।-
म�ये �. ९६,०००।- लाग ु औषधको कारोबारबाट 
आिज�त भएको भनी िबजयकुमार लामाले मौकामा 
अनसु�धानको �ममा गरकेो  बयान देिखए पिन िनजले 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� बरामदी मचु�ुका 
र अदालतको बयानलाई इ�कार गरी आफूलाई �हरीले 
घरबैाट प�ाउ गरी नगद �.१,००,०००।- समेत 
घरबैाट बरामद गरी लगेको हो, उ� रकम लाग ुऔषधको 
कारोबारबाट आिज�त रकम होइन भनी बयान गरकेो 
देिखदँा बरामद भएको भिनएको �.१,००,०००।-

म�ये �. ९६,०००।- लाग ु औषधको कारोबारबाट 
नै आिज�त भएको हो भनी �प� ह�न सकेन । उ� 
रकम लाग ुऔषधको कारोबारबाट आिज�त भएको हो 
भनी त�यसङ्गत�पबाट पनुरावेदक / वादीले पिु� 
गन�सकेको नदिेखने । 

��यथ� िवजय लामाबाट लाग ु औषध 
ख�रद िब�� भएको िथयो भ�ने कुनै त�यगत िववरण 
िमिसलबाट दिेखदैँन । प�ाउ पदा� सगैँ रहेका भिनएका 
श�भ ु तामाङले मौकामा र अदालतमा समेत बयान 
गदा� िबजय लामा लाग ु औषध ख�रद ग�रसकेपिछ र 
उ� लाग ुऔषध िब�� गन� नपाउदैँ �हरीबाट प�ाउ 
परकेा ह�न् भनी बयान गरकेाले पिन बरामद भएको 
�.१,००,०००।– (एक लाख) म�ये �. ९६,०००।- 
लाग ुऔषधको अबैध कारोबारबाट आिज�त भएको भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर शंकारिहत 
�पबाट पिु� ह�न सकेन । य�तोबमोिजममा फौ�दारी 
�यायको �थािपत िस�ा�तअनसुार शकंाको सिुबधा 
अिभय�ुमा जाने भएकाले िवजयकुमार लामाबाट 
बरामद भएको �.१,०००००।– (एक लाख) म�ये 
�.९६,०००।- लाग ु औषधको कारोबारबाट आिज�त 
रकम भएकोले सो रकम लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १८क बमोिजम जफतसमेत ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक / वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेचना ग�रएको त�य, 
आधार र कारणसमेतबाट ��ततु म�ुामा पनुरावेदन  
अदालतबाट िमित २०७१।९।८ मा ��यथ� / �ितवादी 
टेकबहादरु तामाङलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने तथा ��यथ� / �ितवादी िवजयकुमार लामालाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ 
को ख�ड (घ) र (च) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 
१४(१) को (छ)२ बमोिजम १०(दश) वष� कैद र �. 
१,००,०००।– (एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना गन� गरी 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उ�व�साद गजरुले
क��यटुरः रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७४ वैशाख २२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-WO-०७६५, उ��ेषण / परमादशे, 
अि�बकादेवी खड्का थापा िव. तेजबहादरु ब�नेतसमेत 

वादीले िफरादमा देखाएको �ितवादी 
िनवेिदकाको वतन िववाह दता�समेतका स�ब� 
�माणप�बाट गलत देिखन आएको अव�थामा गलत 
वतनमा �कािशत सूचनाले कानूनी मा�यता र वैधता 
�ा�त गछ�  भ�न िम�ने देिखएन । गलत वतनमा �कािशत 
गरकेो सूचनालाई वैधता �दान गदा� �यि�को �ितवाद 
गन� पाउने �ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल ह�न 
जाने ह�दँा िनवेिदका अि�बका खड्का थापाको नाउमँा 
राि��य राजधानी दैिनकमा �कािशत धनमाल म�ुामा 
िमित २०७१।८।१५ मा �कािशत सूचना गैरकानूनी 
भई बेरीतको दिेखन आउने । 

�ितवाद गन� मौका नै नपाई गैरकानूनी 
सूचनाका आधारमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
धनमाल म�ुामा िमित २०७१।११।२७ मा भएको 
फैसला र उ� फैसलाले ठहर भएको धनमालको 
िबगोबापतमा िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िनवेिदकालाई थुनामा रा�न प�ाउ गरी अदालतमा पेस 
गनु�  भनी िमित २०७३।७।१९ मा भएको आदशेसमेत 
गैरकानूनी रहेको देिखन आउने ।
 तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेिदका अि�बकादेवी खड्का थापाका नाउमँा 
�ितवाद गन� आउन ुभनी काठमाड� िज�ला अदालतका 
आदेशले द.ुदे.नं. ०६३३ को धनमाल िफता� िदलाई 
पाउ ँभ�ने म�ुामा राि��य राजधानी दैिनक पि�कामा 
िमित २०७१।८।१५ मा �कािशत सूचना, सो 
सूचनाबाट िनवेिदकाले �ितवाद गन� �याद सूचना 

पाएको मानी उ� धनमाल म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।११।२७ मा भएको फैसला 
र उ� फैसलाले लागेको धनमालको िबगोबापतमा 
िनवेिदकालाई थनुामा रा�न िवप�ी तेजबहादरु 
ब�नेतबाट िसधाबापत ला�ने रकम दािखल भएपिछ 
िनवेिदकालाई प�ाउ गरी आव�यक आदेशका लािग 
पेस गनु�  भनी िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।७।१९ मा भएको आदशे र सो आदेशका 
आधारमा भएका स�पूण� काम कारबाही गैरकानूनी 
ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब 
धनमाल म�ुामा िनवेिदका बसोबास गरकेो वतनमा 
�याद जारी गरी िनवेिदकालाई �ितवाद गन� मौका 
�दान गरी धनमाल म�ुाको कारबाही र िकनारा गनु�  
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-WO-०६१९, उ��ेषण / परमादेश, 
स� तामाङ िव. से��ल फइना�स िलिमटेड

िमिसल संल�न िमित २०६८।३।१९ को 
िललामी मचु�ुका हेदा�  िललाम बढाबढमा भाग िलई 
सकान� कोही पिन नआएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी  ऐनको 
दफा ५७ को उपदफा (छ) ले िनवेिदकाको िपताले 
िधतो सरु�णमा राखेको चल अचल स�पि� िललाम 
िब�� गदा� सकार गन� मािनस कोही नआएमा फाइना�स 
आफंँैले िधतो सकार गन� पाउने कानूनी अिधकार 
िवप�ी से��ल फाइना�सलाई रहेको नै दिेख�छ । यसरी 
कानूनको अनशुरण गरी ग�रएको काय�लाई व�तिुन�ठ 
आधार �माणिवना गैरकानूनी भ�न ु �यायस�मत ह�न 
आउदैँन । यसबाट िवप�ी भपुाल तामाङको नामको 
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घरज�गा कजा� असलुीका लािग िवप�ी फाइना�सले 
िललाम सकार गरकेो काय� नै अनिुचत िथयो भ�न 
निम�ने । 

िवप�ी से��ल फाइना�स िलिमटेड र िवप� 
भपुाल तामाङका बीचमा िधतो सरु�ण राखी भएको 
कजा�  लेनदनेको �यवहार कानूनअन�ुपको छ, छैन, 
िलखतमा उ�लेख भएको सत�अनसुार िवप�ी भपुाल 
तामाङले सावँा �याज बझुाएको हो, होइन, िवप�ी 
से��ल फाइना�सले िधतो िललामस�ब�धमा िमित 
२०६८।३।१९ मा गरकेो िललामस�ब�धी काम 
कारबाही कानूनअन�ुप ग�रएको छ, छैन र फाइना�सले 
सकार गरकेो उ� िधतो स�पि�मा िनवेिदकाको हक 
ला�ने हो, होइन भ�ने स�ब�धमा उ� म�ुाह�मा �माण 
बझुी साधारणअिधकार�े�को रोहमा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला ह�दँा िनवेिदकाले �याियक उपचार 
�ा� गन�स�ने नै दिेखन आउने । 

साधारण अिधकार�े�अ�तग�त काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको िवषयमा 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दता� भएको ��ततु 
िनवेदनबाट वो�दा सािधकार िनकाय िज�ला 
अदालतको अिधकार�े�मा अित�मण ह�न जाने ह��छ । 
अतएब िनवेिदका �वयंले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
दायर गरकेा अशं, जालसाजी र िलखत बदरसमेतका 
म�ुाबाट िवप�ी से��ल फाइना�स िलिमटेडले िमित 
२०६८।३।१९ मा िधतो सकार गरकेो िललामस�ब�धी 
काम कारबाही कानूनबमोिजम छ छैन भ�ने िवषयमा 
िनवेिदकाले कानूनी उपचारको माग� अवल�बन गरी 
गएको नै देिखदँा सोही म�ुाको रोहबाट उिचत िनकास 
ह�ने नै देिखदँा ��तुत िनवेदनको रोहमा बो�न िम�ने 
नदेिखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
िवप�ी से��ल फाइना�स िलिमटेडबाट िमित 
२०६८।३।१९ मा भएको िट�पणी आदेश र िललाम 
मचु�ुका एवम् उ� मचु�ुकाका आधारमा भएको िधतो 

सकारस�ब�धी स�पूण� काम कारबाही बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेिदकाको िनवेदन मागदाबी खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुरः अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं  २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०९७३, िनषेधा�ा, 
िव�णदेुव महतो िव. उमेश महतोसमेत

िनवेदकलाई ��ततु िववादमा िपरमका� 
परमेा वैकि�पक उपचारको माग� रहेको दिेखएको, 
िवप�ीह� उमेश महतो र अ�ण महतोले बनाएको घर 
अरह�लदेवीको ज�गामा बनाएकोमा िनज ज�गाधनीलाई 
यी िनवेदकले िवप�ी नबनाएको र जमीनबाट ७ 
िफट उचाईको प�क� िपलरवाला घरमा ईटंाको गारो 
लगाई घर िनमा�ण ग�रसकेको देिखयो । िनवेदकले 
आ�नो ज�गा िमची िवप�ीह� उमेश महतो र अ�ण 
महतोले घर िनमा�ण गन� लागेको आशंका दखेाई सो 
काय� रो�नको लािग िनवेदन िदएको देिखयो । जनु 
आशंकाको अव�था देखाई सो रोक� पाउन िनवेदकले 
िनवेदन िदएको हो । सो आशंकाको अव�था नभई 
िवप�ीह�ले घर िनमा�णको काय� अि�तम चरणमा 
प�ुयाएको अव�था देिखदँा िनवेदकको िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजले गरकेो 
फैसला िमलेको नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-CI-०१०३, अंश, 
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ल�मण डागँी िव. लेमी डागँीसमेत
सामा�यतया नातास�ब�धी िवषयमा स�य 

त�य नभई अनाहकमा सामािजक दबाब सजृना ह�न 
स�दैन । �यसमा पिन अश� र अपाङ्ग बो�न नस�ने 
कुनै पीिडत मिहलाको प�मा आव�यक कारबाही गन� 
�थानीय मिहला र प�ुषह�को �यास र दबाबलाई 
�वाभािवक नै मा�न ुपन� ह��छ । नातास�ब�धी िववादमा 
��य� �माणह�को अभावमा अ�य प�रि�थितज�य 
�माणह�को आधारमा िववदको िन�पण गनु�पन� ।

लेमी डागँीले बयानमा �ितवादी ल�मण 
डागँीले घासँ काट्न गएको बेला ए�लै मौका पारी करणी 
गरकेो र �ितवादीकै करणी वीय�बाट बािलका छोरीको 
ज�म भएको कुरासमेत लेखाई िदएको देिखदँा गाय�ी 
डागँीले नातातफ�  बयान गरकेो कुरालाई �मािणत 
गरकेो तथा वादीको सा�ी िचर�जीवी पो�ेलले गरकेो 
बकप�मा �ितवादी ल�मण डागँीको करणी वीय�बाट 
वादी लेमी डागँीले १ छोरी ज�माएक� र वादी लेमी 
डागँीले �. ल�मण डागँीलाई आ�नो �ीमान् ् भनी 
भनेको कुरा उ�लेख भएबाट दाबीको नातास�ब�ध 
कायम ह�नस�ने थप आधार पिु� ह�ने । 

राि��य िविध िव�ान �योगशालाको DNA 
�ितवेदन (२०६५-०६६, DNA-२१) हेदा� परी�ण 
ग�रएको १६ वटा Locus म�ये ९ वटा Locus 
निमलेको Unmatched child alleles W.R.T. 
Alleged father उ�लेख भएको तर अ�य ७ 
वटा Locus निमलेको भ�ने कुरा उ�लेख भएको 
पाइदँैन । के, कुन, कित Locus र Alleles निमलेको 
ख�डमा जैिवक िपता होइन भ�ने िन�कष�मा प�ुन सिकने 
हो भ�ने बारमेा िवशेष�ह�को �प� राय नभएको तथा 
िनजह�को ब�द सवालमाफ� त भएको बकप�समेतमा 
सो कुरा खलेुको नदिेखएको । य�तो अव�थामा 
DNA Report मा भर गरी नाता ज�तो संवेदनशील 
��मा टंुगोमा प�ुन ुआमा र िनजका नाबालक ब�चाको 
हकिहतमा �ितकूल असर प�ुन जाने कुरो �यायसमंत 

ह�न नस�ने ।
प�ुष �धान रहेको हा�ो ज�तो समाजमा 

मिहला�ित हे�रने �ि�टकोण तथा �यवहार अझै पिन 
पर�परावादी रहेको स�दभ�मा मिहलाको मया�दा तथा 
मू�य मा�यतासमेतलाई �ि�गत गरी नातास�ब�धी 
अ�य �माणह�सगँ DNA �ितवेदनको तलुना�मक 
अ�ययन गरी यसको �मािणकता, �ाहयता र 
िव�सनीयता कायम गनु�  उिचत ह�ने ।

एक अवला, बो�न नस�ने अपाङ्गता 
भएक� मिहला र िनजबाट ज�मेको नाबािलका छोरीको 
िपता �ितवादी ल�मणबहादरु डागँी रहेको त�य�ित 
सामािजक �तरबाट परकेो दबाबलाई िनषेधा�ा म�ुामा 
इलाका �हरी काया�लयको िलिखत जवाफ तथा 
��ततु म�ुाका अका� �ितवादी च��कला डागँीको 
बयानसमेतबाट पिु� भइरहेको अव�थामा आमाको 
भनाईलाई मह�वपूण� �माणको �पमा �हण गनु�पन� तथा 
नातातफ�  वादीको भनाईलाई अ�य प�रि�थितज�य 
कागज �माणह�बाट समिथ�त गरकेोले यी पनुरावेदक 
�ितवादी ल�मण डागँी वादी देवीकुमारी भ�डारीको 
िपता ह�ने ठहरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु 
दाङको फैसला मनािसबै दिेखन आउने । 

�ितवादी ल�मण डागँीको जेठी �ीमती 
र छोराह� समेत भए पिन पिछ वादी लेमी डागँीसगँ 
िनजको यौन स�ब�धबाट ज�मेको छोरीसमेत 
भएको ह�दँा कानूनको �ि�मा वादीह� पिन 
अ�य अिंशयारसरह समान�तरका अंिशयार ह�ने 
देिख�छन् । �चिलत नेपाल कानूनले बह�िववाहलाई 
द�डनीय अपराधको �पमा िलएको भए पिन अक� 
�वा�नी र िनजबाट ज�मेको स�तानलाई अंश पाउने 
नैसिग�क हक �दान गरकैे देिख�छ । ��ततु म�ुाका 
त�यह� हेदा� दाबीको नाता स�ब�ध सामा�य �पको 
नभई िवशेष प�रि�थितवश कायम ह�न आएको स�ब�ध 
भएको ह�दँा वादी दाबीबमोिजम अशं पाउने कुरा 
कानूनस�मत ह�ने ।
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तसथ� उि�लिखत िववेचनासमेतको आधारमा 
��ततु म�ुामा अश� र अपाङ्ग बो�न नस�ने वादी 
लेमी डागँी र �ितवादी ल�मणबहादरु डागँीबीच 
यौन स�पक�  भई बािलका देवीकुमारी डागँीको ज�म 
िमित २०६३।१।१५ मा भएको िवषयमा दवुै प� र 
िनजह�का नातेदारसमेतबीच वादिववाद भई �ितवादी 
ल�मण डागँी िनवेदक भई इलाका �हरी काया�लय 
तलुसीपरु, दाङसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर भएको 
िनषेधा�ा म�ुामा पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
िमित २०६३।१०।२३ मा उ� िनवेदन खारजे ह�ने गरी 
भएको आदेशलगायत ��ततु म�ुामा वादीका सा�ी 
िचर�जीवी पो�ेल, वादीका संर�क गाय�ी डागँीले 
अ.वं.८० नं. बमोिजम गरकेो बकप�, लेमी डागँीको 
पनुरावेदन अदालतमा भएको बकप� तथा �ितवादी 
च��कला डागँीले गरकेो बयानसमेतका िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट वादी दाबी �मािणत भइरहेको 
अव�थामा DNA परी�ण �ितवेदनबाट ल�मणबहादरु 
डागँी बािलका देवीकुमारी डागँीको जैिवक बाब ु
होइन भ�ने आधारमा िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।७।२४ को फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम अंश पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु दाङको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत्  २०७३ साल फा�गनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-१४७१ र ०७२-CR-००३९, 
कत��य �यान, मनिजत िसंह सरदार िव. नेपाल सरकार 
र नेपाल सरकार िव. सरमिजत भ�ने सरनिजत िसंह 
सरदारसमेत

�ितवादी सरमिजत भ�ने सरनिजत िसंह 

सरदारले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
ई�वर टमटासमेतका �यि�ह�सगँ बाटोमा झगडा 
भई बबुा मनिजत िसंहलाई फोन गरी बोलाएको र 
मनिजत िसंह घरबाट काठको ड�डा िलई आएको भ�ने 
देिख�छ । मनिजत िसहं सरदारले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�  आफूले घरबाट ड�डा िलई 
गएको र सोही ड�डाको चोटबाट ई�वर टमटाको म�ृय ु
भएको भनी खलुाएको पाइ�छ । अदालतमा बयान गदा� 
आफू छोराले बोलाएको कारण वारदात�थलमा गएको 
भए पिन मतृकका साथीह� समेत भई आफंँैलाई 
कुटिपट गरकेो हो भनी आफूले कुटिपट गरकेोमा इ�कार 
भई बयान गरकेो दिेखए तापिन सहअिभय�ुह�को 
अदालतसम�को बयानबाट यी �ितवादी ड�डा िलई 
वारदात�थलमा गएको भ�ने दिेखएको छ । िनजले 
लगेको काठको ड�डा वारदात�थलबाट बरामद भएको 
र मतृकको म�ृय ुटाउकोमा लागेको चोटबाट भएको भ�ने 
शव परी�ण �ितवेदन तथा जाहेरवाला तथा बिुझएका 
�यि�ह�को बकप�बाट समेत वारदात�थलमा 
कुटिपट भएको भ�ने �थािपत भएको पाइने । 

रातको समयमा ट्या�टर िलई घर तफ�  
जादैँ गदा� मतृकसगँ िववाद भएको कारण �ितवादी 
सरमिजत भ�ने सरनिजत िसंह सरदारले फोन गरी 
बाब ु �ितवादी मनिजत िसहंलाई बोलाएको भ�ने 
देिख�छ । �ितवादी िसताराम चौधरीसमेत सगैँ रहेको 
भने तापिन मतृकलाई यी �ितवादीह� समेत भई 
चोट छाडेको भ�ने कुरा जाहेरी दरखा�त, बिुझएका 
�यि�ह�को कागज, बकप�समेतका कुनै �माणबाट 
ख�ुन, दिेखन आएको छैन । सहअिभय�ुले बयान गदा� 
यी �ितवादीह�लाई पोल गरकेो अव�थासमेत छैन । 
यस�कार यी �ितवादीह� सरमिजत भ�ने सरनिजत 
िसंह सरदार र िसताराम चौधरीको ��ततु कसरुमा 
सलं�नता रहेको भ�ने त�यय�ु सबदु ्�माण वादी प�ले 
��ततु गन�सकेको नदेिखएकोले िनजह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सोलाई समेत अ�यथा 
भ�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत जाहेरी दरखा�त, 
घटना �थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन, �ितवादीह�को बयान, बिुझएका 
�यि�ह�को कागज बकप�समेतका सबदु �माणको 
आधारमा �ितवादी मनिजत िसंह सरदारलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी तथा अ�य �ितवादीह� 
सरमिजत भ�ने सरनिजत िसंह सरदार र िसताराम 
चौधरीले सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७१।१२।१ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं  ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०२२५, उ��ेषण 
/ परमादेश, रमेशकुमार च�दसमेत िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगालसमेत

आ�नो िनण�य लेखी पठाउने अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य एवम् काय� 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२०(३) तथा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा २८ को भावना र मनसायको आधारमा 
�िुटपूण� देिखदँा ��ततु म�ुाको िनवेदकह�का 
स�ब�धमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०७१।५।८ मा गरकेो िनण�य र सो 
िनण�य काया��वयन गन� गराउन म�यपि�चमा�चल 
िव�विव�ालयलाई लेखेको िमित २०७१।५।११ को 

च.नं. ६१ र ६४ को प� तथा उ� प�ह�को आधारमा 
िवप�ी म�यपि�चमा�चल िव�विव�ालयले यी �रट 
िनवेदकह�का नाममा जारी गरकेो रकम असलु गराउने 
तथा िनयिु� र� गन� गरी गरकेो प�ाचारसमेतका 
काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब पदह�मा कानूनबमोिजम ह�ने गरी 
िनवेदकह�लाई कामकाज गन� िदन ुभनी ��यथ�ह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम् ।
यसैसगँ स�बि�धत एकै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएका छन् ।

 § ०७१-WO-०२१२, उ��ेषण / परमादेश, 
च��ा भारती िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टंगालसमेत

 § ०७१-WO-०२२६, उ��ेषण / परमादेश, 
धनबहादरु ख�ीसमेत िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगालसमेत

 § ०७१-WO-०३४७, उ��ेषण / परमादेश, 
ह�तमान सनुार िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टंगालसमेत

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०९३०, उ��ेषण 
/ परमादेश, स�तोषकुमार राई िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, काठमाड�समेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८(१०) ले सोही ऐनको ऐ.दफाको उपदफा ३ लाई 
िसिमत गरकेो र िनवेदकको िमित २०७३।१०।१९ मा 
भएको स�वा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८(१०) बमोिजम सामा�य �शासन म��ालयबाट 
भएको र एक म��ालय वा अ�तग�तको िवभाग वा 
काया�लयबाट अक� म��ालय वा अ�तग�तको िवभाग 
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वा काया�लयमा सामा�य �शान म��ालयले स�वा 
गन�स�ने �यव�था उ� दफा १८(१०) ले गरअेन�ुप 
नै भएकोले िनवेदकको स�वालाई कानूनिवपरीतको 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

एउटै िज�लािभ�को एक काया�लयबाट अक� 
काया�लयमा ग�रएको स�वालाई एक वग�बाट अक� 
वग�मा स�वा भएको मा�न सिकने अव�था नरहेकोले 
िनवेदकको अ�य �यवहा�रक प�रि�थितमा समेत 
�ितकूल असर परकेो नदिेखएबाट ��ततु म�ुामा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने 
अव�था देिखएन तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम्  ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७१-CR-१०७६, घरमा 
आगो लगाई कत��य �यान, िहरामिण घत�मगर िव. 
नेपाल सरकार

मतृकले पैसा निदएको िवषयमा आ�नो 
परुानो �रसइवी रहेको  पूव�योजनासिहत ��ततु 
वारदात घटाएका यी �ितवादीले आफूलाई ज�म िदने 
बाबलुाई पाशिवक एवम् िनम�म त�रकाले कुटिपट गरी 
घरमा आगो लगाई मारकेो कुरा िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट �मािणत भइरहेको अव�थामा सजायबाट 
उ�मिु� पाउनपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�नस�ने कानूनस�मत र िववेकस�मत आधार छैन । 
जहासँ�म कसरुमा सािबत रही अनसु�धानमा सहयोग 
गरकेाले सजायमा छुट पाउनपुछ�  भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर छ सो स�दभ�मा हेदा� यसरी बाबकुो ह�या गरी 

कसैले थाहा नपाओस् भनी वारदातका बारमेा भा�न 
उ�कन स�ने जित हतक�डा �योग गरी अपराध 
लकुाउन खोजेको र वारदात पिछ �हरीसम� 
समप�ण गरकेो नभई प�ाउ परी उपि�थत गराइएको 
देिख�छ । यस�कार वारदात पिछ �हरीले प�ाउ 
गरपे�चात मा� िनजले सािबती बयान िदएकै भरमा 
सजायमा छुट िदन िम�ने आधार नभएकोले िनजको 
पनुरावेदन िजिकरसगँसमेत सहमत ह�नस�ने अव�था 
नदिेखने । 

अतः िनज �ितवादी खले सागर भ�ने 
िहरामिण घत�मगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
र मलुकु� ऐन,  आगो लगाउनेको महलको  ५ नं. को 
सजाय गन� गरी स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला केही उ�टी गरी मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको 
महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष� कैदको सजाय नगरी 
कैद हद ह�ने र िछमेक� िखमबहादरु घत�को �ित भएको 
िबगो �.३,६०,३००।– यी �ितवादीबाट भराई िदने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।७।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७१-CR-१५८६ र ०७२-
CR-०२६४, कत��य �यान, फूलकुमार धमला िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. फूलकुमार धमला 

�ितवादीले अदालतसम�को बयानमा 
इ�कारी बयान गरकेो र अनसु�धानमा भएको बयान 
आ�नो �वे�छापूव�क भएको बयान होइन भ�ने िजिकर 
िलई बयान गद�मा िनजको �य�तो इ�कारी बयान 
मा�का आधारमा िनद�ष मा�न िम�दैन । �हरीले 
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आफूलाई बयान गन� बा�य पा�रएको, ध�क� िदएको 
वा अ�य के क�तो कारणले आरोिपत कसरु �वीकार 
गनु�  परकेो भ�ने कुरा भ�न नसकेको ि�थितमा िनजले 
अनसु�धानको �ममा �य� गरकेो भनाईलाई �वे�छाको 
होइन भ�न निम�ने भई अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो �वीकारोि�लाई िनजका िव�� �माणमा िलन 
िम�ने ।

�ितवादी र मतृकबीच पूव��रसइबी रहेको वा 
मतृकलाई जोिखमी हितयारले �हार गरी जानीजानी 
मनसायपूव�क कत��य गरी मारकेो अव�था देिखदँैन । 
मतृक र �ितवादीसगैँ बसी मादक पदाथ� सेवन गरी 
मेलाबाट फक� ने �ममा वादिववाद भई यी �ितवादीलाई 
उसै मौकामा �रस उठी �ितवादीले ढंुगाले मतृकलाई 
�हार गदा� मतृकको टाउको तथा शरीरको िविभ�न 
भागमा चोट लागी िनजको म�ृय ु भएको अव�था 
देिखन आएकाले ��ततु वारदातमा �यानस�ब�धीको 
महलको १३ (३) नं. आकिष�त ह�ने नभई सोही महलको 
१४ नं. मा विण�त आवेश�े�रत ह�याअ�तग�तको दिेखन 
आएकाले सोहीअनसुार िनज �ितवादीलाई १० वष� 
कैद गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसला अ�यथा भ�न ुपन� नदेिखने । 

तसथ� ��ततु म�ुामा �ितवादी राजिब�छी 
भ�ने फूलकुमार धमलाको मतृकसगँ पूव��रसइबी रहेको 
भ�ने कुरा नदेिखएको, वारदातको �प हेदा�  मतृकलाई 
ढंुगाले �हार गदा�  चोट लागी सोही कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको देिखदँा उ� काय� आवेश�े�रत मा� 
भएको देिखनाले �ितवादी राजिब�छी भ�ने फूलकुमार 
धमलालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०७१।११।१२ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६९-WO-०५६८, उ��ेषण 
/ परमादेश, गगनदेव साहसमेत िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ

नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ ले �वा��य 
सेवािभ� �ेणीगत �यव�थाको स�ा तहगत �ावधानलाई 
अंिगकार गरी दफा ४ को उपदफा (१) मा सहायक 
ते�ोदेिख पाचँौ तहस�म र अिधकृत तह छैटौदिेख बा�ौ 
तहस�म तह कायम गरी दफा ९ को उपदफा (७क) 
मा “यो दफा �ार�भ भएपिछ देहायका कम�चारीको 
�तरविृ� देहायबमोिजम ग�रनेछ” भनी ख�ड (ग) 
मा “संवत् २०५४ साल जे� १४ गतेपिछ �वा��य 
सेवाको चौथो तहमा िमलान भएका कम�चारीलाई 
स�बि�धत समूहको पाचँौ तहमा”, �यसैगरी ख�ड (घ) 
मा “दफा ४ को उपदफा (४) बमोिजम चौथो तहमा 
िमलान ह�ने कम�चारीह�म�ये तीन वष� सेवा अविध पूरा 
गरी चौथो तहका लािग िनधा��रत यो�यता �ा� गरकेो 
कम�चारीलाई स�बि�धत समूहको पाच� तहमा” र ख�ड 
(ङ) मा �वा��य सेवाको चौथो तहमा स�ु िनयिु� वा 
तह िमलान भएको कम�चारी सो तहमा पाचँ वष� सेवा 
अविध पूरा भएमा स�बि�धत समूहको पाचँ� तहमा” 
भ�ने �यव�था रहेको र सोही कानूनी �यव�थाअनसुार 
नै यी िनवेदकको सहायक चौथो तहबाट पाचँ� तहमा 
�तरविृ� भएको देिखने ।

�वा��य सेवा ऐन लागू ह�दँा �वा��य 
सेवा ऐनमा भएको �यव�थाअनसुार िनयमावलीमा 
�तरविृ�स�ब�धी �प�ट र िकटानी �यव�था भएको 
देिखदँनै । �वा��य सेवा ऐनमा भएको ते�ो संशोधन, 
२०६३ मा मा� �तरविृ�स�ब�धी �प�ट कानूनी 
�यव�था भएको दिेखदँा सेवा अविध पगेुकै िमितबाट 
�तरविृ� ग�रपाउ ँभ�न ुउिचत एवम् �यायसङ्गत ह�ने 
नदिेखने । 

तसथ� िनवेदकह�ले िनवेदन �यहोरामा 
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आफूह� िमित २०६३।१०।१७ देिख लागू ह�ने 
गरी िमित २०६४।०१।१३, २०६४।०२।०१, 
२०६४।२।२, २०६४।२।२८, २०६४।०३।०५, 
२०६४।०३।२, २०६४।०३।१४, २०६४।०७।१५ 
र २०६४।१०।२६ मा िनण�य भइसकेको दिेखदँा 
उ��ेषणको आदेशले उ� िनण�यह� बदर ग�ररहन ुपन� 
देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी  चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CI-१३२२, िनषेधा�ा, 
ितथ�लाल �े�समेत िव. हनमुानढोका दरबार सं�हालय 
िवकास सिमित, हनमुानढोका

करारका आधारभूत सत�को प�रपालनाका 
स�ब�धमा करार ऐनले �यव�था गरबेमोिजम ह�ने 
र करारको सत�अन�ुप करार प�रपालनाको साथै 
करारको अविध स�प�न भएपिछ करारअनसुार पनुः 
टे�डर आ�ान गन� नपाउने भ�न िम�दैन । �य�तै 
करार समा� भइसकेपिछ करारअनसुार रािखएका 
कबल पसलह�को �वािम�व स�ब�धमा ��न उठेमा 
िनषेधा�ाको िनवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक 
�वािम�वको िनण�य ह�न स�ैन । करारबमोिजम आफूले 
कबल पसलमा राखेका सामानह� करार समा� 
भएपिछ उठाई लान निदएमा वा नो�सानी गरकेो 
भएमा �यो सा�पि�क अिधकारस�ब�धी छु�ै िववादको 
िवषय ब�न जाने र �यसमा सामा�य कानूनी उपचारको 
�यव�था आकिष�त ह�ने ।

करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को 
�यव�थालाई हेदा�  करारको कुनै प�ले सो करारको 
�कृितअनसुार गन� नह�ने कुनै कामकारबाही वा �यवहार 
गन� लागेको कारणबाट करारको प�रपालना स�भव 
नह�ने भएमा �य�तो कामकारबाही वा �यवहारबाट 

मका� पन� प�ले �य�तो कामकारबाही वा �यवहार 
रोिक पाउन पनुरावेदन अदालतमा उजरुी िदनस�ने 
�यव�था देिख�छ । सो दफा ८७ का अ�य उपदफाह� 
अल�गै �वत�� अि�त�वका नभई उपदफा (१) सगँ 
अ�तरस�बि�धत रहेको पाइदँा यी पनुरावेदकले 
आधार िलएको उि�लिखत कानूनी �यव�था करारको 
अविध समा� भएपिछ आकिष�त ह�ने नदेिखई करार 
प�रपालनाको स�ब�धमा उ�प�न सम�यासगँ 
स�बि�धत रहेको �प�ै छ । तर ��ततु िववादको िवषय 
करारको अविध समा� भइसकेपिछको देिखएकोले 
उ� दफा यस म�ुाको िववादको िवषयमा आकिष�त 
ह�नस�ने देिखन नआउदँा पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
इ�साफ अ�यथा देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न 
नस�ने ठह�याई िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।९।८ मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने  ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CI-०१०६, उ��ेषण, 
होमकुमार थापा िव. मकुु�द गौतम

िव�ालयलाई �ेड यिुनयन ऐनअ�तग�तको 
�यवसाियक स�ंथाको �पमा सो ऐनले �वीकार नगरकेो 
अव�थामा �य�ता िव�ालयमा काय�रत िश�कह�को 
हकिहत संर�ण एवम् स�ब��नको उ�े�य िलई �ेड 
यिुनयन ऐन, २०४९ बमोिजम नेपाल स�ंथागत 
िव�ालय िश�क यिुनयन िमित २०६९।१२।१५ 
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मा �म िवभागमा भएको दता� कानूनबमोिजम रहेको 
मा�न िमलेन । यी पनुरावेदक स�ंथाको िवधानमा उ� 
सं�थाको उ�े�य हेदा�  सं�थागत िव�ालय िश�क 
यिुनयनको उ�े�यअन�ुप नै रहेको देिख�छ । तर 
राि��य िनद�शन ऐन, २०१८ ले समान उ�े�यको 
लािग एकभ�दा बढी सं�था दता�मा �ितब�ध लगाएको 
अव�थामा पनुरावेदक सं�थाको दता� बदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेशलाई अ�यथा 
मा�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट �म 
िवभागमा िमित २०६९।१२।१५ मा दता� भएको नेपाल 
सं�थागत िव�ालय िश�क यिुनयनको दता�  उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।११।२७ को आदेश िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७३ मङ्िसर ३० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-१२९२ र ०७३-
RC-००४२, अपहरण गरी कत��य �यान, डाकँा, 
नेपाल सरकार िव. नागे�� केवटसमेत र नेपाल सरकार 
िव. नागे�� केवटसमेत

�ितवादीह� नगे�� केवट र रमेश कुम�को 
आरोिपत कसरुका स�ब�धमा अदालतमा बयान 
गदा� इ�कारी रहेको भए पिन मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयानमा िनज �ितवादीह� 
कसरु गरकेोमा सािबती रही बयान गरकेो 
देिख�छ । मतृकको म�ृयकुो कारण स�ब�धमा शव 
परी�ण �ितवेदनबाट Gun shot injury भनी उ�लेख 
भएको ह�दँा मतृकको म�ृय ु गोली �हारबाट नै भएको 
हो भ�ने त�य पिु�ट भएको छ । घटना वारदातको 
�प िवचार गदा� मतृक अमतृकुमार शा�यले काम गन� 

�विण�म म�टी सिभ�सेज �ा.िल. बटुवलबाट �े�टर 
ख�रद गन� िलएको ऋण रकम बझुी िलनको लािग भनी 
मतृकलाई झ�ुयाई गफलतमा पारी पूव�योजनाबमोिजम 
ऋण रकम ितन� नपरोस भ�ने उ�े�यले नै रकम 
वझीिलएको भरपाइसमेत गराइ उखबुारीमा लगी 
पे�तोलले गोली �हार गरी कत��य गरी मारकेो भ�ने 
कुरा �ितवादी नगे�� केवटले �विण�म म�टी सिभ�सेज 
�ा.िल.मा बझुाउन ु पन� ऋण रकम बराबरको बरामद 
भएको भरपाईबाट पिन पिु�ट भएको पाइने । 

�ितवादीह� नागे�� केवट तथा रमेश 
कुम�ले पूव�योजनाबमोिजम �ितवादी नागे�� केवटले 
आफूले चलाएको मोटरसाइकलको बीचमा मतृक 
अमतृ शा�यलाई राखी पछािड रमेश कुम� बसी 
उखबुारीतफ�  लगी ह�या गरकेो कुरा �वीकार गरी 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ 
भने िनज अदालतमा इ�कारी भए पिन अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयान अिन�छापूव�क 
जबरज�ती गराइएको हो भ�ने कुनै त�यय�ु आधार 
देखाउन सकेको नदेिखदँा िनज �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान 
एवम् बिुझएका मािनसह�को कागज तथा अदालतमा 
भएको बकप�, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका आधार 
�माणबाट यी �ितवादीह� नागे�� केवट र रमेश 
कुम�को पूव�योजना स�लाहबमोिजम नै मतृक अमतृ 
शा�यको ह�या भएको हो भ�ने कुरा पिु�ट भएकोले 
िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
गन� ठहर गरकेो िमित २०६९।३।१३ को नवलपरासी 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७०।२।१६ 
को फैसला िमलेको नै दिेखदँा साधक सदर ह�ने ।

�ितवादीम�येका ि�वेणी कुम�को हकमा 
िनज वारदात�थलमा उपि�थत नरहेको भ�ने त�यमा 
िववाद नदेिखएको र अ�य �ितवादीह�ले मतृकको 
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ह�या गन� �योग गरकेो पे�तोल िनज �ितवादी ि�वेणी 
कुम�ले नै उपल�ध गराएको ह�न भ�ने कुनै व�तिुन�ठ 
आधार �माण नदेिखएको अव�थामा िनज �ितवादी 
ि�वेणी कुम�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहर 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब रहेको देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत �माणह�बाट 
�ितवादीह� नागे�� केवट र रमेश कुम�लाई मतृकको 
ह�यामा कसरुदार ठहर गरी मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र �ितवादी ि�वेणी कुम�ले आरोिपत कसरुको 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी डाकँा तथा 
अपहरणतफ� को अिभयोग दाबी नप�ुने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७०।२।१६ 
को फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल पसु ७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०५४७ र ०७२-
RC-०१९८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
वीरबहादरु तामाङ र नेपाल सरकार िव. सोमबहादरु 
तामाङ

कुनै वारदातको स�ब�धमा सो वारदात 
घटेको दे�ने कुनै ��य� �माण नभएको अव�थामा 
अ��य� �माणको आधारमा िववािदत िवषयव�तकुो 
िन�य�ल गनु�पन� । 

�ितवादी पोडे भ�ने िवरबहादरु तामाङक� 
�ीमती कुमारी तामाङले �ितवादी िवरबहादरुले 
िनजलाई फोन गरी मा�छे मारकेो भनी जानकारी 
िदएको भनी घटना िववरण कागज लेखाएको 
देिख�छ । िनजलाई  सो  घटनाको जानकारी 
घटना�थलमा उपि�थत रहेका िनजका �ीमान् ् 

�वयंले घटना घिटसकेको त�ु�तपिछ िदएको 
देिख�छ । िनजले आ�नै �ीमान् ् तथा �ीमान् का 
दाजकुो िव��मा गई �य�तो कागज �यहोरा 
लेखाउन ु पन� कुनै कारण िमिसल संल�न कागजबाट 
देिखदँनै । यसका अित�र� घटना घटाउने �ितवादी 
सोमबहादरु तामाङले अदालतमा उपि�थत भई 
सो वारदात आफूले घटाएको र यम�सादको म�ृय ु
आफूले ढुङ्गाले िहका�एको चोटको कारण भएको हो 
भनी बयान गरकेो देिख�छ । िनजले अनसु�धानको 
�ममा एवम् अदालतमा लेखाएको बयानमा खासै 
फरक नरहेकोले �य�तो बयान अ�य �माणबाट 
समिथ�त भएको अव�थामा �यसलाई �माणमा िलन ु
पन� ह��छ । �ितवादी पोडे भ�ने वीरबहादरु तामाङले 
अनसु�धानको �ममा आरोिपत कसरु �वीकार गर े
पिन अदालतमा आई बयान गदा� इ�कार रहेका छन् । 
�ितवादी सोमबहादरुको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान �यहोरा एवम् अदालतको बयान �यहोराबाट यी 
�ितवादी आफंँैले कुटिपट नगर ेपिन िनजले मतृकलाई 
समातेको अव�थामा �ितवादी सोमबहादरुले ढुङ्गाले 
�हार गरकेो कारण यम�सादको म�ृय ु भएको त�य 
�थािपत ह�न आएको दिेखने । 

�ितवादी पोडे भ�ने िवरबहादरुले मतृकलाई 
समातेको अव�थामा �ितवादी सोमबहादरुले 
ढुङ्गा र म�ुकाले पटकपटक �हार गरी यम �साद 
ितिमि�सनाको कत��य गरी ह�या गरकेो देिखएकोले 
�ितवादी सोम�साद तामाङको काय� मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी १ नं.िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु भएकोले िनजलाई सोही १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी पोडे भ�ने िवरबहादरु 
तामाङले वारदात�थलमा उपि�थत रही मतृकलाई 
घेरा हाली समाती मतृकलाई भा�न उ�कन निदई �यान 
मान� संयोग पारकेो देिखएकोले िनजको उ� काय� 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको १७(२) नं. 
िवपरीतको कसरु भएकोले िनजलाई सोहीबमोिजमको 
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सजाय ह�ने ।
वारदात िमित र समयमा �ितवादीह� 

र�सीसमेत सेवन गरकेो बेला मतृकले �ितवादीह�लाई 
गाली गलौज गरकेो कारण सोही समयमा झैझगडा 
ह�दँा �ितवादीले वारदात�थलमा रहेको ढुङ्गा उठाई 
िहका�उदँा यम �सादको म�ृय ुभएको देिख�छ । यसरी 
वारदात घटाउन मतृकको �यसवेलाको ि�याकलापले 
नै मह�वपूण� भूिमका खेलेको देिख�छ । यसका अित�र� 
�ितवादी सोमबहादरुले अनसु�धानको �ममा एवम् 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� आरोिपत कसरुमा 
सािबत भई �याय िन�पणमा सहयोग गरकेो देिखदँा यी 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखदँा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�न उपय�ु ह�ने भनी 
राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादीम�येका सोमबहादरु तामाङको 
हकमा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद सजाय गरी �ितवादी िवरबहादरु तामाङको 
हकमा १७(२) नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय गरकेो 
िस�धपुाल�चोक िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादी सोमबहादरु तामाङको हकमा 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
को कसरुमा सोही नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने र �ितवादी पोडे भ�ने िवरबहादरुको हकमा 
ऐजन ऐनको १७(२) नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरकेो िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।१।९ को 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर भई �ितवादी सोमबहादरु 
तामाङको हकमा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६७-CR-०३०९, ०६७-
CR-०३६८, गैरकानूनी स�पि� आज�न गरी ��ाचार 
गरकेो, नेपाल सरकार िव. आमोदान�द िम�समेत,  
आन�दमोहन िम� िव. नेपाल सरकार

�ितवादी आमोदान�द िम�ले आ.व. 
२०५९/०६० स�ममा तलब �.१२,७५,०२४।– 
�ा� गरकेो भनी िववरणसिहत िजिकर िलएको 
पाइयो । सोही िववरणलाई मा�यता िदई जाचँ अविधमा 
िनज �ितवादीले �.१२,७५,०२४।- तलबभ�ा 
�ा�त गरकेो भनी िवशेष अदालतले ठहर गरकेो 
देिखयो । उि�लिखत त�य िनजामती 
िकताबखानालगायत िनज स�बि�धत सरकारी 
काया�लयह�मा रहेका अिभलेखह�बाट समिथ�त 
भएको देिख�छ । उि�लिखत िववरणमा िव�ास गन� 
नसिकने कुनै िच�ब�ुदो कारण ��ततु ह�न आएको 
छैन । �ितवादी आमोदान�दले स�पूण� सेवा अविधमा 
तलबभ�ाबापत �. १२,७५,०२४।– आज�न गरकेो 
भनी ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब 
देिखने ।

िमित २०३८।५।२२ मा सशंोिधत िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०२१ (अठार� संशोधन) को  
िनयम ११(१७) बमोिजम रा��सेवक कम�चारीले 
वािष�क �पमा खाई पाई आएको एक मिहनाको तलब 
बराबरको रकम दश� खच� पाउने गरकेो दिेख�छ । 
भ�ा रकम चाड-पव�मा खच� गन�को लािग िदएको ह�दँा 
�यसलाई आयमा गणना गन� िम�दैन भनी अिभयोजन 
प�को िजिकर रहेको छ । व�ततुः सो रकम चाड-
पव�मा खच� गन� िदएको र खच� ह�ने कुरा �वभािवक पिन 
छ । तथािप खच� भएर जाने भएको कारणबाट मा� कुनै 
वैध�पमा भएको आयलाई आयको �पमा गणना गन� 
नै निम�ने ह�दँनै । �ितवादी आमोदान�द िम�ले वैध 
तवरबाट सो रकम आज�न गरकेो दिेखदँा उि�लिखत 
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�.१,०९,०६५।– लाई आयको �पमा गणना गरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला मनािसब देिखने ।

�ितवादी आमोदान�द िम�बाट पेस भएको 
तलब भ�ाको चाट�बाट आ.व. २०२६/२०२७ मा 
�. २,२५०।-, आ.व. २०३४/०३५ मा �.२,२४०।, 
आ.व. ०३५/०३६ मा �.३,६३३।-, आ.व. 
२०३६/०३७ मा �.७,६६५।-, आ.व. २०४५/०४६ 
मा �.१४,७५२।- र आ.व. २०४७/०४८ मा 
�.९,९४०।- समेत गरी कूल �.४०,४८०।- �थानीय 
भ�ा पाएको भ�ने देिख�छ । िनजले सोबमोिजम रकम 
भ�ुानी पाएको होइन भनी अिभयोजन प�बाट कुनै 
िजिकर ��ततु ह�न आएको देिखएन । �थानीय भ�ा 
पिन आय नै हो । यसलाई वैध आयको �पमा गणना 
गन� नह�ने कुनै उिचत कारण देिखदँनै । तसथ� �थानीय 
भ�ाबापतको �. ४०,४८०।– लाई आयको �पमा 
गणना गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब ह�ने ।

तीन दशकभ�दा बढी अविध सरकारी 
सेवामा रही रा.प.�थम �ेणीको पदबाट सेवािनवतृ 
भएका �यि�ले आ�नो सेवाकालमा उि�लिखत 
रकम भ�ाबापत �ा� गरकेो ह�न ु �वभािवक पिन 
देिख�छ । यस त�यलाई अिभयोजन प�ले 
यिु�य�ु�पमा ख�डन गन�सकेको देिखएन । तसथ� 
उपयु��अनसुारको �.६४,३५७।– लाई �ितवादी 
आमोदान�द िम�को वैध आयको �पमा गणना गन� 
ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

िवदशे �मणमा जादँा �ा� गरकेो सबै रकम 
(डलर) बचत नै ह��छ भ�ने पिन होइन । पाकेट खच� भनी 
�दान ग�रने �यूनतम् मा�ाको �यस�कारको रकमबाट 
केही बचत ह�न ु�वभािवक भए पिन स�पूण� रकमलाई 
बचत भएको मा�न ुमनािसब ह�दैँन ।  बंगलादेश जादँाको 
१,२०० डलर ख�रद गरकेो भनी �ितवादीले िजिकर 
गरकेोमा सो रकम िनजले डलर ख�रद गरकेोतफ� को 
खच�को �पमा गणना भएकै छ । यी सम� प�मा 

�ि�गत गदा� �ितवादी आमोदान�दले िवदेश �मणका 
�ममा �ा� गरकेो भिनएको �.५,१०,८३९।– 
म�ये �.३,०८,००२।– बचत भएको भनी िवशेष 
अदालतबाट ठहर ग�रएकोलाई अनिुचत मा�न    
निम�ने । 

िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट ज�मा 
�. ३,२७,०३४।– ऋण / सापटी िलएको त�य समिथ�त 
ह�न आएको देिख�छ । स�ंथागत�पमा अिभलेख रहने 
यस�कारको ऋणको िवषयमा अ�यथा तक� िवतक�  
ग�ररहन ुपन� कारण पिन देिखदँैन । तसथ� �माणबाट 
समिथ�त ह�न आएको रकम �.३,२७,०३४।- लाई 
�ितवादी आमोदान�द िम�को आयतफ�  गणना गरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला मनािसब दिेखने । 

�ितवादी अिजतकुमार िम�ले िनज मि�टपप�स 
सेिभङ ए�ड फाईना�स क�पनी, राजिवराजमा २०५५ 
सालदेिख काय� गरी २०६० सालस�ममा ज�मा �. 
४,००,९३४।-  तलबबापत पाएको भनी िजिकर गरकेो 
देिख�छ । आरोपप� (तािलका नं. ८) मा पिन िनजले 
सोबमोिजम आय आज�न गरकेो कुरा उ�लेख भएको 
र उ� मि�टपप�स सेिभङ ए�ड फाईना�स क�पनीको 
िमिसल सलं�न िमित २०६२।२।१३ को प�बाट समेत 
सो त�य समिथ�त भएको दिेखदँा �. अिजतकुमार 
िम�को तलब, भ�ाबापत आिज�त �. ४,००,९३४।– 
लाई आयको �पमा गणना गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला मनािसब ह�ने ।

अिजतकुमार िम�को प�नीले दाइजोबापत 
पाएको भिनएको �.११,००,०००।– म�ये ३ लाख 
खच� भई बाकँ� रहेको �.८,००,०००।– आयमा 
गणना ग�रन ु पछ�  भनी �ितवादीले िलएको िजिकर 
त�यसङ्गत �पमा पिु� ह�न आएको दिेखदैँन । 
सामािजक �यवहार सधुार ऐन, २०३३ मा �यवि�थत 
�ावधानका �ि�ले पिन यो रकमलाई मा�यता �दान 
गनु�  उिचत र तक� सङ्गत ह�दैँन । तसथ� टीकाटालो र 
दि�णाबापत �. १८,०००।– मा� आयतफ�  समावेश 
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गरी गणना गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब 
ह�ने ।

अिजतकुमारका नाउमँा टेिलफोन लाईन 
जडान भएको र २०५६ साल माघपिछ रणे ु दासको 
नाममा ह�ता�तरण भएको त�यस�म ख�ुन आएको 
देिख�छ । तर िनज अिजतकुमार िम�ले P.C.O. 
स�चालन गरकेो र २,०७,०००।– टेिलफोनबाट �ा� 
भएको भ�ने कुरा कुनै �माणबाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखदँैन । �ितवादीह�को अ�ययन, पेसाको �कृित, 
सामािजक हैिसयतलगायतका सम� प�मा िवचार गदा� 
टेिलफोनबाट यस�कारको कारोबार र आ�दानी भएको 
कुरा िव�सनीय देिखदँनै । व�तगुत त�य र �माणबाट 
समिथ�त ह�न नआएका यस�कारको रकमलाई 
आ�दानीको �पमा मा�यता �दान गनु�  कुनै �ि�ले पिन 
उिचत नह�ने ।

टेिलफोन जडानबापतको लागत �ितवादीले 
खच�को �पमा देखाएको पिन पाइएन । लगानी वा खच� 
केही पिन नगरी आ�दानी मा�ै भएको भ�ने िकिसमको 
िजिकर मनािसब देिखदँनै । तथािप सरकारी दररटेमा 
�.५,०००।– लागतमा टेिलफोन जडान ह�ने गरकेो 
देिखदँा टेिलफोनबापत �. ५,०००।– आयमा समावेश 
गनु�  मनािसब देिखयो । सोभ�दा बढी आय भएको 
कुरा �वीकार गन� सिकँदनै । तसथ� टेिलफोनबापत 
�.१,००,०००।– आयको �पमा गणना गन� ठहर 
गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब देिखएन । 
टेिलफोन िब��तफ�  �.५,०००।– मा� आयको �पमा 
गणना ह�ने ।

�ितवादी आमोदान�दले परामश� सेवा 
स�बि�धत कितपय काम सयं�ु उप�म (Joint 
Venture) मा गरकेो देिखदँा भ�ुानी पाएको सबै 
रकम िनजको मा� आ�दानी भएको मा�न सिकने 
अव�था देिखदँैन । यसका अित�र� यसरी परामश� 
सेवाको काय� गदा� कितपय �शासिनक तथा �ािविधक 
�कृितका खच� ह�ने र �ा� आयमा आयकर ला�ने 

कुरा पिन �वभािवक छ । परामश� सेवा भ�दमैा आय 
मा�ै ह�ने, सो आय आज�न गदा� खच� नह�ने भ�ने कुरा 
ह�दैँन । तथािप उपयु��अनसुारको िववरण पथृक-पथृक 
देिखने ��ट त�याङ्कको अभाव देिखदँा यसलाई 
�यायोिचत अनमुानका आधारमा िन�पण गनु�पन� 
देिख�छ । तसथ� परामश� सेवाबाट �ा� भएको रकम 
�. २१,०१,३४४।६० म�ये ५०% रकमस�म िनज 
�ितवादी आमोदान�द िम�को आय मा�न सिकने 
देिखदँा सोबमोिजम ह�न आउने �. १०,५०,६७२।३० 
मा� िनजको वैध आयमा गणना ह�ने देिखयो । यसरी 
गणना नगरी अ�यथा आय कायम ह�ने ठहर गरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला िमलेको नदिेखने ।

आशँ ु क�स��सन �ा.िल.बाट भएको 
आ�दानीम�ये ५०% रकमलाई मा� �ितवादी 
वीणा िम�को आयको �पमा गणना गनु�  मनािसब 
देिख�छ । िवशेष अदालतले �.६,९४,८१८।५० 
आयको �पमा गणना गरकेो उिचत देिखएन । तसथ� 
क�पनीले गरकेो आय �.७,१२,९१०।६३ को 
आधा अथा�त् �. ३,५६,४५५।३१ मा� �ितवादीको 
आयमा समावेश गरी गणना गनु�पन� देिखयो । सोबाहेक 
�माणबाट समिथ�त नभएको �ितवादीले िलएको 
िजिकरअनसुारको थप रकमलाई आयको �पमा 
मा�यता िदन निम�ने ।

�ितवादी िवणा िम�का नामको का.म.न.पा. 
वडा नं. २(ग) िक.नं. २३९ को ०-२-१-० ज�गा, 
वडा नं.७ िक.नं. १९६ को ०-८-१-१ ज�गा, िक.नं. 
२३४ को ०-५-३-१.५ ज�गा र िक.नं. २३५ को 
०-५-३-१.५ ज�गा तथा �ितवादी अिजतकुमार 
िम�का नामको का.म.न.पा. वडा नं. २४(ख) िक.नं. 
७५७ को ०-१-०-० ज�गा, स�री िज�ला ितलाठी 
गा.िव. स.३ िक.नं. ५१८ को ०-५-० ज�गा र वडा नं. 
४ िक.नं. २७० को ०-१-१५ ज�गासमेत गरी ज�मा 
�.५,४९,६००।- मा िब�� भएको कुरा आरोपप�को 
तािलका नं. १४ बाट दिेखन आएको छ । रिज��ेशन 
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भएका िलखतको �ितिलिपसमेतका कागजातबाट 
सो त�य समिथ�त भएको देिख�छ । यसरी ज�गा 
िब��बाट �.५,४९,६००।– आय भएको भनी िवशेष 
अदालतले समेत ठहर गरकेो छ । सोबाहेक भारतको 
फारिवसग�जको ज�गालगायत अ�य ज�गा िब��बाट 
रकम �ा� गरकेो भनी �ितवादीले गरकेो िजिकर 
�माणबाट समिथ�त ह�न आएको पाइएन । अतः िलखत 
पा�रत गदा� उ�लेख ग�रएको मू�य अङ्कअनसुार 
ज�गा िब��बाट �ा� भएको ज�मा �.५,४९,६००।– 
आयतफ�  समावेश ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालतको 
फैसला मनािसब देिखने ।

अ�य िववाद िन�पणका स�दभ�मा 
अदालतबाट अपनाउने ग�रएको मापद�डलाई 
आधार मानेर २०५०/०५१ स�म �ितिबगाह वािष�क 
�.१६,०००।- र २०५१ पिछ (जाचँ अविधको) 
�ित िबगाह वािष�क �.२०,०००।- का दरले कृिष 
आय मा�ने भनी िवशेष अदालतबाट फैसला ग�रएको 
देिखयो । यसरी िहसाब गदा� �ितवादी वीणा 
िम�का नाउमँा रहेका ज�गाको कूल कृिष आय 
�.१२,६८,१६०।-, अरिव�द कुमार व�सका नाउकँो 
ज�गाबाट �. ४०,२००।– र �ितवादी अिजतकुमार 
िम�का नाउकँो ज�गाबाट �. ५,४३,०००।– गरी 
कूल �. १८,५१,३६०।– कृिष आय कायम ह�ने भनी 
ज�गाको िक.नं., �े�फल, �यसबाट भएको आयसमेतको 
फेह�र�त खलुाई िवशेष अदालतले फैसला गरकेो 
देिख�छ । ज�गामा �वभािवक�पमा खेती ग�रने र 
खेतीबाट आ�दानी �ा� ह�ने भएबाट कृिष आयको छु�ै 
िववरण / त�याङ्क नभएको भ�नेस�मको कारणबाट 
यसलाई आयमा समावेश गन� ई�कार गनु�  मनािसब 
पिन ह�दँनै । आय कायम गन� उपयु��अनसुार िनि�त 
मापद�ड अपनाई �यायोिचत अनमुान गनु�बाहेक अक� 
भरपद� िवक�प पिन देिखदैँन । अतः जाचँ अविधमा 
�ितवादीको कूल कृिष आय �.१८,५१,३६०।– 
भएको भनी ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसलामा 

�िुट रहेको मा�न निम�ने ।
जिहलेसकैु तयार गन� सिकने घरसारको 

करारनामा ज�ता कागजको आधारमा यस�कारको 
घर बहालमा लगाएको भनी ठहर गनु�  िबलकुलै उिचत 
ह�दैँन । यस अव�थाको भाडा रकम भनी ग�रएको 
दाबीलाई मा�यता �दान गदा� गैरकानूनी�पमा आज�न 
गरकेो स�पि�लाई वैध बनाउने सिजलो बाटो �दान 
ग�रएको प�रणाम पैदा ह�ने अव�था रह�छ । तसथ� 
भारतीय दतुावासको िव�ालयले भाडामा िलएबापत 
बझुाएको भिनएको �.४,८०,०००।– आयमा गणना 
ह��छ । सोबाहेक अ�य घर भाडाबापत आय भएको 
भनी �ितवादीले िजिकर गरकेो अ�य कुनै पिन रकमको 
प�्ुयाई भरपद� र िव�सनीय �माणबाट समिथ�त 
ह�न आएको नदेिखएको ह�दँा आयको �पमा गणना 
गन� िमलेन । घरभाडाबापत भनी िवशेष अदालतबाट 
�. ९,७८,७५०।– आयमा समावेश ह�ने ठहर गरकेो 
फैसला उि�लिखत हदस�म मनािसब नदेिखने ।

भरपद� र िव�सनीय �माण�ारा 
समिथ�त नभएको अ�मािणत िजिकरका आधारमा 
�ितवादीले आय आज�न गरकेो भनी ठहर गन� िम�ने 
देिखएन । िविवध शीष�कमा आय भनी �ितवादीले 
उ�लेख गरकेो रकमलाई आयको �पमा गणना नगरकेो 
िवशेष अदालतको फैसला मनािसब दिेखने ।

बकसप�को मा�यमबाट �ा� भएका सबै 
स�पि� िबनामू�य �ा� भएका ह�न् भनी िन�कष� 
िनका�न ु वत�मान नेपाली समाजको यथाथ�िवपरीत 
ह��छ । मू�य च�ुा गररे स�पि� आज�न गन� र िलखत 
पा�रत गदा� �यहोरास�म बकसप� उ�लेख गन� कुरा 
आम �चलनको िवषय हो । यसलाई नै कुनै मू�य 
नचकुाई स�पि� �ा� भएको िनणा�यक आधार मािनयो 
भने अनिुचत, अ�वभािवक, अ�यवहा�रक प�रणाम 
पैदा ह�नकुा साथै गैरकानूनी आय वा स�पि�लाई 
वैधािनकता �दान गन� अनिुचत मा�यम ब�न प�ुने 
अव�था रह�छ । यस�कारको असङ्गत प�रणाम 
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आउने गरी बकसप�लाई केवल “बकस” को �पमा 
मा�यता िदन ुउिचत नह�ने । 

वा�तवमा बि�ससको �पमा बकस पाएको 
हो वा पा�रत िलखतमा स�म बकसप� नामाकरण 
ग�रएको हो भ�ने कुरा िवचारणीय ब�दछ । अ�यथा 
बकसको �योजन �मािणत नभएस�म बकसप� 
नामाकरण ग�रएको िलखतको मा�यमबाट ज�गाको 
हक ह�ता�तरण भई आएको स�मको कुराले मा� 
�वतः स�पि�को वैधािनक �ोतको प�्ुयाई ँ भएको 
मा�न नसिकने । 

�ितवादी आमोदा�द िम� तथा िनजको 
एकासगोलको प�रवारका सद�यह�को नाममा जाचँ 
अविधमा �. १५,२२,५७५।– मू�यको ज�गा ख�रद 
(�ा�) भएको देिखएको छ । �ितवादीले २०४३ 
सालदेिख लगभग हरेक वष� उ�ले�य मू�यका ज�गा 
ख�रद गरकेो कुरासमेत मािथ ��ततु िववरणबाट ��ट 
ह��छ । िसिमत पा�र�िमक आय ह�ने रा��सेवकले 
यसरी हरके साल ज�गा ख�रद गन� कसरी स�भव भयो 
भ�ने ��को यिु�य�ु जवाफ िदन �ितवादीले सकेको 
देिखदँैन । उि�लिखत ज�गाको त�काल �चिलत मू�य 
यितनै हो भनी व�तुगत आधारमा यिकन गन� सिकने 
अ�य भरपद� आधार ��ततु ह�न आएको नदेिखए पिन 
मालपोत काया�लयबाट िलखत पा�रत ह�दँा उ�लेख 
ग�रएको मू�य भ�दा ज�गाको वा�तिवक मू�य िनकै नै 
बढी िथयो भनी �वभािवक र �यायोिचत�पमा अनमुान 
गन� सिक�छ । यी सबै कुराको बाबजदु मालपोत 
काया�लयबाट िलखत पा�रत ह�दँा केवल रिज��ेशन 
�योजनका लािग िनधा�रण ग�रएको (�यूनतम) मू�यलाई 
िबगोको �पमा �वीकार ग�रएको छ । यसरी िबगो कायम 
गनु�  �ितवादीको िहतका �ि�ले पिन अनिुचत देिखदँनै । 
तसथ� जाचँ अविधमा �ितवादीले �.१५,२२,५७५।– 
मू�य बराबरको ज�गा ख�रद गरकेो (खच� भएको) भनी 
िवशेष अदालतबाट िबगो कायम गरकेो मनािसब दिेखन 
आउने । 

घरको मू�याङ्कन गन� �ितवेदक (वादीका 
सा�ी) राजे��मान �े�ले सरकारी दररटेको आधारमा 
मू�याङ्कन गरी �ितवेदन बझुाएको भनी बकप� 
गरकेो समेत देिख�छ । �ित वग�िफट �.४१९।- कायम 
गन� िम�ने होइन, सोभ�दा कम दररटेमा िनमा�ण ह�ने 
मापद�ड िथयो भ�नेतफ�  कुनै व�तगुत आधार ��ततु 
ह�न आएको पाइएन । तसथ� घर िनमा�ण खच� �ित 
वग�िफट �. ४१९।- का दरले िहसाब गरी िबगो कायम 
गरकेो कुरालाई अनिुचत मा�न िम�ने नदेिखने । 

घर िनमा�णको लागत शहरी िवकास 
तथा भवन िनमा�ण िवभागबाट िनधा��रत दररटेको 
आधारमा गणना गदा� १५% ओभरहेड क� र ५% 
ठे�का करसमेत समावेश ह�ने भएको र �ितवादीले 
आफंँैले घर िनमा�ण गरकेो भ�ने ह�दँा ओभरहेड 
क� र ठे�का कर ला�ने अव�था नह�ने भएकाले 
सोबापत कूल २०% लागत घटाउन ु पन� (क�ा ह�ने) 
देिख�छ । यसरी हे दा� �ितवादीको काठमाड�, 
लािज�पाट ि�थत चार त�ले घर िनमा�णको कूल लागत 
�. २३,९१,३४८।२२ देिखएकोमा �यसमा २०% 
रकम (�.४,७८,२६९।६४) घटाउदा (क�ा गदा�) 
कूल िनमा�ण खच� �. १९,१३,०७८।५७ कायम ह�ने 
देिखयो । तसथ� िवशेष अदालतले उि�लिखत 
घरको िनमा�ण लागत (त�कालीन अव�थाको) �. 
१९,१३,०७८।५७ कायम गरकेो फैसला �यायोिचत 
नै दिेखन आउने ।

�ितवादी आमोदान�द िम�ले िवशेष 
अदालतमा बयान गदा� टहराको भइुतँला �. 
२३,०००।- मा र मािथ�लो तला �. १७,०००।– 
लागतमा िनमा�ण भएको भनी दाबी िलएको देिखयो । 
ि�ल�थ ए�रया ४७८ वग�िफट र दईु त�लाको (टहरो 
नामाकरण ग�रएको) िनमा�ण काय� केवल ४०,०००।– 
को लागतमा भएको होला भनी मा�न सिकँदैन । 
यस स�ब�धमा �ािविधकले �थलगत अ�ययन गरी 
िदएको मू�याङ्कन �ितवेदनमा “टहरो” िनमा�ण खच� 
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�.२,०४,८००।९० भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । 
यसलाई अनिुचत वा बेमनुािसब मा�न ुपन� कुनै उिचत 
तक�  वा कारण दिेखन आएन । दईु त�लाको टहरो 
िनमा�ण गन� लगभग दईु लाख (�ित त�ला क�रब एक 
लाख) लागत लागेको भ�न ु �यायोिचत मा� नभएर 
स�भािवत खच�को तलुनामा नग�य मा�ाको लागत 
भ�ने पिन दिेख�छ । यस अव�थामा उ� टहरो िनमा�ण 
लागत �.२,०४,८००।९० कायम गरी सो रकमलाई 
�ितवादीको खच�तफ� को िबगोको �पमा गणना गनु�पन� 
देिखन आउने ।

कूल २०४८ वग�िफटको दईु त�ले घर 
२०५६ - २०५९ सालमा िनमा�ण गदा� केवल �. 
५,८८,०००।– लागत मा� लागेको होला भनी मा�न 
सिकने अव�था देिखदँनै । �ािविधकबाट ग�रएको उ� 
घरको मू�याङ्कन �ितवेदनमा भइुतँला २०५६/०५७ 
सालमा र पिहलो तला २०५९/०६० सालमा िनमा�ण 
स�प�न भएको र िनमा�ण स�प�न ह�दँाको वष�को दर 
रटेमा िबजलुी, �यािनटरी, साइट Development र 
िफिनिसङको मू�यसिहत घर िनमा�णको लागत �. 
१४,४८,६५२।५२ र मू�याङ्कन ह�दँाका अव�थाको 
मू�य �. १६,३७,९९०।४० (िनमा�ण लागत) कायम 
ह�ने भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । अ�यथा �मािणत 
नभएको अव�था ह�दँा स�बि�धत �ािविधकबाट 
पेस भएको मू�याङ्कन �ितवेदनका आधारमा घर 
िनमा�णको लागत कायम गनु�  नै मनािसब दिेखने । 

�ितवादी आफंँैले िनमा�ण गर े गराएको घर 
देिखदँा �ािविधकबाट ग�रएको मू�याङ्कनमा उ�लेख 
ग�रएको लागत मू�यमा ठेकदारको ओभरहेड क� 
भनी १५% र ठे�का करबापत भनी ५% गरी कूल 
२०% घटाई मू�य कायम गन� �याियक �चलनअनसुार 
उि�लिखत घरको िनमा�ण मू�य (खच�) कायम गनु�पन� 
देिख�छ । यसरी गणना गदा�  �ितवादीको स�तरी 
िज�ला, इटहरी िव�णपुरुमा िनिम�त दईु त�ले प�क� 
घरको �ािविधक मू�याङ्कनमा उ�लेख भएको 

िनमा�ण लागत �.१४,४८,६५२।५२ को २०% 
रकम (�.२,८९,७३०।५१) क�ा गदा� ह�न आउने 
�.११,५८,९२२।०१ िनमा�ण लागत कायम गरकेो 
िवशेष अदालतको ठहर मनािसब नै देिखने । 

फिन�चरको हकमा मू�याङ्कन �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको �.२,२७,८००।- को आधा 
अथा�त् �.१,१३,९००।- र िव�तुीय उपकरणको 
हकमा मू�याङ्कन �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
�.१,२५,०००।– गरी कूल सजावट खच� 
�.२,३८,९००।– कायम गन� ठहर गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसला मनािसब नै दिेख�छ । सामा�य 
िववेक �योग गरी िवचार गदा� पिन काठमाड�को घरको 
िव�तुीय सामानसिहत सजावटको मू�य (लागत) 
केवल �.२,३८,९००।- कायम गरकेोलाई बढी मू�य 
कायम गरकेो भनी मा�न सिकने नदिेखने । 

अ�ययनको �ममा िव�िव�ालयको 
अिभलेखमा नआउने वा नदेिखने अ�य रकमको अकं 
खलुाइएको देिखदैँन । िश�ण स�ंथामा बझुाएको फ� वा 
श�ुकबाहेक पिन अ�ययनको �ममा अ�य उ�लेखनीय 
रकम खच� ह�ने गद�छ भ�ने कुरा एउटा �यवहा�रक 
वा�तिवकता हो । तथािप सोतफ�  कुनै व�तगुत आधार 
खलुाई �प��पमा आरोपप�मा दाबी ग�रएको नदेिखदँा 
�यस�कारका अ�य �वभािवक खच� स�ब�धमा अिहले 
थप िववेचना ग�ररहन ु परने । अिजतकुमार िम�को 
पढाइका स�दभ�मा सन् १९८८ देिख १९९४ स�म 
६ वष�मा (सरदर वािष�क �.९,६००।– का दरले) 
ज�मा �.५७,६००।– मा� खच� भएको भनी खच� 
कायम ग�रनलुाई पिन �ितवादीका प�मा उदारता 
नै अपनाएको मा�न सिक�छ । यसरी कायम ग�रएको 
अ�ययन खच�लाई जनुसकैु मापद�ड अपनाएर 
जनुसकैु कोणबाट िव�ेषण ग�रए पिन अनिुचत भ�न 
िम�ने अव�था देिखदँनै । तसथ� �ितवादी आमोदान�द 
िम�को छोराछोरीह�को अ�ययनमा लागेको खच� �. 
१६,०८,४४५।– लाई िनजको खच�तफ� को िबगोमा 
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समावेश गरी गणना गनु�  मनािसब दिेखने । 
आमोदान�द रा��सेवक कम�चारीको 

हैिसयतले जाचँ अविधमा िफिलिप�स, थाई�या�ड, 
नेदर�या�ड, बेलायत, डेनमाक� , बंगलादेश (३ पटक) र 
जापान (३ पटक) समेत गरी ११ पटक िवदशे �मणमा 
गएको त�याङ्क ��ततु ह�न आएको छ । आरोपप�को 
तािलका नं.१० मा सटहीको िव�ततृ फेह�र�त 
उ�लेख भएको छ । िवदेश �मणमा जादँा सटही गरकेो 
उि�लिखत रकमभ�दा अ�यथा रकम सटही गरकेो 
िथयो भनी �ितवादीले त�यय�ु आधार ��ततु गरी 
�माण�ारा पिु� गन�सकेको देिखदँनै । तसथ� डलर 
ख�रदतफ�  �.४,७५,४९०।- �ितवादीको खच�तफ� को 
िबगोमा समावेश ह�ने भनी िवशेष अदालतबाट ठहर 
गरकेो मनािसब नै दिेखने । 

आमोदान�द िम�को नामको निवल ब�क, 
काि�तपथ र छोरा अिजतकुमार तथा वैधनाथ िम�को 
संय�ु नामको खाता ब�द ग�रएको देिख�छ । चाल ु
अव�थामा रहेका अ�य खातामा �.३,०३४।५७ 
मौ�दात रहेको रा.वा.ब�क राजिवराज र मि�टपप�स 
सेिभङ्ग ए�ड इ�भे�मे�ट फाइना�स क�पनी 
राजिवराजको िमिसल संल�न �माणबाट समिथ�त 
भएको छ । पनुरावेदक �ितवादीले समेत सो कुरा 
�वीकार गरकेो ह�दँा �.३,०३४।५७ �ितवादीको 
िबगोमा समावेश गरकेो उिचत नै देिखने । 

स�बि�धत ब�क तथा िव�ीय स�ंथाबाट 
उपल�ध भएका �ितवादी आमोदान�द िम�सिहत 
िनजका प�रवारका सद�य �ीमती िवणा िम�, छोरा�य 
अिजतकुमार िम� र अरिव�द कुमार िम�को नामको 
सेयर �माणप�को �ितिलिपसमेतबाट सेयरस�ब�धी 
िववरण समिथ�त भएको देिख�छ । तसथ� सेयर ख�रद 
गदा�को �.१०,७८,०००।- �ितवादीको खच�तफ� को 
िबगोमा समावेश गरी गणना ह�ने ठहर गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।  

व�ततुः �याय िन�पणका स�दभ�मा िनयिमत 

दैिनक जीवन-यापनका लािग ह�ने गरकेो खच�लाई 
नजरअ�दाज ग�रयो भने तक� पूण� िन�कष� (Logical 
Conclusion) िनका�न सिकँदैन । िबहान बेलकुा 
दईु छाक खाना, एकसरो लगाउने कपडा, िबरामी ह�दँा 
गनु�पन� सामा�य उपचार, केही चाड-पव� उ�सवह�मा 
ह�ने �वभािवक खच�, िववाहलगायतका कितपय 
अिनवाय� सामािजक �यवहार ज�ता कुरामा िन�य 
पिन िनयिमत�पमा खच� ह�ने गद�छ । यो कुनै अनिुचत 
वा अ�यवहा�रक प�रक�पनाको कुरा होइन, हरके 
मािनसको जीवनको �वभािवक, िनयिमत र आधारभूत 
यथाथ� हो । यस प�मा िववेकपूण� �ि� प�ुन सकेन भने 
�याियक िन�कष� अधरुो र अपूण� ह�न प�ुने । 

��ाचारस�ब�धी म�ुामा �ितवादीको 
आ�दानी र खच�को मू�याङ्कन गदा� िनयिमत�पमा 
ह�ने खच� स�ब�धमा पिन िववेकपूण��पमा िवचार 
ग�रन ुअिनवाय� ह��छ । भएका सबै आ�दानी स�पि� 
जोडेको शीष�कमा देखाउने र िनयिमत�पमा भएको 
दैिनक खच�लाई हेद� नहेन� वा गणना नै नगन� हो भने 
“��ाचारमै�ी �यायशा�को िनमा�ण” ह�न जा�छ । यो 
�याियक �ि�ले �वीकाय� िवषय ह�न नस�ने । 

आ�दानी र खच�को िन�पण गदा� 
िनयिमत�पमा खच� भई जाने कुरालाई िवचार गररे 
नै बचत (सि�चत) भएको अङ्क िनधा�रण ग�रन ु
पद�छ । यसरी खच�को अङ्क िनधा�रण गन� अ�य उपय�ु 
वैकि�पक आधार ��ततु ह�न नआएकाले रा��सेवकले 
मािसक�पमा पाएको पा�र�िमकलाई आधार 
मानेर सो पा�र�िमक रकमको आधास�म िनयिमत 
जीवनयापनका लािग खच� ह�ने र आधा रकमस�म 
सि�चत ह�ने भनी ठहर गनु�  तािक� क र िववेकपूण� 
देिख�छ । आरोपप�मा दाबी ग�रएको कूल खच� रकमको 
सीमािभ� रहेर यस�कारको खच�बापतको रकम गणना 
गन� सिकने नै ह��छ । यस अव�थामा दाबीभ�दा बािहर 
गएर िनण�य ग�रएको भ�ने नह�ने । 

�ितवादी आमोदान�द िम�ले जाचँ 
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अविधमा ज�मा �.१२,७५,०२४।– पा�र�िमक 
�ा� गरकेो दिेखएको छ । सो रकमको आधा अथा�त् 
�.६,३७,५१२।– लाई िनज �ितवादीको ५ जना 
प�रवारको भरण-पोषणका लािग भएको िनयिमत 
जीवन-यापन खच�को �पमा गणना गनु�  मनािसब 
देिख�छ । सेवा �ार�भ गरकेो २०२४ सालदेिख 
२०५९ सालस�म सरदर वािष�क �.१८,२१४।६२ 
(मािसक सरदर �.१,५१७।८८) का दल� क�रब ३५ 
वष�को �. ६,३७,५१२।– िनयिमत जीवन-यापन खच� 
भएको भनी ठहर गनु�  िववेकसङ्गत नै ह�ने ।

�ितवादी आमोदान�द िम�को जाचँ 
अविधमा ज�मा आय �.६८,३५,९८३।६१ आज�न 
भएको देिखयो । िनजले सो जाचँ अविधमा ज�मा 
�.८८,४०,७५७।१५ खच� गरकेो पाइयो । यसरी 
�ितवादीले �ोत नखलेुको (आय�ोत पिु� नभएको) 
�.२०,०४,७७३।५४ खच� गरकेो देिखन आयो । 
आ�दानीको वैध �ोत देिखन नआएको ह�दँा उ� रकम 
�.२०,०४,७७३।५४ �ितवादी आमोदान�द िम�ले 
अवैध �पमा अथा�त् ��ाचार गरी आज�न गरकेो भनी 
ठहर गनु�पन� देिखन आउने । 

शा�को िनमा�ण �याय �ाि�का लािग 
ह�नपुद�छ, आपरािधक काय�को दािय�वबाट अनिुचत 
�पमा छुट पाउने गरी मापद�ड र िस�ा�त िनमा�ण 
ग�रन ुउिचत नह�ने । 

��ाचार �वेति�वी अपराध (White-Collar 
Crime) हो, कितपय अव�थामा यसको �व�प 
संगिठत अपराध (Organised Crime) �कृितको 
पिन ह��छ । समाजका पढे-लेखेका, टाठा-बाठा र 
साव�जिनक अि�तयारी �ा� �यि�बाट नै ��ाचारको 
कसरु ग�रने भएकाले पिन ��ाचारको अपराध लकुाउने 
स�भावनाह� धेर ैरह�छन् । यस�कारको संवेदनशील 
िवषयमा �याय िन�पणका लािग अपनाउने िस�ा�त 
र मापद�डसमेत व�तगुत यथाथ� तथा �यवहा�रक 
वा�तिवकताअनकूुल �यायोिचत र तक� पूण�समेत ह�न 

वा�छनीय देिखने । 
िलखत रिज��ेशन गदा� उ�लेख गरकेो 

रकमलाई नै खच� (लागत) को िन�या�मक अङ्क 
मा�ने र बकसप� िलन-ुिदनकुो औिच�य, कारण र 
िव�सनीयता पिु� नभएको ि�थित कायम छँदाछँदै 
केवल िलखतमा बकसप� भ�ने श�द लेिखएस�मको 
कारणबाट �य�तो स�पि�लाई बकसको �पमा 
आिज�त भनी ठा�ने हो भने ��ाचार िनय��णस�ब�धी 
कानूनको काया��वयन द�ुह र द�ुकर ब�ने । 

��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ मा रहेका 
�ावधानलाई थप प�रमाज�न र िव�ता�रत �व�प �दान 
गद� जारी भएको ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ पूव�वत� 
ऐनकै िनर�तरता पिन हो । यसरी हेदा� स�दभ�अनसुार 
२०१७ वा २०५९ सालको ऐन उ�लेख भएको 
कारणबाट �याियक िस�ा�त र मा�यता�ितकूलको 
अ�यथा प�रणाम आउने ि�थित नदेिखने ।

��ाचारलाई २०१७ को ऐन तथा २०५९ 
सालको ऐन दवैुले कसरुको �पमा घोिषत गरकेो 
छ । �यसमा थप िवचारणीय प� के पिन देिख�छ भने 
�ितवादी आमोदान�द िम�ले �ोत नखलेुको स�पि� 
आज�न गरकेो अविध २०२४ सालदेिख २०५९/०६० 
सालबीचको अविध भ�ने दिेख�छ । यो अविध ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ लागू रहेको अविध हो । �यसैले 
त�काल �चिलत ऐनले �ितवादीको �ोत नखलेुको 
स�पि�लाई ��ाचारबाट आिज�त स�पि� मानेर कसरु 
कायम गरी सजाय गन� �यव�था गरकेो िथयो वा िथएन 
भ�ने कुरा यिकन गन�का लािग पिन सोपूव�वत� ऐनको 
स�दभ� उ�लेख गनु�  आव�यक र औिच�यपूण� ह�न 
आउने ।

कानूनतः �ितवादीले स�पि� �ाि�को �ोत 
�मािणत गन� नसकेको अव�थामा �य�तो स�पि� 
गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो मा�न ु पन� देिख�छ । 
यो कानूनी अनमुान (Statutory presumption) को 
िवषय हो । वैध आयभ�दा बढी खच� भएको देिखएमा 
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गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरकेो रहेछ भनी 
अनमुान गनु�पन� गरी ऐनले नै �प� माग�िनद�श गरकेो 
देिख�छ । यसरी ग�रने अनमुानलाई ख�डन गन� 
�माण प�ुयाउने भार �वयम् �ितवादीमा नै रह�छ । 
उि�लिखत कानूनी �ावधानका स�दभ�मा िवचार गदा� 
�ितवादी आमोदान�द िम�ले �.२०,०४,७७३।५४ 
बराबरको स�पि� आज�नको वैधािनक �ोत �मािणत 
गन�सकेको पाइएन । �यसैले त�कालीन अव�थाको 
मू�याङ्कनअनसुार कायम भएको स�पि�म�ये 
�.२०,०४,७७३।५४ बराबरको �ितवादीको 
स�पि�लाई गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो स�पि� 
भनी ठहर गनु�पन� देिखन आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी आमोदान�द िम�ले रा��सेवक 
(साव�जिनक पद) को द�ुपयोग गरी ��ाचार गररे �. 
२०,०४,७७३।५४ अवैध�पमा आज�न गरकेो दिेखन 
आयो । तसथ� िनजलाई ��ाचारको अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०६६/११/१९ को फैसला केही उ�टी ह��छ र 
�ितवादी आमोदान�द िम�ले �. २०,०४,७७३।५४ 
(बीस लाख चार हजार सात सय ि�हतर �पैया ँचौव�न 
पैसा) िबगो बराबरको �ोत नखलेुको रकम ��ाचार 
गरी आज�न गरकेो देिखदँा िनजलाई सािबक ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, दफा ७, दफा १० 
र दफा १५, सपिठत हाल �चिलत ��टाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २० बमोिजमको कसरुमा सोही 
कानूनी �यव�थाअनसुार िबगो �. २०,०४,७७३।५४ 
बमोिजम ज�रवाना भई १ (एक) वष� कैद सजायसमेत ह�ने 
ठहछ�  । यसका साथै अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९(ख) तथा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोिजम ��ाचार 
गरी आज�न गरकेो (�ोत नखलेुको) स�पि� जफत 
गनु�पन� भएकाले �ितवादीम�येका अिजतकुमार िम�को 
नाममा रहेको काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. 

२ लािज�पाट खोलागाल माग�, िक.नं. ७५८ को मू�य 
�.१,२७,५००।– कायम भएको ०-८-२-० ज�गा र 
सोमा बनेको मू�य �.१९,१३,०७८।५७ कायम भएको 
घरसमेत गरी त�कालीन मू�य �.२०,०४,७७३।५४ 
बराबरको हदस�म घर र घर रहेको ज�गासमेत जफत 
ह�ने ठहछ�  । लेिखएको हदस�म बाहेक अ�य कुरामा 
वादी नेपाल सरकारको तथा �ितवादी आमोदान�द 
िम�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः वासदुेव िगरी र रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१५७८, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), देवी�साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ तथा 
साझा �वा��य सेवा कम�चारी तथा आिथ�क �शासन 
िनयमावली, २०५४ को िनयम ७९ मा उ�लेख भएको 
�ि�याबाट िहनािमना असलुउपर गन� सिकने �यव�था 
रहेको भए तापिन ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
५९(ङ) ले रा��सेवक वा �यि�उपर म�ुा चलाउन 
बाधा नप�ुने �प�ट कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा 
��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ आकिष�त नै ह�ने ।

स�ंथाको काउ�टरको इ�चाज� भएपिछ 
आफूअ�तग�तका कम�चारीको काम कारोबार स�ब�धमा 
झनै बढी सजग रहन ुपन� िज�मेवार पदािधकारी �वयलें 
यित ठूलो प�रमाणको औषधी सट�  ह�दँासमेत आफू 
बेखबर रहेको िजिकर िलएको देिखदँा िनजको काम 
कारबाही असल िनयतबाट भएको होला भनी मा�न 
सिकने अव�था दिेखएन । आ�नो िज�मामा रहेको 
व�त ुअ� के कुन कारणबाट घटी ह�न गएको हो भ�ने 
स�ब�धमा आफूलाई जानकारी ह�न नसकेको भनी 
िजिकर िलई घटी ह�नपुन� व�तिुन�ठ आधार �माण 
िनजले पेस गन�सकेको नदिेखदँा िनजले वदिनयतपूव�क 
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लापरवाही साथ औषधी िहनािमना गरकेो पिु�ट ह�न 
आउने ।

�ितवादी दवेी�साद अिधकारीले आफू 
काय�रत रहेको साझा �वा��य सेवा भरतपरु शाखाको 
आ�नो िज�माको मू�य �. ३४,५७,४७९।३३ को 
औषधी हािन नो�सानी, िहनािमना गरी ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरु गरकेो 
ह�दँा सोही ऐनको दफा ३(१)(छ) बमोिजम िनज 
पनुरावेदक देवी�साद अिधकारीलाई ४(चार) वष� कैद 
र िबगोबमोिजम �.३४,५७,४७९।३३ ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरी नो�सानी भएको िबगो �.३४,५७,४७९।३३ 
साझा �वा��य सेवा सहकारी िलिमटेड काठमाड�ले 
�ितवादीबाट भराई िलन पाउने र िबगोको �याज 
भ�रपाउने �यव�था नह�दँा �याजतफ� को दाबी नप�ुने  
भनी िमित २०७०।३।९ मा िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६८-CI-०९९१, अंश चलन, 
सशुीला �े� िव. रामबहादरु �े�

अंशब�डाको १८ नं. ले आ�नो �ान वा सीप 
वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो अव�थामा �य�तो 
स�पि� अिंशयारको िनजी ठहरी ब�डा गन� कर ला�दैन 
तर िनजी �पमा �य�तो स�पि� आज�न गरकेो भ�ने 
पिु� गराउनपुन� दािय�व भने �य�तो अंिशयारउपर 
रहने । 

पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो �वआज�नबाट 
आिज�त स�पि� भने पिन आ�नो पित र आफूसमेत 

सगोलमै रहेको अव�थामा ख�रद भई आएको ज�गा र 
बनाइएको घर कसरी िनजको मा� एकलौटी हकको ह�ने 
भनी �प� आधार र कारण �ितवादीले िदन सकेको 
पाइएन । िनजी आज�न भनी िजिकर िलदँमैा सो पिु� 
ह�ने पिन होइन । िनजी आज�नको स�पि� भ�नेले सो 
कुरा �मािणत गनु�पन� र �यसरी �मािणत गन� नसकेको 
अव�थामा �य�तो स�पि� सगोलकै मा�नपुन� ह��छ । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६ ले अदालतले अनमुान 
गन� कुराह�अ�तग�त अ�यथा �मािणत नभएस�म 
ख�ड (क) मा एकाघरसगँका अिंशयारह�म�ये जनुसकैु 
अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
हो भनी अदालतले अनमुान गन� छ भ�ने �यव�था 
भएकाले िववािदत िक.नं. ३९८, ३९६ को ज�गा घर 
सगोलकै स�पि� देिखई वादीसमेतको हक ला�ने ।

वादी र पनुरावेदक �ितवादी लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध कायम रहेको अव�थामा दवैुको प�र�म र 
लगानीबाट िमित २०५६।१०।४ मा उ� िक.नं. ३९८ 
र ३९६ ज�गा राजीनामाबाट �ितवादी सशुीला �े�को 
नाममा आई उ� ज�गामा घर िनमा�ण गन�मा समेत 
दवैुको समान सहभािगता रहेको दिेखएको अव�थामा 
सगोलको स�पि�बाट वादीले अंश हक �ा� गन�स�ने 
नै देिखन आयो । यस अव�थामा िववािदत िक.नं. 
३९८ र ३९६ का घरज�गाबाट तीन भागको एक भाग 
वादी रामबहादरु �े�ले अंश हक पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः यीनै वादी �ितवादी भएको 
२०६५।४।२० मा िदएको अंश स�ब�ध िव�छेद म�ुामा 
परकेो िफरादप�को अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी २०६५।४।२० मा अंश स�ब�ध 
िव�छेद म�ुा िदएप�ात मा�ै िमित २०६६।२।११ 
गते राजीनामाबाट �ा� गरी �ितवादी सशुीला �े�को 
नाममा दता� कायम रहेको  िक.नं. ७०१  को ज�गा िनज 
पनुरावेदक �ितवादीको िनजी �वआज�न कायम गरी 
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ब�डा नला�ने ह�दँा स�ु भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी िक.नं. ३९६ र िक.नं. ३९८ 
घरज�गाको हकमा मा� तीन भागको एक भाग वादी 
रामबहादरु �े�ले पाउने ठह�याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।५।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम्  ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०९९२, अंशसिहत 
स�ब�धिव�छेद, सशुीला �े� िव. रामबहादरु 
�े� भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७३-CI-०२४४, अंश दपोट, 
सशुीला �े� िव. रामबहादरु �े�

तायदाती फाटँवारी पेस गन� दािय�व दवुै 
प�को रहने ह�दँा अंश म�ुा भ�दैमा स�पि�को िववरण 
पेस गन� दािय�व एक प�उपर मा� रह�छ भनी अक� 
प�को दािय�वलाई नजर अ�दाज गन� िम�दनै । िनवेदक 
वादीले तायदाती फाटँवारी पेस गदा� लो�ने �ितवादी 
रामबहादरु �े�को नाउकँो ज�गा पिन देखाउन ु िनज 
वादी �ीमती सशुीला �े�को समेत कत��य रहेकोमा 
सो कत��य िनज वादीले समेत पूरा गरकेो  देिखएन । 
�ितवादीको िज�माको स�पि�बाट वादीले अंश पाउने 
भइरहेको अव�थामा केवल तायदातीमा नदखेाएको 
मा� कारण वादीले एकलौटी पाउने, अ�य अंिशयारको 
हक ला�दैन भ�न ु�यायस�मत नह�ने ।

माइ�ो बस �ितवादी रामबहादरु �े�को 
नाममा नभई गोखा� सेिभङ ए�ड �ेिडट सहकारी सं�था 
िलिमटेड धनी र रामे�र िसवाकोटी ऋणी भई दता� 
कायम रहेको देिख�छ । अशं म�ुामा अंिशयारका नाउमँा 
रहेको स�पि�मा� ब�डा ला�ने ह��छ र अंश फाटँवारी 

िददँा आ�नो नाम िज�मामा रहेको स�पि� �प�सगँ 
खलुाएर िदनपुन� ह��छ । तर ��ततु म�ुामा �ितवादी 
रामबहादरु �े�कै नाममा नरहेको बा १ ख ९६३८ नं 
को माइ�ो बस अंिशयार भ�दा बािहरका उनाउ �यि� 
ऋणी र सहकारी स�ंथा धनी भई दता� रहेको उ� 
माई�ो बस दपोट ठहन� अव�था नदेिखदँा तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख नगरकेोले दपोट ठह�याई वादीको 
हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबीसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीले हाल आ�नो नाममा दता� कायम 
भएको ज�गाबाट तीन भागको एक भाग वादीलाई अंश 
िदन म�जरु नै रहेको देिखएको र िमनीबस �ितवादीको 
िनय��ण हक भोग भाग तथा नाममा समेत नरहेको 
अव�थामा �ितवादीले अशं दपोट गरकेो मा�न 
िमलेन । अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादीको नाममा हाल कायम 
ह�न आएको ज�गाबाट तीन भागको एक भाग ज�गा 
अंशबापत वादीले �ितवादीबाट छुट्याई िलने र बस 
आ�नो नाउमँा नरहेकोमा बसको दपोट नठहन� गरी 
भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत पाटनले िमित २०७१।३।३० मा  सदर गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम्  ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् ।

 § ०७३-CR-०१५३, जालसाजी, सशुीला 
�े� िव. रामबहादरु �े�

 § ०७३-CI-०२४५, िलखत दता� बदरसमेत, 
शिुसला �े� िव. रामबहादरु �े�समेत

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७३-CR-१५२, िकत�, 
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सशुीला �े� िव. रामबहादरु �े�समेत
वादीले दाबी गरकेो िक.नं. ३९६ र 

िक.नं. ३९५ ज�गा ब�कमा िधतो नराखेको भ�ने 
�ितवादीह�म�येको ऋणी रामबहादरु �े�ठको 
�ितउ�र िजिकर रहेको देिख�छ भने अका� �ितवादी 
ऋण िदने िस�ाथ� ब�कले रामबहादरु �े�ठलाई ऋण 
िददँा कुनै अचल स�पि� िधतो निलएको तथा रो�का 
नरािखएको र िनज ऋणी रामबहादरु �े�ठले जनु 
सवारी साधन ख�रद गन� लागेको हो सोही सवारी 
साधन ब�कले िधतोको �पमा �हण गरी ऋण �वाह 
गरकेो हो भ�नेसमेत देिखयो । वादीको दाबीलाई पिु� 
गन� ठोस �माण वादी �वयंले पेस गन� सिकरहेको 
देिखदँैन । जसले जनु कुराको िजिकर िल�छ सो िजिकर 
पिु� गन� दािय�व पिन िजिकर िलने प�कै ह�ने ह�दँा 
��ततु म�ुामा वादी दाबीको त�य नै �माणबाट पिु� 
ह�न सिकरहेको देिखएन । यसरी पनुरावेदक वादीले 
िलएको दाबीअनसुार �ितवादीह�ले िमलोमतो गरी 
वादी सशुीला �े�को सिहछाप िकत� गरी िलखत तयार 
गरी ऋण िलन ु िदन ुगरकेो भ�ने दाबीलाई शंकारिहत 
अकाट्य �माणबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।३।३० मा सदर गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज४ शभुम्  ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६८-CI-११२४, अशं 
नामसारी, िव��ावती दवेी पटनवार िव. महे�� दास 
पटनवार

��ावतीको नाउमँा रहेका िक.नं. २५८, 
५१५, १६५, ६२२ र ६२४ का ज�गा िक�ाह� 

माइतीतफ� को जेठी आमा बस�त पटनवारको सेवा 
ससुार गरबेापत उनलाई बस�त पटनवारले िमित 
२०५१।१२।२० मा र.नं. ५२७५ बाट आफूलाई 
�रझाएबापत भनी बकसप� ग�रिदएको देिख�छ । यसरी 
��ावतीको नाउमँा रहेका ज�गा िक�ाह� पैतकृ र 
एकासगोलको स�पि�बाट बढेबढाएको स�पि� हो भनी 
यी �ितवादी िव��ावित देवी पटनवारले कुनै �माण पेस 
गन� नसकेको र िनजी आज�नको स�पि� होइन भनी 
�यसमा वादी �ितवादीह� कसैको िववादसमेत रहेको 
नदिेखदँा ��ावतीको िनजी आज�नको स�पि� रहे 
भएको नै देिखने ।

मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको महलको ५ नं. 
बमोिजम पाएको स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने 
अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखसुी गन� पाउने नै 
ह�दँा �ितवादी ��ावतीले आ�नै एकाघरक� सौता 
नाताक� आफूसरह समान�तरक� अंिशयार �ितवादी 
िव��ावती देवी पटनवारलाई अंश िदनपुन� देिखएन । 
�ितवादी ��ावतीले �ी अंशधनको महलको ५ नं. 
बमोिजम पाएको स�पि�मा यी �ितवादी िव��ावती 
देवी पटनवारले अशं दाबी गन� िम�ने नै नदेिखने । 

तसथ�, ��ावतीले माइतीतफ� को हालैको 
बकसप��ारा पाएको स�पि�समेतलाई एकासगोलको 
स�पि� ठह�याई ब�डा गन� भनी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी ह�ने ठह�याई ��ावतीले माइतीतफ� को हालैको 
बकसप��ारा पाएको स�पि� ब�डा नला�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६८।२।२५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ०४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०७८१, परमादेश, 
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ख�बबहादरु ख�ी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत

मि��प�रषदक्ो िमित २०६८।६।१३ को 
िनण�य बदर भइसकेको अव�थामा सोही िनण�यको 
हवाला िदई िनवेदकले आवेदन गरकेो क�पनी दता�को 
काय� रो�का गन� िम�ने देिखएन । िवप�ीको उ� 
काय�बाट िनवेदकको संिवधान�द� पेसा, रोजगार गन� 
पाउने हकािधकारमा आघात पन� गएको देिखन आयो । 
िनवेदकले वैदेिशक रोजगारको �यावसाय स�चालनको 
लािग आवेदन गरकेो क�पनीले वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ११ को सत� पूरा गरकेो 
अव�थामा कानूनबमोिजम इजाजतप� िदन ु पन�मा 
त�ु�त िदनपुन� र िदन निम�ने भए आधार र कारण 
खलुाई िनवेदकलाई जानकारी िदनपुन� कानूनी कत��य 
िवप�ीह�को ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत उि�लिखत आधार र 
कारणबाट िनवेदकले क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
क�पनी दता�को लािग गरकेो आवेदनउपर वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०४२ ले िनिद�� गरकेो �ि�याबमोिजम 
जाचँबझु गरी वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ ले िनिद�� 
गरकेो �ि�याबमोिजम जाचँबझु गरी वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनको लािग क�पनी दता� गन� र 
इजाजतप� िदने स�ब�धमा कारबाही अिघ बढाउन ु
भनी िवप�ी क�पनी रिज��ारको काया�लय र वैदेिशक 
रोजगार िवभागसमेतका नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार  ५ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन:

 § ०७३-WO-०१८२, परमादेश, मिच��कुमार 
शेमा� िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�समेत

 § ०७३-WO-०३१०,उ��ेषण / परमादशे, 

सरु�े�कुमार �े� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

 § ०७३-WO-०३१४, उ��ेषण / परमादेश, 
मदन महतोसमेत िव. वैदिेशक रोजगार 
िवभाग, काठमाड�समेत

 § ०७३-WO-०६७२, उ��ेषण / परमादेश, 
िनम�ल राय अमात िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

 § ०७३-WO-०७८२, उ��ेषण / परमादेश, 
िवनोद यादवसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०७२८, उ��ेषण / परमादेश, 
रोशन खातनुसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

 § ०७३-WO-०७६३, उ��ेषण / परमादेश, 
भोजराज तामाङसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०६४०, परमादेश, देवी�साद 
का�ले िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०६७१, उ��ेषण / परमादेश, 
सिुवर खड्का �े�ी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०६२९, उ��ेषण / परमादेश, 
�िदपकुमार ढकाल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०५४३, परमादेश, राजेश 
�े� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत

 § ०७३-WO-०५५६, उ��ेषण / परमादेश, 
स�तकुमार लामा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०५५७, उ��ेषण / परमादेश, 
ल�मण महतो िव. �धानम��ी तथा 
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मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०७३-WO-०६२७, उ��ेषण / परमादशे, 

उदय बराल िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�

 § ०७३-WO-०४७६, परमादेश, दीपनारायण 
िलथेप िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�

 § ०७३-WO-०४४७, उ��ेषण / परमादशे, 
नहकुल राई िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�

 § ०७३-WO-०४७८, उ��ेषण / परमादशे, 
तारादेवी �े� िव. वैदेिशक रोजगार िवभाग, 
काठमाड�समेत

 § ०७३-WO-०५४०, उ��ेषण / परमादशे, 
सिुजतकुमार �े� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०५४१, उ��ेषण / परमादशे, 
ताराबहादरु राना िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

 § ०७३-WO-०५४२, उ��ेषण / परमादशे, 
��ान �यौपाने िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-०७५६, उ��ेषण, 
सरु�े� भ�डारी िव. मालपोत काया�लय, िचतवनसमेत

एक पटक ब�कको हकमा रो�का रािखएको र 
�यसकै आधारमा ऋण �वाह भएको स�पि�लाई फेरी 
अ� कुनै िनकायका प� वा आदेशबाट पनु: रो�का 
रहने हो भने ऋण असलुीको �ि�या नै अव�� ह�न गई 
ब�िकङ कारोबार नै खलबिलन जाने । 

ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५६(२) मा इजाजतप� स�ंथाले कजा� िददँा 
आफूलाई मा�य ह�ने चल अचल स�पि� सरु�ण िलई 

वा आ�नो िहतको सरु�ा ह�ने गरी उिचत जमानतमा 
कजा� �दान गनु�पन� तथा दफा ५७ मा ब�क वा िव�ीय 
स�ंथाले �वाह गरकेो ऋण सावँा �याज आिद तोिकएको 
समयमा च�ुा नगरमेा िधतोमा रहेको स�पि� िललाम 
िब�� गरी असलुउपर गन�स�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोले ब�कले रो�का गराई राखेको िधतो रीतपूव�क 
िललाम िब�� वा सकार गरी �य�तो ऋण असलुउपर 
गन�स�ने नै देिखने ।

िनवेदक ब�कले िवप�ी िशवानी एअर �ा.िल. 
को नाउकँो ज�गा िधतो िलई ऋण �वाह गनु� पूव� उ� 
िधतो िलएको ज�गा रो�का रा�नका लािग मालपोत 
काया�लय, िचतवनमा लेखी पठाई सोहीबमोिजम 
मालपोत काया�लय, िचतवनले रो�का राखेपिछ 
ऋण �वाह गरकेो देिखएकोले रो�का रािखएको उ� 
स�पि�को �योजन समा� नभई अका� �योजनका 
लािग पनुः रो�का रा�दा पिहले रो�का रािखएको 
�योजन नै िनरथ�क वा �योजनहीन ह�ने गरी  दोहोरो 
रो�का रा�न कानूनस�मत नदेिखने । 

पटकपटक अदालतले दोहोरो रो�का 
स�ब�धमा निजर कायम गद� जाने र मालपोत काया�लय 
ज�तो िज�मेवार िनकायले दोहोरो रो�कालाई 
िनर�तरता िदई िनवेदक ब�कज�ता सं�थालाई 
कानूनबमोिजम ऋण असलुीमा बाधा सजृना गन� हो भने 
कानूनको मनसाय पूरा ह�न नस�ने । 

पूव�रो�काको जानकारीको अभावमा म�ुा 
मािमलाको िसलिसलामा अदालतह�ले समेत िविभ�न 
अव�था प�रि�थितमा कुनै स�पि� रो�का रा�न 
आदशे िदएमा सो स�पि�अिघ नै कानूनबमोिजम 
रो�का छ भने अदालतको आदेश �भावहीन ह�न प�ुने 
ह�दँा �यसबारमेा मालपोत काया�लय ज�तो िज�मेवार 
िनकायले स�पि� य�तो कारणले अिघ नै रो�का 
रहेको छ भ�ने कुराको जानकारी यथाशी� अदालत वा 
स�बि�धत िनकायलाई िदन ुवा�छनीय ह�ने । 

ब�कबाट िधतोको स�पि� िललामी ग�रएको 
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वा आफंँैले सकार गरकेो अव�थामा सो �योजनको 
लािग नामसारी कत��य मालपोत काया�लयको ह�ने 
ह�दँा कुनै कारणवस ब�कले उपयु�� नामसारी दािखल 
खारजे �योजनका लािगबाहेक ऋण च�ुा भएको 
आिद कारणबाट पूण��पमा आ�नो हकमा भएको 
रो�का फुकुवा गन� लेखी पठाएमा मा� पिछ�ला 
कानूनबमोिजमका रो�का आदेश काया��वयन 
ह�नस�ने ।

अतः िनवेदक ब�कबाट िशवानी एअर �ा.
िल. ले िलएको कजा� भाखािभ� नितरकेोले ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ 
बमोिजम िललाम िब�� गदा�  िललाम िब�� ह�न नसिक 
र ब�क आफंँैले कानूनअनसुार नै िधतो सकार गरी 
आ�नो नाउमँा दािखल खारजे गन� मालपोत काया�लय, 
िचतवनमा पठाएकोमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, लिलतपरु िज�ला अदालत 
र काठमाडौ िज�ला अदालतबाट समेत रो�का 
रहेको रहेको भनी ब�कको नाउमँा दािखल खारजे गन� 
इ�कार गरकेो मालपोत काया�लय, िचतवनको काम 
कारबाही कानूनअनकूुल नदेिखएको समेतका आधार 
कारणह�बाट दोहोरो रो�का रा�न पठाउने िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, लिलतपरु 
िज�ला अदालत र काठमाडौ िज�ला अदालतका 
प�ह� र सोसगँ स�बि�धत आदेश, िनण�य, काम 
कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िदएको 
छ । िनवेदक ब�कको प�ानसुार रो�का रहेको ज�गा 
िनवेदकले दािखल खारजे गन� लेखी पठाएबमोिजम 
ब�कका नाउमँा दािखल खारजे गरी िदन ुभनी िवप�ी 
मालपोत काया�लय, िचतवनसमेतका नाउमँा परमादेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  य��साद आचाय�
क��यटुरः उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २६ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CI-०४२३, अशं चलन, 
नरकुमारी महतसमेत िव. र�मी महतसमेत

अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम िनजी आज�न 
ठहर गन�को लािग आज�न गरको स�पि�को व�तिुन�ठ 
र िव�सनीय आ�दानीको �ोत दखेाई पिु� गनु�पन� 
ह��छ तर �ितवादीह�ले सोको पिु�ट गराउन सकेको 
देिखदँनै । �ितवादीह�ले तायदाती फाटँवारी पेस 
भएपिछ ज�गा ख�रद ग�रएकोले वादीह�लाई अंश 
िदन नपन� भनी िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेो भ�ने 
मौिखक दाबी मा� ��ततु गरकेो देिखन आयो । यसरी 
आ�दानीको �ोत खलुाई िनजी आज�नबाट जोिडएको 
स�पि� हो भ�ने पिु�ट नभएको अव�थामा ख�रद 
ग�रएको उ� स�पि�को �ोत पैतकृ स�पि� नै हो भनी 
मा�न ुपन� । 

अंश चलन म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा 
के कसरी �ितवादीह�सगँ ब�डा ला�ने �. 
८,००,०००।- मू�यको स�पि�भ�दा क�रब डेढी 
मू�य �.११,६८,०००।- बराबरको स�पि� �ा� ह�न 
आई िक.नं. ५८६ को ज�गा ख�रद गन� स�म भए ? 
�.११,६८,००० मू�य पन� ज�गा ख�रद गन� सो रकम 
कुन �ोतबाट, किहले र कसरी �ितवादीम�येक� 
नरकुमारीलाई �ा� ह�न आएको हो भ�ने िवषयको 
बारमेा �ितवादीह�बाट कुनै िव�वसनीय आधार र 
�माण देखाउन नसकेको अव�था ह�दँा वादीको िफराद 
परपेिछ ख�रद गरकेो भ�ने आधारमा मा� वादीह�लाई 
उ� ज�गाबाट अंश नपाउने भनी अशं हकबाट नै 
वि�चत ह�ने गरी फैसला गदा� वादीह� ��य��पमा नै 
मका�मा पन� जाने देिखन आउने । 

नरकुमारीले ख�रद गरकेो स�पि�मा िनजका 
छोरा बहुारीको अंश हक ला�न नस�ने भ�ने कुनै 
कानूनी आधार देिखदँैन । अंश हक ज�तो नैसिग�क 
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अिधकारमा बेसहारा ल�मी महत र िनजका नाबालक 
छोरीह�ले अंश पाउदँैन भ�न ु तक� िहन आधार 
ह��छ । यसरी �ितवादीह�ले ब�डा ला�ने भनी 
तायदातीमा पेस गरकेो स�पि�को मू�यभ�दा करीब 
डेढी बढी मू�यको स�पि� िफराद परपेिछ ख�रद गरकेो 
देिखदँा उ� स�पि�लाई समेत एकासगोलको पैतकृ 
स�पि� मानी िक.नं.५८६ को ज�गासमेतबाट वादीले 
अंश पाउने नै देिखने । 

तसथ�‚ वादीह�ले िक.नं.५८६ को 
ज�गासमेतबाट अंश पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।१।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क २६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-WO-०४४२, उ��ेषण, 
निवन कुमार झा िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
सिचवालय, िसहंदरबारसमेत

िनवेदकलाई  नेपाल सरकारको िमित 
२०६९।८।१४ िनण�यानसुार ४ वष�को लािग घरले ुतथा 
साना उ�ोग िवकास सिमितको काय�कारी िनद�शकको 
पदमा िनयिु� गरकेोले िनयिु� भएको िमितदेिख 
िनजको ४ वष�को काय�काल िमित २०७३।८।१३ 
स�म मा� रहन स�ने देिखयो । सो अगावै िमित 
२०७३।४।३१ को नेपाल सरकार (�धानम��ी �तर) 
को िनण�यअनसुार िनजको उ�ोग म��ालयबाट घरले ु
तथा साना उ�ोग िवकास सिमित, �धान काया�लय, 
ि�परु�ेरमा काज िफता� भई सोही िमितमा िनजलाई 

काज िफता�को प� िदइसकेको पिन दिेखन आयो । 
यसरी हाल िनज �रट िनवेदकले यस �रट िनवेदनमा 
उपचार खोजेअनसुारको उ�ोग म��ालयबाट घरले ु
तथा साना उ�ोग िवकास सिमितमा िनजको काज 
िफता� िमित २०७३।४।३१ मा नै भइसकेको देिखनकुा 
साथै हाल िनजको ४ वष� अथा�त् २०७३।८।१३ 
स�मको काय�कालको अविध पिन �यितत भइसकेको 
देिखएकोले ��ततु �रट िनवेदनको त�यमा �वेश 
गरी िनण�य िदनकुो कुनै औिच�यता रहे भएको देिखन 
नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले माग गरेको उपचारको 
नै औिच�यता समा� भइसकेको दिेखएकोले �रट 
िनवेदनको त�यमा �वेश गरी िनण�य गनु�पन� देिखन 
आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा� 
क��यटुरः िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-११५०, मोही 
नामसारी, टैट राय यादव िव. भरोसी राय यादव

वादी यीनै टैट राय यादव �ितवादी नेमालाल 
राय यादव र गंगाराम राय यादव भएको अशं म�ुामा 
वादी �ितवादीह�ले अंश िलन ु िदन ु गरी रौतहट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०५४।८।११ मा िमलाप� 
भएको देिखएकोले वादी एकासगोलमा रहे भएको नह�दँा 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)  को कानूनी 
�यव�थाले पनुरावेदकलाई म�त गन�स�ने नदेिखने ।

अक�तफ�  वादी यीनै टैट राय यादव र 
�ितवादी यीनै भरोसी राय यादवसमेत भएको २०५८ 
सालको िम.नं. १०११ को मोही नामसारी गरी मोही 
�माणप� पाउ ँ भ�ने म�ुामा िक.नं. १५४ को ज�गा 
टैट रायका नाममा नामसारी ह�न नस�ने गरी िमित 
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२०५८/१०/८ मा िनण�य भइसकेको दिेखयो । सो 
म�ुामा वादीको पनुरावेदनसमेत नपरी उ� फैसला 
अि�तम भई बसेको रहेछ । मलुकु� ऐन अ.बं. ८५ नं. 
ले “अड्डामा म�ुा परी फैसला भएपिछ सो फैसलाउपर 
ऐनबमोिजमको पनुरावेदन नभई सोही म�ुामा उसै 
झगिडयाका नाउकँो िफरादप� िलई स�ुन ह�दैँन । 
िलएको भए पिन खारजे ग�रिदनपुछ�  ।” भ�ने कानूनी 
�यव�था देिख�छ । ��ततु िववाद उही िवषयमा उनै 
िवप�काउपर िववाद उठी म�ुा परी अिधकार�ा� 
िनकायबाट फैसलासमेत भई अि�तम भइरहेको दिेखदँा 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै 
कानूनी �िुट नदिेखएकोले यस अदालतबाट िन�सा 
�दान गदा� िलइएका आधारसगँ यो इजलास सहमत 
ह�न सकेन । तसथ� वादी दाबी खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।४।२८ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुरः देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल भदौ २३ गते रोज ६ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-११५१, म�वा 
मोही, टैट राय यादव िव. भरोसी राय यादव 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-WO-०२४५, उ��ेषण 
/ परमादेश, तनकुलाल यादव िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को सिचवालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकउपर गैरकानूनी ढंगले स�पि� 
आज�न गरकेो िवषयमा अिभयोग लगाई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िवशेष अदालतमा 
म�ुा दायर गरकेो कारणबाट िनवेदक िनल�बनमा परकेो 
देिख�छ । िनजलाई लगाएको अिभयोग �थािपत 

ह�न नसक� िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहरकेोले गलत अिभयोजनका कारण 
िनज िनल�बनमा परकेो भनी मा�न ु पन� देिख�छ । 
अदालतबाट सफाइ िदने गरी फैसला भएपिछ पिन म�ुा 
च�दाको अव�थामा अिनवाय� अवकाश पाएकोस�मकै 
कारणबाट कानूनले �दान गरकेो सिुवधाबाट वि�चत 
गनु�  �यायोिचत र तािक� क ह�ने दिेखदँैन । सम�याियक 
वा सद ्िववेकपूण� �ि�ले िवचार गदा�समेत गलत 
अिभयोजनका कारणबाट सिृजत द�ुप�रणाम स�याउन ु
नै उिचत देिख�छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २०क(१) मा �योग भएको “प�� वष�स�म वहाल 
रिहरहेको” भ�ने वा�यांशको अथ� प�� वष�स�म सेवा 
अविध अटुट�पमा कायम रहेको भ�ने हो । ��ाचार 
म�ुा च�दाको �ममा कम�चारीको सेवा समा� ह�ने 
नभएर कम�चारी केवल “िनल�बन” स�म ह�न जाने 
देिख�छ । �यस�कार चलेको म�ुामा सफाइ पाएपिछ 
िनल�बनसमेत फुकुवा भई पूव�वत् आ�नो पदीय 
हैिसयतमा फिक� ने र सेवाको िनर�तरता कायम रहने 
भएकाले दफा २०क(१) बमोिजमको सिुवधाबाट 
वि�चत गनु�  मनािसब नदेिखने ।

तसथ� िनवेदक तनकुलाल यादवका हकमा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०क को 
बढुवास�ब�धी �यव�था आकिष�त ह�नस�ने नदेिखएको 
भनी भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयबाट 
िमित २०७२।२।२४ मा भएको िनण�य कानून�ितकूल र 
�िुटपूण� देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । िनवेदक तनकुलाल यादवलाई िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को  दफा २०क बमोिजम एकतह मािथको 
िविश� �ेणीको पदमा बढुवा भएको मानी तदनसुार 
पाउने कानूनबमोिजमको सिुवधा उपल�ध गराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असोज ३१ गते रोज ३ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CR-००५८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. भेषराज पोखरले

जाहेरवालाम�ये मनोज र�ेमी मा� अदालतमा 
बकप�का लािग उपि�थत भएका र नीजले समेत 
४०,०००।– �पैया ँ िफता� पाइसकेको भनी उ�लेख 
गरकेो, अ�य जाहेरवालाह� अदालतसम� उपि�थत 
भई जाहेरी दखा��तलाई समिथ�त गन�सकेको 
देिखएन । दाबीको िलखतमा �.५०,०००।– 
का दरले रकम िलएको भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । �ितवादीले जाहेरवालालाई ग�रिदएको 
िलखत लेनदेन कारोबारको िसलिसलामा भएको भनी 
उ�लेख गरकेो देिखदँा �ितवादीउपरको आरोिपत 
कसरु पिु� ह�नसकेको देिखएन । य�तो अव�थामा वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग माग दाबी नप�ुने र �ितवादी 
भेषराज पोखरलेले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहराई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणले गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७२।८।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CI-११६६, मचु�ुका 
घर कर िसफा�रस िलखत बदर, रामदलुार राय 
यादवसमेत िव. राम दलुार चौधरी

अंशब�डा मचु�ुकामा उ�लेख गरकेो चार 
िकला सडक सौ पि�म रामनारायण सौ उ�र �ीराम 
यादव सौ दि�ण ब�बर यादव सौ पूव� हाल वादीले दाबी 
िलएको घरज�गाको चार िकलासगँ िम�न आउदैँन । 

नालेसमा गोरटेो बाटो सडक सौ उ�र ह�र चौधरी सौ 
दि�ण मूल सडकदेिख पि�म र गोरटेो बाटोदेिख पूव�को 
भनी चारिक�ला उ�लेख गरकेा छन् । अंशब�डाको 
मचु�ुका र िलखत बदर म�ुाको िमलाप�मा उ�लेख 
भएको चार िक�लासगँ िफरादप�मा उ�लेख भएको 
चार िक�लासगँ िभड्न नआएपिछ िववादमा आएको 
घरज�गा सोही ब�डा मचु�ुका र िमलाप�को घरज�गा 
हो भ�ने दिेखन नआउने ।

न.नं.९ को संकेत ग�रएको घरको ए�रया 
सो घरबाहेक के कित हो सोतफ�  वादीले न�सामा 
केही खलुाउनसकेको देिखदँनै । न�साको �थलगत 
�कृितबाट पिन सो िनमा�णाधीन घर वादीको भोग 
चलनमा रहेको भ�ने देिखदँैन । यी वादीले ��ततु 
घरज�गाकै िवषयमा �ितवादीले सािबक गा.िव. स.बाट 
िलएको िसफा�रस घर करसमेत जालसाज गरी िलएको 
भ�ने र घरको काठ पात लटुिपट गरकेो भनी यीनै 
�ितवादीह� समेतका उपर दायर गरकेो जालसाजी 
र लटुिपट म�ुामा िलएको दाबी प�ुन नस�ने ठहरी ती 
म�ुाह�मा भएको फैसला अि�तम रहेको �माणको 
जालसाजी र लटुिपट म�ुाको िमिसलबाट देिखएको 
समेतबाट िववादमा देखाएको न.नं.७, ८ र ९ को 
घरज�गा ��यथ� वादीको ठहर गन� गरकेो स�ु महो�री 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला िमलेको 
नदिेखएकोले उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असार २७ गते रोज  शभुम् ।

६
मा.�या.�ी  केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०४७४, 
ब�दी��य�ीकरण, गोिलया देवीसमेत िव. रखेाकुमारी 
िसंह

मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको ३ नं. ले स�ब�ध 



38

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, चै� - १

िव�छेद भएको २७२ िदनिभ� ज�मेको स�तान र पाचँ 
वष� नपगेुका वा पाचँ वष�देिख मािथका नाबालक पा�ने 
िवषयमा कानूनी �यव�था गरकेो दिेख�छ । जसअनसुार 
सोही नं. को देहाय दफा १ मा नाबालकलाई आमाले 
आफँै पा�न चाहेमा िनजैले र िनजले पा�न नचाहेमा 
बाबलेु पा�न ु पन�, देहाए दफा ३ मा आमा बाब ु
दवुैको म�जरुी भएमा आमाबाबमु�ये कुनैले वा आलो 
पालो गरी पा�न पाउने गरी कानूनी �यव�था गरकेो 
देिखयो । ��ततु िववादमा नाबालकह� छोराह�लाई 
िनवेदक आमाले पा�न चाहेको भ�ने देिखयो । 
आमाले पा�न चाहेको अव�थामा िनजले पा�न पाउने 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार पनुरावेदन 
अदालतले नाबालक छोराह�लाई आमा िज�मा लगाइ 
िदने गरी भएको आदशेमा कुनै कानूनी �िुट रहेको 
नपाइने ।

मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको 
देहाए दफा ४ मा आमा बाबमु�ये जोसकैुले पाले पिन 
नाबालकको अिहत ह�ने अव�था वा �य�तो अिहत 
ह�ने मनािसब आशङ्का नभएमा पा�ने आमाबाबलेु 
नपा�ने आमा वा बाबलुाई बीचबीचमा नाबालकसगँ 
भेटघाट गन� मौका िदनपुछ�  । �य�तो मौका अक� िववाह 
गन� आमाले पिन पाउछँ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइयो । उि�लिखत कानूनी �यव�थाले अक� िववाह 
गरके� आमाले नाबालक छोराछोरीलाई पालताल गन� 
नपाउने गरी रोक लगाएको पाइएन । आमाले पा�दा 
नाबालकह�को अिहत ह�ने वा अिहत ह�नस�ने मनािसब 
आशंका रहे भएको व�तगुत आधार पिन पनुरावेदकले 
��ततु गन�सकेको देिखएन । तसथ� िवप�ीह�का 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१।४।२१ 
मा भएको आदेश िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७४ साल  भदौ २१ गते  रोज  ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०५८५, लाग ुऔषध 
हेरोइन, िवशाल ग�ुङ िव. नेपाल सरकार

बरामद भएको लाग ु औषधको तौल ज�मा 
३.९० �ाम रहेकोलाई ठूलो प�रमाणको लाग ु औषध 
हो भनी भ�न िम�ने देिखदैँन । उ� लाग ुऔषध िनज 
�ितवादी िवशाल ग�ुङको घरकोठाबाट बरामद भएको 
देिख�छ । सो त�य �ितवेदक �हरी सहायक िनरी�क 
िमनबहादरु ख�ीले अदालतसम� गरकेो बकप�बाट 
समेत पिु� भएको छ । उ� लाग ुऔषध िब�� गद� गरकेो 
अव�था वा िब�� गन� �योजनको लागी बाटोघाटो वा 
कुनै ख�रदकता�सगँ सम�वय स�पक�  गरकेो भ�ने पिन 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँनै । अक�तफ�  िब�� 
�यवहार गन� गरकेो भ�ने यम�साद पा�डेसमेतको 
कागजलाई िनजले अदालतमा आई पिु� गन�सकेको 
पिन नदेिखने । 

अनसु�धान अिधकारीसम� भएको कागजमा 
नै आफूले लाग ु औषध सेवन गन� गरकेो र सेवन 
�योजनकै लािग बरामद भएको लाग ुऔषध ख�रद गरी 
�याएको भनी लाग ु औषधको बेचिबखन कारोबारमा 
पूण�तः इ�कार रहेको देिख�छ । यी �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतसम� बयान 
गदा� आफू सेवनकता� मा� भएको र िब�� िवतरण 
गन� �याएको होइन भनी गरकेो बयानलाई उ� लाग ु
औषधको प�रमाण, बरामद भएको �थानसमेतका 
�माणह�बाट उ� लाग ुऔषध यी �ितवादीले सेवनको 
लािग ख�रद गरी �याएको पिु� ह�न आउने । 

िनज �ितवादीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद 
र �.५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
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फैसला सो हदस�म निमली केही उ�टी ह�ने ठहछ�  । 
िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको दफा १४(१) (ङ) 
बमोिजम लाग ुऔषध सेवनतफ�  १ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल काि�क १५ गते रोज ४ शभुम् ।

 ८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०५८६, �यान मान� 
उ�ोग, मेखबहादरु रोका मगर िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतसम�को बयानमा हात हालाहाल भई 
धकेलाधकेलस�म भएको भ�ने उ�लेख गरपेिन 
पीिडतको घाउ जाचँ �रपोट� , अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� �यि�ह�को अदालतसम�को 
बकप�समेतका �माणह�बाट पीिडतलाई यी �ितवादी 
मेखबहादरु रोकामगरले टाउकोमा दाउराले �हार 
गरकेो चोट पीडाको कारण पीिडत गणेश महरा बेहोस 
भई भइुमँा लडेको र त�काल तािलमा िव�समेतका 
�यि�ह�को उपि�थितले िनज पीिडतको �यान ब�न 
गएको ह�दँा यी �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १५ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आउने । 

पीिडत चढेको गाडी दघु�टना भएको हो भ�ने 
यिकन ह�न नसकेको । गाडीधनीले भाडा बझुेको भपा�ई 
यी पीिडतका तफ� बाट ग�रिदएको भ�ने दिेखएको 
छैन । भपा�ईमा भाडा कसले बझुाएको हो भनी बझुाउने 
�यि� उ�लेख नभएको समेतका आधार �माणबाट 
पनुरावेदकले उ�लेख गरकैे भरमा यी पीिडत गाडी 
दघु�टनामा परी घाइते भएको भनी अनमुान गन� िम�ने 
देिखदँैन । पनुरावेदककै भनाईलाई मा�ने हो भने पिन 
सामा�य घाइते भएका पीिडत ��तुत घटना प�चात् 
गाडी भाडामा िलई वारदातकै िदन उपचारको लािग 
िहड्ँन ु पन� अव�था रहेको देिखदँैन । उता �माणमा 

िदएको उ� गाडी दघु�टनामा कसैलाई चोटपटक 
नलागेको भ�ने उ�लेख भइरहेकोले पीिडत गाडी 
दघु�टनामा परी घाइते भई उपचार गरकेो भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर िव�वासयो�य दिेखन नआउने ।

�ितवादी मेखबहादरु रोकामगरलाई सो 
कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु रो�पा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०७३।२।२ मा भएको 
फैसला सो कसरु कायम गरकेो हदस�म िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

��ततु वारदात पूव�िनयोिजत नभई होटलमा 
भेट भएप�चात् मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�थामा 
भएको देिखएको र �ितवादी २६ वष�को देिखदँा िनज 
�ितवादी मेखबहादरु रोकामगरको र घाइते गणेश 
महरासगँ पूव��रसइवीको अव�थाको िव�मानता 
नरहेको देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १५ नं. बमोिजम �यूनतम् कैदको सजाय 
गनु�  �यायोिचत देिखएकोले िनजलाई ५(पाचँ) वष� कैद 
ह�ने ठहछ�  । सजायको हकमास�म पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १५ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-१६५०, अंश, 
िथरनाथ अिधकारीसमेत िव. ल�मी अिधकारी

पनुरावेदक �ितवादीले म�ुय�पमा िक.नं. 
२३५० को ज�गा िनजी आज�नको हो भ�ने िजिकर 
िलएको दिेखयो । उ� ज�गा नवलपरासी िज�ला, 
ग�डाकोट गाउ ँिवकास सिमित -२ क को िक.नं. २३५० 
को �ितवादी गाये���साद अिधकारीका नाउमँा दता� 
कायम रहेको देिख�छ । सो ज�गा िनजले राजीनामाको 
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मा�यमबाट ख�रद गरकेो त�यमा िववाद देिखदँनै । 
सगोलमा रहदँाको अव�थामा कुनै अंिशयारले �ा� 
गरकेो स�पि� अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा 
सगोलको स�पि�को �पमा मा�नपुन� अव�था 
रह�छ । िनजले िवदशेमा गई स�पि� आज�न गरी सोही 
स�पि�बाट ख�रद गरकेो भनेपिन सोको व�तिुन� 
�माण पेस गरी अदालतलाई िव�व�त गराउन 
सकेको देिखएन । यस अव�थामा िक.नं. २३५० 
को ज�गासमेत ब�डा ला�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७१।३।२ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ३० गते रोज ६ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ :

 § ००७१-CI-१६५१, िलखत बदर, िथरनाथ 
अिधकारीसमेत िव. ल�मी अिधकारी

 § ०७१-CI-१६५६, िलखत बदर, सानमुाया 
अिधकारी िव. ल�मी अिधकारी

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-WO-०७३७, उ��ेषण, 
िजतन साह िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगालसमेत

िश�क सेवा आयोगको िव�ापनअनसुार 
दरखा�त िदई परी�ा उ�ीण� गरी �ा� गरकेो अ�थायी 
अ�यापन अनमुितप�लाई जाचँबझु नै नगरी उनाउ 
�यि�को िनवेदनको आधारमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट छानिबन नै नगरी गरकेो 
िनण�यलाई कानूनसङ्गत मा�न िम�ने नदिेखने । 

िमित २०६९।७।२७ मा �ा� गरकेो अ�थायी 

अ�यापन अनमुितप�लाई िज�ला िश�ा काया�लय 
सनुसरीको च.नं. २३४८ िमित २०७४।१।२७ 
को प�साथ �ेिषत बैठकको िनण�यसमेतका 
कागजातह�बाट उ� अनमुितप� स�कली नै रहेको 
देिख�छ । उ� �माणप�को िमित २०६३।१०।२४ 
स�म कायम रहने छ भनी �माणप�को शीरमा लेखी 
िज�ला िश�ा अिधकारीले �मािणत गरी िदएको 
काय�लाई गैरकानूनी �माणप� वा न�कली �माणप� 
भनी िनवेदकलाई ब�ुदै नबझुी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०६०।२।१४ मा 
अ�यापन अनमुितप�को �याद समा� भएको भनी 
िमित २०६९।६।१५ मा भएको िनण�य र सो िनण�यका 
आधारमा िनजलाई सेवाबाट हटाएको भनी िज�ला 
िश�ा काया�लय, सनुसरीबाट िमित २०६९।८।२५ मा 
िदइएको अवकाश प� �िुटपूण� देिखने ।

तसथ� उि�लिखत िमित २०६९।६।१५ 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको 
िनण�यअनसुार सेवाबाट हटाइएको भनी िज�ला 
िश�ा काया�लय सनुसरीको िमित २०६९।८।२५ 
को िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
छ । अब यी िनवेदकलाई पूव�वत् राहत दरब�दी िश�क 
पदमा पनुव�हाली ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७४ साल काि�क १३ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६६-WO-०६९७, उ��ेषण / 
परमादेश, सेख महबहुसन मिु�लमसमेत िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत

िक.नं. ११७९ को ज�गा यी िवप�ीह�का 
दाता िम�ी कु�लेनी र कण�माया कु�लेनीको 
सयं�ु�पमा दता� भएकोमा पूव�तफ� बाट ०-०-१-० 
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ज�गा कण�माया कु�लेनीको र पि�चमतफ� को ०-०-
२-० ज�गा िम�ी कु�लेनीको भागमा ब�डा गरी िमित 
२०३३।२।२३ मा त�कालीन भूिम �शासन काया�लय, 
काठमाड�बाट ब�डाफारीको िलखत रिज��ेशन 
गरकेो देिख�छ । उ� ०-०-२-० ज�गाम�ये केही 
ज�गा बाटोमा समेत परी घटी भई बाकँ� ज�गा सभ� 
नापीको बखत िक.नं.११७९ िम�ी कु�लेनीको नाममा 
हक कायम भएको ज�गा िमित २०६२।२।१३ मा 
शेषपिछको बकसप� िलखतबाट उि�लिखत िक�ा 
नं. का ज�गाह� िमठाइदेवी िव�वकमा�, मेवा कपाली, 
जो�सना कपाली, संिजवनी कपालीको हक �थािपत 
भएको देिख�छ । उि�लिखत िमित २०३३।२।२३ 
को ब�डाफारी र िमित २०६२।२।१३ को शेषपिछको 
बकसप�समेतबाट िवप�ी जो�सना कपालीसमेतको 
हक �थािपत भइरहेकोमा ती िलखतह� अ�यथा 
नभएस�म िववािदत घरज�गा सोही �कृितको अक� 
िक�ा नं. को घरज�गामा �यि� िवशेषले हक �थािपत 
गन� नसकेको भ�नेस�मको आधारमा िववािदत 
घरज�गासमेत साव�जिनक नै कायम ह�न पन� भ�ने 
िनवेदन िजिकर तक� सङ्गत देिखन आउने ।

िवप�ीका दाताह�को नाममा दता�  भइरहेको 
ज�गा अ�यथा नभएस�म �रट �े�ािधकारअ�तग�त 
�वेश गरी पनुरावेदन सनेुको ज�तो गरी यसको वा 
�यसको नाममा दता� ह�ने भनी बो�न ु �रटस�ब�धी 
अवधारणाको �ितकूल ह�न जा�छ । य�तो अव�थामा 
मालपोत काया�लय काठमाड�बाट यी िवप�ी संिजवनी 
कपालीसमेत जना ७ को नाममा संय�ु दािखल 
खारजे दता� गन� भनी भएको िमित २०६६।६।२८ को 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट नदिेखएकोले सो िनण�य 
बदर ग�ररहन ु परेन । अतः िववािदत िक.नं. ११७९ 
को ज�गा िवप�ीह�का दाता िम�ी कु�लेनीको नाममा 
दता� भइरहेको देिखएकोले िनवेदकह�को िनिव�वाद 
हक रहेको र उ� ज�गा नेपाल सरकारको नाममा समेत 
दता� ह�न नस�ने देिखएकोले मागबमोिजम �रट जारी 

नभई खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-१३९८, 
िनषेधा�ा, सेखमहबहुसन मिु�लमसमेत 
िव. िमठाई देवी िव.क. समेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

१२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६७-WO-१०२२, उ��ेषण, 
सरोजान�द झा िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगालसमेत

म�यमा�चल �े�ीय िश�ा िनद�शनालयले 
रौतहट िज�लामा गरकेो स�वाअनसुार िज�ला िश�ा 
काया�लय रौतहटले �र� दरब�दीमा �ी सं�कृित उ�च 
मा�यिमक िव�ालय म�सरीमा स�वा गरकेो देिख�छ । 
यी िनवेदक सरोजान�द झा पिन सोही िव�ालयमा नै 
काय�रत रहेकोमा िवप�ीम�येका �भाषकुमार ठाकुरको 
स�वाले िनजको दरब�दीमा कुनै असर गरकेोसमेत 
नदिेखने । 

िनवेदक सरोजान�द झाको शैि�क 
यो�यता पिन नपगेुको र िवप�ी  �भाषकुमार ठाकुर 
�नातको�र उ�ीण� भई उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
�धाना�यापक ह�न यो�य रहेको पिन दिेख�छ । उ�च 
मा�यिमक िव�ालयको �धाना�यापक ह�नको िनिम� 
�नातको�र उपाधी हािसल गरकेो ह�नपुन� अिनवाय� 
�यव�थासमेत गरकेो दिेख�छ । यस ि�थितमा िनवेदक 
सरोजान�द झालाई िनिम� �धाना�यापक िनयिु� 
नगरी यी िवप�ी �भाषकुमार ठाकुरलाई िनिम� 
�धाना�यापक िनयिु� गन� गरकेो िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न ुपन� देिखन नआउने । 

तसथ� म�यमा�चल �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालयले गरकेो स�वाअन�ुप िज�ला िश�ा 
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काया�लय रौतहटले अ�तर िज�ला गरकेो स�वालाई 
अ�यथा भ�न ु पन� दिेखएन । �य�तै िव�ालय 
�यव�थापन सिमितले �भाषकुमार ठाकुरलाई उ� 
सं�कृत उ�च मा�यािमक िव�ालयको िनिम� 
�धाना�यापक िनयिु� गरकेो िनण�यसमेत अ�यथा 
नदेिखदँा िनवेदक मागबमोिजम �रट जारी गनु�  परने । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७४ साल काि�क  १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-१०८२, अंश दता�, 
छटु सहनी मलाह िव. शंकर सहनी मलाह

वादी आफंँैले तायदाती िददँा पेस गरकेो िनजै 
वादी शकंर सहनीका छोरा अकल ुसहनीले �रझबापत 
भनी िक.नं. १०२२ को ज�गा सगु�तीदवेी तेलीबाट 
बकसप� पाएको देिखएको ि�थितमा य�तो बकसप� 
पाएको स�पि� िनजी तवरले बकस पाएको दिेखदँा 
उ� िक नं. १०२२ को ज�गा अंशब�डाको १८ नं. 
बमोिजम ब�डा गन� कर ला�ने देिखन आएन । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अ�यथा �मािणत 
भएको अव�थामा बाहेक सगोलमा रहेको स�पि� 
सबै अंिशयारको हक ला�ने कानूनी �यव�था रहेको 
ह�दँा िक.नं.१०२२ को ज�गा अंिशयारले बकसप�को 
देिखएकोले सबै अंिशयारलाई ब�डा ला�न ु पन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर ��ततु ज�गाको स�दभ�मा मेल 
खान आएको नदेिखदँा उ� िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 

स�ु िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
िक.नं.१०२२ को ज�गा �ितवादी अकल ु सहनीले 
बकस पाएको देिखदँा सो ज�गा अंिशयारबीच ब�डा 
नला�ने ठहराएको िमित २०७१।८।८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुरः िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २२ गते रोज ६ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-१०८६, अंश 
दता� , छटु सहनी मलाह िव. अकल ुसहनी 
मलाह भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-१४३५, अंश भरपाई 
िलखत बदर, ओमनारायणा था� िव. जानक�देवी 
थ�नी

वादी र �ितवादीबीच सास ु बहुारी र देवर 
भाउजू वा जेठाज ुबहुारी नाताको देिख�छ । यस�कार 
यीनै वादीले यीनै �ितवादीउपर अशं म�ुा िदई 
िवचाराधीन रहेको अव�थामा अंश म�ुा च�दाच�दैको 
अव�थामा यी वादीको पिन २ भागको १ भाग अशं हक 
ला�ने ज�गा �ितवादी ओमनारायण था� र िनजका 
बाब ुघरुाइ था�ले िलनिुदन ुगरकेो देिखदँा बादीको हक 
जित २ भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने नै देिखदँा 
सम�ुचा िलखत सदर ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, स�ु अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादी ओमनारायण था� र िनजको बाब ु
घरुाइ था�ले िलन ु िदन ु गरकेो र.नं. ४१५२ िमित 
२०५०।१२।७ को अशं भरपाई िलखत दाबीको 
हकजित अथा�त २ भागको १ भाग बदर ह�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७०।१०।८ 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, चै� - १

को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २२ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CI-१२४०, िलखत 
बदर, मैया �े� िव. �रताकुमारी �े� (थापा)

�ितवादीले आ�नो नाममा रहेको ०-६-६१-० 
ज�गा सम�ुचा िब�� भएको देिखए पिन सगोलको अ�य 
अंिशयारह�को म�जरुी िलएको देिखदँनै । �ितवादी 
मैया �े�ठले �ितवादी िवकास �े�ठले वादीसमेत 
सगोलमा रहेको अव�थामा घर �यवहार स�चालन 
गन� िववािदत ज�गा िधतो सरु�ण राखी ब�कबाट कजा� 
िलएकोमा सो कजा� नितरबेापत िललाम ह�न थालेकोमा 
आफूले ब�कको कजा� ितरी सो �योजनमा रो�का रहेको 
ज�गा फुकुवा गरी आफूले राजीनामा गरी िलएको भनी 
िजिकर िलए पिन िमिसल सलं�न �माणह� र त�यको 
रोहबाट उ� कुरा पिु�ट भएको नदिेखने ।

िब�� भएको ज�गामा वादीह�को अंश हक 
अ�तिन�िहत रहेको, कजा� ितरबेापत छोराको नामको 
ज�गा आफूले ख�रद गरकेो भ�ने �ितवादीको िजिकर 
पिु�ट नभएको, लगाउको अंश म�ुाबाट वादीह�को 
अंश हकको स�पि� �ितवादी िवकास �े�ठको नाममा 
रहे भएको नदेिखएको र िब�� भएको िलखतमा 
वादीह�को म�जरुी रहेको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
अंशब�डाको १ र १९ नं. समेत र लेनदने �यवहारको 
१० नं. समेतको कानूनी �यव�थाको आधारमा 
िब�� भएको स�पि�बाट वादीले आ�नो हक पाउने 
अव�था रहे भएको दिेखएबाट यस अदालतको संय�ुत 
इजलासबाट िन�सा �दान गदा� िलएको आधारसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणबाट 
वादी दाबीबमोिजमको िलखत बदर ह�ने ठहर भएको 

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।०६।११ को फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी मैया �े�ठको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुरः िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CR-११४०, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. र�ज ुग�ुङ

�ितवादी र�ज ु ग�ुङले सवारी चालक 
अनमुितप� �ा�त गन�को लािग आफू सामेल भई 
िदएको परी�ामा उ�ीण� ह�न नसकेपिछ कानूनबमोिजम 
तोिकएको �ि�याभ�दा बािहर गई सवारी चालक 
अनमुितप� रकम िदई िकनेको भ�ने कुरा िनजले 
अदालतको बयानमा समेत �वीकार गरकेो अव�था छ । 
सवारी चालक अनमुितप� �ा�त गन� यातायात �यव�था 
काया�लयमा िनवेदन िदनपुन� सो काया�लयले िनधा�रण 
गरकेो िलिखत परी�ा र �योगा�मक परी�ासमेत 
उ�ीण� गरपे�चात् सोही काया�लयबाट �य�तो अनमुित 
�ा�त गन� सिकने भ�ने कुरा यी �ितवादीलाई समेत 
जानकारी रहेको भनी िनजले मौकाको बयानमा समेत 
लेखाएको देिखएकाले आफूले �ा�त गरकेो सवारी 
चालक अनमुितप� न�कली भएको आफूलाई थाहा 
नभएको भ�ने िनजको अदालतको बयान त�यपरक 
देिखन आएन । यस  अव�थामा यी �ितवादीसमेतको 
सहभािगतामा अ� नै �यि�को नाममा कानूनबमोिजम 
जारी भएको सवारी चलाक अनमुितप�को �माणप�मा 
उ�लेख भएको न�बर �योग गरी, अड्डाको छाप, 
होलो�ाम तथा सरकारी कम�चारीको द�तखतसमेत 
न�कली गराई �योगमा �याएको भ�ने कुरा पिु�ट ह�न 
आउने । 
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िबगो खलेुको म�ुामा र िबगो नखलेुको 
म�ुामा पथृकपथृक ज�रवाना गन� िकत� कागजको ९ 
नं. मा कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु िववाद 
सवारी चालक अनमुितप� िकत� गरकेो म�ुा रहेको 
छ । अनमुितप�मा िबगो खलेुको पिन देिखदैँन । तसथ�, 
िकत� कागजको ९ नं. को अि�तम वा�यांशबमोिजम यी 
�ितवादी र�ज ुग�ुङलाई �.५०।– (पचास) ज�रवाना 
ह�ने । 

�ितवादीलाई िकत� कागजको महलको १२ 
नं. बमोिजम सरकारी छाप द�तखत िकत� गरकेो पिु�ट 
भई सोतफ�  सजाय गनु�पदा� उ� महलको १२ नं. मा 
“सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी कम�चारीको 
छाप द�तखत भएको सरकारी कागज िकत� गन�लाई 
यसै महलको अ� न�बरले ह�ने सजायमा एक वष� र 
उसै अड्डाको कम�चारीले िकत� गरमेा दईु वष� थप कैद 
ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा यी 
�ितवादीले सवारी चालक अनमुित परी�ामा सामेल 
ह�न रीतपूव�क आवेदन िदई स�ु चरणको परी�ामा 
अन�ुीण� भई सरकारी अड्डाको छाप होलो�ाम काड� 
तथा सरकारी कम�चारीको सिहछापसमेत िकत� गरी 
अका�को नाउमँा जारी भएको �माणप�मा आ�नो 
फोटो टासँी अनमुितप� �योगमा �याएको अव�था 
देिख�छ । यी �ितवादी िकत� कागज बनाएको अड्डा 
अथा�त् यातायात �यव�था काया�लयका कम�चारी भएको 
�मािणत नभएबाट य�तो अव�थामा कम�चारीलाई ह�ने 
सजाय आकिष�त ह�न आएन । िनज �ितवादीलाई िकत� 
कागजको १२ नं. बमोिजम थप १ (एक) वष� कैद ह�ने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारण 
र �माणह�बाट �ितवादीले सरकारी छाप द�तखत 
िकत� गरी सवारी चालक अनमुितप� �योगमा �याएको 
�मािणत ह�न आएको ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर�याएको स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित  
२०६८।५।२७ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 

उ�टी भई �ितवादी र�ज ु ग�ुङलाई िकत� कागजको 
९ नं. बमोिजम �.५०।– (पचास) ज�रवाना गरी 
सोही महलको १२ नं. बमोिजम थप १ (एक) वष� कैद 
सजायसमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०६५७, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. उदय रानासमेत

पीिडत भिनएका �यि�ह�ले मौकामा 
बयान गदा� आफूह� कुवेत र कतारमा रोजगारमा 
जानको लािग �ितवादीह�लाई रकम िदएको रकम 
िलएर वैदेिशक रोजगारमा नपठाई िनजह�लाई ठगी 
गरकेो भ�नसकेको पाइदँैन । िनजह�को बयानबाट 
िनजह� वैदिेशक रोजगारमा जानको लािग तािलमको 
आव�यकता पन� भएकोले सो तािलम िलने �योजनको 
लािग मा� �ितवादी उदय रानाले �यव�था ग�रिदएको 
सो कोठामा बसेको भ�ने देिख�छ । िनजह� कसैले 
पिन �ितवादीह�ले िनजह�लाई वैदेिशक रोजगार 
िदलाई िदने झ�ुा आ�वासन तथा �लोभन देखाई 
आफूह�सगँ रकम िलएको र रोजगारमा नपठाएको 
भनी भ�न सकेको नपाइने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीमा ह��छ । फौ�दारी म�ुामा वादीले अिभय�ुउपर 
अिभयोग लगाउन ु मा� पया��त ह�दैँन । ठोस सबदु 
�माणह�बाट शंकारिहत तबरले �ितवादीह� उपरको 
अिभयोग �मािणत गन�स�न ु पद�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�उपर लगाइएको अिभयोग दाबी वादी 
प�ले �मािणत गन�सकेको िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
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�ितवादीह� उदय राना, लोककुमारी थापा र ब� 
िकशोर यादवलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�को िमित २०७०।१२।२३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
क��यटुरः िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�द मोहन 
भ�राई, ०७१-CI-०१४५, िनषेधा�ा, संय�ुादेवी 
महतो िव. झमेली महतोसमेत

यिद सडक िव�तारको काय� स�प�न नभई 
आशंकाको ि�थित िव�मानता रहेको भए सडक 
िनमा�णको काय� स�प�न भएको छैन भनी पनुरावेिदकाले 
पनुरावेदनप�मा िजिकर िलन स�नपुन�मा सो गन�सकेको 
पाइदँैन । िनषेधा�ाको आदेश आशंकाको ि�थितमा 
जारी ह�ने हो । यहा ँ िनवेदकले जनु िवषय उठाइएको 
छ �यस बारमेा हेदा�  सडक िनमा�ण भइसकेको भ�ने 
भई काय� नै स�प�न भएको देिखएको अव�थामा 
आशंकाको ि�थित िव�मान रहेको भ�न िमलेन । अत: 
िनवेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७०।५।१६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CI-०१८७, िनषेधा�ा, 

उमेशकुमार शाह िव. राजीव �काशधरसमेत
िनवेदकले आफूलाई िवप�ी राजीव 

�काशधरले िदएको िनवेदनको आधारमा िवप�ी 
महानगरीय �हरी प�रसर हनमुान ढोकाबाट आफूलाई 
प�ने, थ�ुने ध�क� िदएकोले आफूलाई प�ने, यातना 
िदने, थु�ने आशङ्का रहेकोले िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभनी दाबी गरे पिन िवप�ीले के-क�तो 
िनवेदन किहले िदएका िथए, �हरी काया�लयबाट 
ध�क�पूण� फोन आएको �माण तथा �हरीबाट प�न 
र थ�ुन स�ने आशङ्का रहेको दिेखने कुनै �माणह� 
पनुरावेदक िनवेदकले पेस गन�सकेको पाइदँैन । 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट पिन िनवेदकलाई 
प�ाउ गन�, गराउनेलगायतको कुनै काय� नभएको 
भ�ने देिखएको छ । साथै िवप�ी राजीव �काशधर 
िफरादी भई काठमाड� िज�ला अदालतमा लेनदने 
म�ुा चिलरहेको भ�ने �वयं यी िनवेदक र िवप�ी 
िनज राजीव �काशधरले पिन �वीकार नै गरकेो 
देिख�छ । यसरी अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको 
लेनदेन ज�तो देवानी िवषयलाई िलएर �हरीलाई 
प�ाउ गन�, थु�नेलगायतका अिधकारसमेत ह�दँैन । 
य�तो अव�थामा िनवेदकलाई िनवेदनमा उि�लिखत 
लेनदेन म�ुाको िवषयमा उ� �हरी काया�लयबाट 
प�ाउ गन�, गराउने आशङ्का िव�मान रहेको मा�न 
सिकने ि�थित नदेिखने । 

िनषेधा�ाको आदशे जारी गन� गैरकानूनी 
काय� ह�नस�ने आशङ्का रहेको अव�था दिेखने कुरा 
व�तिुन�ठ �माणबाट पिु�ट ह�नस�नपुछ�  । केबल 
मनोगत �पमा कसैले �य�तो गैरकानूनी काय� गन� 
खोजेको भनी भनेकै आधारमा यो आदेश जारी गन� 
निम�ने ।

िनवेदकले आफूलाई प�ने, थु�ने आशङ्का 
रहेको भनी िमित २०७१/१०/०३ मा पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िनवेदन दायर गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट िमित २०७२/०१/०९ मा िनवेदन खारजे 
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ह�ने गरी भएको आदेशउपर यस अदालतमा िमित 
२०७२/०४/३२ मा पनुरावेदन दायर गरी हाल िनज 
पनुरावेदकले यस अदालतबाट तोिकएको तारखेसमेत 
गजुारी बसेको देिख�छ । यसबाट २०७१/१०/०३ मा 
प�ने तथा थ�ुने आशङ्का रहेको भिनएको अव�था 
हालस�म िव�मान नै रहने अव�थासमेत देिखदँैन । 
तसथ� पनुरावेदन अदालतबाट िनवेदन खारजे ह�ने गरी 
भएको आदशे िमलेको नै दिेखन आउने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार र  
कारणह�बाट िनवेदन मागअनसुार िनषेधा�ाको 
आदेश जारी नभई िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०१/०९ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१४३१, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. िवजयिसंह डंगोल

�ितवादीको अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम�को इ�कारी बयान । िमित २०६४।९।१८ 
मा भएको िलखतमा लागेको ह�ता�र र �या�चे 
सिहछाप िवशेष�बाट जाचँ गराउदँा एकापसमा िम�न 
िभड्न नआएको अव�था र पीिडतम�येका िवमला 
रानाले रकम बझुाएको िलखत रिसद भएको होइन छैन 
भनी गरकेो बकप�समेतका आधार �माणह�बाट यी 
�ितवादी िवजय िसहं डंगोल कसरुदार छन् भनी िम�ने 
अव�था देिखन आएन । फौजदारी म�ुामा शंकाको 
सिुवधा (Benefit of doubt goes to the accused) 

�ितवादीले पाउने ह�दँा तसथ� िकटानी जाहेरीलाई मा� 
आधार िलई यी �ितवादीलाई कसरुदार कायम गरी 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
अनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने देिखएन । यी �ितवादी 
िवजयिसंह डंगोलले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट 
िमित २०७१।३।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१४४७, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. मैतकुमारी ग�ुङ

जाहेरवालाले िकटानी जाहेरी िदए पिन, 
आ�नो जाहेरी समथ�न ह�ने गरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� आई बकप� गन�सकेको 
पाइदँैन । िनजले वैदेिशक रोजागरमा जान चािहने 
राहदानी पासपोट�  पेस दािखल गरकेो पिन पाइदँनै 
भने �ितवादीको अनसु�धान अिधकारी तथा वैदेिशक 
रोजगारी �यायिधकरणसम�को बयानमा आफूले 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने काम नगन� र िलएको 
लेनदेनको रकममा वैदेिशक रोजगारको कागज 
गराएका ह�न्, उ� रकम ितन� तयार छु भनी भनेक� र 
सोही �यहोरा िनजका सा�ी िवकास भ�ने कृ�णबहादरु 
ग�ुङको बकप�समेतबाट समिथ�त भएको दिेख�छ । 
जाहेरवालाले आ�नो जाहेरी �यहोरा पिु� गन� नसकेको 
ि�थितमा आशकंाको भरमा िनजलाई कसरुदार 
ठह�याउन िम�ने नदेिखदँा यी �ितवादी मैतकुमारी 
ग�ुङले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने र वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहरी 
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भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७१।९।१४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुरः देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CI-१३०९, परमादशे, 
राजबहादरु शाही िव. िदपराज बम

कानूनअनसुार आफूले गनु�पन� काम 
जवाफदेही तवरबाट उिचत समयमा नै स�प�न गनु�  
रा�यका ��येक िनकायको कत��य ह��छ । रा�यका 
हरके िनकायको काय� �यवहारबाट जवाफदिेहता 
कायम ग�रन ुपद�छ । जनताको दैिनक जीवनमा यसको 
अनभूुित पिन ह�नस�नपुछ�  । समयमा काम तथा 
िनण�यह� स�प�न नगरी लामो समयस�म अिनण�यको 
अव�था कायम रहन ुउिचत होइन । कानूनको उिचत 
�ि�या अबल�बन गरी िछटो छ�रतो �पमा िनण�य 
ग�रन ुनै पन� । 

िनवेदक िदपराज बमले ज�गा दता�का लािग 
िवप�ी काया�लयह�मा पटकपटक अनरुोध गदा�समेत 
एउटाले अक� र अक�ले अक� िनकायलाई देखाउने 
गरकेो र यस िवषयमा कुनै िनण�य भई नसकेको, िनण�य 
�ि�यामा नै रहेको भ�ने जवाफ िदने गरकेो दिेखन 
आयो । दईु दशकभ�दा बढी अविधस�म पिन कुनै 
िनण�य नगनु�को औिच�य �मािणत ह�न स�ैन । यसलाई 
िज�मेवारीबाट पि�छने गै�जवाफदहेी काय� मा�न ु
पद�छ । यसरी लामो समयस�म केही पिन िनण�य नगरी 
ज�गामा� रो�का रािखरा�ने काय�लाई उिचत मा�न 
नसिकने ।

सरकारी वा सव�जिनक ज�गा �यि�को 

नाममा दता� ग�रएको रहेछ भने पिन �य�तो दता�ले 
कानूनी मा�यता पाउदँैन, बदर ह��छ । वन �े�को ज�गा 
भ�ने �� उठेपिछ �वाभािवक�पमा स�बि�धत वन 
काया�लयको �िति�या �ा� गरपेिछ नै ज�गा दता� गन� 
वा नगन� िवषयमा मालपोत काया�लयले िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । तर य�ता अ�तर सरकारी सम�वयस�ब�धी 
िवषय जोिडएको कुराको बहानामा वष�स�म अिनण�यको 
अव�थामा रहन ु उिचत होइन । स�ब� सरकारी 
िनकायह�का बीच सम�वय कायम गरी सेवा�ाहीको 
मागस�ब�धमा उिचत समयमा नै िनण�य गरी िनकासा 
िदइन ु नै पद�छ । सामा�य �ि�यागत कुरालाई 
जिटलताको �पमा ��ततु गन� र अक� िनकायको दोष 
देखाई आफू िज�मेवारीबाट प�छन खो�ने �विृ�मा 
सधुार ग�रन ुवा�छनीय देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िववािदत ८ िक�ा ज�गा दता� गन�स�ब�धमा मालपोत 
काया�लय, नापी काया�लय तथा वन काया�लयसमेतको 
सम�वया�मक भूिमका रहन ु पन� अव�था देिखएको 
छ । स�ब� सबै िनकायह�ले आआ�नो भूिमका 
उ�रदािय�वपूण� तवरबाट िनवा�ह गनु�  नै पद�छ । यस 
अव�थामा केवल मालपोत काया�लयका नाममा मा� 
परमादेशको आदेश जारी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाको िमित २०६८।८।५ को आदेश निमलेको ह�दँा 
सो आदेश केही उ�टी ह��छ । अब यसमा सरकारी वा 
साव�जिनक �कृितको ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� 
नह�ने कुरातफ�  समिुचत हे�का राखी, ज�गाको भौितक 
ि�थित, भोगको अव�था, साधँ िसमानासमेतका 
कुराह� �थलगत�पमा अ�ययन गरी गाउ ँ
सज�िमनलगायत जो जो ब�ुन ु पन� हो, सोसमेत बझुी 
�रट िनवेदकले दाबी गरकेो ज�गा िनज िदपराज बमको 
नाउमँा दता� गन� िम�ने हो वा होइन ? उि�लिखत ८ 
िक�ा ज�गाह� वन �े�िभ�को हो वा साव�जिनक 
हो? वा िनवेदक िदपराज बमको हो ? यिकन गरी दता� 
गन� िम�ने वा निम�ने स�ब�धमा आ-आ�नो िनकाय 
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वा काय��े�अनसुार जो जसले जो जे काय� र िनण�य 
गनु�पन� हो अिबल�ब गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीका नाममा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज१ शभुम्  ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CI-०१२६, साव�जिनक 
बाटो अित�मण गरी पखा�ल बनाएको, माया भ�राई 
िव. माया बे�वासे

कानूनको �या�या गदा� एक अक� कानूनका 
बीच तादा��यता कायम रहने गरी तािक� क�पमा ग�रन ु
पन� । 

महानगरपािलकाले गरकेो िनण�यउपर एक 
तह पनुरावेदन ला�ने �यव�था �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६२ मा रहेको देिख�छ । 
यसरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको िनण�य अि�तम 
ह�ने भएकोले अब पनुः पनुरावेदन ला�ने अव�था नै 
रहदैँन । “अि�तम ह��छ” भ�नकुो ता�पय� �यसपिछ 
अक� तह पनुरावेदन ला�दैन भ�ने नै हो । यसरी दफा 
१६२ ले गरकेो �यव�था नै िनि��य वा िन��भावी ह�ने 
प�रणाम आउने गरी �याय �शासन ऐन, २०३१ को 
दफा ९ (१)(ग) को अथ� लगाउन ुर यस अदालतबाट 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन स�ुन ुमनािसब नदिेखने । 

�े�ािधकारस�ब�धी �� मह�वपूण� कानूनी 
�� हो । अदालतले कानून�ारा िनधा��रत �े�ािधकारको 
दायरािभ� सीिमत रहेर नै म�ुा स�ुन ु र िनण�य 
िदनपुद�छ । पनुरावेदन नै नला�ने अव�थामा कुनै 
�यहोराबाट पनुरावेदन दता� ह�न आएको भए पिन �य�ता 
िववादको त�यमा �वेश गरी इ�साफ गन� निम�ने । 

अतः महानगरपािलकाले पखा�ल भ�काउने 
भनी गरकेो िनण�यउपर �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६२ बमोिजम पनुरावेदन 

अदालतबाट एक तह पनुरावेदन सनुी फैसला गरकेो 
कुरामा यस अदालतमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी 
�यव�था रहेको नदेिखदँा म�ुाको अ�य त�यमा �वेश 
गरी हेन� िमलेन । पनुरावेदन प� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०७०१, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. �यामदेव 
रायसमेत

िव�ालयको बािहरी वातावरण सधुारको 
लािग िज�ला िश�ा काया�लय र िव�ालय बीचमा 
२०६८ फागनुमा स�झौता भई �.२,००,०००।- 
�दान ग�रएको िमिसल सामेल कागजातबाट 
देिख�छ । उ� रकम र िव�ालयमा पठाइएको अ�य 
रकमसमेत िव�ालयको नाउमँा नेपाल ब�क िलिमटेडमा 
रहेको खाता नं.१९१६४ माफ� त कारोबार भएको 
देिख�छ । यसबाट िव�ालयले सरकारी अनदुानको 
रकम अपारदश� त�रकाले खच� गरकेो भ�न िम�ने 
नदिेखने । 

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२ मा ��ाचार भ�नाले प�र�छेद २ अनसुारको 
सजाय ह�ने कसरु स�झनपुद�छ भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । ऐ. को प�र�छेद २ मा �रसवत िलने, िवना 
मू�य वा कम मू�यमा व�तु वा सेवा िलने, किमसन 
िलने, राज� चहुावट गन�, गैरकानूनी लाभ वा हािन 
प�ुयाउने बदिनयतले काम गन�, गलत िलखत तयार 
गन�, गलत अनवुाद गन�, सरकारी कागजात स�याउने, 
सरकारी वा साव�जिनक सं�थाको कागजात नो�सान 
गन�, �� प�को गोपनीयता भंग गन� वा परी�ाको 
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प�रमाण फेरबदल गन�, गैरकानूनी �यापार �यवसाय 
गन�, नपाएको ओहोदा पाए ँभ�ने, झ�ुा िववरण िदने, 
साव�जिनक स�पि�को हािन नो�सानी गन�, गैरकानूनी 
दबाब िदने, गलत �ितवेदन तयार गन�, गैरकानूनी 
स�पि� आज�न गन� ज�ता काय�लाई ��ाचारज�य 
काय� भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
खच� बे�जकुो ��स�म उ�प�न भई बे�ज ु फ�यौट 
ग�रसकेको अव�था भएकोले �ितवादीह�ले 
उि�लिखत अनसुारको ि�या गरकेो भनी वादी प�ले 
स�माण पिु� गन�सकेको देिखदँैन । 

��ाचारज�य कसरु �थािपत ह�नका लािग 
�ितवादीले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई गैरकानूनी 
लाभ प�ुयाएको भ�ने कुरा ��य�, साथ�क र िन�या�मक 
�माणबाट शंकारिहत तवरले पिु� भएको ह�नपुन� । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को 
कानूनी �यव�थाअनसुार फौजदारी कसरु स�ब�धमा 
अिभयोजन प�ले �ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई 
शंकारिहत तवरले पिु� गनु�पछ�  । अिभयोजन प�ले 
लगाएको आरोप पिु� गन� �ममा शंकाको कुनै ग�ुजायस 
रहन ुह�दैँन । शंकाको ग�ुजायस उ�प�न भएमा �यसको 
फाइदा अिभय�ुले पाउने । 

खच� गन� अि�तयार िदने िनकायले 
खच�स�ब�धी मापद�ड िनमा�ण गन� र सोबमोिजम 
खच� गन� अि�तयारी िदई मापद�डअनसुार खच� भए 
नभएको अनगुमन गरी मापद�डअनसुार खच� नभएको 
भए उ� बे�ज ुदिेखएको रकम असलुउपर गन� पाउदँैन 
भ�न ु�यायोिचत नदेिखने । 

िज�ला िश�ा काया�लयबाट �ा� �वीकृित 
अनसुार िव�ालय �थापना भएको देिख�छ भने 
िज�ला िश�ा काया�लयले िव�ालयकै खातामा रकम 
पठाई खच� भएको देिख�छ । िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीबाट अनदुानको रकम उ� िव�ालयमा 
पठाएकोमा खच� भएको भनी �ितवादीह�ले मौकामा 
र अदालतको बयानमा उ�लेख गद� रकम द�ुपयोग 

नगरकेो भनी िजिकर िलएको देिख�छ । िज�ला िश�ा 
काया�लयले अनदुान �व�प िव�ालयमा पठाएको 
रकम िश�ा म��ालय र िश�ा िवभागसमेतले बे�ज ु
भएको भनी िज�ला िश�ा काया�लयले पटकपटक 
ताकेता गरी बे�ज ु खातामा ज�मा गन� भनेबमोिजम 
�ितवादीह�ले अनदुानबापतको सबै रकम बे�ज ु
खातामा ज�मा ग�रसकेको देिख�छ । �य�तै िज�ला 
िश�ा काया�लय सला�हीको िमित २०७१।६।१० को 
िव�ालय ब�द गन� िवषयको च.नं.१०१५ को प�बाट 
सो िव�ालय ब�द भएको समेत दिेख�छ । उपयु�� 
अव�थामा �ितवादीह�ले सरकारी रकम िनयतवस 
द�ुपयोग गरकेो वा सरकारी रकम ितन� बझुाउन 
बाकँ� रहेको नदिेखएबाट �ितवादीह�ले ��ाचारज�य 
कसरु गर ेभनी भ�न िम�ने नदिेखदँा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०७२/०३/१६ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जे� २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-०९३४, करकाप, 
िसतादवेी साह िव. ल�मण पो�ारसमेत

वादीलाई �ितवादीले करकाप गरी कागज 
गराएको दे�ने ��य� कोही रहे भएको समेत 
देिखदँनै । �ितवादीका सा�ी पवनलाल यादवले वादी 
�ितवादीबीच भएको कागज ज�गा बैनाबापत मालपोत 
काया�लयअगािड नै भएको कागज हो, करकाप होइन 
भनी िकटानीका साथ स�ु अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� ग�रिदएको अव�थासमेतबाट करकापबाट 
कागज गराएको भ�ने व�तिुन� �माणको अभावमा 
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वादीले दाबी गरेको कागज करकापबाट गराएको हो 
भनी भ�न िमलेन । करकापबाट कागज गराएको भ�ने 
नदेिखएको अव�थामा वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 
मनािसब देिखन आउने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारण तथा 
�माणबाट पनुरावेदक वादी र ��यथ� �ितवादीह�बीच 
भएको कागज करकापबाट गराएको भ�ने नदिेखएको 
अव�थामा वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी ठह�याएको 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६७/५/९ 
को फैसला मनािसब नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क. / उदवीर 
नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् 

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०९९०, लेनदेन, 
िसतादेवी साह िव. च���साद दलुाल भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-११७९, ०७०-
RC-००१२, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
रि�जतकुमार साह तेलीसमेत, नेपाल सरकार िव. 
रि�जतकुमार साह कलवार

इ��लाल साहको छोरा रि�जतकुमार 
साहबाहेक अ�य �ितवादीह� िशवकुमार यादव, 
मकेुश कुमार ठाकुर र रि�जतकुमार साहउपर कसरु 
गरकेो भनी ले�ने लेखाउने वादी प�ले ती आ�ना 
सा�ीलाई बकप� गराई दाबी खि�बर गन� नसकेको र 

अ�य शङ्कारिहत सबदु �माणसमेत पेस गन�सकेको 
देिखदँनै । वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी 
सा�ी सबदु �माणबाट पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह� िशवकुमार यादव, मकेुशकुमार ठाकुर र 
रि�जतकुमार साहले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

इ��लाल साहको छोरा �ितवादी 
रि�जतकुमार साह स�ु अदालतसम�को बयानमा 
इ�कार रही बयान गर े तापिन िनज अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयानमा कसरुमा पूण�तः सािबत रही 
बयान गरकेा, िनजउपर जाहेरवाला ल�मण राउतको 
िकटानी जाहेरी परकेो, िनज �ितवादीले मतृक कुशे�वर 
राउतलाई िनजको घरबाट बोलाएर साइकलमा राखी 
लगेको जाहेरवाला र मतृकक� आमा राम दलुारी देवीले 
��य��पमा दखेेका, िनज �ितवादी रि�जतकुमार 
साहले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई घटना�थल तथा लास �कृित मचु�ुका, लास 
पो�ट माट�म �रपोट� , जाहेरी दखा��त, मौकामा कागज 
गन� राम दलुारी देवीलगायतका बयान र कागजह�को 
त�यबाट समेत पिु�ट र समथ�न ह�न आएको देिखदँा 
मतृक कुशे�वर राउतलाई कत��य गरी मान� काय�मा 
इ��लाल साहको छोरा रि�जतकुमार साहको संल�नता 
रहेको पिु�ट ह�न आएकाले अिभयोग माग दाबीअनसुार 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी िनजको 
उमेर १६ वष�मिुन रहेको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको आधा सजाय ह�ने ठह�याई स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
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�ितवादीह� िशवकुमार यादव, मकेुशकुमार ठाकुर 
र रि�जतकुमार साहको मतृक कुशे�वर राउतलाई 
कत��य गरी मान� वारदातमा सलं�नता नदेिखएकाले 
िनज �ितवादीह� िशवकुमार यादव, मकेुश कुमार 
ठाकुर र रि�जतकुमार साहले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याएको र अका� �ितवादी इ��लाल 
साह कलवारको छोरा रि�जत कुमार साह कलवारलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी िनजको 
उमेर १६ वष�मिुन रहेको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको आधा सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०६७।१०।५ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीह� िशवकुमार यादव, मकेुश कुमार ठाकुर र 
रि�जतकुमार साहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन र �ितवादी रि�जतकुमार साह 
कलवारको हकमा साधकको रोहबाट हेदा� साधक सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-०५६९, डाकँ िललाम 
बदर, िसताशरण यादव िव. सहदेव यादव

अंश म�ुामा �ितवादी िकशनुदेवले �ितउ�र 
लगाउदँा हामी वादी �ितवादी २०२० वैशाख १ 
गतेमा नै घरसारमा िभ�न भइसकेको िजिकर िलएको 
देिख�छ । वादी २०२० सालमै घरसारमा छु�ी िभ�न 
भएको हो भनी िजिकर िलने �ितवादी िकशनुदवे 
�यवहार �माणबाट घरको म�ुय �यि� भई कामकाज 
गरकेा ह�न् भ�ने कुरा िव�वासलायक दिेखदँैन । उ� 
ऋण ��यथ� सहदेवको म�जरुीमा िलएको देिखदँैन  । 

लेनदेन म�ुामा िनज ��यथ� सहदेवलाई �ितवादी 
बनाएको पिन देिखदँैन । सो लेनदेन वादी िसताशरण 
यादवले �ितवादी िकशनुदेव यादवबाट सावँा �याज 
भरी पाउने ठहरी २०५९।२०।१५ मा फैसला भएको 
देिख�छ । ऋण िदने वादी िसताशरण यादव आ�नै 
साला नाताका �यि� भ�ने देिख�छ । अशं म�ुापिछ 
लेनदेन म�ुा परकेो देिख�छ । यस अदालतमा समेत 
िनज धनीको दोहो�याई पाउ ँ िनवेदन पन� नआएको र 
अंिशयार िकशनुदेव यादवको स�म दोहो�याइ पाउन 
िनवेदन परकेो छ । यस अव�थामा लेनदेन �यवहारको 
८ नं. बमोिजम �ितवादी िकशनुदवे यादव घरको म�ुय 
भई कामकाज गन� �यि� भएको भनी मा�न निम�ने ।

व�ततुः अंश हक नैसिग�क हक हो । 
अंश म�ुाबाट अंश पाउने ठहरी अि�तम भइरहेको 
फैसलानसुारको ज�गालाई पिछ परकेो लेनदेन म�ुाबाट 
ठहरकेो िबगो भ�रभराउको स�दभ�मा ��ततु िललाम 
डाकँ बिढबढाउ गरकेो देिखएकोले ��यथ� वादी 
सहदेव यादवको अशं हकमा असर पन� गरी भएको 
िमित २०६०।७।२ को डाकँ िललामम�ये  वादीको 
अंश भाग जितको बदर गरी वादीका नाउमँा दता�समेत 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०६७।१२।९ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त 
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार  ४ गते रोज १ शभुम् । 

पूण� इजलासमा पेस ह�ने

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०८०७, उ��ेषण / 
परमादेश, इ��दवे यादव िव. िनजामती िकताबखाना, 
प�ुचोकसमेत

मा.�या.�ी ओम�काश िम�को राय
िनवेदकले बढी अविध सेवा गरबेापत �ा�त 

गरकेो तलब भ�ालगायतको सिुवधाबापतको रकम 
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सरकारी कोषमा दािखला गनु�पन� भई िनजले काम 
(सेवा) गरकेो अविधको पा�र�िमकसमेत नपाउने 
अव�था सजृना ह�न जा�छ । यसरी बढी अविध सेवामा 
रही खाएको तलब भ�ालगायतका सिुवधाह�को 
रकम सरकारी कोषमा दािखला गनु�पन� �यव�था 
कानूनले गर े पिन िनवेदकको आ�नो ग�तीले नभई 
अड्डाको ग�तीले गदा� बढी अविध सेवामा रहेको 
देिखएको अव�थामा सेवामा रही काम गरकेो कम�चारी 
(�रट िनवेदक) लाई सोबापत पा�र�िमकसमेतको 
सिुवधा उपल�ध नगराउन ु�मको शोषणसरह ह�न गई 
अ�यायपूण� एवम् अस�मानजनक �यवहार ह�न जाने ।

स�बि�धत सरकारी िनकायले समयमै 
अवकाशको सूचना निदएको तथा अवकाश पाउने 
िमितभ�दा पिछ स�वासमेत गरी सेवा गराइरहेको 
अव�थामा िनवेदकले बढी अविध सेवा गरबेापत 
�ा�त गरकेो तलब भ�ालगायतको सिुवधाको रकम 
िनवेदकबाट सरकारी कोषमा दािखला गराउने गरी 
िवप�ी िनजामती िकताबखानाबाट भएको िमित 
२०७३।९।२४ को िनण�य �मस�ब�धी िविधशा�ीय 
र कानूनी मा�यतासमेतका आधारमा �यायोिचत र 
िववेकस�मत नदेिखने ।

अतः ��ततु म�ुामा िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाबाट िमित २०७३।९।२४ मा िनवेदकका 
स�ब�धमा भएको िनण�य र सो िनण�यका आधारमा 
ग�रएका प�ाचार एवम् अ�य स�पूण� काय�ह� 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । साथै 
िनवेदकले काम गरकेो अविधको पा�र�िमकलगायतका 
सिुवधाह� कानूनबमोिजम िनजलाई �दान गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हाको राय
कुनै पिन �यि�ले आफूले काम गरकेो 

अविधको मनुािसब पा�र�िमक पाउनपुछ�  भ�ने 
िवषयमा िववाद गनु�पन� अव�था रहदँैन । तर �य�तो 
काम कानूनसङ्गत एवम् काममा लगाउनेको सहमितले 
गरकेो ह�नपुन� ।

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० मा 
िमित २०७२।६।७ मा भएको बा�� संशोधनले िनयम 
१२९क(४) मा संशोधन गरेको तथा िनयम १२९क.
(५) थप गरकेो र उ� �यव�था हालस�म कायमै रहेको 
देिख�छ । उ� उपिनयम (४) र (५) को �यव�था हेदा�  कुनै 
िनजामती कम�चारीले आफू अवकाश ह�ने अविधभ�दा 
बढी अविध सेवामा रही खाएको तलब भ�ालगायतको 
सिुवधाको रकम सरकारी कोषमा दािखला गनु�पन� तथा 
�य�तो रकम दािखला गरकेो जानकारी �ा�त नभई 
िनजामती िकताबखानाले उपदानको अंक िकटान गन� 
वा िनविृ�भरण अिधकारप� बनाउने छैन भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । यो कानूनी �यव�था आउनअुिघ यस 
िवषयमा यस अदालतबाट �या�या भई कायम भएका 
िस�ा�तह� उ� उपिनयम (४) र (५) को कानूनी 
�यव�था भएप�चात् को लािगसमेत सा�दिभ�क ह��छ, 
ह�दैँन भ�नेबार ेहालस�म िववेचना भएको नदिेखने ।

िमित २०७३।३।१५ मा अिनवाय� 
अवकाश पाउने त�य �वीकार गरकेो िनवेदकले सो 
िमितप�चात् बढी अविध सेवा गरकेो �प� देिखएको 
र अवकाश ह�ने अविधभ�दा बढी अविध सेवामा रही 
खाएको तलब भ�ालगायतका सिुवधाबापतको रकम 
सरकारी कोषमा दािखला गनु�पन� भ�ने िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२९क(४) को 
�यव�था लाई चनुौती निदएको अव�थामा िनजले 
बढी अविध काम गरी िलएको तलब भ�ालगायतको 
सिुवधाबापतको रकम सरकारी कोषमा ज�मा गनु�पन� 
नै देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी गन� 
िम�ने दिेखएन, ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

अतः आदशे जारी ह�ने ठहर गनु�भएको 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम��यूको 
रायसगँ मतै�य ह�न नसकेकोले ��ततु म�ुा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(१)(क) 
बमोिजम पूण� इजलासमा पेस गन� ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन  ३१ गते रोज  ३ शभुम् ।
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