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िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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नेपाल सरकार 

३६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सकुु�तलाल िहराचन िव. 
अिजतराज �यौपानेसमेत 

३७.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. स�य 
नारायण यादवसमेत 

३८.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

रामशरण सापकोटा िव. नेपाल 
सरकार 

३९.  
आयकर 
(२०६३/ 
०६४) 

कुमार ल�साल िव. आ�त�रक 
राज�व िवभाग, लािज�पाट 
काठमाड�समेत 

४०.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

िशवशंकर यादव िव. अिम�रका 
देवी यादव 

४१.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

फैलामा तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ५ ३१ - ३३ 

४२.  

घर बहाल 
ब�न पाउने 
गरी करारको 

पालना 

िकशोरराज प�तसमेत िव. 
सशुीलदेव मान�धरसमेत 

४३.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

राजेशकुमार तेली िव. �रनादेवी 
साह 

४४.  
संय�ु दता� 
फुटाई दता� 

कैलासबहादरु िव.सी. िव. 
रजंना ब�नेत 

४५.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. िमनादेवी 
यादवसमेत 

४६.  
िलखत दता� 
बदर दता� 

कायम चलन 

म�जकुुमारी राई िव. सरुशे 
राईसमेत 

इजलास नं. ६ ३३ - ४० 

४७.  

केही 
साव�जिनक 

अपराध तथा 
सजाय 

नेपाल सरकार िव. क�चन 
काक� 

४८.  
अशं बझेुको 

भपा�ई िलखत 
बदर 

समुन के.सी.समेत िव. सिुनता 
थापा के.सी.  
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४९.  िनषेधा�ा 

र�जीतकुमार लखेर िव. 
नेपालग�ज 
उपमहानगरपािलकाको 
काया�लय, बाकेँसमेत 

५०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िखमादेवी जैशी िव. भूिमसधुार 
काया�लय, बिद�यासमेत  

५१.  िनषेधा�ा 
सकुल मिुखया मलाहसमेत िव. 
रिधया देवी मिुखया 

५२.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

ल�मी दास वै�णव िव. राकेश 
पंिडतसमेत  

५३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मनीदेवी कनइुन िव. नापी 
िवभाग, काठमाड�समेत 

५४.  
मानव 

ओसारपसार 
नेपाल सरकार िव. भूपे�� िसंह 
नेपाली 

५५.  खोटा चलन 
िभट्ख ु महलीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

५६.  कत��य �यान 
शेर े ढोलीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

५७.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. राजे�� 
तामाङसमेत 

५८.  
िलखत दता� 
बदर दता� 

राजो देवीसमेत िव. 
पवनकुमारी यादवसमेत 

५९.  उ��ेषण 
दामोदार अिधकारी िव. भ�परु 
िज�ला अदालतसमेत 

इजलास नं. ७ ४० - ४२ 

६०.  
िनण�य बदर 
दता� हक 
कायम 

सवुण�कुमार �े� िव. 
िवजयकुमार �धानसमेत 

६१.  उ��ेषण 
केशव अिधकारी िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

६२.  नाग�रकता 
नोरसाङ लामा िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ८ ४२ - ४७ 

६३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामकुमार शमा� िव. कौशल 
िकशोर लाल 

६४.  उ��ेषण 
तलुसीराम पौडेलसमेत िव. 
िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

६५.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. दलबहादरु 
रोकामगर 

६६.  
�यान मान� 
उ�ोग, चोरी 

नेपाल सरकार िव. राज ुग�ुङ 

६७.  सवारी �यान 
नेपाल सरकार िव. मनोज 
काक�  

६८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नवराज गौतम िव. मालपोत 
काया�लय, �कुमसमेत  

६९.  उ��ेषण 
क�पना पाठक िव. भूिमसधुार 
काया�लय, झापासमेत  

७०.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. राजेश 
खड्का 

७१.  
जबरज�ती 

करणी 
िकसान थापा िव. नेपाल 
सरकार  

७२.  
जबरज�ती 

करणी 
कृ�णबहादरु राजबाहक िव. 
नेपाल सरकार  

इजलास नं. ९ ४७ - ५२ 

७३.  िनषेधा�ा 
सदुामा के.सी. (ख�ी) समेत 
िव. सान ुख�ी 

७४.  लेनदेन 
असनलाल था� िव. 
दशनीदेवी थ�नी 

७५.  

नामसारी 
िनण�य बदर 
दूिषत दता� 

बदर 

�ताबहादरु घले िव. रामव�ृ 
चौधरी 

७६.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

राजे���साद केशरी िव. नेपाल 
सरकार 

७७.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. महे�� 
थापासमेत 

७८.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. राधा 
शाहीसमेत 

७९.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. न�रराम 
टमटा 
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इजलास नं. १० ५२ - ५५ 

८०.  कत��य �यान खेम राईसमेत िव. नेपाल 
सरकार  

८१.  उ��ेषण 

पशु�राम अिधकारी िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत  

८२.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

अजु�न �यौपाने िव उषा भसुाल 
(�यौपाने) 

८३.  परमादेश 
कृ�ण�साद देवकोटा िव. 
मालपोत काया�लय, घोराही 
दाङ 

इजलास नं. ११ ५५ - ६० 

८४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ह�रकृ�ण शाहसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत  

८५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अजु�न�साद अिधकारीसमेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत  

८६.  उ��ेषण 
�काश पराजलुी िव. कम�चारी 
स�चय कोष, ि�देवीमाग� 
ठमेलसमेत  

८७.  परमादेश 

िवजयकुमार रायसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत  

८८.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

�दीपकुमार शाही िव. 
काठमाड� महानगरपािलका, 
बागदरबारसमेत  

८९.  िनषेधा�ा 
जयमाला देवी िव. जले�र 
नगरपािलकाको काया�लय, 
महो�रीसमेत  

९०.  िनषेधा�ा 
गणेशबहादरु बढुा िव. रा�ी 
अ�चल अ�पताल �शासन 
काया�लय, त�ुसीपरु दाङसमेत  

९१.  परमादेश 
इ��ाकुमारी चौधरी िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, 
क�चनपरुसमेत  

९२.  परमादेश ह�र�साद पोखरले िव. �काश 
सापकोटा  

इजलास नं. १२ ६० - ६३ 

९३.  
सरकारी छाप 

द�तखत 
िकत� 

सरोज थापा िव. नेपाल सरकार 

९४.  अशं रामहपा� अिहर िव. कोइली 
अिहर 

९५.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

�भ ुमहतो िव. �योित कुशवाहा 

इजलास नं. १३ ६३ - ६४ 

९६.  उ��ेषण 
शारदादेवी अ�वालसमेत िव. 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
धरान सनुसरीसमेत  

९७.  कत��य �यान नेपाल सरकार िव. राकेश 
चौधरी 

इजलास नं. १४ ६४ - ६६ 

९८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

उमेश�साद यादव िव. नेपाल 
िव�त्ु �ािधकरण, के.का. 
र�नपाक� समेत  

९९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रोिहत िसंह थापा िव. नेपाल 
सरकार गहृ म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

इजलास नं. १५ ६६ - ६७ 

१००.
िकत� 

जालसाजी 
बलुाल महज�न िव. िनकेश 
महज�नसमेत 

इजलास नं. १६ ६७ - ६८ 

१०१.
लेनदेन / चेक 

अनादर 
कृ�णराज उ�ेती िव. 
�यामकुमार �े�ी  

१०२. सवारी �यान नेपाल सरकार िव. हेमकुमार 
खड्का  

इजलास नं. १९ ६८ 

१०३. उ��ेषण 
मोहनबहादरु खड्का िव. 
मालपोत काया�लय, चाविहल, 
काठमाड�समेत 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, साउन - २

पूण� इजलास

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही, 
०६५-NF-००२२, दता�फारी िलखत बदर, सुय�लाल 
�जापित िव. रमेश �जापितसमेत

िववािदत ज�गा मालपोत काया�लयले 
२०५०।५।१३ मा ल�मीमायाका नाउमँा दता� गन� िनण�य 
गरउेपर वादीको पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट मालपोत काया�लयको िनण�य बदर भई दवैु 
प�लाई हक कायम गन� सनुाउन ु भनी २०५१।७।२५ 
मा फैसला भएपिछ ल�मीमायाले २०५१।११।१० मा 
रतैानी प�रणत गराई ��यथ�ह� पूण�च�� �जापित र 
रमेश �जापितलाई हा.ब. पा�रत गरी २०५२।१।२७ मा 
सा. िक.नं. ४८ िक.का. गरी िक.नं.३६८ पूण�च��लाई 
र िक.नं.६६९ रमेशलाई, िक.नं. ४९ िक.का. ग�र 
३६६ पूण�च��लाई र िक.नं. ३६७ रमेश �जापितलाई 
िक.फो. गरी हक ह�ता�तरण गरकेो भ�ने �माण 
िमिसलबाट दिेखयो । यसरी िनिव�वाद�पमा �वािम�व 
�थािपत नै नभएको र म�ुा कारवाहीय�ु रहेको 
अव�थामा ल�मीमाया र ��यथ� �ितवादीबीच िववािदत 
ज�गाको लेनदेन भएको देिखने । िववािदत स�पि�मा 
ल�मीमायाको िनिव�वाद �वािम�व कायम ह�न नस�दै 
उ� स�पि� ��यथ� �ितवादीह�लाई ह�ता�तरण 
गरकेो ि�या कानूनसङ्गत देिखन नआउने । 

मूल�ोतमा नै िववाद रही म�ुा चिलरहेको 
अव�थामा भए गरकेो लेनदनेबाट िसिज�त िलखतका 
आधारमा ह�ता�तरण ग�रिलने �यि�को �य�तो 
स�पि�मा हक रहन स�ने भ�ने नह�ने । 

दाबीको ज�गामा दाताको हक �थािपत नै 
नभएको ि�थितमा ह�ता�तरण गरकेो स�पि�मा ख�रद 
गरी िलने �यि�ले दता� फारी िलएको िलखतलाई कानूनी 
मा�यता िदन िम�ने देिखएन । यस ि�थितमा असर परकेो 
िवषयमा िफराद गन� हकदयैा यी पनुरावेदक वादीमा 
नरहने भनी भ�न कानूनस�मत ह�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम्  �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तसमेतका आधार �माणबाट िववािदत 
िक.नं. ४८ र ४९ का ज�गाको दता� फारी िलखत बदर 

ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०५७।१२।२ को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी खारजे 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
यस अदालत, संय�ु इजलासबाट िमित २०६४।१।२३ 
मा भएको फैसला उ�टी भई दाबीको ज�गाम�ये पूण�च�� 
�धानको हकमा वादी �ितवादीबीच िमलाप� भएको 
देिखदँा सोबाहेक िमित २०५२।१।२७ र.नं ११०३६ 
को िलखतबाट िक�ाफोड भई हक ह�ता�तरण भएको 
िलखत बदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०५७।१२।२ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:

 § ०६५-NF-००२३, हा.ब. िलखत बदर, 
सुय�लाल �जापित िव. रमेश �जापितसमेत

 § ०६५-NF-००२४, हा.ब. िलखत बदर, 
सुय�लाल �जापित िव. रमेश �जापितसमेत

§ ०६५-NF-००२५, जालसाजी, सुय�लाल 
�जापित िव. रमेश �जापितसमेत 

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी वै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-CR-१०२१, जबरज�ती करणी, 
कुलबहादुर दमाई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतसम� कसरुमा इ�कार 
रही गरकेो बयानमा िलएका िजिकर कुनै व�तिुन� 
�माणबाट पिु� भएको छैन । आ�नै �ीमती र छोरीले यी 
�ितवादीउपर जबरज�ती करणीज�तो अपराधको झ�ुा 
आरोप लगाउन ुपन� कुनै आधार िमिसलबाट देिखएको 
छैन । �ितवादीले आ�नो अदालतको इ�कारी बयान 
पिु� गन� नसकेको र अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो कुरा िकटानी जाहेरी, पीिडता तथा जाहेरवालीको 
अदालतमा भएको बकप�समेतका िमिसल सलं�न कागज 
�माणह�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा �ितवादीलाई 
कसरुदार ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालतको फैसला मनािसबै देिखने ।
       तसथ� उि�लिखत आधार र �माणसमेतबाट 
�ितवादीले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
ह�दँा जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं.अनसुार ७ 
(सात) वष� कैद तथा हाडनाता करणी गरकेोमा जबरज�ती 
करणीको महलको २ नं.समेतको आधारमा हाडनातामा 
करणी गन�को महलको १ नं. बमोिजम थप १०(दश) वष� 
कैद र सोही महलको १० नं. बमोिजम �. ५०,०००।– 
(पचास हजार) �ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याएको स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०६८।१०।३ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६९।९।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी वै�नाथ 
उपा�याय, ०७०-CR-०५९७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. स�चवीर तामाङ

�ितवादीको मतृकसगँ मानु�  पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहेको भ�ने जाहेरवाला र मौकामा 
बिुझएका �यि�ह�बाट समेत दिेखएको छैन । मौकामा 
कागज गन� ठूलीमाया ँ तामाङले पिन यी �ितवादीले 
यसलाई माछु�  भ�द ै ढंुगाले हानेको भनी लेखाएको 
भनाइलाई अदालतमा समेत आई सनाखत गरकेो 
दिेख�छ । ठूलीमायाकँो सो भनाईबाट पिन त�कालको 
रीस था�न नसक� ढंुगा म�ुकाले �ितवादीले मतृकलाई 
�हार गरकेो भ�ने �ितवादीको भनाई समिथ�त भएको 
दिेखने ।

�ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी 
नभई घटना ह�नभु�दा अगािडदेिख नै �ितवादी र मतृक 
दवैुजनासगैँ बसी र�सी खाई र�सीले मातेको अव�थामा 
मतृकले त�काल �य� गरकेो कुरालाई िलएर आवेशमा 
आई �ितवादीले म�ुका, ढंुगासमेतले �हार गरकेो र सोही 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको दिेख�छ । य�तो 
अव�थामा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. को 
अव�था आकिष�त नभई ऐ.को १४ नं.अनसुारको कसरु 
कायम ह�ने दिेखदँा सोहीबमोिजम �यानस�ब�धीको १४ 
नं. बमोिजम आवेश �े�रत ह�या कायम गरी �ितवादी 

स�चवीर तामाङलाई १० वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला मनािसबै देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. तफ� को अिभयोग दाबी 
प�ुन नसक� ऐ.ऐनको १४ नं. बमोिजमको कसरु कायम 
गरी �ितवादी स�चवीर तामाङलाई १० वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१०।२३ मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१।३१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १८ गते रोज ६ शभुभ् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी वै�नाथ 
उपा�याय, ०७०-CR-१४७४, जबरज�ती करणी, 
किव��िसहं धामी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
आफूले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
त�यलाई �वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ । िनजले 
अदालतमा बयान गदा� आफूले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी नगरकेो भनी िजिकर िलए पिन यी �ितवादीउपर 
पीिडत र जाहेरवालासमेतले जबरज�ती करणीको झ�ुो 
आरोप लगाउनपुन� कुनै आधार िमिसलमा दिेखदँैन । 
घटनाबाट पीिडत बेहोस भई भोिलप�ट मा� होस खलेुको 
र त�काल �वा��य चौक�मा उपचार एवम् परी�ण 
ह�दँा िनजउपर जबरज�ती करणी भएको भ�ने परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखएकाले �ितवादीको अदालतमा भएको 
इ�कारी बयानबाट मा� िनज िनद�ष रहेको मा�न िमलेन । 
उि�लिखत अव�थामा �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको फैसला मनािसबै 
देिखने । 

�ितवादी अ�ययनरत िव�ालयबाट �ा� भएको 
प�अनसुार सो िव�ालयको रकेड�मा िनजको ज�म िमित 
२०५१।९।१५ रहेको भ�ने उ�लेख भएको र िमिसल 
सलं�न एस.एल.सी. परी�ाको �वेशप�को फोटोकपीमा 
िनजको ज�मिमित िमित २०५१।९।१५ नै रहेको भ�ने 
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जिनएको देिख�छ । िव�ालयमा �वभािवक �पमा 
रकेड� रहेका उ� ज�म िमितलाई अ�यथा भ�न सिकने 
अव�था छैन । वारदात भएको िमित २०६८।११।१८ मा 
�ितवादीको उमेर १६ वष� पूरा भई सकेको देिखएकाले 
बालबािलकास�ब�धी ऐनको दफा ११(३) बमोिजमको 
सिुवधा यी �ितवादीले पाउने अव�था रहेन । यस 
अव�थामा उ� ऐनको सिुवधा �ितवादीले नपाउने भनी 
पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसलासमेत मनािसब 
दिेखने ।  

तसथ� जबरज�ती करणी महलको १ नं.को 
कसरु अपराधमा सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम 
�ितवादी किव�� िसहं धामीलाई कैद वष� ८ (आठ) 
सजाय गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
�.१०,०००।– (दश हजार) �ितपूित�  भराइिदने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७०।११।१३ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल     मङ् िसर १८ गते रोज ६ शभुम् । 

४
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७१-WO-०२६५, परमादशे, घुमलाल 
सोनाहासमेत िव. नेपाल सरकार, मि��प�रषद्समेत 

िनवेदक सोनाहा समदुायको म�ुय पेसा 
खोलामा सनु खो�ने भिनएकोमा सनु चा�ने काय� 
पिन एउटा पर�परागत िविश� पेसा भएको देिखन 
आउछँ । �यसमा पिन कुनै न कुनै सीप र �ान जोिडएको 
ह��छ । य�तो �ान एउटा प�ुताबाट अक� प�ुतामा 
सद� जाने भएको स�दभ�मा अ�पसं�यक �पमा रहेको 
य�ता पर�परागत िविश� पेसा भएका जाित जनजाितको 
संर�ण रा�यको तफ� बाट ह�नै पन� देिख�छ, अ�यथा 
यो जाितसगँसगैँ पर�परागत �ान र सीप पिन लोप ह�ने 
स�भावना रह�छ । य�तो �कारका जाित लोप भइहालेमा 
�यही जाितको पनुः �थापना अस�भव ह��छ र �य�तो 
जाितले पर�परागत �पमा अपनाएको िविश� �ानको 
पर�पराको एउटा �णाली नै समा� ह�न जाने । 

िनवेदक सोहाना जाित नेपालको सीिमत �े�मा 
रहेका अ�पसं�यक समदुायिभ� रहेको देिखएकाले 

यो समदुायले आ�नो हकिहतको पिहचान गरी आफँै 
सरं�ण गन�स�ने अव�था पिन देिखदँैन । य�तो जाित 
र समदुायको पिहचानलाई संर�ण गनु� , िनजह�को 
सामािजक, सा�ँकृितक तथा आिथ�क िवकासको उ�थान 
गनु�  तथा िनजह�लाई अ�य समान�तरका आिदवासी 
जनजाितले �ा� गन� लाभका अवसरह� �दान गनु�  
रा�यको कत��य ह�न आउने । 

व�ततुः आिदवासी।जनजाित उ�थान राि��य 
�ित�ान ऐनको दफा २(क) सगँ स�बि�धत अनसूुिचमा 
सोही ऐनको दफा २५ बमोिजम नेपाल सरकारले 
प�रषदक्ो िसफा�रसमा राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
हेरफेर र थपघट गन�स�ने अिधकार रहेको र नेपाल 
सरकारले नै आिदवासी / जनजाितको सूची प�रमाज�न 
स�ब�धमा गठन गरेको उ�च�तरीय काय�दलले सोनाहा 
जाितलाई लोपो�मखु अव�थामा रहेको जाितको 
वग�करणमा राखी सो जाितलाई सूचीकरण गनु�पन� भनी 
िसफा�रससमेत गरेको अव�थामा सो िसफा�रसबमोिजम 
सूचीकरण नगरकेो अव�थालाई कानूनबमोिजम आ�नो 
कत��य पूरा गरकेो भ�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ� लोपो�मखु अव�था रहेका सोनाहा 
समदुायलाई अब अिवल�ब जो चािहने आव�यक �ि�या 
पूरा गरी अनसूुचीमा छुट भएको जाितको �पमा समावेश 
गरी आिदवासी / जनजाित उ�थान राि��य �ित�ान 
ऐन, २०५८ को दफा २ क सगँ स�बि�धत अनसूुचीमा 
सूचीकरण गनु�  भनी िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १६ गते रोज ४ शभुम् । 

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-WO-०५७६, उ��ेषण, मोहनकुमार 
खड्कासमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

�यि�लाई जीवनको अिधकार रह�छ । 
जीवनको अिधकारको संर�ण कानून�ारा ग�रने एवम्  
�वे�छाचारी �पले कसैको पिन जीवनको अिधकारको 
हरण ह�न स�दैन । जीवनको अिधकारलाई �यि�को 
नैसिग�क अिधकारका �पमा नाग�रक तथा राजनीितक 
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अिधकारस�ब�धी अ�तराि��य अनबु�ध, १९६६ को 
धारा ६ ले िकटान ग�रिदएको छ । मानव अिधकारको 
चचा� गदा�  मािनसको स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अथा�त् 
जीवनको अिधकार अ�य अिधकारभ�दा उप�लोकोटीमा 
पद�छ । ज�तै सकंट वा िवपत् आइपरकेो अव�थामा समेत 
नाग�रकको जीवनको अिधकार अपहरीत वा कुि�ठत ह�न 
नस�ने । सश� ���को �ममा लागू ह�ने अ�तरा� ि��य 
कानूनका दईु �णालीिभ� अ�तरा�ि��य मानव अिधकार 
कानून र अ�तरि���य मानवीय कानून पद�छन् । यी दवैु 
एक अका�का प�रपूरक ह�न् । मानव अिधकार कानून 
��� र शाि�त जनुसकैु अव�थामा पिन लागू ह��छ भने 
मानवीय कानून य�ुको समयमा लागू ह��छ । तर यी 
दवैुको उ�े�य मानव मया�दाको र�ा वा सरं�ण गनु�  नै 
हो । मानव अिधकार मािनस मा�ले �ा� गरकेा नैसिग�क, 
अहरणीय र अभे�य अिधकार ह�न् । यी अिधकारह�को 
कुनै पिन बहानामा अित�मण गन� वा उ�लङ्घन गन� 
छुट रा�य वा अ�य कुनै िनकाय वा �यि� कसैलाई 
पिन रहेको नह�ने । कितपय मानव अिधकारह� रा�यमा 
सङ्कटकालीन अव�था वा य�ुको अव�था आई परकेा 
बेलामा समेत अनित��य भई संरि�त रहनपुद�छ भ�ने 
अ�तरा� ि��य मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनका 
द�ताबेजमा �वीकार ग�रएका छन् । अ�तरा�ि��य मानव 
अिधकार कानूनले प� रा��उपर दािय�व तोकेको 
दिेख�छ भने मानवीय कानून ���रत सबैप�लाई 
समान�पमा लागू ह��छ । उ� कानूनह�ले म�ुयतः 
मानवता िव��को अपराध, आम नरसंहार, जाित ह�या, 
बलपूव�क बेप�ा पान�, मानव बेचिबखन र बला�कार, �ूर 
अमानवीय �यवहार, यातना र गैरकानूनी ह�या ज�ता 
अपराधह�लाई मानव अिधकार उ�लङ्घनका ग�भीर 
घटनाको �पमा िलएको पाइने ।

मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
कानूनले मानव अिधकारको सूची तय गरी तीम�ये के 
क�ता अिधकारह� य�ु वा ��� वा संकटकालको 
समयमा समेत अहरणीय ह�ने वा ह�त�ेप गन� नह�ने भई 
संरि�त ग�रन ु पछ�  भ�ने कुराको �यव�था गरकेो छ । 
�य�तै अ�तरा�ि��य मानवीय कानूनले सश� ��� वा 
य�ुको समयमा य�ुमा सामेल नभएका नाग�रक वा 
�यि�ह� एवम्  य�ुरत प�समेतको मानव अिधकारको 
संर�णका लािग य�ुरत प� एवम्  सरकारी प�बाट 

�योग र पालना गनु�पन� िवषयको बारमेा �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । िव��यापीकरण र भूम�डलीकरणले 
अ�तरा�ि��य मानव अिधकारस�ब�धी कानून र मानवीय 
कानूनको उ�लङ्घनका िवषयलाई कुनै एउटामा� 
मलुकुको चासोको िवषयको �पमा सीिमत ह�न निदई 
िव� जगतकै साझा सरोकार, चासोको िवषय भएको 
ह�दँा य�ता िवषयह� �यायको दायरािभ� पन� ह��छ । 
मानव अिधकारको उ�लङ्घन एवम्  मानवता िव��को 
अपराध गन� कसरुदारलाई फौजदारी कानूनका �थािपत 
मू�य र मा�यताअन�ुप फौजदारी दािय�व बहन गराउन ु
आव�यक ह�ने ।

 नेपालले जाितह�या अपराधको रोकथाम र 
सजायस�ब�धी महासि�ध, १९४८ आिथ�क, सामािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६ नाग�रक तथा राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप� १९६६, 
यातना तथा अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक 
�यवहार वा द�ड िव��को महासि�ध, १९८४, संय�ु 
रा��संघको बडाप�, मानव अिधकारको िव��यापी 
घोषणाप�लगायतका अ�य धेर ै महासि�धह�को 
अनमुोदन गरी प� रा�� भएको छ । अ�तरा�ि��य 
महासि�धका �यव�थाह� नेपाल कानूनसरह लागू ह�ने 
�यव�था नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१)
मा भएको ह�दँा �य�ता अ�तरा�ि��य कानूनअ�तग�तका 
अपराधह�को अनसु�धान गरी स�य त�य प�ा लगाउने, 
पीडकलाई अिभयोजन गरी �यायको प�रिधिभ� �याउने 
र पीिडतलाई प�रपरुण गन� दािय�व रा�यको ह�ने ।

व�ततुः ग�भीर मानव अिधकारस�ब�धी 
अपराध र अ�य गलत काय�ह�लाई एकै ठाउमँा रा�न 
सिकदैन । गैर�याियक �पमा �यि� ह�या गन� काय� 
जोसकैुले गरकेो भए पिन आपि�जनक ह��छ र �यसलाई 
�याय िन�पणको �ि�याबाट नै स�बोधन गनु�पन� 
ह��छ । त�काल घिटत अपराधह�का स�ब�धमा 
त�कालको प�रि�थितले अनसु�धान ह�न नसकेको भए 
पिन फौजदारी कानूनले उ�मिु� िदएको वा समप�ण गरकेो 
मा�न सिकदनै । ���कालमा ���सगँ राजनीितक �पले 
स�व� भएको घटना र आपरािधक �पले गरकेो कसरुको 
काय�लाई एकै ठाउमँा राखेर हेन� निम�ने । ���सगँ 
स�बि�धत रहेको देिखएमा मा�ै फौजदारी कानूनबाहेक 
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वा सं�मणकालीन �यायका अ�य उपायबाट स�बोधन 
गन� िम�ने हो, िवश�ु आपरािधक घटनाह�लाई होइन । 
���कालमा भएको िवश�ु कसरुज�य काय�लाई ���को 
�ममा भएको घटना भनी उ�मिु� िदन िम�दैन �यसलाई 
�चिलत फौजदारी कानूनले स�बोधन गनु�पन� । 
 ���कालमा घिटत मानवता िव��कै ग�भीर 
कसरुमा �चिलत कानून र �थािपत �याियक मू�य 
मा�यताका आधारमा पीिडत प�ले �यायको अनभूुित 
गन� गरी अनसु�धान, अिभयोजन एवम्  �याियक कारबाही 
ग�रएन भने समाजमा िदगो शाि�त कायम ह�न स�दनै । 
पीिडतले भो�न ु परकेा सबै �कारका आहतह�लाई 
�यायको दायरामा �याउन पीिडतले रोजेको �याय�णाली 
माफ� त �याय पाउने अवसरको सिुनि�तता ह�नपुद�छ भने 
आरोिपत प�ले पिन �व�छ सनुवुाइको मा�यमबाट 
�वत�� र स�म �याियक िनकायबाट आफू िव��का 
आरोपह�को ख�डन गन� र �व�छ सनुवुाइ�ारा �याय 
�ा� गन� अवसर पाउन ु पन� । �यायको सिुनि�तताका 
लािग ���कालमा भएका मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन एवम्  मानवता िव��का घटनाह�लाई 
सामा�य फौजदारी �याय �णालीको दायरािभ� 
�याउनलुाई कानूनस�मत मा�नपुन� ।

�यि� ह�या ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी 
म�ुाको �� मानव अिधकारसगँ सीधा स�बि�धत 
ह��छ । ���कालका घिटत घटनास�ब�धी म�ुामा 
फौजदारी �यायको माग� �श�त गनु�  ह�दँैन भ�नकुो 
अथ� फौजदारी �यायले �ितवादी वा अ�य प�लाई 
�याय गन�स�ने स�भावना वा �य�तो प�ितको 
�मतामा नै अिव�ास गरकेो भ�ने ह�न आउछँ । �य�तो 
प�रक�पनास�म गनु�  �याय �णालीलाई नै घातक र 
चूनौतीपूण� ह��छ । फौजदारी कानून िनि��य ह�ने र 
मेलिमलापको �ि�या �श�त ह�ने कुरा वैध कानूनले 
�वीकार नगरसे�म मा�न नसिकने ।  म�ुामा फौजदारी 
�याय िन�प� र �वत�� रहन ु पन� आव�यकता 
रह�छ । फौजदारी �यायको �ि�यामा �ितवादीको 
हकको पूरा स�मान गनु�पन� ग�ुजायस पिन रह�छ । 
िनद�िषताको अनमुानको िस�ा�त नै यसको मह�वपूण� 
आधार हो । फौजदारी �यायको �ि�या �वत��, िन�प� 
र �भावकारी रहेमा �याय िन�पण सही �पमा ह�नस�ने 
अनमुान सहजै गन� सिक�छ । सो अ�तग�त िनद�षले 

सफाई पाउने र कसरुदारले द�ड पाउने तथा पीिडतले 
राहत र सरु�ाको अनभूुित गन� कुरा अ�तिन�िहत रहने ।

कुनै पिन �यि�को गैर�याियक �पमा ह�या 
ह�नलुाई राजनीितक घटना मा�न िम�दनै । य�तो 
�कारको ह�याको कसरु जनुसकैु कालख�ड र समयमा 
भए पिन पीडकलाई सजाय गनु� र पीिडतलाई राहत िदई 
समाजमा शाि�त सरु�ाको अनभूुित िदलाउन ुफौजदारी 
�याय �णालीको उ�े�य हो । मानवता िव�� ह�ने जघ�य 
अपराधमा कानूनबमोिजम अनसु�धान, अिभयोजन र 
�याियक कारबाही गन�लगायतका काय� स�पादन गन� 
िनयिमत फौजदारी �याय �णाली किह�यै िनि��य 
नभई सधै ँ सि�य रहने ह��छ । तसथ� शस� ���को 
समयमा घटेका गैर�याियक ह�यासगँ स�बि�धत कत��य 
�यान म�ुाको अनसु�धान, अिभयोजन र �याय िन�पण 
िनयिमत फौजदारी �याियक संय��बाट ह�नस�ने ।

���कालमा भएका घटनाह�को िविधस�मत 
र तक� सङ्गत ढङ्गले स�बोधन गनु�पन� कुरामा कसैको 
िवमित रहन स�दनै । स�य समाजमा ��येक �यि�को 
�यायको हक र आकां�ालाई नै प�र�याग गन� वा गराउने 
कुरा �यायपूण� ह�न स�दैन । पीिडत वा सरोकारवालाको 
सम�वयमा ितनीह�को आ�नो हक वा सरोकारको 
िवषयमा उनीह�को सहमितमा समूिचत िवक�प�ारा 
स�बोधन गरी िववादको टुङ्गो लगाउने एउटा प� 
ह�नस�छ । तर पीिडतको मागमा फौजदारी कानूनको 
�ि�याअ�तग�त म�ुा दायर भएको अव�थामा �यसको 
िविधस�मत ढङ्गले स�बोधन ग�रिदनपुन� । म�ुा च�दा 
च�दैको बीचमा �याय िन�पणको �ि�यामा ह�त�ेप गरी 
मेलिमलाप वा अ�य कुनै नाममा िदशा�तर गन� मनािसब 
ह�दँैन । ���कालीन घटनाका स�ब�धमा अदालतमा पन� 
बाकँ� म�ुाको हकमा अव�थाअनसुार स�य िन�पण 
तथा मेलिमलाप आयोग ऐनबमोिजमको �योग ह�नस�ने 
कुरा एउटा प� हो । तर सो ऐन आउन ुअिघ नै �चिलत 
कानूनबमोिजम अिधकार�े� िनिहत रहेको अदालतमा 
दता� भइसकेको म�ुाका हकमा फौजदारी �याय �शासन 
मलुतबी गन� सोच रा�न नसिकने । 

सवैंधािनक तथा कानूनी अिधकारको 
�योग गरी िज�ला सरकारी वक�ल काया�लय, 
ओखलढुङ्गाबाट अिभयोगप� तयार भई स�बि�धत म�ुा 
हेन� अिधकार�े� रहेको िनकाय ओखलढुङ्गा िज�ला 
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अदालतमा म�ुा दायर भएको काय� गैरकानूनी नभई 
कानूनस�मत नै देिख�छ । आ�नो अिधकार �े�अ�तग�त 
दायर ह�न आएको म�ुाको �याियक िन�पणका लािग 
फरार रहेका �ितवादीह�लाई सनुवुाइको मौका �दान 
गरी उ� म�ुामा �ितवादी रहेका िनवेदकह� समेतका 
नाममा वार�ेटसिहतको ७० िदने �यादीपूज� जारी गरकेो 
ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको िमित २०६७।३।१८ 
को आदेशमा समेत कुनै कानूनी �िुट रहेको नदेिखने ।  
 िनवेदकह�ले ��तुत �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो कत��य �यान म�ुाको अिभयोगप� ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको काय� तथा 
अदालतबाट िनवेदकह�का नाममा वार�ेटसिहतको 
७० िदने �यादीपूज� जारी गन�लगायतको काम 
कारबाही कानूनस�मत रहेको र उ� काम कारवाहीबाट 
िनवेदकह�को संिवधान �द� मौिलक हक एवम्  कानूनी 
अिधकारमा आघात पगुेको देिखदँनै । कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� िनकायबाट कानूनस�मत �पमा भएका 
काम कारवाहीह� बदर गनु�  औिच�यपूण� नह�ने ।
 कानूनी �पमा म�ुा हेन� अिधकार�े� 
रहेको अदालतमा िवचाराधीन म�ुाका प�ह� र 
�ितवादीलगायतले �वत�� �पमा म�ुामा पैरवी एवम्  
सा�ी �माणको परी�णमा सहभािगता राखी स�य 
त�यको उजागर गन� सिकने ह��छ । म�ुाको सनुवुाइमा 
स�बि�धत प�को �यायपूण� सहभािगताबाट �याियक 
�ि�यालाई िब�सनीय बनाउन ज�री ह��छ । तर यो वा 
�यो कारण देखाएर फौजदारी �याय �णालीकै सम�ुचा 
िवक�प खो�न पन� वा गन� �विृ� रा�न ु �याय तथा 
कानूनस�मत ह�दँैन । �याियक �णाली �ित नै मनोगत 
शङ्का मा� �य� गरी �याियक �ि�यामा असहयोग 
जारी रहेमा �यसबाट आ�नो िनिहत �वाथ� िस� ह�न 
नस�ने मनोवै�ािनक सोचमा रहेको भ�ने अनमुान 
गनु�पन� ह��छ । �य�तो सोच र �विृतलाई कुनै िहसाबले 
पिन सहयोग गन� नसिकने । 

कुनै आरोपको स�यास�यको िन�पण गन� 
�ि�या नै �याियक �ि�या हो । कसरु गरकेो वा 
नगरकेो जे कुरा हो सोको िजिकर गन� स�बि�धत प� 
�वत�� रह�छ र आ�नो जो भएको सबदु �माण पेस 
गरी र िवप�ीको �माणको परी�ण गरी गराई आव�यक 
िजरह गररेसमेत सफाई िलन स�ने संवैधािनक र 

कानूनी ��याभूित �ितवादी बनाएको �यि�सम� 
मौजदु रह�छन् । अदालतबाट �वत�� �पमा कानूनी 
परी�णको मा�यमबाट कसरु गर े नगरकेो िनण�य ह�ने 
प�ित ह�नाले पूवा��हको लेस पिन प�रक�पना गन� 
नसिकने । स�यत�यको परी�ण गन� �याियक �ि�यालाई 
�ितवादीसमेतले अवसरको �पमा �हण गरी उपयोग 
गनु�पन�मा �ि�याकै िवक�प खो�ने, प�छाउने वा 
�ित�थापन गन� खो�ने गदा� �य�तो मनोदशाले सहयोग 
नगन� कुरा मननीय छ । �याियक �ि�याका स�पूण� 
चरणह� र फौजदारी �यायमा �ितवादीलाई �ा� 
स�पूण� अिधकारह�को उपभोग गन� अवसर बाकँ� छँदै 
र सो िसलिसलामा आरोपबाट सफाई पाउनँ स�ने 
अव�था बाकँ� ह�दँाह�दँ ै अिघ नै दता� भई चिलरहेको 
म�ुाको कारबाही नै रोक� पाउनँ माग गनु�  कानूनस�मत र 
िववेकशीलसमेत देिखन नआउने । 

तसथ�, अदालतमा म�ुा परी िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा सोको �ि�यालाई अव�� गन� 
नसिकने र कानूनस�मत �पमा दायर ह�न आएको 
कत��य �यान म�ुामा फरार �ितवादीका नाममा 
वार�ेटसिहतको �यादी पजु� जारी गन� ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६७।३।१८ को 
आदशे एवम्  सोबमोिजमको काम कारवाहीमा कुनै 
कानूनी �िुट नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदन नै खारजे भएको ह�दँा यस 
अदालतबाट िमित २०६७।१०।४ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशसमेत �वतः िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश शमा� 
पौडेल, ०६८-CR-०६२७, जबरज�ती करणी, �ेम राई 
िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी �ेम राईले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबतीलाई जाहेरी दखा��त 
पीिडतको कागज, पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनसमेतका कागजातबाट समिथ�त भएको 
पाइ�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� कसरु गरकेो 
कुरामा इ�कार रहेको देिखए पिन उ� इ�कारी बयानलाई 
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समथ�न गन� िमिसल संल�न कुनै त�यय�ु �माण 
रहेको देिखदँैन । उि�लिखत अव�थाको प�ृभूिममा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठह�याएको स�ु र पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसबै देिखने । 

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादी �ेम राईलाई कैद वष� १० (दश)
को सजाय भई र �.२०,०००।- (बीस हजार) �ितपूित� 
�ितवादीबाट पीिडतलाई भराइिदने ठह�याई स�री 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।१०।१८ मा भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०६७।११।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न 
इित संवत्  २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभुभ् ।

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०९४९, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. िब�टु म�डलसमेत

िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाले िश�क 
िनयिु�दिेख स�वालगायत अ�य िवषयमा समेत समय 
समयमा उ� िव�ालयलाई स�बोधन गरी िविभ�न प�ह� 
पठाएको िमिसलबाट देिख�छ । यसरी िव�ालयले िज�ला 
िश�ा काया�लयबाट अनमुित �ा� गरकेो र �थलगत 
अनगुमनबाट समेत िव�ालय गठुीको ज�गामा छा�ोमा 
रहेको भ�ने देिखएकाले अिभयोग दाबीमा उ�लेख भए 
ज�तो िववािदत िव�ालयको अि�त�व नै नरहेको भ�ने 
आरोप दाबी पिु� ह�नस�ने अव�था नदिेखने । 

रामजानक� रा.�ा.िव. सर�वतीनगर 
जनकपरु-४ धनषुाको नाममा रहेको ब�क खातामा िविभ�न 
समयमा िविभ�न शीष�कमा गरी ज�मा �. ८,७७,२३६।– 
िनकासा भएकोमा उ� िव�ालयमा खच� गरकेो रकम 
सरकारको नीितगत काय�मा उपयोग नभएको तथा 
िनयिमत �पमा खच� भएको भ�ने �माण कागजातबाट 
दखेाउन नसकेको कारण िवभागीय �तरबाट बे�ज ु
कायम गरी बे�ज ु रकम ितन� बझुाउन भनी प�ाचार 
गरकेो देिख�छ । िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाको 
िनद�शनबमोिजम सो िव�ालयका तफ� बाट उ� बे�ज ु
कायम भएको स�पूण� रकम ज�मा �.८,६५,९५०।– 

राज�व खातामा दािखला भएको र सो िव�ालयको 
खातामा �.११,२८६।– बाकँ� दिेखएको �यसैगरी 
जानक� ग�ुकुल जनकपरु-४, धनषुाको नाममा ज�मा 
�.१,३९,७३४।– िनकासा भएकोमा बे�ज ु कायम 
भएको रकम िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� 
िव�टु म�डलले िविभ�न भौचरमाफ� त �.१,३४,९६६।– 
राज�व खातामा बे�ज ुदािखला भएको र सो िव�ालयको 
खातामा �.४,७६८।– व�यौता रहेकोले सो व�यौता 
रकमसमेत रो�का रािखएको र अब उ� िव�ालयह�बाट 
कुनै िकिसमको रकम दािखला गन� बाकँ� नरहेको भनी 
िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाको च.नं.४२६६ िमित 
२०७२।३।१६ को प�बाट उ�लेख भएको देिखदँा 
उ� िव�ालयह�का नाममा िनकासा भएको रकमम�ये 
बे�ज ुकायम भएको स�पूण� रकम िव�ालयका तफ� बाट 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका अ�य� �ितवादी 
िव�टु म�डलले ब�क दािखला ग�रसकेको र केही रकम 
िव�ालयह�कै खातामा रहेको र उ� खातामा रहेको 
रकमसमेत रो�का रािखएको भ�ने देिखएकाले उ� रकम 
िहनािमना भएको देिखन नआउने ।

��ाचारको कसरु �थािपत ह�न सरकारी 
स�पि� बदिनयत त�रकाले दूिषत मनसायबाट खच� 
गरी हानी नो�सानी प�ुयाउने िनयत र यसबाट आफूले 
िलन ु खान ु गरकेो भ�ने ��ट �पमा देिखन ु पद�छ । 
��ततु म�ुामा दाबीको रकम सरकारको राज�व खातामा 
िव�ालयको नामबाट दािखलासमेत ग�रसकेको देिखदँा 
��ाचारको कसरु �थािपत ह�नस�ने अव�था नदेिखने ।

 अतः उि�लिखत त�य एवम् आधारमा उ� 
रामजानक� �ाथिमक िव�ालय जनकपरु ४ धनषुा र 
जानक� ग�ुकुल �ा.िव. िज�ला िश�ा काया�लयबाट 
स�चालन अनमुित �ा� गरी स�चालन भएको देिखएको 
र िव�ालयका नाममा िनकासा भएको रकम खच� गरी 
सोको लेखापरी�ण भई अिनयिमत देिखएको रकम 
राज�वमा दािखलासमेत भइसकेको भ�ने िज�ला िश�ा 
काया�लय, धनषुाको च.नं.४२६६ िमित २०७२।३।१६ 
को प�बाट दिेखएकाले िव�ालय स�चालन नै नगरी 
�ितवादीह�ले रकम िहनािमना गरकेो भ�ने आरोपदाबी 
�मािणत ह�न नसकेको ह�दँा �ितवादीह� िव�टु म�डल, 
आन�दकुमार म�डल, शकंरबहादरु गौतम, उपे�� 
म�डल, राकेश �ीवा�तव, लालबाब ु िम� र ��हाद 
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भजेुलले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठह�याई 
िवशेष अदालत, काठमाडौबाट िमित २०७२।३।२० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-RC-०१३९, कत��य �यान 
(साधक), नेपाल सरकार िव. िशवबहादुर अिधकारी 

�ितवादी िशवबहादरु अिधकारी स�ु 
दिेखनै फरार भई आफूउपरको अिभयोगलाई ख�डन 
नगरकेो अव�थामा िनजको हकमा मलुतबी रहेको 
र �ितवादीम�येक� िशवकुमारी कँुवर योगीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. अनसुार ज�मकैदको 
सजाय ह�ने र अ�य �ितवादी सशुीला कुवरँ र जगंबहादरु 
प�रयारले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी 
स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।७।२१ 
मा भएको फैसला पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०६६।३।१० मा र सव��च अदालतबाट २०६७।९।१४ 
मा सदर ह�ने ठहरी फैसला भएकोसमेतबाट िनलबहादरु 
अिधकारीको म�ृय ु कत��यबाट भएको त�यमा िववाद 
नदिेखने ।

मतृकको टाउकोमा चोट लागेको त�य 
शवपरी�ण �ितवेदनबाट र सह �ितवादी िशवकुमारीको 
कथनबाट समेत यी �ितवादी िशवबहादरुले मतृकलाई 
टाउको, मखु र छातीमा हानेको भनी उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । िमिसल संल�न कागज �माण हेदा�  यी 
�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, सह�ितवादीह�को 
बयान घटनाको ��य�दश� स�तोष कुवरँको मौकाको 
कागज, शव परी�ण �ितवेदन र �ितवादी िशव कुमारीलाई 
�यान मान� वचन िदएको भ�ने कसरुमा �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर भएको अव�थामा यी �ितवादीको कुटिपटबाट 
िनलबहादरुको म�ृय ु भएको देिखदँा िनज �ितवादी 
िशवबहादरु अिधकारीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. को कसरुमा ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु तनह� ँ
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला साधकको रोहमा 

सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको 
फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
�ितवादी िशवबहादरु अिधकारीले िनलबहादरु 
अिधकारीलाई कत��य गरी मारकेो पिु� भएकाले िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु तनह� ँ
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।४।३१ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७३-RC-००५०, कत��य �यान 
(साधक), नेपाल सरकार िव. दीपक सहनीसमेत 

�ितवादीम�येका दीपक सहनी अनसु�धानको 
�ममा फरार रहेको र अदालतमा उपि�थत भई 
वारदातमा आ�नो संल�नता नरहेको, नवल सहनीसगँ 
पैसाको लेनदने रहेकोले सोही िवषयमा आफूलाई 
झ�ुा उजरुी िदएको ह�नस�छ भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीम�येक� �िमलादेवी सहनीले 
आफूह�का बीचमा अवैध स�ब�ध रहेको कुरा 
�ीमान् र घरका मािनसले थाहा पाएकोले िनज दीपक 
सहनीलाई मार� भनी भ�दा िनजले र आफूले कत��य 
गरी पित नवल सहनीलाई मारकेो हो भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीले आफूसमेत सािबत भई अ�य 
अिभय�ुलाई पोल गरी गरकेो बयानलाई अ�यथा मा�न ु
पन� अव�था नरहेको र िनजको सो बयान िमिसल संल�न 
अ�य त�य तथा �माणले िसलिसलेवार �पमा पिु� 
गरकेो देिखएकाले �ितवादी दीपक सहनीले आफू िनद�ष 
रहेको भनी गरकेो बयान समिथ�त ह�नस�ने अव�था 
नदेिखने । 

�ितवादी �िमलादेवीले गरकेो बयान 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी िनजह�को गलत स�ब�ध 
भएको कारणबाट आ�नो छोरालाई सतेुको ठाउमँा 
डोरीले र ग�छाले बाधँी, �यसपिछ डोरीले बाधँी कत��य 
गरी मारेका ह�न भनी जाहेरवाला फुलकुमारी मलािहनले  
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बकप� गरकेो तथा यी �ितवादी �िमलादेवी �वयम् ले 
आ�नो संल�नतामा पित नवल सहनीलाई कत��य गरी 
मारकेो त�य �वीकार गरकेो देिखएको र उ� त�य 
अ�य �माणह�बाट समिथ�त भइरहेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३ (३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला �ितवादी 
�िमलादवेी मलाहीनको हकमा साधकको रोहमा र दीपक 
सहनीको हकमा पनुरावेदनको रोहमा सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला अ�यथा 
गनु�पन� देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
�ितवादीह� �िमलादेवी मलािहन र िदपा भ�ने दीपक 
सहनीले एक आपसमा िमलेमतो गरी नवल सहनीलाई 
कत��य गरी मारेको पिु� भएकाले िनजह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १ नं.को कसरुमा १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु पसा� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।९।२१ 
र २०७२।१०।१२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०१२६, अ�ाकृितक मैथनु, 
संिदप लुहार िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक / �ितवादी संदीप लहुारले 
अनसु�धान र अदालतमा कसरु �वीकार गरी बयान 
गरकेो दिेखएको र  िनज �ितवादीको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा िनजको क��मा वीय�को दाग भएको देिखएबाट 
अ�ाकृितक मैथुन गरी वीय�समेत �खिलत भएको कुरामा 
िववाद देिखदँैन । �यसैगरी जाहेरवाली शारदा सनुारले 
��य�दश� पाव�ती सनुारले वारदातको स�दभ�मा 
गराएको जानकारीअनसुार मौकामा िदएको िकटानी 
जाहेरी र अदालतमा भएको िनजको बकप� पीिडत 
आर कुमारको मौकाको कागज तथा अदालतमा भएको 
बकप�लगायतका िमिसल संल�न �माण कागजसमेतका 

आधारमा पनुरावेदक / �ितवादी संदीप लहुारले आरोिपत 
कसरु गरकेो पिु� भइरहेको दिेखएको ह�दँा कसरु �मािणत 
ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गन� गरी भएको स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउ ँभ�ने पनुरावेदक / �ितवादी संदीप लहुारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधार �माणबाट 
�ितवादी संदीप लहुारलाई मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको ९क. नं.अनसुार ११ वष� कैदको सजाय ह�ने र 
िनजबाट पीिडतलाई �ितपूित�बापत �. १०,०००।- (दश 
हजार) समेत भराइिदने ठह�याई स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट िमित २०७०।१२।१२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७३-CR-००६१, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. रणुेका नवीनसमेत
 सामदुाियक �ाथिमक िव�ालय िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�हीको च.नं.६७५ िमित २०६५।६।१५ 
को प�ानसुार क�ा १ को अनमुित �ा� गरी २०६५ देिख 
स�चालन भएको र �मशः क�ा ३ स�मको अनमुित िलई 
स�चालन भएको देिख�छ । सो िव�ालय स�चालन भए 
नभएको स�ब�धमा छानिबन गन� खिटएको सिमितले उ� 
िव�ालय मि�दर प�रसरमा सरकेो, िव�ाथ� सं�या �यून 
भएको भ�ने बेहोराको �ितवेदन स�बि�धत िनकायमा 
पेस गरकेो देिख�छ । �ितवेदन िदने अनसु�धान टोलीले 
िव�ालय मि�दर प�रसरमा सरकेो र िव�ाथ� सं�या �यून 
रहेको भनी उ�लेख गरकेो देिखदँा उ� िव�ालय मि�दर 
प�रसरमा भएपिन स�चालन भएको तथा �यून स�ंयामा 
भएपिन िव�ाथ� रहेको भ�ने दिेख�छ । यसरी िव�ालय 
मि�दर प�रसरमा सरकेो र िव�ाथ� सं�या �यून रहेको 
भ�ने �ितवेदन पेस भएको देिखएको र िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट अनमुित �ा� गरी �मशः क�ा थप गद� 
गएको देिखदँा सो िव�ालय स�चालन नै नभएको भ�न 
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सिकने अव�था नदेिखने ।
 िव�ालयले अनमुित �ा� गरी स�चालनमा 
रहेको अव�थामा िविभ�न आ.व. ह�मा िव�ालयका 
नाममा िविभ�न शीष�कमा रकम िनकासा भई खच� भएको 
र सोको लेखा परी�णसमेत भएको र लेखा परी�ण 
ह�दँा खच� भएको रकमम�ये �. ३३,६३०।– बे�ज ु
दिेखएकोले सो बे�ज ुरकम दािखला भएको भ�ने िज�ला 
िश�ा काया�लय, सला�हीको िमित २०७२।१२।१९ च.नं. 
१४०५ को प�बाट दिेखएको छ । यसरी उ� िव�ालय 
िनयमानसुार िज�ला िश�ा काया�लयबाट अनमुित 
�ा� गरी स�चालनमा रहेको देिखएको र स�चालनमा 
रहेको िव�ालयले आ�नो नाममा िनकासा भएको रकम 
खच� गरी सोको लेखा परी�णसमेत गराई अिनयिमत 
�पमा खच� भई बे�ज ु कायम भएको रकम राज�वमा 
दािखलासमेत भइसकेको देिखएकोले यी �ितवादीह�ले 
आरोप दाबीबमोिजम कसरु अपराध गरकेो �मािणत 
ह�न नसकेकोले �ितवादीह�ले आरोप दाबीबाट सफाई 
पाउने ठहर गरी िवशेष अदालतबाट भएको फैसला 
�िुटपूण� भयो भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 अतः उि�लिखत त�य एवम् आधारमा 
उ� िव�ालय िज�ला िश�ा काया�लयबाट स�चालन 
अनमुित �ा� गरी स�चालन भएको देिखएको र 
िव�ालयका नाममा िनकासा भएको रकम खच� गरी सोको 
लेखापरी�ण भई अिनयिमत देिखएको रकम राज�वमा 
दािखलासमेत भइसकेको िज�ला िश�ा काया�लयको 
प�बाट देिखएकाले िव�ालय स�चालन नै नगरी 
�ितवादीह�ले रकम िहनािमना गरकेो भ�ने आरोपदाबी 
�मािणत ह�न नसकेको ह�दँा �ितवादीह� रणेकुा निवन, 
पजुा कुमारी साह र रामच�� महतोले आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०७३।१।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

१२
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०४३३ र ०६९-

CR-०४११, जबरज�ती करणी, हक� बहादुर नेगी िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. हक� बहादुर नेगी 

�ितवादी हेम�त भ�ने हक� बहादरु नेगीको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान बेहोरा हेदा�  
र�सीको नसामा भएको ह�दँा पीिडत सतुेको खिटयामा 
गई र�सीको नसामा एक पटक करणी गरकेो ह� ँ । 
पीिडत रोईकराई िच�याए प�ात् िनजको फुपू मेरो 
घरनिजक आएको रहेछ । िनजले देिख थाहा पाई पीिडत 
िनजसगँ गएक� हो । म घरबाट भागेको ह� ँ। सोभ�दा पूव� 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी आरोिपत कसरुमा 
सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ भने अदालतसम� 
भएको बयान बेहोरामा मेरो इ�छा िव�� लेखेको कुरा 
पढेर नसनुाई कुट्ने ह�न् िक भ�ने डरले सो बयानमा 
सही गरकेो हो भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । अनसु�धान अिधकारीसम� घटना िववरणको 
यथाथ� िच�ण ह�ने गरी बयान गनु�  र अदालतसम� 
िवनाआधार र कारण गरकेो ठाडो इ�कारी �ितवादीलाई 
सफाई पाउने आधार ब�न नस�ने ।

�ितवादीकै आमा जयमती नेगीको िकटानी 
जाहेरी रहेको, अनसु�धान तहिककात ह�दँाका अव�थामा 
पीिडतको बयान कागज िनजका संर�कह�को रोहबरमा 
ह�दँा पीिडतलाई �ितवादीले पटकपटक करणी गद� 
आएको भनी बयान कागज ग�रिदएको साथै बिुझएका 
अ�य �माणबाट पिन �ितवादीले कसरु गरेकै हो भनी 
देिखन आएको अव�थामा जाहेरवालालगायतका 
मािनसह�ले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� 
�ितवादीलाई कसरुमा उ�मिु� िदने गरी बकप� गर े
तापिन िनजह�को उपयु�� बकप�लाई िव�ािसलो मा�न 
सिकने अव�था नदिेखएकोले �ितवादी हेम�त भ�ने 
हक� बहादरु नेगीले आ�नो नाबािलग छोरी पीिडत ख 
कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आउने ।

पीिडत “ख” कुमारी �ी िव�णमुि�दर �ाथिमक 
िव�ालयमा २०६४ देिख २०६७ सालस�म क�ा 
१ देिख ४ क�ास�म अ�ययन गरकेो िव�ालयको 
अिभलेखअनसुार िनजको ज�मिमित २०५८।१२।२७ 
भएको उ� िव�ालयको प�बाट देिख�छ । िव�ालयको 
ज�मिमितलाई बाल �याय काय�िविध िनयमावलीले 
ते�ो �ाथिमकतामा राखेको छ । उ� िनयमावलीको 
िनयम १५ मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
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अ�पतालबाट जारी ज�मिमितको �माणप� र �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको ज�म 
दता� �माण प� नभएको अव�थामा िव�ालयमा भएको 
रकेड�लाई नै आधार मानेर हेनु�पन� ह�न आउछँ । पीिडतको 
उि�लिखत अ�पतालबाट जारी भएको �माणप� तथा 
�थानीय पि�जकािधकारीबाट जारी भएको ज�मदता�को 
�माणप� िमिसल संल�न रहेको नदेिखदँा �कूलको 
रकेड�लाई नै िनजको उमेर िनधा�रण गन� बिलयो 
�माणको �पमा िलनपुन� ह��छ । उ� वारदातको िमित 
२०६७।१२।१२ मा पीिडतको उमेर ८ वष� ११ मिहना 
१५ िदन मा� पगेुको िव�ालयको रकेड�बाट दिेखएको 
छ । पनुरावेदन अदालत महे��नगरले िव�ालयको �माण 
प�लाई �माणमा �हण नगरी १० वष� पूरा भइसकेको 
भनी जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम सजाय गन� 
गरी गरकेो फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट पनुरावेदन अदालत महे��नगरले 
�ितवादी हक� बहादरु नेगीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १ र ३(२) नं. बमोिजम ८ वष� कैदको सजाय 
गन� गरकेो फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज 
�ितवादी हेम�त भ�ने हक� बहादरु नेगीलाई सोही महलको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । 
साथै ऐजन ऐनको दफा १० बमोिजम िनज �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �. ५०,०००।- बराबर नगद वा सो बरावरको 
जेथा �ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याएको हदस�म 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित २०६९।३।२७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभुम् ।

१३
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-०३८४, ��ाचार, 
सुर�े�कुमार �यौपाने िव. नेपाल सरकार 

िबहार िव�ालय परी�ा सिमित (उ�च 
मा�यिमक) पटनाको प�ाङ्क B.S.E.B (S.S.) DS/
VER/५१९/०७ िदनांक १९।०७।०७ को प�साथ �ा� 
�माणीकरण िववरणको �.सं. ५ मा परी�ाथ�का नाम 
सरु�े�कुमार �यौपाने, कोड/�माङ्क ५२२९/२००३४ 

वष�/सङ्काय १९९४/ वािण�य, �ा�ाङ्क/�ेणी ५२२ 
IInd Div. उ�लेख गरी अ�य�ु� महलमा “जाली” भ�ने 
उ�लेख भएको तथा सोही प�को त�लो बेहोरा ख�डमा 
िनज �ितवादीको उ� �माणप�का स�ब�धमा “�ा� 
अङ्क प� मे कुल �ा�ाङ्क ५२२ IInd Div., फज� ह�, 
�योिक सिमितके अिभलेखो म� छा�को यहा ँRBH म� २३ 
Fail  तथा कुल अङ्क ५०३ Fail है वही �ा� अङ्क 
प� म� ५२२ अङ्क प� भी जाली ह�” भनी लेिखआएको 
िमिसल संल�न उ� �माणीकरण िववरणबाट देिखने ।
 �माण प�को स�यता स�ब�धमा िवशेष 
अदालतबाट पनुः िमित २०६९।११।१० मा आदेश 
भई आदेशबमोिजम यिकन जवाफ पठाउन ु भनी पनुः 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी, भ�परुमा 
लेखी पठाएकोमा सो प�रषदको च.नं. १८४ िमित 
२०६९।१२।२१ को प�साथ िनज �ितवादीको उ� 
�माणप�का स�ब�धमा उ� िवहार िव�ालय परी�ा 
सिमित, पटनाको िदनाङ्क १३-१२-२०१२ को 
प�साथ िवशेष अदालतको िमित २०६६।५।२१ 
को आदेशबमोिजम �ा� भएको स�यापन िववरण नै 
पनुः �ा� भई िमिसल सामेल रहेको देिख�छ । यसरी 
पनुरावेदक �ितवादीको उ� �माणप�का स�ब�धमा 
अिभलेख रा�ने स�बि�धत िनकायबाट नै पटक/पटक 
जाली “Fail” भनी लेिखआएको बेहोरालाई अ�यथा भनी 
िव�ास गन� आधार नह�दँा िनज �ितवादीले पेस गरकेो 
उ� शैि�क यो�यताको �माणप� स�य साचँो बेहोराको 
रहेछ भ�न निम�ने ।
 पनुरावेदक �ितवादीले आफू काय�रत 
रहेको काया�लयमा पेस गरकेा शैि�क यो�यताका 
�माणप�ह�का स�ब�धमा िववाद उ�प�न भई उ�त 
�माणप�ह�को स�यता जाचँ गन� नेपाल सरकारको 
आिधका�रक िनकाय उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
सानोिठमी भ�परुमाफ� त भारतको िवहार िव�ालय 
परी�ा सिमित, पटना पठाउदँा आिधका�रकता पिु� ह�न 
नसक� झ�ुा रहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भई आएको 
देिखएकोले �य�तो िकिसमको �माणप�ह� पेस गनु�  नै 
कसरुज�य काय�अ�तग�त पन� जाने । बढुवा �योजनका 
लािग शैि�क यो�यताको �माणप� पेस नगरकेो भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
नदेिखनकुो अित�र� पेस ग�रएका �माणप�बाट कुनै 
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फाइदा वा सिुवधा िलएको वा निलएको भए पिन न�कली 
�माणप� पेस गनु�  नै ��टाचारज�य कसरु ह�न जाने 
दिेखएकोले पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ उि�लिखत त�य, �माण र 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तह� समेतबाट पनुरावेदक 
�ितवादी सरु�े�कुमार �यौपानेले पेस गरकेो 
Intermediate Level को परी�ाको �माणप� झ�ुा 
दिेखन आएकोले िनजलाई सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
२९(२) बमोिजम �. ५००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७०।२।२७ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३१ गते रोज २ शभुम् । 

१४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-१३३६, ०७०-CR-
१४९०, ०७०-CR-१५६४, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, मैना िव.क. िव. नेपाल सरकार,  सिवना 
आले िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. मैना 
िव.क.समेत 

पीिडत भिनएका जाहेरवालीह�लाई सनुौली 
नाकाबाट भारततफ�  जाद ै गदा�को अव�थामा �हरीले 
सोधपछुसमेत गरी अनसु�धान कारवाहीको लािग 
स�बि�धत �हरी काया�लयको िज�मा लगाई पठाएको, 
�ितवादी मैना िव.क.अका� �ितवादी बाबरुाम िव.क.को 
एउटै गाउकँ� बिहनी नाताक� रहेक� भ�ने देिखन आएको, 
मैना िव.क. ले नै जाहेरवालीह�लाई आफूसमेतले 
साथमा िलई गएको भ�ने नदेिखए पिन �ितवादी बाबरुाम 
िव.क. सगँ िचनजान गराई िदई बाबरुाम िव.क.को साथमा 
पठाइिदएको देिख�छ । �ितवादी मैनाले काठमाड� 
लैजान भनी िज�मा लगाई पठाएका जाहेरवालीह�लाई 
बाबरुामले काठमाड�तफ�  नलगी भैरहवा ह�दँ ै सनुौली 
नाकाबाट भारततफ�  लादँै गदा� �हरीले सोधपछु गरी 
सनुौली नाकाबाट फका�इएको अव�था घटना�मह�बाट 
दिेखन आएको छ भने जाहेरवालीम�ये प�रवित�त नाउ ँ
गरके� उषा थापाले अदालतमा आई बकप� गन� �ममा 

�ितवादी मैनाकोसमेत संल�नता रहेको भनी उ�लेख 
गरकेो दिेखदँा िनज मैना िव.क. आरोिपत कसरुमा 
पूण�तया िनद�ष रिहछन् भनी मा�न िम�ने नदिेखने । 
 �ितवादी मेघबहादरु िव.क. ले अनसु�धानको 
िसलिसलामा कागज गदा� तथा अदालतबाट जारी भएको 
�यादमा अदालतमा हािजर ह�न आई बयान गदा� आरोिपत 
कसरुमा आ�नो कुनै पिन िकिसमको सलं�नता नरहेको 
२०६८।३।१४ मा आफू काठमाड�मा रहेको भनी 
कसरुमा पूण��पमा इ�कार रहेको देिखयो । पीिडतह�को 
त�कालको जाहेरी, �मािणत बयान तथा िनजह�ले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�समेतमा यी �ितवादीको कुनै 
पिन िकिसमबाट संल�नता रहेको भनी लेखाएको दिेखन 
आउदँनै । अ�य �ितवादीह� मैना िव.क. तथा सिवना 
आलेले मौकामा तथा अदालतमा आई बयान गदा�समेत 
पोल गरकेो अव�था नदेिखएको र आ�नो �ीमती 
मैनालाई समेत खराब आचरणको �यि�सगँ बढी स�पक�  
नरा�न ु भनी भनेको भ�नेसमेत उ�लेख गरकेोसमेत 
देिखदँा आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठह�याएको 
स�ु तनह� ँ िज�ला अदालत, तथा पनुरावेदन अदालत 
पोखराको फैसलालाई अ�यथा प�रवत�न गनु�पन� 
नदेिखने । 
 �ितवादीह� मैना िव.क. र सिबना आले म�ुय 
कसरुदार देिखन नआएको र म�ुय कसरुदार ठहर भएको 
अव�थामा म�ुय कसरुदारबाट पीिडतलाई �ितपूित� 
भराईिदन �यायोिचत ह�ने देिखदँा म�ुय कसरुदार नै कायम 
ह�न नसकेका यी �ितवादीह�का हकमा �ितपूित�को माग 
दाबी नै भए पिन िनजह�बाट �ितपूित� भराउन नपन� 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसलालाई 
अ�यथा प�रवत�न गनु�पन� नदेिखदँा �ितपूित�समेत ियनै 
�ितवादीह�बाट भराइपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण र 
�माणह� समेतबाट पनुरावेदक �ितवादीह� मैना िव.क. 
र सिवना आलेलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोिजम 
जनही ८ वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको फैसला सो 
हदस�म केही उ�टी ह�ने ठहरी मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ज) बमोिजम �ितवादीह� मैना िव.क. र सिवना 
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आलेलाई सोही दफाबमोिजम जनही कैद वष� ५(पाचँ) र 
�. २५,०००।- ज�रवाना ह�ने र िनजह�बाट ऐनको दफा 
१७ बमोिजम �ितपूित�  भराइिदन माग दाबी िलइएको 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने र 
�ितवादी मेघबहादरु िव.क.ले अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०७०।१०।१४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १

मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-०३८७, उ��ेषण / परमादशे, 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. ८ अवि�थत शाि�त सेवा गृहसमेतको तफ� बाट 
अि�तयार�ा� ऐ.को अ�य� सािव�ी मगर िव. पदममाया 
भ�डारीसमेत

िनवेदक सं�थामा ७०० भ�दा बढी अपाङ्ग 
तथा कु�रोग �मािणत �यि�ह�लाई आ�य िदई राखेको 
अव�थामा आि�त �यि�ह�को िहताथ� सं�थाबाट 
िनि�त ि�याकलापह� स�चालन गनु� �वाभािवक नै 
दिेख�छ र यी ि�याकलापमा �भािवत �यि�ह� आफँै 
संल�न ह�नस�ने अव�था नरहेको ह�दँा िनजह�का 
प�रवारका सबल �यि�ह�लाई मािसक िनि�त रकम 
उपल�ध गराई उ� काय� गराएको दिेख�छ । यसरी 
िवप�ीह�लाई सं�थाको तफ� बाट आि�त �यि�ह�को 
िहतको लािग िनि�त काममा लगाइएको र सोबापत केही 
रकम उपल�ध गराउदँैमा िनवेदक सं�थालाई �म ऐन, 
२०४८ अ�तग�त �ित�ानको दायरािभ� रा�न ु�यायोिचत 
नह�ने ।
 व�ततु: कुनै पिन सं�था �ित�ानिभ� पछ�  पद�न 
भ�ने िनण�यमा प�ुनभु�दा पूव� स�बि�धत सं�थाको उ�े�य 
र काय��कृितलाई आधार नबनाई �ित�ान श�दको 
सतही �या�या गरी सबै स�ंथाह�लाई एउटै �कृितबाट 
हे�रन ुर मा�यता िदइन ु�यायसङ्गत र �यावहा�रकसमेत 

ह�ने दिेखदँैन । िनवेदक सं�था दीनदखुी असहायह�को 
सेवा र सहयोग गरी सामािजक सद ्भाव अिभविृ� गन� 
पिव� मनसाय राखी �थापना भएको अव�थामा िनवेदक 
स�ंथालाई �ित�ानअ�तग�तको रहेको मा�न नसिकने ।
 कुनै पिन स�ंथामा कुनै पिन �यि� कम�चारी 
वा कामदारको हैिसयतमा काय�रत रहेको देिखनको 
लािग स�बि�धत �यि�लाई �य�तो स�ंथाले करार 
वा अ�य कुनै पिन मा�यमबाट कानूनी �ि�या पूरा 
गरी िनयिु� िदएको ह�नपुन� ह��छ । िवप�ीह�को 
हकमा य�तो कुनै पिन �ि�या पूरा ग�रएको 
देिखदँैन । िवप�ीह�ले आफूह� िनवेदक स�ंथामा 
कम�चारी वा कामदारको �पमा िनयिु� भएको भ�ने कुनै 
�माण पेस गन�सकेकोसमेत देिखदँनै । िनवेदक सं�थाको 
म�ुय आय�ोत भनेको वैदिेशक अनदुान नै दिेख�छ । 
यसरी िनवेदक सं�था वैदेिशक अनदुानको मा�यमबाट 
असहाय दीनदखुी अनाथ भएर उपेि�त रहेका �यि� 
तथा बालबािलकाको संर�ण हेरचाह िनश�ुक औषधी 
उपचार भएर उपेि�त रहेका, �यि� तथा बालबािलकाको 
सरं�ण, हेरचाह, िन:श�ुक औषधी, उपचार, पनु�था�पना,  
�वा��य, िश�ादी�ालगायतका सेवामूलक उ�े�यका 
साथ �थापना भएको त�य िमिसल संल�न �माणबाट 
पिु� भएको देिख�छ । यस �कृितको उ�े�यबाट 
�थािपत सं�थाले उ�ोगको हैिसयतबाट �थािपत अ�य 
स�ंथासरह कम�चारी वा कामदार रािखएको हो भनी 
अनमुान गनु�  �यायोिचत र �यावहा�रकसमेत नह�ने ।
 िनवेदक सं�थाले कु�रोगी र अ�य अपाङ्ग 
�यि�ह�लाई खान, ब�न तथा औषधी उपचार गरी 
सामािजक र परोपकारी काय� गद� आएको स�दभ�मा िनवेदक 
स�ंथामा आि�त सद�यका सपाङ्ग सद�यह�लाई 
आ�ना आि�त प�रवारलाई �याहारस�भार तथा हेरचाह 
गन�को लािग दाताले आिथ�क सहयोग गरकेो अविधस�म 
हेरचाह गरबेापत केही रकम उपल�ध गराई स�ंथामा 
रा�ने काय�लाई �वभािवकै मा�न ुपन� ।
 कु�रोग �भािवत �यि�ह�को प�रवारमा 
कु�रोग लागेको �यि� पिन ग�रने नकारा�मक �यवहार 
र सोचलाई प�रवत�न गरी एकआपसमा घलुिमल गराउने 
उ�े�यकासाथ कु�रोग �भािवत �यि�को प�रवारलाई 
स�ंथामा आि�त प�रवारको हेरचाहलगायतका काय� 
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गरबेापत सं�थाबाट केही रकम उपल�ध गराउने 
काय�लाई �वाभािवकै मा�न सिकने ।
 िनवेदक सं�थामा आि�त कु�रोग �भािवत 
प�रवारका सद�यह�लाई हेरचाह गन� हेत ु िनजह�का 
सपाङ्ग प�रवारका सद�यह�लाई केही रकम उपल�ध 
गराई िनवेदक सं�थामा रािखएकै आधारमा िवप�ीह� 
िनवेदक सं�थाका आिधका�रक कम�चारी वा कामदार 
ह�न् भनी अनमुान गन� निम�ने ।
 व�ततु: कुनै पिन सं�थामा कुनै पिन �यि�ले 
कम�चारी वा कामदारको �पमा मा�यता पाउनको 
लािग �य�तो सं�था र कामदारबीच िविधवत् करार वा 
अ�य कुनै मा�यमबाट िनयिु� पाएको ह�नपुछ�  । ��ततु 
िनवेदनको स�दभ�मा िवप�ीह� र िनवेदक सं�थाबीच 
�य�तो करारनामा भएको र सोबमोिजम िनयिु�प� 
िवप�ीह�ले �ा� गरकेो नदिेखएको र िवप�ीह�म�ये 
केही �यि�ह�को उमेरको अव�थालाई िवचार गदा�समेत 
िनजह� कानूनबमोिजम कम�चारी वा कामदारको �पमा 
रहन स�ने अव�थाको िव�मानता नरहेको अव�थामा 
िवप�ीह� िनवेदक स�ंथाका कम�चारी वा कामदार ह�न् 
भनी �या�या गनु�  �म ऐनको मम� र भावनािवपरीत ह�ने ।
 उ�लिखत त�य आधार कारण �माण र 
िववेचनासमेतबाट कानूनबमोिजम िनवेदक सं�थाको 
कम�चारी वा कामदार नभएका िवप�ी नं. १ दिेख १३२ 
स�मका िवप�ीह�लाई कुन पद र दजा�मा पनुब�हाली 
गन� भ�ने ��ट नखलुाई िमित २०६७।१०।१८ देिख नै 
पा�र�िमक पाउने गरी िनजह�को पनुब�हाली ह�ने भनी 
िवप�ी �म अदालतबाट िमित २०६८।५।२८ मा भएको 
फैसला �िुटपूण� दिेखन आएकोले िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७२ साल पसु २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा खड्का, 
०७२-CR-०८६३, ��ाचार (सरकारी अनदुान रकम 

िहनािमना तथा द�ुपयोग), नेपाल सरकार िव. िसजापती 
देवी सहनीसमेत 

िनमा�ण काय�अ�तग�त आ.व. २०६६।६७ मा 
मम�तसंभार शीष�कमा �.२ लाख िनकासा भएकोमा 
सो रकम बराबरको िनमा�ण काय� भएको देिख�छ । 
�यसप�ात् नया ँ क�ाकोठा िनमा�णको लािग िनकासा 
भएको �. ७,५०,०००।– म�ये भ�ुानी िलएको �. 
३,२५,०००।– को पिन िनमा�ण काय� स�प�न भएको 
देिख�छ । िमिसल सलं�न रहेको िनमा�ण मू�याङ्कनको 
�ािविधक �ितवेदनबाट पिन सो त�य समिथ�त भएको 
छ । िज�ला िश�ा काया�लयको िमित २०७२।२।२१ 
को प�साथ �ा� भएको नया ँ क�ाकोठाको �ािविधक 
मू�याङ्कन हेदा� कुल �.३,९२,६९६।०७ बराबरको 
काय� भएको देिख�छ । सो काय�को लािग िनकासा 
भएको �.३,२५,०००।– मा  बढी   �.६७,६९९।०७ 
बराबरको काय� जनसहभािगताबाट भएको देिख�छ । 
साथै �ितवादी महालाल�साद सहनीसमेतका िश�कले 
तलब बझेुको कुरा पेस भएका तलबी भरपाईबाट देिखने । 

लेखा परी�कले लेखापरी�ण गरी लेखा 
परी�ण �ितवेदन िदएको अव�थामा वादी नेपाल 
सरकारले आपसी िमलेमतोमा िहनािमना गरकेो भनी 
आरोप लगाउदँा लेखा परी�ण गन� लेखापरी�कलाई 
म�ुामा �ितवादी बनाएको देिखदँैन । �ितवादी नबनाएबाट 
लेखा परी�कको �ितवेदन बेहोरा वादी प�ले �वीकार 
गरकेो मा�न ुपन� देिख�छ । यसरी लेखापरी�ण �ितवेदन 
भएकोमा सो लेखापरी�ण गन� �ितवेदकलाई �ितवादी 
नबनाई म�ुा चलाएको काय� यस �कृितका ��ाचार 
म�ुाको स�ब�धमा अिम�दो �यवहार पिन ह�ने । 

अतः मािथ ग�रएको िववेचना, आधार कारणबाट 
िज�ला िश�ा काया�लय, बाराको िमित २०७२।२।२१ 
को प�अनसुार सो काया�लयबाट नेपाल राि��य �ा.
िव. क�चनपरु बारा ८ िप�ािवता�लाई िनकासा भएको 
रकमम�ये राज�व खातामा �.६,२४,३५५।७५ बे�ज ु
दािखला भएको र अब िव�ालयको कुनै बे�ज ु रकम 
बाकँ� नरहेको उ�लेख भएको, क�ाकोठा िनमा�णबापतको 
बे�ज ु �.४,२५,०००।– पाठ्यप�ुतक, छा�विृ� र 
ननसेलरीसमेत बे�ज ु अनदुान �.१,९९,२५५।७५ 
रहेको उ�लेख गनु�को साथै �.१,२९,३६९।२५ बैकमा 
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मौ�दात रहेको र स�पूण� िनमा�ण काय� स�प�न भएको भ�ने 
दिेखएको अव�थालाई �दयाङ्गम गदा� �ितवादीह�ले 
सफाई पाउने गरी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७२।३।१० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला / मीना ग�ुङ
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा खड्का, 
०७३-WH-००७९, ब�दी��य�ीकरण, म�साराम कुम� 
िव. बाँके िज�ला अदालतसमेत 

बाकेँ िज�ला अदालतमा चलेको ठगी र सगंिठत 
अपराध म�ुामा जाहेरवालाले ख�रद गरकेो भिनएको 
स�बि�धत ज�गाको न�सा िनज जाहेरवालालाई यी 
�रट िनवेदकसमेतले देखाएको भ�नेस�म देिख�छ 
तर सो न�सा वा काया�लयमा रहे भएको अ�य �े�ता 
दखेाउदँा कुनै �रसवत िलएको वा कसैलाई फाइदा वा 
कसैलाई हािन नो�सानी प�ुने गरी कुनै काय� गरकेो 
भ�नेसमेत कुनै व�तिुन�ठ �माणबाट समिथ�त ह�नसकेको 
दिेखदँैन । िनवेदकउपर ठगी र संगिठत अपराधको 
अिभयोग लगाइए पिन उ� अिभयोगमा उि�लिखत 
आपरािधक काय�मा िनवेदकको संल�नता र भूिमका 
िथयो भ�ने कुनै त�यसमेत �माणबाट �प�ट देिखन 
नआएको अव�थामा नै िनवेदकलाई मलुकु� ऐन, 
अ.ब.ं ११८ को देहाय २ बमोिजम थुनामा राखेको 
दिेख�छ । कुनै �यि�लाई थनुामा रा�दा केवल कानूनको 
दफा उ�लेख गररे मा� ह�दँैन । �यो कानूनी �यव�था 
आकिष�त गन� �माण ह�न ज�री ह�ने । त�काल �ा�त 
�माणबाट अिभयोग दाबीलाई समिथ�त गन� व�तिुन�ठ 
आधार �माण ह�दँैन भने �य�तो अव�थामा पपु��को लािग 
थनुामा रा�न ुह�दँनै । �य�तो भएमा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश आकिष�त ह�ने । 

अतः त�काल �ा�त �माणबाट कसरु गरकेो 
िव�वास ला�ने पया��त आधार भएको अव�थामा अ.बं. 
११८ को देहाय २ बमोिजम थनुामा राखी पपु�� गन� 
सिकनेमा �य�तो अव�थाको िव�मानता बेगर नै �रट 
िनवेदकलाई थुनामा राखेको िमलेको नदेिखदँा ��ततु 
म�ुामा िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 

आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मीना ग�ुङ
इित संवत् २०७४ साल जेठ १९ गते रोज ६शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-WH-००८०, 
ब�दी��य�ीकरण, वंशराम मौय� िव. बाँके 
िज�ला अदालतसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-WO-०९९०, उ��ेषण, माला खड्का 
िघिमर े िव �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

बालबािलकाको बाबकुो ठेगाना नलागेको 
अव�थामा वा इ�कार गरकेो अव�थामा पिन सूिचत गन� 
आमाले िदएको िववरणको आधारमा ज�मदता� गन�स�ने 
देिखएकोमा ��ततु िवषयमा बाबकुो नाम र ठेगाना �प� 
उ�लेख गरकेो अव�थामा ज�म म�ृय ुतथा अ�य �यि�गत 
घटना दता� गन� ऐन, २०३३ को दफा ४ (१)(क) बमोिजम 
ज�मको सूचना िदने प�रवारको म�ुय �यि� वा बाबकुो 
अनपुि�थितमा उमेर पगुेको आमाले सूचना गन�स�ने र 
सोही ऐनको दफा ५ बमोिजम भरकेो फारम जाचँी दता� 
गन�स�नेमा अनसूुचीबमोिजमको फाराम नै दता� नगन� र 
ज�मदता� गन� इ�कार गन� काय� वा �यवहार उि�लिखत 
कानूनी �यव�था र िनद�शनको िवपरीत दिेखन आउने ।

तसथ� िववेिचत आधार एवम्  कानूनी 
�यव�थाबाट एकल मिहलाको हैिसयतलेसमेत नेपाली 
नाग�रक मिहलाले आ�ना स�तानको ज�मदता� गन�स�ने 
अव�था देिखएकोमा बाबकुो नाम र �थायी ठेगानासमेत 
�प� खलुाइ� दाबी ग�रएकोमा िनवेदक आमा सूचक 
भइ� छोरीको ज�म दता� �ा� गन�स�ने नै देिखएकोले 
ज�मसमेतको िववरण खलुाइ� ज�मदता�का लािग अनसूुची 
२ बमोिजमको फारम भरी ज�म दता�को लािग माग 
गरमेा घरको म�ुय �यि� उपि�थत नभएको वा बाबलेु 
ज�मदता� गन� इ�कारी गरकेो कारणले मा� ज�मदता� गन� 
इ�कार नगनु� , कानूनबमोिजम ज�मदता� गन�लगायत जो 
चािहने िसफा�रससमेतका काय� गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-२०३१, परमादेश, सुिनलकुमार 
र�ेमीसमेत िव. छोरीमैया शा�य

अिजमा ए.एम. फेसन �ा.िल. ले िलएको ऋणका 
िवषयमा पनुरावेदक ब�कले ऋण असलुी �यायािधकरणमा 
दाबी गरी म�ुा गरकेोमा �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।११।६ मा िवप�ी िनवेिदकाको पित �व. 
��यर�न शा�य, अिजमा फेशन (ए.एम.) �ा.िल.को 
स�चालक, िधतो वा जमानीवालासमेत देिखन 
नआएबाट �ितवादीह� छोरीमैया शा�य र िदपे�� 
शा�यलाई उ� ऋणको दािय�व बहन गराउन निम�ने 
भनी फैसला भएको र सो फैसलाउपर पनुरावेदक ब�कले 
ऋण असलुी पनुरावेदन �यायािधकरणमा पनुरावेदन 
गरकेोमा स�ु �यायािधकरणको फैसला सदर ह�ने ठहरी 
िमित २०७०।९।२८ मा फैसला भई अि�तम रहेको 
पाइ�छ । सािधकार िनकायबाट �मिृत के.सी.समेत 
सेयरधनी रहेको अिजमा ए.एम. फेसन �ा.िल.ले िलएको 
कजा�को दािय�व बहन गनु�  नपन� ठहरेको अव�थामा 
पा�रवा�रक नाता स�ब�धलाई आधार बनाई दािय�व 
बहन गराउन िम�ने नदेिखने ।

िवप�ी िनवेिदकाको कानूनी हक र �वािम�व 
िसज�ना ह�ने �व. पित ��यर�न शा�यका नाउमँा दता� 
रहेको लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ िक.नं. 
८८, ८९ र ९० का ज�गा पितले ितनु�पन� दािय�व 
फरफारक भइसकेको अव�थामा रो�का राखी रहने 
आधार र कानूनस�मत कारण पनुरावेदक ब�कलाई 
नरहेको ि�थितमा अिधकार�ितकूल िनर�तर रो�का 
रािखरहेको पाइयो । यसरी कानूनको अि�तयारिबना 
�व. ��यर�न शा�यका नाउमँा दता� रहेको लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ िक.नं. ८८, ८९ र ९० 
का ज�गा अिजमा ए.एम. फेसन �ा.िल.ले िलएको कजा� 
�.९,०००००।– को दािय�वबाट रो�का रा�न निम�ने 
ह�दँा अ�य म�ुाबाट रो�का रा�न नपन� भए फुकुवा 
ग�रिदन ु भनी परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१२।१७ 
मा भएको आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : किपलमणी गौतम
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०४६०, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. बादल साउदेन िल�बुसमेत 

�यानस�ब�धी महलको १५ नं.ले �यान 
मान� उ�ोगको वारदात �थािपत ह�नको लािग �यान 
मन�स�मको जनुसकैु काय� गरकेो ह�नपुन� भनी �यान 
मान� मनसाय (Intention) तथा काय� (actus reus) 
को अिल िभ�न अवधारणा अथा�त् मन�स�मको काय�लाई 
िलएको देिखने । 

पीिडतले मौकामा गरकेो कागजमा तोपगाछी २ 
सोलमारीमा वैशाख १ गते ला�ने मेलामा �ितवादीह�ले 
झगडा गदा� गाउकँा साथीह�ले र �यसपिछ श�भरुाजलाई 
कुमारसमेतले कुटिपट गदा� छुट्याई िनजह�को हितयार 
खोसी �हरीलाई बझुाइिदएको �रसइवी राखी बाटो ढुक� 
मान� िनयतले ए�कासी मोटरसाइकल रो�न लगाई 
खकुुरीले �हार गदा� साथीह� समेत भएका कारण 
मान� नपाई भनी र िनजले अदालतमा पिन क�रबक�रब 
सोहीअन�ुप बकप� गरकेो देिख�छ । पीिडतका साथमा 
रहेका जय�सादले म र हामीसगैँ आएका गोपे�� कँुवर 
दईु जनाले मा�छे म�यो भनी कराउदँा �यहाबँाट ितनीह� 
भागी गए भनी र अदालतमा पिन ज�मा दईुजना पदम 
र दगुा�ले ए�कासी कुटे, काटे र हामीले ह�ला गदा� भागे 
भनी उ�लेख गरेको देिख�छ । यसलाई ते�ो प�को 
ह�त�ेप भनी मा�न निम�ने ।  

जाहेरी दखा��तमा पीिडत बेहोस भएपिछ अब 
मर े साथी हो भाग भनी जलुमुीह�ले भनेपिछ र पनुः 
अब म�यो भनी छाडी गएका भनी उ�लेख भएकोमा 
अदालतमा कुमारसमेतका १५/१६ जनाले पीिडतलाई 
कुटेको र मा�छे मछ�  खबरदार गहुारभ�दा �ितवादीह� 
भागेको भनी पीिडतको �यान ब�न गएको स�ब�धमा 
फरक कुरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । व�तिु�थितका 
पदम िल�बसुमेतले गरकेो बकप�मा पीिडतलाई 
जय�सादसमेतका दईु जनाले बचाएको भनी उ�लेख 
ग�रिदएको पाइ�छ । यी सबै कुराबाट ते�ो प�को 
ह�त�ेप भएको कारणबाट �ितवादीह�ले आ�नो �यास 
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अधरुो छाडी िहडेँको देिखन नआई �वे�छाले नै छाडी 
िहडेँको भ�ने �मािणत देिखएको । 

िबराट निस�ङबाट भएको पीिडतको CT Scan 
मा normal CT scan brain भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । पीिडतको घाउ जाचँ केस फारममा Cutting 
injury right frontal region just above the orbit 
2x2x2 cm, no active bleeding भनी ज�मा एउटा 
घा खत मा� र अङ्गभङ्ग भए नभएकोमा नभएको र 
मन� नमन�मा could not be asserted भनी उ�लेख 
भएको बेहोरा र अ�य उि�लिखत �माणह�को सम� 
मू�याङ्कनबाट �ितवादीह�ले पीिडतको �यान िलने 
िनयतका साथ वारदात घटाएको कुरा िनिव�वाद र 
शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत भएको पाइदँैन । साथी 
आउने ह�दँा मोटरसाइकल देिख साथी यहा ँ छु भनी 
�ितवादी पदमले भनेपिछ पीिडतसमेतका �यि� र 
�ितवादीह�बीच वादिववादको दौरानमा कुटिपट भएको 
र �ितवादीह�ले पीिडतलाई �वे�छाले छाडी गएको भनी 
जाहेरवालाको जाहेरी दखा��तमा रहेको बेहोरा नै स�य 
साचँो भएको दिेखन आउने । 

तसथ� उि�लिखत िववेचनासमेतको आधारमा 
�ितवादीले बाटोमा पीिडतलगायतका �यि�ह� आएको 
मोटरसाइकल रो�दा त�काल वादिववाद भई झगडा 
भएकोले मान� पूव�योजना र (Intention) केही दिेखएको 
पिु� नह�नकुा अित�र� घाजाचँ केस फाराम �रपोट�बाट 
समेत घाउको �कृित Fatal हो भनी मा�न नसिकने 
अव�था उ�लेख रहेको ह�दँा �ितवादी कुमार भ�ने 
पदम तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने र 
अ�य �ितवादीह� अनपु कटुवाल तथा बादल साउदने 
िल�बकुो हकमा कुटिपटमा प�रणत नगरी िनजह�लाई 
पूर ै सफाई िदएको झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।९।१८ को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
कुमार भ�ने पदम तामाङले समेत अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने र सरकारवालाले सकार गरमेा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम 
��ततु वारदातलाई कुटिपटतफ�  प�रणत गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०६९।१२।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०२९१, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. तारावीर भ�ने सुरने शेपा�

�ितवादीले पीिडतलाई कताबाट आउनभुयो 
भनी सोधपछु गरपेिछ पीिडतले उ�ेिजत भएर िदएको 
जवाफको �ममा वादिववाद बढ्दै गई सोही ज�रयाको 
कारणबाट िववाद सजृना भएको हो भ�ने देिख�छ । 
पीिडतले ग�रिदएको कागजबाट �ितवादीसमेतले बाटो 
ढुक� िनजलाई �यान मान� पूव�योजना र िनयतका 
साथ आ�मण गर ेभ�ने कुरा ��ट ह�नसकेको पाइदँैन 
भने �वयम्  वादीबाट दायर अिभयोगप�मा �हरी चौक� 
िलवाङ्गमा उजरुी िदएका कारण वादिववादसमेत भई 
भनी उ�लेख भएबाट ��ततु वारदात �ितवादीह�ले 
पीिडतको �यान िलने मनसाय राखी बाटो ढुक� गरकेा 
ह�न् भ�न िम�ने देिखदँनै । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं. मा रहेको मन�स�मको भ�ने वा�यांशले 
िनयतका साथै �ितवादीले पीिडतको �यान मन�स�मको 
काय� गरकेो ह�नपुन� भ�ने कुरालाई पिन अिनवाय� बनाएको 
छ । तथािप उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम ��ततु 
वारदात �यान मान� उ�ोगिभ� पन� भ�न िम�ने दिेखन 
नआउने ।

पीिडतलाई �ितवादीसमेतका �यि�ले 
खकुुरीसमेतले कुटिपट गरकेोमा �ितवादी मौकामा 
सािबत रहेका देिख�छन् । पीिडत आफँै र िनजसगँै रहेका 
देवी�साद र बलबहादरुले तथा म�तका लािग पगेुका 
अ�य �यि�ले मौकामा गरकेो कागज र अदालतमा 
गरकेो बकप�मा पीिडतलाई पनुरावेदक तारावीरसमेतले 
कुटिपट गरकेो भनी �प� उ�लेख भएको र पीिडतको 
शरीरमा क�ीसमेतको �हारबाट एकभ�दा बढी घा चोट 
रहेको पाइएकोले पीिडतलाई आफूले कुटिपट गरकेो 
छैन वारदातको िदन र समयमा आफू अ�य� रहेको 
भ�ने �ितवादीको इ�कारी भनाई िव�वसनीय दिेखन 
आउदँनै । �ितवादीले पीिडतलाई अिभयोग दाबीमा 
उि�लिखत २०६८।०४।०८ गते िबहान १०:३० बजेको 
समयमा कुटिपट गरकेो देिखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत िववेचनासमेतको आधारमा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम �यान मान� 
उ�ोगमा ५ वष� कैद गन� गरकेो स�ु ता�लेजङु िज�ला 
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अदालतको िमित २०६९।१।१४ को फैसला उ�टी गरी 
पनुरावेदक �ितवादी तारावीर भ�ने सरुेन शेपा�को हकमा 
सरोकारवालाले सकार गरमेा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प�रणत गरी 
कारबाही िकनारा गन� िमिसल स�ु ता�लेजङु िज�ला 
अदालतमा पठाइिदने ठहरकेो पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित  २०६९।११।२१ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-RB-०३६५, ०५१२, ०५११, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. �रतेश �रमालसमेत, �रतेश 
�रमाल िव. नेपाल सरकार र सिवन �रमाल िव. नेपाल 
सरकार

िव�ान तथा �िविध म��ालय �माणीकरण 
िनय��णको काया�लयबाट भएको परी�ण �ितवेदन 
हेदा� Laptop-1 मा Card Designer भ�ने Software 
Install ग�रएको पाइएको, Nabil Bank सगँ स�बि�धत 
फाइलह�, Data Encoder को Manufacturing 
Description अ�ययन गदा� उ� मेिसन ATM Card का 
Magnetic Strips ह� Encode गन� वा Read सिकने 
दिेखएको भ�ने �ितवेदन िदएको देिख�छ । �ितवादीह� 
सिवन �रमाल र �रतेश �रमालले अदालतसम� बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो भए 
तापिन बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत सामान आ�नो 
घरबाट बरामद भएको त�यमा अदालतमा समेत सािबत 
रहेको देिखएको छ । अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो तथा 
�ितवादीह�ले मौकामा �य� गरकेो सािबती बयान 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोिजम अ�यथा 
अव�थाको पिु� नभएकोले िनजका िव�� �माणमा 
िलन िम�ने नै देिखन आउने । 
 �ितवादी सिवन �रमालले न�कली काड� बनाइ� 
िनजह�को खाताबाट रकम िझ�ने योजना बनाएको 
तथा खातावालाको data र pin code  �ा� गरपे�ात् 
जािगर छाडी काड� छा�ने मेिसन र काड� थाइ�या�डबाट 

�याइ� अनिधकृत �पमा न�कली �पको एिटएम काड� 
ज�ता िव�तुीय मा�यमको द�ुपयोग वा अनिधकृत 
�योग गरकेो पाइएको र सो काय� बैङ्िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ (क) र ६ िवपरीतको 
देिखन आउने ।
 िबगो स�ब�धमा िनज �ितवादी सिवन 
�रमालको मौकाको बयानको सवाल १८ को जवाफमा 
िनज �ितवादीको कोठाबाट बरामद भएको रकम �. 
३,३४,५००।- (तीन लाख च�तीस हजार पाचँ सय), 
मोटरसाइकल ख�रद गरकेो रकम �.४,५०,०००।- 
(चार लाख पचास हजार), सजृता �वारँको खातामा 
राखेको �.५,०७,०००।- (पाचँ लाख सात हजार �पैया)ँ 
आफूले न�कली ए.टी.एम काड� �योग गरी िनकालेको हो 
भनी �वीकार गरकेा र बाकँ� रकम थाइ�या�ड �मणका 
बखत खच� भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गर ेपिन सो िबगो 
�.१२,९१५००।- को त�यलाइ�  िमिसल संल�न बरामदी 
मचु�ुका, सह�ितवादी �रतेश �रजालको मौकाको बयान, 
सजृता �वारँको मौकाको कागज र िनजको एभर�े ब�कको 
Bank statement समेतबाट पिु� भएको छ । िनज 
सिवन �रमालले बाकँ� रकम थाइ�या�डमा �मण गन� 
जादँा खच� भयो भनी मौकामा लेखाए पिन के �योजनमा 
खच� भएको िथयो भ�ने पिु� भएको देिखदँैन । अथा�त् 
�ितवादीको थाइ�या�डमा बसाई सो अविधको होटल 
बास खच�, खाना वा अ�य मनोर�जन वा सामान ख�रद 
के के कुरामा खच� भएको हो भ�ने बेहोरा खलुाउनसकेको 
नपाइएको र िवदेश �मणमा िवदेशी म�ुामा खच� ह�नेमा 
सोबमोिजमको सटहीसमेतको आधार वादी प�बाट पेस 
दािखल नै गन�सकेको नदेिखएबाट सोतफ� को व�तिुन�ता 
पिु� ह�न नआएको र मौकामा लेखाएको हचवुा बेहोरालाई 
आधार बनाएर िबगो कायम गरी सजाय गरी िबगो 
भराउन �यायको रोहमा उपय�ु ह�नेसमेत नदेिखने ।

�ितवादी सिवन �रमालले अनसु�धान 
अिधकारीसम� त�यगत �पमा �वीकार गरकेो िबगो 
�.१२,९१,५००।- (बा� लाख एकान�बे हजार पाचँ 
सय �पैया)ँ रकम अनिधकृत �पमा अ�य �यि�को 
खाताबाट अटोमेटेड टेलर मेिसन (एटीएम) ज�ता 
िव�तुीय मा�यमको अनिधकृत �योग गरी भ�ुानी 
िलएको देिखदँा सो काय�  बैिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ५(क) र ६िवपरीतको कसरुज�य काय� 
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दिेखदँा िनज �ितवादी सिवन �रमाललाइ� सोही ऐनको 
दफा १५ को उपदफा (२)को ख�ड (ख) बमोिजम एक 
वष� कैद र िबगोबमोिजम �.१२,९१,५००।- ज�रवाना 
ह�ने र िबगो �.१२,९१,५००।- निबल ब�कलाइ�  भराउने 
ठह�याएको हदस�म पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादी �रतेश �रमालले अनिधकृत �पमा 
अका�को खाताको रकम िनका�ने काय�मा बैिकङ 
�णालीमा असर पन� गरी योजना बनाउने, न�कली 
ए.टी.एम काड� बनाउने गरेको भ�ने कुरा िमिसल सलं�न 
�माणबाट पिु� ह�न नआएको र िनज �ितवादी �रतेश 
�रमालले केवल �ितवादी सिवन �रमाललाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु  गन� अ��य� �पमा 
सघाएकोस�म देिखन आएको ह�दँा िनज �ितवादी �रतेश 
�रमाललाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा १५ को उपदफा (६) बमोिजम म�ुय कसरुदारलाइ� 
ह�ने सजायको आधा अथा�त् ६ (छ) मिहना कैद र 
�.६,४५,७५०।- (छ लाख प�तालीस हजार सात सय 
पचास �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ।

�ितवादी सिबन �रमाल २६ वष�को र �ितवादी 
�रतेश �रमाल वष� २२ को  भई किललो यवुा उमेरको 
दिेखएको र कसरुमा पिहलो पटकको संल�नता दिेखएको 
छ भने �ितवादीह�ले कसरु �वीकार गरी �याियक 
�ि�यालाइ�  सहयोग गरकेो दिेख�छ । द�ड सजायको 
११क को सिुवधाको कानूनी �यव�थाअनसुार कसरुको 
गा�भीय�ता, सजायको मा�ा, उ� कसरुको कारणबाट 
पीिडतमा पन� जाने असर, साव�जिनक हक िहत र नैितक 
�ि�कोणसमेत िविवध आयामलाइ� िवचार ग�र अड्डाले 
तीन वष�भ�दा कम कैद सजाय ह�ने कसरु गन� �यि�लाइ� 
कैदमा नरा�ने गरी सजाय तो�नस�ने सिुवधा िदएकोमा 
�ितवादीह�लाइ� ठहरकेो कैद ३ वष�भ�दा कम नै 
दिेखएको छ । साथै िनज �ितवादीह� सिवन �रमाल र 
�रतेश �रमाललाइ� उिचत मौका िदएमा आफूलाइ� स�य 
नाग�रकको �पमा �थािपत गन�स�ने र प�ाताप् िलइ� 
स�ुने र यी �ितवादीह�को कसरु पिहलो पटक भएको 
र समाजमा ग�भीर �पमा असर प�ुयाएको अव�था 
नदिेखएको, िनजह�को कसरु पिहलो पटक भएकोले 
�िणक लोभ लालचमा परी काय� गरे तापिन िनजह�मा 
सधुारको पया�� स�भावना रहेको देिख�छ । य�तो मौका 

�दान गदा� समाजमा स�य, यो�य सशुील नाग�रकको 
�पमा प�रवत�न ह�नस�ने पया�� आधार रहेको देिखएबाट 
र कसरुको गाि�भय�ता, भएको सजायको मा�ा एवम्  
समाजमा पन� असर, �ितवादीह�मा प�ातापको भाव, 
िनजह�मा सधुारको पया�� स�भावना रहेकोबाट यी 
�ितवादीह� सिबन �रमाल र �रतेश �रमाललाइ� कैदको 
सजाय नगरी वैकि�पक सजाय गदा� पिन कानूनको 
मकसद पूरा ह�न जाने । मािथ िववेिचत कानूनी �यव�था 
एवम्  आधार �माणह�बाट िनज �ितवादीह� सिबन 
�रमाललाइ� कैद १ (एक) वष� र �रतेश �रमाललाई ६(छ) 
मिहना कैद ह�ने दिेखएकोले कैदको हदस�म िनज थुनामा 
बसेको अवधी कटाइ� बाकँ� कैदको हकमा द�ड सजायको 
११क को देहाय २ अनसुार िनज �ितवादीह� सिबन 
�रमाल र  �रतेश �रमालले एक िदनको प�चीस �पयालेँ 
ह�न आउने रकम बझुाएमा िनजलाइ� कैदमा नराखे पिन 
कानूनको मकसद पूरा ह�न जाने ।

तसथ� �ितवादी सिवन �रमाललाई ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा (२) को ख�ड (ख) बमोिजम एक वष� कैद र 
िबगोबमोिजम �.१२,९१,५००।- (बा� लाख एकान�बे 
हजार पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना गरी निवल ब�कलाई 
िबगो �.१२,९१,५००।- (बा� लाख एकान�बे हजार 
पाचँ सय �पैया)ँ भराइिदने र �ितवादी �रतेश �रमाललाई 
बैिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा (६) बमोिजम म�ुय कसरुदारलाइ� ह�ने सजायको 
आधा अथा�त् ६ (छ) मिहना कैद र �.६,४५,७५०।- (छ 
लाख प�तालीस हजार सात सय पचास �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने दिेखएको र �ितवादीह�को किललो उमेर अव�था 
र पिहलो पटक कसरु गरकेो देिखएको, केही अविध कैद 
बिससकेको अव�था, हालको अव�थामा धरौटी राखी 
तारखेमा रहेकोमा कैदको मा�ासमेतलाइ�  िवचार गदा� 
िनज �ितवादीह� सिबन �रमाल र �रतेश �रमाललाइ� 
लागेको कैदम�ये बाकँ� कैदको हकमा थप कैदमा 
नबसे पिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने देिखएकोले अब 
यस�कारको कुनै अपराध नगरी रा�ो आचारण गन�छु 
भनी द�ड सजायको ११क को देहाय (३) नं. बमोिजम 
कागज गरमेा कागज गराइ� िनजह�लाइ� तोिकएको 
कैदबापत िनज थुनामा बसेको अविध कटाइ� बाकँ� कैदको 
हकमा एक िदनको प�चीस �पैयालेँ ह�न आउने रकम 
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बझुाएमा िनजह�लाइ� कैदमा रा�न ु नपन� देिखएकोले 
सोहीबमोिजम ठहर गनु�पन�मा सो नठह�याएको हदस�म 
पनुरावेदन अदालत वािण�य इजलासको फैसला केही 
उ�टी ह�ने ठहछ�  र अ�यमा पनुरावेदन अदालत पाटन 
वािण�य इजलासको िमित २०७१।५।३१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल साउन १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-१४३६, ०७०-CR-१५१७,  
०७०-CR-१६८७, जबरज�ती करणी, सरोज ख�ी 
िव. नेपाल सरकार, जीवन ढकाल िव. नेपाल सरकार र 
सुिनल बयलकोटी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�को मौकाको सािबतीलाई 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �ितवादीह�को िव��मा 
ला�ने �माणको �पमा िलनपुन� ह��छ । मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�ले ियनै �ितवादीह�ले पीिडतउपर 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी कागज गरकेो 
दिेख�छ । �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� 
पीिडतलाई अ�ले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
लेखाए पिन घटना स�ब�धमा स�बि�धत िनकायमा 
जानकारी िदएका छैनन् अतः वारदात भएको भ�ने 
कुरामा िववाद देिखन आएन । पीिडत अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� नगर े पिन िनजको �वा��य 
परी�णबाट जबरज�ती करणी भएको त�यको प�ुट्याई 
भइरहेकोले पनुरावेदक �ितवादीह�ले घटना ह�दँा आफू 
वारदात�थलमा नभई अ�य� रहेको भ�ने �मािणत 
गन� कुनै कागज �माण पेस गन� नसकेको ह�दँा कसरुमा 
आफूह�को सलं�नता िथएन भ�ने िनजह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� �ितवादीह�उपर पीिडतले िदएको 
िकटानी जाहेरी, �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा 
आफू सािबत भई सह�ितवादीह�लाई पोल गरी 
गरकेो मौकाको बयान कागज, पीिडतको बाया ँ ित�ामा 

िनलडाम भेिटएको र क�याजाली �याितएको भ�ने 
िचिक�सकको राय �ितवेदनसमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादीह�को कसरु पिु�ट भएको ह�दँा �ितवादीह� 
गोख� भ�ने चेतबहादरु पि�डत, जीवन ढकाल, िव�म राई 
र सिुनल बयलकोटीसमेतलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम जनही ५(पाचँ) 
वष� कैद र सामूिहक �पमा सो काय� िनजह�बाट भएको 
ह�दँा सोही ऐनको ३(क) नं. बमोिजम जनही ५ (पाचँ) 
वष�का दरले थप गदा� ह�ने ज�मा कैद वष� १० (दश) 
�ितवादीह�लाई जनही कैद ह�ने र �ितवादी सरोज ख�ी 
नाबालक ह�दँा िनजलाई उमेर पगुेकालाई ह�ने सजायको 
आधा कैद वष� ५ (पाचँ) कैद ह�ने र नाबालकबाहेकका 
अ�य �ितवादीह�बाट जनही �.३०,०००।- (तीस 
हजार) का दरले पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदने गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।८।२५ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-०२१८, हातहितयार खरखजाना, 
कुवेर िसंह पुन िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाला �.ना.िन. रामबहादरु अिधकारीले 
िज�ला �शासन काया�लयमा गरकेो बकप�मा डाकँाचोरी 
म�ुामा थुनामा रहेका ड�बरबहादरुसगँ बझुी कागज गन� 
�ममा उ� हितयार कुवेर िसंहले िनजको �ीमती िवन ु
पनुबाट िलई लकुाई �याएको हो भनी लेखाएबमोिजम 
सो हितयार बरामद गरी �ितवेदनसाथ पेस गरकेो ह� ँ
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । यस�कार पे�तोल, 
�यागािजन, गोलीसमेत बरामद भएकोमा िववाद 
रहेन । उ� बरामदी व�त ु हातहितयार खरखजाना 
भएको देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीको �मखु िज�ला 
अिधकारीसम� गरकेो बयान तथा ड�बरबहादरुको 
बयानसमेतबाट यी �ितवादीले गोिव�दको लािग 
हितयारको �यव�था गरकेो भ�ने �प�ट ह�न आउछँ । 
उ� बरामद हातहितयार खरखजाना �याउने रा�ने 
काय�मा �ितवादी कुवेर िसंहको म�ुय भूिमका रहे भएको 
नै देिखन आउने । 
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अतः यी �ितवादीले गोिव�द�साद 
अिधकारीलाई बरामद हातहितयार उपल�ध गराएकोमा 
िववाद नरहेकोले िनजले हातहितयार खरखजाना ऐन, 
२०१९ को दफा २०(२) र (३) अनसुारको कसरु गरकेो 
दिेखन आउने । 

म�ुाको फैसला गरी सजाय गदा� �चिलत 
कानून भ�दा बढ्ता सजाय गन� नह�ने भ�ने �चिलत 
�याियक मा�यतासमेत रहेकोले �ितवादीको हकमा 
संशोिधत ऐनको �ावधानअनसुार सजाय ह�ने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७१।१।७ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई �ितवादीलाई 
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) 
बमोिजम अवैध �पमा हातहितयार राखेबापत कैद वष� 
१(एक) र ऐ. ऐनको दफा २०(३) बमोिजम अवैध �पमा 
खरखजाना राखेबापत ९(नौ) मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ वैशाख २८ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा खड्का, 
०७०-CR-०१०६, ०७०-CR-०५८५, ०७०-CR-
०९५६, ०७०-CR-०९०१, कत��य �यान, मोह�मद 
रईस खाँ िव. नेपाल सरकार, यारमोह�मद मुसलमान 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. वक� तु�लाह 
मुसलमानसमेत, वक� तु�लाह मुसलमानसमेत िव. नेपाल 
सरकार

वारदातको लग�ै भएको घाउ जाचँ केस 
फाराममा देिखएका घाउचोट घाइतेको उपचार ह�दैँ 
जादँा म�ृय ु भएप�ात् िनजको शवपरी�णमा दिेखएका 
घाउचोटसगँ ह�बह� िम�नपुछ�  भनी मा�न िम�दनै । 
�हारबाट भएका घाउह�मा उपचारको स�दभ�मा 
आकार�कार तथा ल�बाई चौडाई फरक पन�स�ने तथा 
शरीरका अ�य भागह�मा समेत उपचारको �योजनका 
लािग थप घाउह� िसज�ना ह�नस�ने अव�था रहन जाने 
नै ह��छ । मूल कुरा घाइतेको म�ृयकुो कारण पिह�याउन ु
नै ह�ने । पनुरावेदक यार मोह�मदको चोट �हारबाट 
कािसम अली बेगको टाउकोमा ग�भीर चोट लागी घाइते 
भएको र िनजको उपचारका �ममा कानूनले तोकेको 
�यादिभ� म�ृय ु भएको अव�था छ । म�ृयकुो कारणमा 

Intracranial hematomas secondary to Head 
injury भ�ने उ�लेख भएको देिखएको छ । यसैगरी 
घाउजाचँ केस फाराममा िनज कािसम अलीको अव�था 
restless, vomiting, unconscious तथा मन� बा�ँने 
भ�न नसिकने भनी उ�लेख भएकोबाट िनजलाई यी 
पनुरावेदकले �हार गरकेो चोट ग�भीर रहेको र सोही चोट 
�हारको कारणबाट कानूनको �यादिभ� िनज कािसम 
अली वेगको म�ृय ु भएको कुरा पिु�ट ह�न आएको ह�दँा 
यी पनुरावेदक यार मोह�मद मसुलमानलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला सो हदस�म मनािसब नै दिेखन आउने ।

पनुरावेदक मोह�मद रईस खालेँ मारिपट श�द 
�योग गरकेो कुरा म�ुतार अहमदको र अदालत, बेगको 
बकप�समेतबाट देिखए पिन िनज मोह�मद रईस खा ँ
िनजउपर कुटिपट भई �वयम्  घाइते भएको, िनज �वयम् ले 
कािसम अली वेगमािथ �हार गरकेो कुरा त�यस�मत 
�पबाट समिथ�त नभएको, �यानै मान� भनी वचन िदएको 
त�य समिथ�त ह�न नआएकोसमेतबाट �ितवादी मोह�मद 
रईस खालेँ अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
भ�ने अिभयोग �वत�� �माणबाट �मािणत नभएको 
ह�दँा िनजलाई समेत मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा सजाय गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको 
देिखएन । िनज �ितवादी मोह�मद रईस खा ँ��य� �पमा 
आफू कुटिपटमा संल�न रही चोट �हार गरकेो भ�ने 
पिु�ट ह�न नआए पिन वारदात�थलमा िनज उपि�थत 
रहेको एवम्  मारिपट भ�ने श�द िनजले �योग गरकेो 
पिु�ट भएको ह�दँा िनज अ� िकिसमको मतलबी दिेखन 
आएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसरु कायम ह�ने दिेखन 
आउने ।

घाउजाचँ केस फारामबाट कािसम अली वेगको 
टाउकोमा दईुवटा चोट रहेको भनी दिेखएको र उ� 
चोट �ितवादी यार मोह�मद मसुलमानले �हार गरकेो 
भनी िनज �ितवादीको स�ब�धमा ग�रएको िववेचनाबाट 
पिु�ट ह�न आएको स�दभ�मा  �ितवादीह� वक� त�ुलाह 
मसुलमान, अली ह�सेन मसुलमान र िहदायत�ुलाह 
मसुलमानले कािसम अली बेगलाई �यानै जाने गरी 
कुटिपट गरकेो प�रणाम�व�प िनजको म�ृय ुभएको हो 



22

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, साउन - २

भ�ने �माण वादी प�ले प�ुयाउन सकेको दिेखएन । अ�य 
सहअिभय�ुह�ले पिन यी �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो 
भनी अदालतसम�को बयानमा उ�लेख गरकेो पाइदँैन । 
तथािप यी �ितवादीह� उ� वारदातमा संल�न रहेको 
भ�ने देिखन आएको छ । आरोिपत कसरुमा िनजह�को 
संल�नता �यानै मान� उ�े�यबाट �हार गरकेो नदिेखएको 
ह�दँा �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. मा उ�लेख 
भएअनसुार अ�य िकिसमको मतलबी भ�नेस�म देिखन 
आयो । �ितवादीह�ले कािसम अली वेगलाई चोट �हार 
गरकेो भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट समिथ�त ह�न 
नआएको ह�दँा िनजह�का हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ उ�लेख ग�रएका आधार, कारण 
र �माणबाट किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।३।५ को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
यार मोह�मद मसुलमानलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो तथा �ितवादीह� बक� त�ुलाह मसुलमान, 
अली ह�सेन मसुलमान र िहदायत�ुलाह मसुलमानलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही ३ 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको फैसला मनािसब ह�दँा 
सदर ह�ने र �ितवादी मोह�मद रईस खाकँो हकमा मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।११।२१ को फैसला सो हदस�म उ�टी भई 
िनज �ितवादीलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम 
३ वष� कैद ह�ने ।

�ितवादी यार मोह�मद मसुलमानलाई 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भए पिन कािसम अली 
बेगलाई मान� पूव�योजना नभएको, साव�जिनक इनारको 
िवषयमा �हरी चौक�िभ�ै भएको िववादमा दईु प�बीच 
झडप भई भएको कुटिपटको प�रणाम�व�प मािनसको 
म�ृय ुभएको, लकु�चोरी घात गन� िकिसमबाट �हार गरकेो 
पिन नदेिखएको वारदातको प�रि�थित िवचार गदा� िनज 
�ितवादी यार मोह�मदलाई ठहरकेो ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� र १० वष� कैद गदा� पिन कानूनको मकसद 
पूरा ह�ने नै ह�दँा �ितवादी यार मोह�मद मसुलमानलाई 
१० वष� मा� कैद गन� भनी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 

पनुरावेदन अदालत बटुवलले लगाएको राय मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०४०२, अंश चलन, 
सि�जता आचाय� (अिधकारी) िव. ल�मण�साद 
अिधकारीसमेत

िमित २०६५।३।२ गते िक.नं. २१० 
को ज�गा �ितवादीह� सदुश�न�साद अिधकारी 
र ल�मण�साद अिधकारीको संय�ु नाउमँा रहने 
गरी र िक.नं.२८८ र २३१ को ज�गा ल�मण�साद 
अिधकारीको नाउमँा रहने गरी अंश भरपाई गरी िलएको 
देिख�छ । उ� िक.नं. २८८ र २३१ को ज�गा 
ल�मण�साद अिधकारीले िमित २०६५।३।५ गते 
हा.ब. गरी नानीमैयालाई िदएकोमा सो ज�गाको 
हा.ब. िलखत स�ु िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०६७।१२।१५ गतेको फैसलाबाट वादीह�को 
भागको ३ भागको २ भाग बदर भएर बसेको 
देिख�छ । िक.नं. २१० को ज�गा �ितवादीह� 
सदुश�न�साद अिधकारी र ल�मण�साद अिधकारीले 
िमित २०६५।३।२ गते अंश भरपाई गरी िलएको 
देिख�छ । उ� ज�गाको २ भागको १ भाग �ितवादी 
ल�मण�साद अिधकारीले पाउने भई ल�मण �सादको 
भागबाट वादीले समेत ३ भागको १ भाग अशं पाउने नै 
देिखने । 

समान अंिशयारका बीच ब�डा ला�ने स�पि�का 
�पमा पेस भएको स�पि�मा जसले अंश �ा� गन� हो 
उसले अंश �ा� नगरीकन उसका छोरा छोरी तथा 
�ीमतीले अंश �ा� गन� कानूनी �यव�था भएको दिेखन 
आएन । तसथ�  िक.नं. ७० को ज�गाबाट �ितवादी 
ल�मण�साद अिधकारीले अशं �ा� नग�रकन यी वादीले 
अशं �ा� गन� सिकने ि�थित नरहने । 

यस अव�थामा िक.नं. ७० को ज�गाबाट अंश 
ब�डाको १ नं. बमोिजम जीय जीयैको अंश ला�ने नै 
देिखन आयो । यो स�पि�बाट कुनै अिंशयारले यसअिघ 
स�पि��ा�त गरकेो देिखदँनै । जनु स�पि�बाट अंश 
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बझुेको छैन, सो स�पि�बाट अंश नपाउने भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

तसथ�, िववेिचत त�य तथा आधार कारणबाट 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी िक.नं. २१० को ज�गालाई २ भाग लगाई 
सोम�ये ल�मण�साद अिधकारीको भागलाई ३ भाग 
लगाई सोको १ भाग र िक.नं. ७० को घर ज�गालाई ४ 
भाग लगाई ल�मण�साद अिधकारीको भागलाई ३ भाग 
लगाई सोको १ भाग अशं वादीले �ितवादी ल�मण�साद 
अिधकारीबाट पाउने भनी भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।८।२८ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ुपरने । 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३१ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:

 § ०७०-CR-०५०३, जालसाज, सि�जता 
आचाय� (अिधकारी) िव. ल�मण�साद 
अिधकारीसमेत

 § ०७०-CI-०४०४, बकसप� िलखत दता� 
बदर, सि�जता आचाय� (अिधकारी) िव. 
िव�णु�साद अिधकारीसमेत

 § ०७०-CI-०४०५, अंश भपा�ई िलखत दता� 
बदर, सि�जता आचाय� (अिधकारी) िव. 
ल�मण�साद अिधकारीसमेत

 § ०७०-CI-०४०३, स�ब�ध िव�छेद 
अशं, सि�जता आचाय� (अिधकारी) िव. 
ल�मण�साद अिधकारीसमेत

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-WO-०९८१, उ��ेषण 
/ परमादेश, झंकनाथ पुडासैनीसमेत िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगाल काठमाड�समेत

िनवेदकह�को नाममा िक.नं.३१८ को 
ज�गाको दता� गदा�  मालपोत काया�लयले दूिषत 
मनसायबाट �े�रत भएर दता� गरकेो देिखएमा तथा 
उ� ज�गाको दता� कानूनअन�ुप भएको नदिेखएमा 

सो दता� बदर गरी, आव�यक िविध र �ि�या पूरा गरी, 
ब�ुन ु पन� जित बझुी सो ज�गाको दता� स�ब�धमा पनुः 
कानूनबमोिजम उिचत र आव�यक िनण�य गनु�  भनी 
स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउनस�म स�नेमा 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनस�धान आयोग �यितमै 
मा� सीिमत नरही उ� ज�गाको �रट िनवेदकको नाममा 
भएको दता� बदर गरी सरकारको नाममा दता� गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ी भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयमा लेखी 
पठाएको दिेखएबाट अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ ख. ले आयोगलाई 
िदएको अिधकार भ�दाबािहर पगुी अिधकार�े� नाघी 
आयोगले िनण�य गरकेो तथा लेखी पठाएको देिखएबाट 
उ� िनण�य र प�ाचारको काय�ले कानूनी मा�यता पाउन 
स�ने नदेिखने । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२)मा 
“कसैले सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका 
नाउमँा दता� गरी आवाद गरमेा �य�तो दता� �वतः बदर 
ह�नेछ । �य�तो ज�गाको �यि� िवशेषको नाउमँा रहेको 
दता� लगतसमेत मालपोत काया�लय, वा नेपाल सरकारले 
तोकेको अिधकारीले क�ा गन�छ” भ�ने �यव�था रहेबाट 
��ततु म�ुामा उि�लिखत िक.नं. ३१८ को ज�गा �रट 
िनवेदकको नाममा दता� ह�न नस�ने �कृितको वा सरकारी 
तथा सव�जिनक ज�गा भएको ठहर भएमा �रट िनवेदकको 
नामको दता� जनुसकैु बखत �वतः बदर ह�नस�ने र 
िनजको नामको दता� लगतसमेत क�ा भई सो ज�गा 
साव�जिनक नै ह�ने देिखदँा य�तो अव�थामा अि�तयारले 
िनण�य ग�ररहन ुपन� आव�यकता र  औिच�यसमेत दिेखन 
नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
��ततु म�ुाका �रट िनवेदकको नाममा दता� भएको 
िनवेदनमा उि�लिखत िक.नं. ३१८ को ज�गाको दता� बदर 
गरी नेपाल सरकारको नाउमँा दता� गनु�  भनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित २०७०।१२।१० 
मा भएको िनण�य र सो िनण�यका आधारमा ग�रएको 
प�ाचारसमेतका स�पूण� काय�ह� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको �े�ािधकारभ�दा बािहरको 
भई कानूनअन�ुप भए गरकेो नदेिखदँा सो िनण�य र 
�यसका आधारमा भएका स�पूण� काय�ह� उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । अब उ� िक.नं. ३१८ को 
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ज�गा स�ब�धमा जो जे ब�ुन ुपन� ह��छ स�पूण� कुरा बझुी 
कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ी मालपोत 
काया�लय, चाविहलका नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी िव��भर�साद ��े, ०७३-WH-००४२, 
ब�दी��य�ीकरण, Paneer Chinnappan िव. ि�भुवन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय, गौचर काठमाड�समेत

िनवेदकको साथबाट बरामद भएको सनुको 
िबगो �.८,८८,८६४।- रहेको भ�ने कुरामा कुनै दइुमत 
नरहेको र उ� िबगोमा ज�रवानास�मको सजायको 
कानूनी �यव�था रहेको देिखन आएकोले यी �रट 
िनवेदकको हकमा मलुकु� ऐन, द�डसजायको महलको 
३८ को देहाय ३ नं. आकिष�त ह�ने ह�नाले िनवेदकलाई 
सोहीबमोिजम कैदमा रा�न पठाएको काय� कानूनअन�ुप 
भएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन, ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-१३४०, उ��ेषण, 
अजे���साद यादवसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के.का. 
अनामनगरसमेत

िव�ापनमा तोिकएको शैि�क यो�यता “मा�यता 
�ा�त िश�ण सं�थाबाट हे�थ अिस�टे�ट, �टाफ 
नस�, अ.हे.व. वा अ.न.मी. कोष� उ�ीण� गरी क�तीमा 
३ मिहनाको एने�थेिसयास�ब�धी तािलम �ा�त” 
भनी उ�लेख भएकोमा िनवेदकह�को िड�ी B.Sc. 
in Anaesthesia Technology भएको अव�थामा 
तोिकएको शैि�क यो�यताभ�दा उ�च �ेणीको शैि�क 
यो�यता भएको देिख�छ । मािथ�लो �ेणीको लािग शैि�क 
यो�यता पिुगरहेकोमा सो पदभ�दा मिुनका पदमा चािहने 
शैि�क यो�यता नै नपगेुको भनी अथ� गरी िनवेदकह�को 
दरखा�त र� ग�रएकोलाई तक� स�मत र िववेकस�मत 

मा�न िमलेन । अतः िनवेदक उ�मेदवारह�को शैि�क 
यो�यता निमलेको भनी लोक सेवा आयोग, पूवा��चल 
�े�ीय िनद�शनालयको िमित २०७४।२।१८ मा भएको 
िनण�यलाई औिच�यता र �यायको �ि�बाट उिचत मा�न 
निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
लोक सेवा आयोगको िमित २०७३।१०।२४ को िनण�य, 
िमित २०७४।२।१८ को दरखा�त फाराम र� गन� गरी 
भएको सोही िमितको प�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब उ�ा�त िनवेदकह�को यो�यता 
नपगेुको कारण देखाई अयो�य ठहर गरकेोमा िनवेदकह�को 
यो�यता नपगेुको भ�न निम�ने ह�नाले कानूनबमोिजम गरी 
अ�तवाता� भइसकेको भए सोको नितजा र नभएको भए 
अ�तवा�ता�समेत िलई नितजा �काशन गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ी लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०२११, उ��ेषण / 
परमादेश, रािधका पने�समेत िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगाल काठमाड�समेत

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा २८ र १२क कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िमित २०७१।५।११ मा प� लेखी पठाएको भ�ने 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िलिखत 
जवाफ तथा िजिकर रहेपिन आयोगले म�यपि�चमा�चल 
िव�विव�ालयलाई लेखेको िमित २०७१।५।११ को 
च.नं. ६१ र ६४ को प�को भाषा र श�द हेदा�  अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले िमित २०७१।५।८ मा 
िनण�य गरी उ� िनण�य काया��वयन गराउन पठाएको भ�ने 
देिख�छ । यसरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले आफँैले िनण�य गरी �य�तो िनण�य काया��वयन 
गराउन अ�य िनकायमा लेखी पठाउने अिधकार सो 
दफा २८ तथा १२क तथा अ�त�रम संिवधान २०६३ 
को धारा १२० को उपधारा ३ ले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई िदएको नदेिखने । 
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अतः आ�नो िनण�य काया��वयन गन� लेखी 
पठाउने 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 
िनवेदकका 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 िनवेदकका नाममा रकम असलुउपर गन� तथा 
िनयिु� र� गन� गरी जारी गरकेो प�ाचारसमेतका काम 
कारवाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब उि�लिखत पदमा कानूनबमोिजम ह�ने गरी 
िनवेदकलाई 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 ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-WO-०२३३, उ��ेषण / परमादेश, महेश 
शमा� िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
टंगाल काठमाड�समेत

आ�नो िनण�य काया��वयन गन� लेखी पठाउने 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�य एवम्  
काय� नेपालको 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� दिेखदँा ��ततु म�ुाको िनवेदकका 
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 िनवेदकका नाममा रकम असलुउपर गन� तथा 
िनयिु� र� गन� गरी जारी गरकेो प�ाचारसमेतका काम 

कारवाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब उि�लिखत पदमा कानूनबमोिजम ह�ने गरी 
िनवेदकलाई 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 ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-१७६९, परमादेश, 
लेखनाथ सापकोटा िव. कैलाशकुमार दवाडी

कानूनबमोिजमको आ�नो दािय�व पूरा पिन 
नगन� र �यसको त�यय�ु कारण पिन निदई जनताको 
कामलाई असीिमत समयस�म अिनिण�त अव�थामा 
रा�न ु �यायोिचत ह�दँैन । सव�साधारण जनतालाई सेवा 
सिुवधा िदन �थािपत रा�यका साव�जिनक िनकाय 
आ�नो काम स�ब�धमा जवाफदहेी ह�न ु आव�यक  
ह�ने । 
 पनुरावेदन अदालतबाट आदेश ह�दँा 
“िनवेदन मागको स�ब�धमा अिवल�ब आव�यक 
िनकासा िदन“ु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको 
देिख�छ । अदालतबाट भएका अि�तम फैसला श�ुयमा 
रहने ह�दँैन । फैसला काया��वयन �यायको अि�तम मम� 
हो । यसरी िनवेदन मागबमोिजम आव�यक �ि�या पूरा 
गरी ज�गाधनी �माणपजुा�  िदने स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
िनण�य गन� िज�मेवारी गठुी स�ंथानकै रहेको देिख�छ । 
अदालतको फैसलामाफ� त नखलेुको भ�ने िझनो आधार 
देखाई अदालतबाट अि�तम भएर रहेको फैसला 
काया��वयनलाई नै रोक� रा�ने गठुी सं�थान शाखा 
काया�लय, भ�परुको काय� �याय र कानूनको �ि�मा 
उिचत  दिेखएन । तसथ� तफ�  नखलेुको कारण िनवेदकको 
मागबमोिजमको काय� गन� नसिकएको भ�ने िवप�ीको 
पनुरावेदन िजिकर कानूनसङ्गत रहेको नदेिखने ।
 मािथ िववेिचत आधार कारणबाट अदालतबाट 
भएको फैसलाअनसुार ग�रपाउन िनवेदकले िदएको 
िनवेदनमा कानूनबमोिजम कारबाही गरी िनवेदकको उ� 
िनवेदन मागको स�ब�धमा अिवल�ब आव�यक िनकासा 
िदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
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२०७२।१०।२० मा भएको आदेश मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-०१५२, सरकारी छाप द�तखत 
िकत�, नेपाल सरकार िव. मोहमद सिकल अहमदसमेत

�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा� होटलमा बसेको अव�थामा िचनजान भएका 
बंगलादेशी नाग�रक सैफुल इ�लामले �पैया ँ ितरी 
नेपाली पासपोट�बाट िवदेश जान खोजेकाले नेपाली 
नाग�रक बाबलुाल म�डललाई स�पक�  गराई िनजले 
बजुु�  िव�वासको नामको राहदानीमा सैफुलको फोटो 
टासँी पिुलस �रपोट�समेत बनाई िदएको, सो गरेबापत 
ज�मा �.३०,०००।- �ितवादीह� तीनजनाले िलएको 
कुरास�ममा सािबत रही बयान गरकेो पाइ�छ । उ� 
कागजातह� यी �ितवादीह� बसेको कोठा डेराबाट 
बरामद भएको भ�ने कुरा बरामदी मचु�ुकाबाट दिेखएको 
सो बरामदी मचु�ुकाको बेहोरा उ� मचु�ुकामा सिहछाप 
गन� रशेमबहादरु पराजलुीसमेतले अदालतसम� गरकेो 
बकप�बाट पिु�ट भइरहेको र उ� बरामदी मचु�ुकामा यी 
�ितवादीह� रोहबरमा रहेकोसमेत दिेखदँा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९, १८ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने 
नै दिेखन आउने ।  

बरामद भएका भिनएका राहदानीलगायतका 
�माणप�ह� �ितवादीह� रहे बसेको कोठाबाट 
बरामदस�म भएको, �योग नभएको, यो यसले िकत� गरकेो 
भनी �ितवादीह�उपर िकटानी अिभयोग नभई सामूिहक 
�पमा एकम�ुठ अिभयोग रहेको देिखएबाट उ� म�ुाको 
त�य र ��ततु म�ुाको त�य नै फरक रहेको देिखन 
आयो । यसरी हेदा�  यस अदालतबाट उ� िमित 
२०७०।३।३० मा िन�सा �दान गन� आदेश ह�दँा 
�ितवादीह�ले राहदानी र �हरी�ारा िदइने चालचलन 
�माणप� बनाई सरकारी छाप द�तखत िकत� गरकेो 
कसरु �थािपत भएको भ�ने कथनसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह�ले गरकेो उि�लिखत काय� म�ुय 

कारणीसरहको नभई िकत� कागजको महलको ११ 
नं. ले प�रभािषत गरेको नेपाली नाग�रक बजुु�  िव�वास 
था�को नामको राहदानी तथा चा�रि�क �माणप�मा 
बङ्गलादशेी नाग�रक सैफुल इ�लामको फोटो टासँी 
िकत� बनाउने काय�मा मितयारस�मको भूिमका िनवा�ह 
गरी िकत� कागजको ११ नं. िवपरीतको काय�स�म गरकेो 
देिखदँा यी �ितवादीह�लाई मितयारस�म कायम गरी 
िकत� कागजको ९ र १२ नं. बमोिजम ह�ने ज�रवाना तथा 
कैद सजायको आधा �. २५।– ज�रवाना तथा ६ मिहना 
जनही कैद ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।९।८ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभुम् । 

१२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-०८६६ र ०७०-CR-१०८७, 
कत��य �यान, राजकुमार थापा मगर िव. नेपाल सरकार 
र नेपाल सरकार िव. राजकुमार थापा मगर

पनुरावेदक �ितवादी राजकुमार थापा िमित 
२०७०।१।१२ को भूक�पमा परी म�ृय ुभएको भनी िनज 
कैदमा रहेको कारागार काया�लय, जग�नाथ देवलबाट 
िमित २०७२।८।११ मा लेखी �मािणत भई आएको 
देिखने ।

मािनसको म�ृय ु भएपिछ िनजको कसरु र 
िनजलाई ह�ने सजायको कुनै औिच�य नरहने र उ� 
अ.बं.१७६ नं. को उ� कानूनी �यव�थाले खतबात 
नला�ने भएकोले ��ततु म�ुामा �ितवादी राजकुमार 
थापाको म�ृय ुभइसकेको देिखदँा केही ग�ररहन नपन� । 
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् । 

१३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६९-WO-००८७, उ��ेषण / परमादेश, 
सुकु�तलाल िहराचन िव. अिजतराज �यौपानेसमेत

कामदार कम�चारीले खराब आचरण गरकेो 
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भनेको िमितबाट दईु मिहनािभ� सोस�ब�धी कारबाही 
ग�रस�न ु पन� भनी कानूनले अिनवाय� गरकेोमा सो 
�याद नघाई िमित २०६८।१०।२९ मा अवकाश 
िदएको देिखदँा कानूनबमोिजम िनधा��रत अविधिभ� 
कारबाही गरकेो देिखएन । कानूनले िनि�चत अविध 
तोक� सो अविधिभ� कुनै काम कारबाही स�प�न ह�न 
पन� अिनवाय� �यव�था गरपेिछ �यसिवपरीत भए गरकेो 
िनण�य एवम्  काम कारबाही कानूनस�मत र वैधािनक ह�न 
स�दैन । �म ऐन, २०४८ ले कामदार कम�चारीले 
आचरणिवपरीतको काय� गरमेा कारबाही र सजाय गन� 
स�ब�धमा �प� �यव�था गरकैे ह�दँा उ� कानूनको 
पालना नगरी भए गरकेा िनण�य एवम्  कामकारवाहीले 
कानूनी मा�यता पाउने भ�न निम�ने ।
 मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदक 
क�पनीले िमित २०६८।६।२४ र २५ को वारदात 
दखेाई आ�ना कामदारह�ले खराब आचरण गरकेो 
भनी दाबी िलएकोमा �म ऐन, २०४८ को दफा 
५३(१) �ारा िनधा��रत दईु मिहना अविध नघाई िमित 
२०६८।९।१३ मा �प�ीकरण माग गरी िवप�ीबाट पेस 
भएको �प�ीकरण स�तोषजनक नभएको भनी सेवाबाट 
हटाउने गरी गरकेो िमित २०६८।१०।२९ को िनण�य 
कानूनअन�ुप भ�न िमलेन । तसथ� उ� िनण�य बदर गरी 
िवप�ी कामदारलाई सािबकको पदमा पनुब�हाली गन� गरी 
भएको �म अदालतको िमित २०६९।३।१३ को फैसला 
कानूनस�मत रहे भएको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
बदर घोिषत ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार २७ गते रोज ३ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७०-CR-११३२, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. स�य नारायण यादवसमेत

सामा�यतः अनसु�धानमा िढलाई भएकै कारण 
मा� सो अनसु�धानको िव�सनीयतामा शङ्का गनु�पन� 
अव�था ह�दँैन तथा िढलो गरी भएको नातेदारको कागज 
नातािभ�कै �यि� भएको कारणले मा� पिन कानूनतः 
अमा�य ह�ने होइन । तर िढला गरी परकेो जाहेरी र 

अनसु�धानको प�रणामको प�्ुयाई ंशङ्कारिहत �पबाट 
ह�नपुन� अपे�ा कानूनले गरकेो ह�ने । 

मतृकलाई मािनसको ह�लले बड्कन 
(च���काश) चौधरीको घरबाट िलई गएका भनी भने 
तापिन िनजै बड्कन चौधरीले कागज गदा� मािनसह�को 
ह�ल आउदँा मतृक नाथ ुभ�ने कमल�साद यादव आ�नो 
घरमा िथएनन् भ�दै को कसले कुटिपट गरी मार ेथाहा 
छैन भनी लेखाइिदएको देिखएको छ । बिुझएका इशहाक 
धिुनया, इ�वरी�साद िघिमरसेमेतका �यि�ह�को 
कागजबाट ह�ल भई कुटिपट गरकेो हो को कसले कुटिपट 
गर े थाहा छैन भ�दै �ितवादीह�ले मारकेोमा शङ्का 
ला�दैन भनी खलुाई िदएकोसमेत देिख�छ । यसरी 
मािनसह�को ठूलो ह�ल भई कसरु भएको भिनए तापिन सो 
वारदातको ��य�दश� कोही नभएको, मौकाको जाहेरीमा 
�ितवादीह�को नाम ख�ुन नसकेको, �ितवादीह�को 
इ�कारी बयान रहेको साथै अनसु�धानकता�ले यी 
�ितवादीह�को कसरु �थािपत गन� त�यय�ु ठोस 
�माण पेस गन�सकेको नदेिखएकोसमेतको अव�था 
रहेकोले �ितवादीह� कसरुदार ह�न् भनी �मािणत ह�न 
नसकेको र शङ्काको सिुवधा �ितवादीह�ले पाउने ह�दँा 
िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः उि�लिखत त�य �माणका आधारमा 
�ितवादीह� स�यनारायण यादव, रमेश यादव, शािल�ाम 
िघिमर,े गोिव�द यादव भ�ने बाल गोिव�द यादव र शैले�� 
शमा� भ�ने शैले��कुमार उपा�यायले सफाई पाउने ठहरी 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६७।१२।९ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-०४८३, वैदिेशक रोजगार कसरु, 
रामशरण सापकोटा िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रामशरण सापकोटासगँ वैदेिशक 
रोजगारमा मािनस पठाउनको लािग नेपाल सरकारको 
अिधकार �ा�त िनकायबाट कुनै इजाजतप� िलएको 
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र रहेको देिखदँैन । उ� िमित २०७०।५।४ मा 
भएको कागजमा उ�लेख भएअनसुार जाहेरवालाह� 
��हाद ख�ी, िवजय लामा �याङ्तान, स�तोष पा�डे, 
ग�ुजन िकशोर �रजाल र िवकाश �े�सगँ जनही 
�.२,००,०००।- िलएको देिखए पिन िनजह�लाई 
सोहीबमोिजम अ��ेिलया पठाउने काय� भएको 
दिेखदँैन । वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० ले इजाजतप� िवना वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालनमा रोक लगाएको दिेख�छ भने ऐनको दफा ४३ 
मा “कसैले दफा १०  िवपरीत इजाजतप� निलई वैदिेशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा वा कसैलाई वैदिेशक 
रोजगारमा लगाई िद�छु भनी झ�ुो आ�वासन िदई वा 
�लोभन देखाई वैदिेशक रोजगारीमा लगाई िदने उ�े�यले 
कुनै रकम िलएमा वा िवदशे पठाएमा �यसरी िलएको रकम 
र सोको पचास �ितशतले ह�ने रकम हजा�नाबापत असलु 
गरी �य�तो �यि�लाई िवदेश जान र आउन लागेको 
खच�समेत भराई िनजलाई तीन लाख �पैयादँेिख पाचँ 
लाख �पैयासँ�म ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म 
कैद ह�नेछ । िवदशे पठाई नसकेको भए सो सजायको 
आधा सजाय ह�नेछ ।” भनी कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार सजाय ह�नको 
लािग िवदशे पठाइसकेको ह�नपुद�छ तर ��ततु म�ुामा 
पीिडतह�लाई िवदेश पठाउने काय� स�प�न भएको 
दिेखदँैन । यसथ� यी �ितवादी रामशरण सापकोटालाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
आधा सजाय ह�ने ।

�ितवादी रामशरण सापकोटाले िबनाइजाजत 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरकेो, यी पीिडत 
जाहेरवालाह�सगँ िवदशे पठाउने उ�े�यले पैसा िलएको 
तर िवदेश पठाउन नसकेको, पीिडतह�को पैसा िफता� 
िदने, िनजह�लाई �ितपूित�  िदनेसमेतको केही काय� 
गरकेो नदिेखएको अव�थामा िनज �ितवादीसमेतलाई 
२ वष� कैद र जनही �.२,००,०००।- ज�रवाना 
तथा िबगोको ५० �ितशत हजा�नासिहतको िबगो 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालाह�ले भ�रपाउने गरी 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न िमलेन । स�ु फैसला 
उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउन ुपद�छ भनी 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 तसथ� िववेिचत आधार, कारण एवम्  �माणबाट 

�ितवादी रामशरण सापकोटाले वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ मा उि�लिखत कसरु 
गरकेो दिेखएको तर िवदेश पठाई नसकेको ह�दँा िनज 
�ितवादी रामशरण सापकोटालाई ऐजन ऐनको दफा 
४३ बमोिजम २ वष� कैद र �.२,००,०००।- ज�रवाना 
ह�ने तथा जाहेरवालाह�बाट िलए खाएको अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम ५० �ितशत हजा�नासिहतको िबगो 
�ितवादीबाट दामासाहीका दरले जाहेरवालाह�ले 
भ�रपाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७१।८।९ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल माघ २ गते रोज ३ शभुम् । 

१६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-RB-०१४६ र ०७३-RB-०१४५, 
आयकर (२०६३।०६४), कुमार ल�साल िव. आ�त�रक 
राज�व िवभाग, लािज�पाट काठमाड�समेत र जगदीश 
रे�मी िव. िक� ब�क िलिमटेड

आयकर ऐन, २०५८ को अनसूुची २ को १ 
को वग� ‘ख’ मा क��यटुर, त�याङ्क केलाउने उपकरण, 
फिन�चर, िफ��चर र काया�लय उपकरणह�लाई 
�ासयो�य स�पि�को �पमा उ�लेख भएको देिखदँा 
करदातालाई आ�नो �यवसाय तथा काया�लय 
स�चालनको लािग उि�लिखत वग�का उपकरणह� 
आव�यक पन�मा िववाद गनु�पन� ि�थित देिखदँनै, साथै उ� 
वग� ‘ख’मा उ�लेख भएको काया�लय उपकरणह�िभ� के 
के पद�छन् भनी �प� प�रभािषत ग�रएको देिखदँैन । यसरी 
काया�लय, उपकरणह� भनी ऐनले �प� प�रभािषत 
नगरकेो स�दभ�मा �यवसायी करदाताको �यवसायको 
�कृित र अव�थासमेतलाई िवचार गरी िनजको �यवसाय 
तथा काया�लय, स�चालनमा सहजता �याउन आव�यक 
पन�स�ने सामा�ीह�लाई काया�लय, उपकरणको मा�यता 
िदई �य�तो सामानलाई �ासयो�य स�पि�को �पमा 
प�रभािषत गन�स�ने नै दिेखने । सेवा �वाह गन� प�ित र 
�िविध सेवा�ाहीका माग, चाहना, र इ�छा पूरा गन�स�ने 
�कृितका भएनन् भने �य�ता काया�लयले सफलता 
�ा�त गन� स�दैनन् । ब�क ज�तो ��य� �पमा जनतासगँ 
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Monetary कारोबारमा संल�न भई �यवसाय स�चालन 
गन� सं�थाको लािग त आ�नो �यवसायलाई उ�कृ�ता 
�दान गन�ितर उ�मखु गराउन पर�परागत प�ित र 
�िविधलाई आधिुनक प�ित र �िविधले िव�थािपत गद� 
�यवसाय स�चालन  गनु�  अित आव�यक ह�ने देिखएबाट 
िक� ब�कज�तो ब�िकङ �यवसाय स�चालन गन� ब�कको 
लािग ATM Machine लाई काया�लय उपकरणमा नपन� 
भनी प�रभािषत गन� िम�ने नदेिखने ।

कानून ब�दा त�कालीन समयको 
जनचाहनालाई �यानमा राखी कानून बनाइने भए पिन 
समय�ममा जनचाहना र आव�यकताका आधारमा 
आउने प�रवत�नलाई �ि�गत गरी कानूनको सिजव 
�या�या ह�न ु ज�री ह�ने । �यावसाियक कारोबार 
स�चालन गन� सं�थाले प�रवित�त स�दभ�मा आव�यकता 
हेरी �यवसाय स�चालन गनु�  नै उिचत ह�ने ह�दँा �य�ता 
सं�थाले आ�नो �यावसाियक कारोबार स�चालन गन� 
�ि�या र प�ितलाई �पा�तरण गरी सेवा�ाही मै�ी 
बनाउन कानूनले �प��पमा रोक लगाएकोबाहेक अ�य 
िविध, प�ित र �िविधको �योग गनु�लाई गैरकानूनी भनी 
भ�न िम�ने नदेिखएबाट  िनवेदक िक� ब�क िलिमटेडले 
आ�नो �यावसाियक कामको �योजनाथ� ख�रद गरी 
�योगमा �याएको ATM Machine, Locker र 
Generator लाई आयकर ऐन, २०५८ को अनसूुची २ 
को १ को ‘ख’ वग�मा उि�लिखत ‘काया�लय, उपकरण’ 
िभ� नपन� भनी �या�या गन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ�ः िनवेदक िक� ब�कले आ�नो 
�यावसाियक �योजनाथ� �योगमा �याएको ATM 
Machine, Locker र Generator लाई काया�लय 
उपकरण मा�न िम�ने नै देिखदँा िनवेदक िक� ब�कले 
कर ितन� स�दभ�मा यी काया�लय उपकरणह�को लागत 
मू�यको कानूनबमोिजम ह�ने �ास खच� क�ी गन� पाउने नै 
दिेखएको स�दभ�मा राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ु पन� अव�था 
नदिेखने ।

कुनै आ.व.मा भएको खच� सोही आ.व.मा क�ी 
दाबी गनु�पन� भ�ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ 
मा भएको �यव�थाले िवगत वष�मा भएको खच�लाई अक� 
आ.व.मा खच� क�ी गन� िम�ने गरी �वीकृित  वा अनमुित 
िदएको नदेिखदँा पनुरावेदक िक� ब�क िल.ले अिघ�ला 

वष�ह�मा सेयर िन�काशनबापत गरेको खच�लाई पिछ�लो 
वष�मा खच� क�ी दाबी गन� िम�ने नदेिखने ।

कम�चारीको लािग �वीकृत अवकाश कोषमा 
नपठाई वा कम�चारीलाई उपदानबापत भ�ुानी निदई 
पनुरावेदकले आफँैले आ�नै कोषमा राखेको रकमलाई 
वा�तिवक खच� ग�रएको रकम मा�न िम�ने देिखएन । 
वा�तिवक �पमा खच� भएको नदेिखएको र पनुरावेदककै 
िनय��णमा रहेको रकमलाई खच� भएको रकम मानी 
�य�तो रकमको खच� क�ी गन� िम�ने �यव�था आयकर 
ऐनमा भएकोसमेत नदिेखदँा पे�सन तथा उपदानबापत 
भएको खच�को स�ब�धमा पनुरावेदक िक� ब�कले गरकेो 
दाबी  औिच�यपूण� दिेखन नआउने ।

करदाता आफँैले पेस गरकेो िववरणअनसुार 
िनधा�रण भएको �याज खच�मा फरक परकेो भए फरक 
परकेो �याज खच� अि�तम मौ�दातमा समायोजन गदा� 
िम�न ु पन�मा सो निमली फरक परी बढी दाबी गरकेो 
त�याङ्कबाट देिखएको अव�थाले पनुरावेदक ब�कले 
दाबी गरकेो �याज खच�  औिच�यपूण� देिखएन, साथै िक� 
ब�कज�तो िज�मेवार आिथ�क �यावसाियक कारोबार 
गन� िनकायले आफँैले आ�नो कारोबारको स�ब�धमा 
ितनु�पन� भनी आ�नो हरिहसाबबाट िनधा�रण ग�रएको 
�याजबापतको खच� पटकपटक फरक प�ररह�छ भ�ने 
त�य मनािसब र तक� पूण�समेत नह�दँा �याज स�ब�धमा 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको िनण�य 
मनािसब नै देिखने ।

अतः �करण �करणह�मा उि�लिखत 
त�य, आधार र कारणसमेतबाट ��ततु म�ुामा राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०७०।१।१६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते रोज ३ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६८-CI-०५०९, ज�गा िखचोला चलन, 
िशवशंकर यादव िव. अिम�रका दवेी यादव

वादीको िक.नं. ९६ को पि�चमतफ�  तथा 
िक.नं. ९७ को पूव�तफ�  न.नं.२ को बाटो रहेको भ�ने 
त�य अदालतबाट िमित २०६४।३।२७ मा भई 
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आएको न�सा कु�डलीबाट दिेख�छ । उि�लिखत 
दवैु िक�ा ज�गाह�को साधँ िसमाना जोिडएको 
नभई बीचको डगर बाटोले दवैु िक�ा अलग गरकेो 
दिेख�छ । यस�कार वादीको िक.नं.९६ र ९७ को 
ज�गाको बीचमा बाटो देिखएको ह�दँा िक.नं. ९७ को 
ज�गाले बाटो िमिचएको कारण िक.नं. ९६ को ज�गा 
िक.नं. ९७ मा समेत पछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर पिु�ट 
ह�नस�ने अव�था नदेिखने ।

न.नं. ४ र ५ मा रहेको वादीको िक.नं. ९६ 
को ज�गाम�ये न.नं. ५ मा िववाद जिनएको तथा सोही 
ज�गाको पूव�तफ�  �ितवादीको न.नं. ६, ७, ८ र ९ 
जिनएको िक.नं. ८२ को ज�गा रहेको भ�ने अदालतबाट 
भईआएको नाप न�साबाट दिेखएको अव�था 
छ । �ितवादीले आ�नो िक.नं. ८२ को उ�रतफ�  ३१ 
िफट ल�बाई भएको भनी िजिकर िलए तापिन िनजको 
उि�लिखत ज�गाको उ�रतफ� को ल�बाई २७ िफट भ�ने 
भइआएको न�सा कु�डलीबाट दिेखन आएको अव�था 
छ । �ितवादीको भनी उ�लेख भएका न.नं. ६, ७, ८ 
र ९ को �े�फल िहसाब गदा� िनजको ज�गा ०-०-१६ 
रहेको देिखएकोले िनजको �े�फलसमेत पूरा भइरहेको 
अव�थामा िववाद जिनएको न.नं. ५ को ज�गा वादीको 
न.नं. ९६ िभ�ैको रहेको भ�ने देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत त�य �माणसमेतको 
आधारमा यस अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुकामा 
उि�लिखत िक.नं.९६ अ�तग�तको न.नं. ५ को ज�गामा 
�ितवादीले िखचोला गरकेो ठह�याई चलनसमेत चलाई 
पाउने ठहरेको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६७।११।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६९-CR-०७६३ र ०७०-CR-०२१५, 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, फैलामा तामाङ िव. 
नेपाल सरकार र जयिसंह तामाङ िव. नेपाल सरकार

पीिडत जाहेरवाला िसममायाकँो बयान 
अदालतबाट �मािणत छ । उ� बयानबाट पिन यी 
�ितवादीह�को इ�कारी खि�डत भइरहेको अव�था छ । 

बिुझएका कुलबहादरु तामाङ, बमबहादरु तामाङ, स�तोष 
तामाङसमेतका �यि�ह�ले फैलामा र जयिसंह तामाङ 
पीिडत िसममायालाई ललाई फकाई िवदेश प�ुयाउन र 
बे�न खोजेकोले िलन आएका िथए भनी कागज ग�रिदएको 
तथा अ�य जाहेरवालाह� मैत तामाङ, �ेमबहादरु 
तामाङ, वीरबहादरु तामाङ, सनुमाया तामाङसमेतले 
अदालतमा आई बकप� गरी आ�नो जाहेरी समथ�न 
ग�रिदएको अव�था ह�दँा िनज �ितवादीह� िनद�ष 
रहेछन् भनी मा�न सिकने अव�था नरहने ।

जाहेरी दरखा�तमा िसममायालँाई िलन आएको 
भ�ने कुराको फेह�र�त उ�लेख छ तथा िनजलाई िवदेश 
जान भनी िलन आएकै अव�थामा मौकामै �ितवादीम�ये 
फैलामा प�ाउ परकेो अव�था छ । तर हराइरहेको 
भिनएका पूण�माया तामाङ, फुलमाया ँ तामाङ, �ले�ता 
तामाङ, से�जावतीलाई ियनै �ितवादीह�ले नै लगेर 
िब�� गरकेो भ�ने जाहेरीबाट ठोस �पमा खलुाइएको 
छैन । जाहेरवालाह�ले अदालतमा बकप� गदा�समेत 
सो कुरातफ�  िकटानी गन�सकेका देिखदँैन । केही 
मिहलाह�को फोटो �ितवादीह�को �यागबाट फेला 
परकेो कारण आ�ना छोरी, भा�जी, न�दलाई पिन ियनै 
�ितवादीह�ले भारत लगी बेचेको ह�नपुछ�  भनी शङ्का र 
अनमुानस�म गरकेो अव�था देिख�छ । यस�कार ठोस 
�माणको अभावमा शङ्का र अनमुानको भरमा ५ जना 
मिहलाह�लाई भारत प�ुयाई िब�� गरकेो भनी कसरुदार 
कायम गन� सिकने अव�था नरहेकोले सो हराएका भनेका 
मिहलाह�उपरको दाबी प�ुन नस�नेमा सोतफ� समेत 
ियनै पनुरावेदक �ितवादीह�ले नै बेचिबखन गरकेो 
ठहर गरी सजाय गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको नदिेखएकोले सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।६।९ को फैसला केही 
उ�टी ह�ने ।

पीिडत िसममाया ँ तामाङलाई ललाई फकाई 
िब�� गन� लैजान लागेको भ�ने स�ब�धमा हेदा�  िकटानी 
जाहेरी परकेो, मौकामा नै �ितवादी फैलामा तामाङ 
प�ाउ परकेो, िनजको साथैबाट यी दवैु �ितवादी / 
पनुरावेदकह�को नाग�रकताको �माणप� बरामद 
भएको, पीिडत सीममायाकँो बयान अदालतबाट �मािणत 
भएको तथा �ितवादी जैिसंह तामाङले अदालतमा 
बयान गदा�समेत आफूह� दवैु जना िसममायालाई िलन 
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डुङडुङ जाने बाटोमा गएको र गाउलेँह�ले त�काल 
प�ाउ गरकेो भनी बयान गरकेोसमेतको त�य �माणबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३(१)अनसुारको बेचिबखन ओसार 
पसारको कसरु गन� �ममा सो पूण� ह�न नपाउदँै प�ाउ 
परकेो दिेखएबाट यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
पीिडत िसममाया ँ तामाङलाई बेचिबखन गन� उ�े�यले 
ओसारपसार गन� लागेको भ�ने स�माण पिु�ट ह�ने । 

अतः उि�लिखत त�य �माणको आधारमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।६।९ को 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� फैलामा तामाङ 
र जैिसंह तामाङले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) को कसरुको 
उ�ोगस�म गरकेो दिेखदँा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(क) 
र १५(१)(ज) बमोिजम िनजह�लाई जनही कैद वष� 
१०(दश) र एक लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०७२०, घर बहाल ब�न 
पाउने गरी करारको पालना, िकशोरराज प�तसमेत िव. 
सुशीलदवे मान�धरसमेत

िमित २०६६।४।३ को करारनामाअनसुार 
िमित २०६६।०५।२३ मा घर बहालमा िदन तयार 
भएको जानकारी यी वादीह�लाई पठाइएकोमा िमित 
२०६७।०१।३० स�म पिन वादीह� तथा �ितवादी 
घरधनी बीच घरबहालको िवषयमा आपसी सहमित वा 
स�झौता ह�न नसकेको अव�थामा अिनि�तकालस�म 
घर खाली रािखरहने भ�ने उ� करारको आशय 
दिेखदँैन । उ� करारका सत�ह� यी वादीह�ले नै 
यथोिचत �पमा पालना गन� नसकेको अव�थामा उ� 
िमित २०६६।०४।०३ को करारनामा भङ्ग भएको 
मा�नपुन� । 

सािबकको करारको अि�त�व नै समा� 

भइसकेपिछ हाल सोही करारको आधारमा �ितवादी 
सशुीलदेव मान�धरको घर यी वादीह�ले नै भाडामा 
पाउनपुन� अव�था देिखन आएन । यस अव�थामा आ�नो 
िनिव�वािदत हकको घर �ितवादी सशुीलदेव मान�धरले 
अ�य �यि�लाई बहालमा िदने गरी भएको स�झौतालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । िववादको घर �ितवादी सशुीलदेव 
मान�धरबाट शेरबहादरु तामाङले िमित २०६७।०१।३० 
को करारबाट पूर ैघर बहालमा िलइसकेको र उ� करार 
यथावत् रहेको अव�थामा करार ऐन, २०५६ को दफा 
८६ बमोिजम िमित २०६६।४।३ को करार यथावत् 
�पमा पूरा गन�स�ने अव�था नभएकोले उ� करारको 
यथावत् पालनाको दाबी ला�ने देिखएन । यी स�पूण� 
त�य, �माण तथा स�बि�धत कानूनी �यव�थासमेतको 
िव�ततृ िव�ेषण भई पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठहरकेो फैसला मनािसब नै दिेखन 
आयो । अतः पनुरावेदन अदालत पोखराबाट स�ु 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको िमित 
२०७०।०७।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक�  माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०५९७, उ��ेषण / 
िनषेधा�ा, राजेशकुमार तेली िव. �रनादेवी साह

पनुरावेदक राजेशकुमार साहको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी यी िनवेदक �रनादेवी 
साहसमेत भएको सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुामा 
अनसु�धानको िसलिसलामा रो�का रा�न ु पन� भएको 
भनी िक.नं. ४३४ र ४५१ का ज�गाह� रो�का रािखएको 
िज�ला �हरी काया�लय, बारा, कलैयाको च.नं. २९५३ 
िमित २०७०।२।७ को प�को �ितिलिपबाट देिख�छ । 
तर �हरी काया�लयलाई �यि�को स�पि� रो�का रा�ने 
अिधकार कुनै कानूनले �दान गरकेो अव�था नभएको 
भनी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट उ� ज�गा फुकुवाको 
लािग िमित २०७०।०४।२३ मा नै परमादेश जारी भएको 
देिख�छ । सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुा 
अनसु�धानको �ममा �हरी काया�लयबाट रो�का 
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रािखएको ज�गा फुकुवाको लािग परमादेश जारी भए 
तापिन उ� म�ुा अदालतमा दायर भएको रहेछ भने 
सोही म�ुाको रोहमा अदालतबाट आव�यक �माण बझुी 
िनण�य ह�नस�ने नै ह�दँा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
परमादेश जारी भएको िवषयलाई अ�यथा भ�ने अव�था 
नदिेखने ।

अतः त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िज�ला �हरी काया�लयको प�ले रो�का रािखएको ज�गा 
फुकुवा ग�रिदन ु भनी िवप�ीका नाममा परमादशेको 
आदेश जारी ह�ने ठह�याई िमित २०७०।०४।२३ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक�  माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-००४७, सयं�ु दता� फुटाई 
दता�, कैलासबहादुर िव. सी. िव. रजंना ब�नेत

िववािदत िक.नं. २७९, ८२, ८९ को 
ज�गाह� सािबकमा तीन दाज ुभाई वादी कैलासबहादरु 
िव.सी., िकरणबहादरु िव.सी. र कुमदु िव.सी.को सयं�ु 
नाममा रहेकोमा आफूबाहेक अ�य दईु भाइह�ले 
िनजह�को भाग हेम�तबहादरुलाई राजीनामा 
गरी िब�� गरकेो भ�ने त�यलाई �वीकार गरकेो 
दिेख�छ । वादीले िफराद गदा� हकािधकारको 
प�ृभूिमसमेत उ�लेख गरी आफूले छुट्याइ िलन पाउने 
३ भागको १ भाग भ�ने उ�लेख गरी दाबी िलएको 
र �ितवादीले सोही दाबीको स�दभ�मा �ितउ�र 
िफराई अदालतबाट सा�ी �माणसमेत बिुझसकेपिछ 
िफरादको मूलदाबीमै प�रवत�न ह�ने गरी वादीले िदएको 
िफराद सशंोधनको िनवेदन आफँैमा दरुासयपूण� 
दिेखने । अदालतबाट अवल�बन गनु�पन� �यूनतम 
�याियक �ि�यासमेत अवल�बन नगरी अप�ु र 
असङ्गत त�यह�को आधारमा िफरादप�को मूल 
दाबीभ�दा बािहर गई स�ु अदालतबाट भएको फैसलामा 
काय�िविधगत �िुट िव�मान रहेको देिखन आयो । 
दाबीको ज�गाम�येबाट २ िह�सा ज�गा �ितवादीका 
पित हेम�तबहादरुले ख�रद गरकेो दिेखएको अव�थामा 
संय�ु दता�वाला भएको भ�ने आधारमा मा� दईु जनाको 

बराबर िह�सा ह�ने भनी अथ� गन� �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा 
३ ख�डको १ ख�ड वादीको कायम ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला मनािसब नै 
देिखन आउने ।

अतः उपयु�� आधार कारणबाट िववािदत 
ज�गाको दईु ख�डको एक ख�ड संय�ु दता� फुटाई 
वादीको कायम ह�ने गरी भएको स�ुको फैसला उ�टी 
भई िववािदत ज�गाबाट नरमकरम िमलाई संय�ु दता� 
फुटाई पनुरावेदक �ितवादीको भागमा ३ ख�डको २ 
ख�ड ज�गा छुट्याई वादीको नाममा दता� कायम ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०।०८।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६७-CR-०९८१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िमनादेवी यादवसमेत

लास जाचँ मचु�ुका तथा पो�माट�म �रपोट�  
नभएको, लास बरामद नभएको, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�ले मौकाको कागज बेहोरा खि�डत ह�ने गरी 
अदालतमा बकप� गरकेो, अनसु�धान अिधकारीसम� 
सािबती बयान गन� �ितवादी रामदलुारी देवी यादव र 
िमनादेवी यादवले अदालतसम� कसरुमा पूण� इ�कार 
रही बयान गरकेो र िनजह�को इ�कारी बयान िनज 
सा�ीह�को बकप��ारा पिु� �मािणत भएको देिखदँा 
मतृक सिुधराको म�ृय ु यी �ितवादीह�को कत��यबाट 
भएको वा सप�ले टोकेर भएको भ�ने त�य नै शङ्का�पद 
ह�दँा कत��यबाटै सिुधराको म�ृय ु भएको भ�ने वारदात 
शङ्कारिहत तबरले �थािपत भएको नदेिखने ।

िववेिचत त�य एवम् �माणह�बाट यी 
�ितवादीह�को कत��यबाट सिुधरा कुमारी यादवको म�ृय ु
भएको भ�ने पिु� ह�ने ठोस एवम् व�तिुन� �माण वादी 
प�ले पेस गन�सकेको नदेिखदँा शङ्का र अनमुानको 
भरमा �ितवादीह�लाई दोषी करार गरी सजाय गन� 
�याय र फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�न जाने ह�दँा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
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सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदने गरी भएको स�ु धनषुा िज�ला अदालतको 
िमित २०६२।११।२९ र िमित २०६३।३।५ को फैसला 
सदर गन� ठहर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०६६।५।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६९-CI-०६४३, िलखत दता� बदर दता� 
कायम चलन, म�जुकुमारी राई िव. सुरशे राईसमेत

वादी �ितवादीका बाब ुपितको साउदी अरबमा 
म�ृय ु भएप�ात् पाउने �ितपूित�समेत �ितवादी शाि�त 
राईले एकलौटी दाबी गरी िलएको, वादीह�लाई कुनै 
रखेदेख हेरिवचार नगरकेो भनी िफरादमा उ�लेख 
भएको र �ितवादी शाि�त राईबाट �ितवाद नगरी 
िफराद दाबीलाई �वीकार गरी बसेबाट िनज �ितवादी 
घरको म�ुय �यि� ह�न् भनी मा�न िम�ने अव�था पिन   
नदिेखने । 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १९ नं. 
बमोिजम �ितवादी शाि�त राई घर �यवहार चलाउने 
घरको म�ुय �यि� नदेिखएको, िनजका नाउमँा रहेको 
िज�ला झापा शिन�चर ेगा.िव.स. वडा नं. ७ को िक.नं. 
१३४० को ज.िव. ०-०-१० ज�गा पनुरावेदक �ितवादी 
म�जकुुमारी राईलाई राजीनामा पा�रत ग�रिददँा अंशब�डा 
नभएका वादीह�लाई िलखतमा सा�ी राखेको वा 
िनजह�को म�जरुी िलएको नदेिखएको ह�दँा वादीह�ले 
आ�नो हकजितको िलखत बदर गन� पाउने देिखदँा 
वादीदाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु झापा िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी ४ भागको ३ भाग िलखत 
बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन इलामको फैसला बदर 
गरी स�ु फैसला सदर कायम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणह�बाट 
वादीदाबी नप�ुने ठहर गरी भएको स�ु झापा िज�ला 

अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादी शाि�त राईले �ितवादी म�जकुुमारी 
राईलाई िमित २०६६।४।८ र.नं. १२३क को पा�रत 
राजीनामा�ारा िब�� ग�रिदएको िज�ला झापा, 
शिन�चर े गा.िव.स. वडा नं. ७ िक.नं. १३४० को 
ज.िव. ०-०-१० ज�गाको उ�रतफ� बाट ४ भागको ३ 
भाग ज�गाको िलखत बदर गरी वादीह�को हक कायम 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०६८।१०।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-०२६१, केही साव�जिनक अपराध 
तथा सजाय, नेपाल सरकार िव. क�चन काक�

जाहेरवालीको जाहेरी दरखा�त र िनजको 
बकप�को फरक बेहोरा, मौकामा कागज गन� �यि�को 
कागज तथा बकप�, �ितवादीको बयानसमेतबाट 
जाहेरवालीको नगद तथा सनुका गहना �ितवादीले 
लटुी लगेको नभई हराएको अव�था दिेखन 
आयो । �ितवादीले लटुी लगेको भ�ने भनाई व�तिुन� 
�माणबाट पिु� ह�नसकेको देिखएन । जाहेरवालीको सनु र 
नगद झोलामा राखेकोमा वारदात ह�दँा वारदात�थलबाट 
हराएको वा नािसएको भ�ने कथन भए पिन सो सनु र 
नगद ियनै �ितवादीले लगेको भ�ने च�मिदत कोही 
नभएको र अिभयोजन प�ले सो कुरा शङ्कारिहत 
तवरबाट पिु� �मािणत गन� नसकेको अव�थामा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम जाहेरवालाको िबगो भराइपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

िववेिचत आधार �माणह�बाट स�ु िज�ला 
�शासन काया�लयबाट िमित २०७१।८।४ मा भएको 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादी क�चन काक�लाई 
केही साव�जिनक अपराध तथा सजायस�ब�धी ऐन, 
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२०२७ (संशोधनसिहत) को दफा २ को (ख)(ग)(छ)
(ज) र (झ) अनसुारको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
६(१) बमोिजम �. ८,०००।– ज�रवानासमेत गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।१।२९ 
मा भएको फैसला अ�यथा नभई मनािसब देिखन 
आयो । तसथ�, पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।१।२९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७३-CI-०३५४, अंश बझेुको भपा�ई िलखत 
बदर, सुमन के.सी.समेत िव. सुिनता थापा के.सी. 

समान अशंका हकदार �ीमती तथा नाबालक 
छोरीलाई अशंहकबाट वि�चत गन� कलिुषत भावना तथा 
उ�े�य राखी खडा ग�रएको अशं बझेुको भरपाइलाई 
आधारमानी वादीले िच� बझुाई बसेको तथा िनजको 
हकदैया नभएको भ�ने िन�कष�मा प�ुन �यायसङ्गत 
ह�दँैन । अंिशयारह�बीच ब�डा गनु�पन� घर ज�गाको मू�य 
�.७०,००,०००।– भ�दा पिन बढी रहेको अव�थामा 
केवल �.३,००,०००।– अंश बझेुको काय� �वाभािवक 
�कृितको नभई दूिषत �पमा नै भएको मा�नपुन� देिखन 
आयो । ��येक अंिशयारले नैसिग�क �पमा �ा�त गन� 
अंशज�तो कानूनी हकलाई कुि�ठत ह�ने गरी खडा भएको 
िलखत �वतः बदरभागी ह��छ । उ� िलखतबाट वादी र 
िनजक� छोरीको अशंहकमा �ितकूल असर पन� देिखदँा 
िफराद दाबीबमोिजम िमित २०६३।५।९ को र.नं.२०९ 
अंश भरपाई िलखत बदर ह�ने गरी स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।३।१८ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखन आयो । वादीको िफराद 
दाबी खारजे ह�नपुन� भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िमित २०६३।५।९ को अशं भरपाई बदर 
ह�ने गरी भएको भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 

२०७२।३।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:

 § ०७३-CI-०३५३, दूिषत राजीनामा िलखत 
बदर, �ुव के.सी.समेत िव. सुिनता थापा 
के.सी. 

 § ०७३-CR-०२३६, जालसाजी, �ुव के.सी.
समेत िव. सुिनता थापा के.सी. 

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CI-१४६०, िनषेधा�ा, र�जीतकुमार 
लखेर िव. नेपालग�ज उपमहानगरपािलकाको काया�लय, 
बाँकेसमेत

िवप�ी नेपालग�ज नगरपािलकाको काया�लय 
तथा ऐ. काया�लयको �मखुको िलिखत जवाफबाट 
िनवेदक रि�जतकुमार लखेरले न�सा पास गरी 
न�सािवपरीत उ�रतफ� को घर पछािडप�� छ�जा 
िनकाली घर िनमा�ण गरकेो भनी �ी च�� ग�ुाले 
िदएको िनवेदनअनसुार िनरी�ण शाखा र �ािविधक 
अिमनले जाचँबझु गदा� िनवेदक रि�जतकुमार लखेरले 
न�सा �वीकृतिवपरीत घरको उ�रतफ�  छ�जा 
िनकालेको ह�दँा छ�जा हटाउने आदेश गरकेो र उ� 
छ�जा ७ िदनिभ� हटाउन प�ाचार गरेको भ�ने 
देिख�छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
१६१(१) ले कसैले सो ऐनअनसुार पास भएको न�सामा 
�मखुको �वीकृितबेगर हेरफेर गरी भवन िनमा�ण गरमेा सो 
घर वा �यसको कुनै भाग भ�काउने आदशे िदनस�नेछ 
भ�ने �यव�था भएबाट यी पनुरावेदकले �वीकृत 
न�सािवपरीत बनाएको छ�जा ७ िदनिभ� हटाउन ुभनी 
िवप�ी नगरपािलकाले कानूनबमोिजम िदएको आदेश 
तथा प�बाट िनजको कानून�द� हकमा आघात पान� 
आशङ्काको ि�थित पैदा भएको मा�न िम�ने नदेिखने । 

यसैगरी िनवेदकले बनाएको छ�जा भ�काउन ु
भनी िदएको आदेशमा िच� नबझुे �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ (२) बमोिजम उ� 
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आदेशउपर पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन जान ु
पन�मा यी पनुरावेदक नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
अ�तग�त पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा िनषेधा�ाको 
िनवेदनमाफ� त उपचार मा�न गएको देिखयो । यसरी 
पनुरावेदनमा जाने वैकि�पक कानूनी माग� ह�दँाह�दँै यी 
पनुरावेदकले सो माग� अवल�बन नगरी िनषेधा�ाको 
िनवेदनमाफ� त उपचार मा�न आएको देिखएबाट समेत 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गरी उपचार �दान गन�स�ने 
दिेखन नआउने । 

िववेिचत आधार कारणह�बाट पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जले िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको िमित २०७१।१२।१८ को आदशे िमलेकै 
दिेखदँा ��यथ� िझकाउन ु परने । अतः पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७१।१२।१८ को 
आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०७२-CI-०१७३, उ��ेषण / परमादशे, 
िखमादेवी जैशी िव. भूिमसुधार काया�लय, बिद�यासमेत 

एउटै िवषयमा िनवेदकले साधारण र असाधारण 
दवैु अिधकार�े�को �योग गरी अदालतमा �वेश गरकेो 
दिेखयो । साधारण अिधकार �े�अ�तग�त उपचारको 
लािग िवचाराधीन रहेको िवषयमा �रट �े� आकिष�त 
ह�नस�ने देिखएन । ��ततु िववादका िवषयमा साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त बिद�या िज�ला अदालतमा ज�गा 
िखचोला म�ुा र भूिमसधुार काया�लय, बिद�यामा मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी म�ुा चली िवचाराधीन रहेकोले 
उ� िवषयमा स�बि�धत िनकायबाट कानूनअन�ुप 
िनण�य ह�ने नै देिखने । 

अतः िनवेदक पनुरावेदकको पनुरावेदन 
मागबमोिजमको उ��ेषण / परमादशेको आदशे 
जारी गनु�पन� अव�था देिखएन । िनवेदकको िनवेदन 
दाबीबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था नदेिखदँा 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७१।९।१६ मा 
भएको आदेश िमलेको देिखदँा ��यथ� िझकाउन ु

परने । पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको आदेश  सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०७२-CI-१४३५, िनषेधा�ा, सुकल 
मुिखया मलाहसमेत िव. रिधया दवेी मुिखया

िनर�तर  भोगचलन गद� आएको ज�गामा 
भएको घरलाई परुानो भई मम�त गन� खो�दा घर 
रह��जेल मा� भोग रहने हो र मम�तस�भार थप िनमा�ण 
केही गन� अिधकार िनवेदकलाई ह�न स�दैन भनी 
िवप�ीह�ले िजिकर िलए पिन सव��च अदालतको 
२०५८।१२।९ को फैसलाबाट िनवेदकको बाब ुवचकैन 
मिुखयाको ठहरकेो उ� घर ज�गा बाब ु आमाको 
म�ृयपु�ात् यी िनवेिदकाले भोगचलन ग�रआएको 
पाइयो । िनवेिदकाको भोगचलन रहेकोलाई िवप�ीले 
पिन �वीकार गरकैे देिख�छ । य�तो ि�थितमा बाबकुा 
पालादिेख िनर�तर भोग गरी आएको �रट िनवेदकको हक 
भोगको घर ज�गालाई मम�त सरं�ण गन� पाउने िनवेदकको 
हक सरुि�त नै रहने ।

अतः म�ुा परी सव��च अदालतसमेतबाट 
अि�तम भई िनवेिदकाको बाब ु वचकैन मलाहको 
भोगचलन कायम भएको �ववासी घर ज�गा िनजको 
म�ृयपु�ात् यी िनवेिदकाले िनर�तर भोगचलन ग�ररहेको 
अव�थामा उ� िक.नं.१३६९,१३७० को ज�गाम�ये 
०-०-७.१४ ज�गामा भएको घर ज�गा �रट  िनवेदकले 
मम�त स�भार गन� पाउदँैन । घर रहेस�म उपभोग गन� 
पाउने हो । ज�गामा िनजको अिधकार कायम ह�न 
स�दैन भ�ने पनुरावेदक िवप�ीह�को िजिकर रहेबाट 
उ� घर मम�तसमेतको काय�मा �रट िनवेदकह�लाई यी 
पनुरावेदक ��यथ�ले ह�त�ेप गन� आशङ्काको ि�थित 
िव�मान रहेको देिखने ।

तसथ� �रट  िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
िक.नं. १३६९, १३७० को ज�गाम�ये ०-०-७.१४ 
(न.नं. १ र २) मा भएको घर नभ�काउन,ु भ�काउन 
नलगाउन ु भनी िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�का 
नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  भनी 
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पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।६।५ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०७०-CI-००९७, िनषेधा�ा / परमादशे, 
ल�मी दास वै�णव िव. राकेश पंिडतसमेत 

�रट �े�बाट सबदु �माण बझुी सोको 
मू�याङ्कन तथा परी�ण गरी िववादका िन�पण गन� 
निम�ने । कानून�ारा �द� िनिव�वािदत अथा�त् �थािपत 
हकमा ह�त�ेप  ह�ने आशङ्का भएको अव�थामा सो 
ह�त�ेप रो�नको लािग िनषेधा�ाको आदशे जारी ग�र�छ 
भने कुनै साव�जिनक िनकाय वा साव�जिनक पद धारणा 
गरकेो अिधकारीले कानूनले तोकेको दािय�व वा कत��य 
पालना नगरमेा सो दािय�व वा कत��य पालना गराउनका 
लािग परमादेशको आदेश जारी ग�रने । 

��ततु म�ुामा रामजानक� मठको स�चालन 
पूजाआजा रखेदेखमा कुनै बाधा अवरोध नगनु�  
नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ा िमि�त 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदन गन� 
�रट िनवेदक राम जानक� मठको मह�थ हो होइन भ�ने 
िवषय नै िववािदत रहेबाट सो मठको स�ब�धमा िनजको 
िनिव�वािदत हक �थािपत भएको दिेखएन । यसैगरी �रट 
िनवदकले कुनै साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीलाई 
िवप�ी बनाउन नसकेबाट �यि�बाट �यि� िवशेषउपर 
परमादेशको आदेश जारी ह�नस�नेसमेत नदेिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
��ततु म�ुामा �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे 
जारी ह�नपुन� नदेिखएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६९।९।२४ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा ��यथ� 
िझकाउन परने । पनुरावेदन अदालत जनकपरुको आदशे 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७२-WO-०३५४, 
उ��ेषण / परमादेश, मनीदवेी कनुइन िव. नापी िवभाग, 
काठमाड�समेत

�यि�को अचल स�पि�को �पमा रहने 
ज�गाको नापजाचँ, न�साङ्कन, रखेाङ्कन आिद गन� 
काय� नापी िवभाग र सोअ�तग�तका िनकायह�को रहेको 
भ�ने कुरामा दइुमत ह�न नस�ने । 

कसैलाई सरकारी िनकायबाट आिधका�रक 
�पमा अचल स�पि�को �वािम�वको �माणप� 
िदने तर अचल स�पि� नदखेाइिदने काय� मा�य ह�न 
स�दैन । िनवेदनदाबीको ज�गा कुन हो ? देखाइिदनपुन� 
दािय�व पिन ��यथ� सरकारी िनकायको ह�न जा�छ । 
�रट िनवेदन दाबीको ज�गा के कित कारणले न�साङ्कन 
ह�न नसकेको हो ? वा�तिवकता के हो ? छुट न�सा 
कायम ह�नपुन� हो वा होइन भ�ने कुराको छानिबन र 
यिकन गरी िनण�य गनु�पन�मा दता� पजुा�मा देिखएको 
ज�गाको वा�तिवक ि�थित प�ा लगाई िछनोफानो 
गन�ज�तो �ािविधक िवषयमा आ�नो अिधकार�े� 
नरहेको भ�ने ��यथ� िवभागको िमित २०७२।५।२८ 
को िनण�य कानूनस�मत देिखन नआएकोले उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । साथै उ� िक.नं.३४० 
को ज�गा स�ब�धमा के भएको हो ? उ� ज�गा कुन 
हो ? छु�ै न�सा कायम ह�नपुन� हो वा होइन ? छानिबन 
र यिकन गरी िनण�य गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असार ७ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CR-०६४७ र ०७३-
CR-१०१८, मानव ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
भूपे�� िसंह नेपाली र भूपे�� िसहं नेपाली  िव. नेपाल 
सरकार

अदालतमा बयान गदा� प�रवित�त नाम 
�कुम “क” मेरी �ीमती ह�न्, हामीह�को िववाह दता� 
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छैन । घरमा जेठी �ीमतीले कचकच गरपेिछ चौक�मा 
िमलाप� गरी का�छी बढुी र म भारततफ�  जान ला�दा 
साना हातह� नामक सं�थाले प�ाउ गरी जाहेरी िदन 
लगाएको हो । हामी दवैुको स�लाहले रोजगारीका 
लािग भारत जान लागेका ह� । मैले िनजलाई िब�� गन� 
लैजान लागेको होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीका सा�ी िशवराज नेपाली 
र फौजबहादरु खड्काले �ितवादी र पीिडतबीच �ेम 
िववाह भएको हो, पीिडत �ितवादीक� का�छी �ीमती 
ह�न्, पीिडत पनु जातक� भएक� र �ितवादी नेपाली भई 
जातपातको कारण िकटानी जाहेरी िदएको हो । �ितवादीले 
पीिडतलाई िब�� गन� लगेको होइन भनी बकप� गरकेो 
दिेखयो । गाउ ँ िवकास सिमित िसनवाङ स�यानको 
िमित २०७०।१२।२२ को िसफा�रस प�मा पीिडत 
र �ितवादी लो�ने �वा�नी रहेका भनी खलुाएकोबाट 
�ितवादीको अदालतसम�को बयान र �ितवादीका 
सा�ीह�को बकप�लाई समिथ�त र पिु� गरकेो पाइयो । 
उ� िसफा�रस प�लाई अिभयोजन प�बाट ख�डनस�म 
गन�सकेको दिेखएन । पीिडतको उजरुी बेहोरा अ�य 
�वत�� र व�तिुन� �माणबाट समिथ�त भएको दिेखएन । 
केवल शङ्का र अनमुानको आधारमा कसरुदार ठहर गनु�  
�यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने । 

�ितवादी र पीिडतबीच �ेम िववाह भएको, 
�ितवादी र पीिडतको स�लाहले नै रोजगारीका लािग 
भारत जान लागेको, पीिडतलाई िब�� गन� भारत लैजान 
लागेको होइन भनी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतसम� बयान गरेको दिेख�छ । �ितवादीका 
सा�ीह� िशवराज नेपाली र फौजबहादरु खड्काको 
बकप�बाट �ितवादीको इ�कारी िजिकर समिथ�त भएको 
पाइ�छ । िमिसल सलं�न रहेको िमित २०७०।९।१८ 
मा �ितवादी र िनजक� �ीमती सािव�ा प�रयारबीच 
�हरी चौक� कपरुकोटमा भएको िमलाप�मा पीिडत 
�ितवादीक� का�छी �ीमती भई िनजह�बीच लो�ने 
�वा�नीको स�ब�ध रहेको भ�ने �प��पमा खलेुको 
र गाउ ँ िवकास सिमित िसनवाङ स�यानको िमिसल 
संल�न िमित २०७०।१२।२२ को िसफा�रस प�बाट 
समेत पीिडत र �ितवादी लो�ने �वा�नी रहेको भ�ने 
ख�ुन आएको छ । �ितवादीले पीिडतलाई बेचिबखन 
गन� उ�े�यले नै लगेको भ�ने कुरा केवल जाहेरवालीको 

शङ्का र अनमुान मा�ै रहेको भ�ने िमिसल �माणबाट 
देिखएको छ । कुनै पिन भरपद� सा�ी �माणबाट 
आरोिपत कसरु �मािणत ह�नसकेको पाइदँनै । पीिडतले 
यो यसरी िब�� गन� लागेको भनी िकटानीसाथ जाहेरी 
िदनसकेको देिखदँैन । केवल िब�� गन� लगेको हो िक 
भ�ने अनमुान ग�रिदएको जाहेरी दरखा�त र पीिडतका 
दाजलेु शङ्कास�म �य� गरी बकप� गरकेो आधारमा 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत नदेिखने ।

अतः िववेिचत त�य एवम्  आधार र कारणबाट 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी �मािणत ह�न आएको 
नदेिखदँा �ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख)
को कसरुमा ऐ. दफा १५(१)(ङ) बमोिजम ११ वष� कैद र 
�.५०,०००।- ज�रवाना गरी �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�.४०,०००।- �ितपूित� भराइिदने ठहर गरी भएको 
बाकेँ िज�ला अदालतको फैसलालाई केही उ�टी गरी 
�ितवादीलाई ऐ. दफा १५(१)(छ) बमोिजम ७ वष� कैद 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०७२।२।१९ को फैसलासमेत उ�टी भई �ितवादी 
भपेु�� िसंह नेपालीले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ मङ्िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CR-१७४५ र ०७२-
CR-१७४६, खोटा चलन, िभट्खु महलीसमेत िव. 
नेपाल सरकार र नरशेकुमार महली िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को तथा अदालतको बयानमा सनु 
ख�रद गरकेो रकम जाली भएको भनी सनु पसलबाट 
आफूह�लाई िफता� आएको भ�ने कुरालाई �वीकार गरकेो 
नै पाइ�छ । �.५००।- दरका १०० थान नोटह�म�ये 
४८ थान नोट जाहेरवालालाई �ितवादी िवनोद महलीले 
िदएको नोट रहेका, �. ३,०००।- �याम महलीले डेरा 
गरी ब�ने घरको कोठाबाट र �. २३,०००।-  िनजको 
ट्वाइलेटबाट बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । सो बरामदी नोटह� न�कली रहेको भ�ने 
िमिसल संल�न नेपाल रा�� ब�क िवराटनगरको प�बाट 
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ख�ुन आएको छ । बरामद भएका नोटह� न�कली हो 
भ�ने त�यमा िववाद दिेखएन । �ितवादीह�ले न�कली 
नोट जाहेरवालालाई िदई जाहेरवालाबाट भा.�. िलएको 
र सनुसमेत ख�रद गरकेो देिखदँा सो न�कली नोटह� 
�ितवादीह�ले चलन गरकेो कुरामा समेत िववाद 
नदिेखने । 

भारतबाट नेपाल आउने �ममा भारत बोड�रको 
डगल ब�क भ�ने �थानमा �. ५०,०००।- नेपाली नोट 
साटेर �याएको भ�ने �ितवादी नरशेकुमार महलीको 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतको बयानबाट 
दिेख�छ । �ितवादीह�को घर कोठा र शौचालयबाट 
समेत न�कली नोटह� बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकाबाट ख�ुन आएको पाइ�छ । �ितवादीह�ले 
उ� नोट न�कली हो भ�ने थाहा नपाई चलन गरकेो 
भनी िजिकर िलए पिन सो िजिकरलाई �माणबाट पिु� 
गन�सकेको दिेखएन । �ितवादीह�ले उ� नोट जाली 
हो भ�ने थाहा नपाई चलन गरकेो हो भनी िलएको कोरा 
िजिकरको आधारमा मा� िनजह�लाई िनद�ष ठहर गन� 
िम�ने नदेिखने । 

कसरुको मा�ाअनसुार कित सजाय गन� हो 
भ�ने कुरा अदालतको तजिबजको कुरा हो । भारतीय 
िसमावत� �े�मा नेपाली नोट छा�ने र नेपालमा �याई 
भारतीय नोट र सनु ख�रद गरी जाली नोट चलनमा 
�याउने काय� ग�भीर �कृितको कसरु हो । कसरुको 
�कृितलाई �ि�गत गरी सजाय िनधा�रण भएको देिखदँा 
तजिबजी सजाय गरकेोसमेत मनािसब देिखने । 

तसथ� �ितवादीह� �याम भ�ने िभट्ख ु
महली, िवनोदकुमार महली तथा नरशेकुमार महलीले 
भारतबाट खोटा वा जाली म�ुा नेपालिभ� �याई चलन 
गरकेो कसरुमा मलुकु� ऐन, खोटा चलनको महलको ८ 
नं. बमोिजम जनही पाचँ वष� कैद तथा जनही पचास 
हजार �पैया ँज�रवाना गरी बरामदी खोटा म�ुा जफत 
गन� ठहर गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७२।५।२८ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१६७७ र ०७१-CR-
०००६, कत��य �यान, शेर ेढोली िव. नेपाल सरकार र 
नेपाल सरकार िव. करन िवठाडीसमेत

मतृक न�दिसंह भ�डारी टमाटर िक�न 
जादँा यी �ितवादी करन िवठाडीसगँ भएको सामा�य 
वादिववादको आधारमा िनजउपर मतृकलाई मारकेो 
भनी अनमुान र शङ्काको भरमा जाहेरवाला उ�जीर े
भ�डारीले जाहेरी िदई बकप� गरकेो र मौकामा कागज 
गन� मनरीदवेी भ�डारीले कागज एवम्  बकप� गर ेतापिन 
िनजह� ��य�दश� नभएको, मतृकसगँ सामा�य 
िवषयमा िववाद भएको, वादिववादको आधारमा ग�रएको 
शङ्का एवम्  अनमुानलाई �माणको �पमा �हण गरी 
�यसैको आधारमा �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा 
कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत नदेिखदँा स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतले �ितवादी करन िवठाडीलाई 
सफाई िदने गरी गरेको फैसला मनािसब दिेखन 
आउने । 

�ितवादी च��बहादरु साउदसमेतले 
परुानो �रसइवीको कारणले मतृकलाई मारकेो भ�ने 
च�मिदद गवाहको अभावमा जाहेरवाला उ�जीर िसंह 
भ�डारीले शङ्का एवम्  अनमुानको आधारमा िदएको 
जाहेरी एवम्  बकप� र मनरी दवेी भ�डारीले शङ्का 
एवम्  अनमुानको आधारमा गरकेो मौकाको कागज र 
बकप�को आधारमा मा� �ितवादी च��बहादरु साउद 
उ� वारदात कसरुमा संल�न रहेको भनी ठहर गनु�  
�यायोिचत ह�ने देिखएन । अतः पनुरावेदन अदालत 
िदपायलले �ितवादीह� करण िवठाडी र च��बहादरु 
साउदलाई सफाई िदने गरी िमित २०७०।११।११ 
मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा अ�यथा ग�ररहन 
परने । �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी शेर े ढोलीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान र अदालतसम�को बयानमा 
एक�पता नभई िवरोधाभाषपूण� पाइनकुा साथै 
अदालतले �माणको �पमा बझेुका दाने लहुारले 
�ितवादीको भनाइलाई ख�डन ह�ने गरी बकप� गरकेो 
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पाइयो । �ितवादी शेर ेढोली मतृक न�दिसंह भ�डारीसगँ 
उ� िदन िदउसँोदिेख राित घटना घट्दाका समयस�म 
साथै रहे भएको कुरामा िववाद देिखदैन । �ितवादी शेर े
ढोलीसगँ साथै रहे भएको अव�थामा उ� वारदात घटन 
गएको देिखदँा ��य�, प�रब�धा�मक एवम्  घटना�मले 
समेत िनजको संल�नता रहेको कुरा पिु� ह�दँाह�दँै �ितवादी 
शेर े ढोलीले मतृकलाई आफूले नमारकेो, घटनाबार े
अनिभ�ता �कट गरकेो कुरा िव�ासलायक देिखन 
आएन । अतः �ितवादी शेर ेढोलीले र�सी सेवन गरी साथै 
रहे भएका न�द िसंह भ�डारीलाई बाटोमा िचरपट �हार 
गरी मरणास�न अव�थामा छाडी दाने कामीको घरमा 
गई सतेुको भ�ने कुरा उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
समिथ�त ह�न आएकोले पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७०।११।११ मा अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
शेर ेढोलीलाई सजाय गन� गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

तथािप, मतृक न�द िसंह भ�डारी र �ितवादी 
शेर े ढोलीबीच पूव��रसइवी झगडा रहेको नदिेखएको 
साथीह�सगैँ बसी पव� मनाउने �ममा मादक पदाथ� 
सेवन गरी िववाद ह�दँा आवेशमा आई िचरपट �हार गदा� 
चोट ला�न गई सोही कारणले मतृकको म�ृय ुह�न गएको, 
�ितवादीको उमेर, वारदात ह�दँाको प�रि�थित र मतृकको 
शरीरमा लागेको एउटा मा� चोटसमेतलाई �ि�गत गदा� 
�ितवादी शेर े ढोलीलाई उपरो�ानसुार सजाय गदा� 
चक� पन� जाने ह�दँा िनजलाई कैद वष� ६(छ)को सजाय 
गदा� �याियक �ि�ले अपराध र सजायमा स�तलुन ह�न 
जाने देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादी शेर ेढोलीलाई ६(छ) वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-RC-००८०, ०७०-CR-
०७४२, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. राजे�� 
तामाङसमेत र गोपाल तामाङ िव. नेपाल सरकार

वारदातमा फरार रहेका �ितवादीह� सलं�न 
रहेको भनी सहअिभय�ु लोकबहादरु तामाङले 

�ितवादीह�लाई पोल गरकेो र सहअिभय�ुको पोललाई 
लास �कृित मचु�ुका तथा वारदातबाट पीिडत गणेश 
दाहाल र िपफाहाङ्गसमेतका �यि�ह�को बकप�ले 
पिु� ग�ररहेकोले यी �ितवादीह�ले समेत मंगल िल�बू 
र योगे�� दाहाललाई कुटिपट गरी कत��य गरी मारकेो 
ठह�याई �ितवादीह� राजे�� तामाङ, िनम�ला पा�डे 
तामाङ, गोपाल तामाङ, गणेश तामाङ, देवीमाया 
तामाङ, धनमाया तामाङ, कैली तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

तसथ� �ितवादीह� राजे�� तामाङ, िनम�ला 
पा�डे तामाङ, गोपाल तामाङ, गणेश तामाङ, देवीमाया 
तामाङ, धनमाया तामाङ, कैली तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु सखंवुासभा 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।११।१२ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित ०६९।६।८ को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् । 

१२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-१०३९, िलखत दता� 
बदर दता�, राजो देवीसमेत िव. पवनकुमारी यादवसमेत

२१ वष� नाघेका अंिशयारको म�जरुी िलनपुन� 
भ�ने �यव�था भए तापिन अंशब�डाको महलको १९ (१) 
को कानूनी �यव�था घरको म�ुय भई काम गन� �यि�को 
हकमा मा� लागू ह�ने ह�दँा वादी राजकरण यादवक� दईु 
�ीमतीम�ये एक अथा�त् �ितवादी राजो देवीको हकमा 
लागू ह�नस�ने देिखदँैन । नाबािलग नै भए पिन घरको 
म�ुय �यि�बाहेक अ�ले सगोलको स�पि� िबि� गदा� 
नाबािलगको हकमा समेत िनजह� आफँैले म�जरुी 
िदन स�म नभए तापिन संर�कको म�जरुी िलनैपन� 
ह��छ । सगोलको अंिशयारह�को म�जरुी निलई सगोलको 
स�पि� राजीनामा िब�� गरकेो िलखत राजीनामा 
ग�रिदनेबाहेकको हकस�म बदर ह��छ । यसथ�, दाबीको 



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, साउन - २

िलखत घर �यवहार चलाउन �ितवादी राजो देवीले 
आधाभ�दा कम ज�गा िब�� गरकेोले वािलग वादीह�को 
म�जरुी िलन ु नपन� तथा नावािलगको हकमा नावािलग 
भएकै कारण म�जरुी िलन नपन� भ�ने  �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, सगोलका अंिशयार वादीह�को म�जरुी 
निलई �ितवादी राजो दवेीले �ितवादी िवजय यादवलाई 
राजीनामा ग�रिदएको दाबीको िलखतम�ये वादीह�को 
हकस�म ७ भागको ६ भाग िलखत बदर गरी वादीह�को 
नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७१।२।२७ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकाशकुमार रजक
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-WO-०७१९, उ��ेषण, 
दामोदार अिधकारी िव. भ�पुर िज�ला अदालतसमेत

िललामी काय� कुनै �यि� िवशेषको 
�यि�गत लेनदेन, स�पि�स�ब�धी िववादमा नभई 
���ाचार म�ुामा जफत ह�ने ठहरी भएको फैसला 
काया��वयनका लािग हो भ�नेमा दईुमत छैन । य�तो 
स�पि� िललामबाट �ा�त आ�दानी नेपाल सरकारको 
राज�व खातामा ज�मा ह�ने ह�दँा य�तो िवषय कुनै 
�यि� िवशेषको हक वा सरोकारको मा� भ�न िम�ने 
दिेखदँैन । नेपाल सरकारको राज�वमा असर पन�ज�तो 
िवषयमा सरोकारवाला �यि�को मा� उजरु गन� हकदैया 
ह��छ भनी भ�न ुहकदयैास�ब�धी िस�ा�तलाई संकुिचत 
गनु� ह�न जा�छ । य�तो िवषयलाई �यि�गत िहत वा 
सरोकारको िवषयको �पमा नमानी साव�जिनक हक 
वा सरोकारको िवषयको �पमा मा�नपुन� ह��छ र य�तो 
साव�जिनक हक वा सरोकार उ�प�न ह�ने िवषयमा 
हकदैयाको दायरा फरािकलो ह�ने मा�य िस�ा�त नै 
छ । सरकारी स�पि�, साव�जिनक िहत वा सरोकार 
िनिहत रहेको िवषयमा समेत नेपाली नाग�रकले अड्डा 
अदालतमा िनवेदन िलई आउन पाउने अिधकार रहने 
िस�ा�तलाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १० नं. समेतले �वीकार गरकेो स�दभ�मा 

हकदयैा नै नभएको बेसरोकारको �यि�ले दायर गरकेो 
िनवेदनका आधारमा कारबाही गरी िललाम बदर गरकेो 
िमलेन भ�ने �रट िनवेदन दाबी कानूनसङ्गत दिेखन 
नआउने । 

िनयम ७५(७क) मा रहेको “अि�तम 
बोलवालाले बोल अङ्कको दश �ितशत रकम त�ु�त 
बझुाउनपुन�” भ�ने कानूनी �यव�थािवपरीत अि�म 
�पमा सबै बोलवालाह�बाट धरौट रकम ज�मा गन� 
लगाएको, कितपय धरौट राखेर पिन िललाम काय�मा 
बो�ने काय�मा सहभागी नै नभएका भ�ने दिेखन 
आयो । यसका अलावा बोलअङ्कको १० �ितशत धरौट 
रा�न ु पन� भ�ने �यव�था रहेको र यी �रट िनवेदकले 
�.१५,००,०००।- धरौट राखेको तर सोभ�दा कम 
मू�यमा िललाम सकार मचु�ुका तयार भएको देिखएको 
स�दभ�मा उ� िललाम काय� रीतपूव�कको िथयो भ�ने 
आधार देिखन नआउने । 

अतः कानूनमा उि�लिखत �ि�याको अनशुरण 
नगरी �िुटपूण� सूचनाको आधारमा भएको िललामी 
�ि�या बदर गन� गरकेो भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।४।९ मा भएको आदेश एवम्  पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।९।३ को आदेशमा कुनै कानूनी �िुट 
िव�मान देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� देिखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६६-CI-०५०८, िनण�य बदर 
दता� हक कायम, सुवण�कुमार �े� िव. िवजयकुमार 
�धानसमेत

िववादको ज�गा िव�णमुाया नामको सािबक 
लगत १३३२ को दता�िभ�कै िक.नं ४२२ को ज�गा 
दता� भएको देिखदँा उ� ज�गामा िफ�डबकुको महलमा 
िनज िव�णमुायालगायत वादीको बाब ु हर�े� कुमारको 
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नामसमेत उ�लेख भएको अव�थामा पनुरावेदक वादीका 
बाब ु हर�े� कुमारको हक ला�ने होइन भनी ��यथ� 
�ितवादीह�ले समयमा नै उजरु गरी बदर गराउन 
सकेको दिेखएन । मालपोत काया�लयको मोठ �े�तामा 
महे�� भ�ने नाम लेिखएको भए पिन महे�� भ�ने �यि� 
हर�े� नभई यही प�रवारिभ�का अक�  �यि� ह�न भनी 
��यथ� �ितवादीह�ले देखाउन सकेको पिन िमिसलबाट 
दिेखदँैन । िफ�डबकुमा मोहीले हर�े�समेत चार जनाको 
नाम लेखाएको अव�थामा िफरादमा उि�लिखत िक.नं. 
४२२ को �े�फल २-४-० ज�गामा यी वादीका बाब ु
हर�े�कुमार �े�को पिन हक िनिहत रहेको प�ुय�ली 
स�पि�म�येकै रहेछ भ�ने िव�ास गनु�पन� भई �य�तो 
प�ुय�ली स�पि�मा बाबकुो शेषपिछ यी वादीको हक 
�ा� ह�न आउने नै देिखदँा दाबीको िक.नं.४२२ को 
ज�गामा मोहीको आधा भाग क�ा गरी बाकँ� ह�न आउने 
ज�गामा चार भागको एक भाग वादीको हक कायम ह�ने भई 
दता�समेत ह�ने ठहर गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�टी गरी बादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०६६।३।१७ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।३२ 
को फैसलाबमोिजम िववादको िक.नं. ४२२ को ज�गामा 
मोहीको आधा हक िह�सा कटाई बाकँ� ह�ने ज�गामा 
४ भागको १ भागको हदस�म मालपोत काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०३५।८।१५ को िनण�य बदर गरी 
सो हदस�म सो ज�गामा यी पनुरावेदक वादीको हक 
कायम भई दता�समेत ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-०१३१, उ��ेषण, 
केशव अिधकारी िव. मालपोत काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत

िवप�ी ह�रशरण िसहं ठकुरी र का�छा िसंह 
ठकुरीले बाजे बराजकुा पालादेिख घर बनाई खाई 
आइरहेको ज�गा नापीको समयमा भूलवश पत� लेिखएको 

कारणबाट मा� सरकारी वा साव�जिनक ह�ने होइन भनी 
उ�लेख गरपेिन मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट 
भएको िमित २०६७।५।३ को िनण�यमा यी दता�वाल 
ह�रशरण िसंह ठकुरीले नै उ� ज�गा �यि� िवशेषको 
नभई सरकारी नै भएकोले आ�नो नामको �े�ता 
खारजे ग�रपाउ ँभनी द.नं. ३३५२ िमित २०६७।५।३ 
मा काया�लयमा उपि�थत भई िनवेदन िदएकोसमेतका 
आधारमा दता� बदर ह�ने भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । िमित २०७२।७।१३ को मालपोत काया�लयको 
िनण�यउपर हक कायम गराई पाउनतफ�  कुनै कारबाही 
चलाई हक कायम गराउन नसकेको र मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारले उि�लिखत ज�गा �यि�को नामको दता� 
बदर भई नेपाल सरकारको नाममा दता� कायम ह�ने भनी 
भएको २०७२।७।१३ को िनण�य कायम नै रिहरहेको 
अव�था देिखने ।

�यि�का नाममा दता� ग�रएका उि�लिखत 
िक.नं. ३, २४ र ३४ को ज�गा �यि�को नामको दता� 
बदर भई नेपाल सरकारका नाममा कायम ह�ने गरी िमित 
२०७०।५।३ र २०७२।७।१३ मा मालपोत काया�लय,  
िड�लीबजारबाट िनण�य भई यथावत् कायम रिहरहेको 
अव�था ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
पन� अव�था िव�मान नदिेखने ।  

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट 
िनवेदनमा उि�लिखत �यि�का नाममा दता� कायम 
भएका का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ का िक.नं. ३,२४ 
र ३४ को ज�गाह� नेपाल सरकारको नाममा दता� 
कायम ग�रपाउ ँ भनी माग ग�रएकोमा उ� �यि�का 
नामको दता� बदर भई नेपाल सरकारको नाममा दता� 
कायम ह�ने गरी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट 
२०७२।७।१३ मा िनण�य भइसकेको देिखएबाट ��ततु 
�रट िनवेदनको औिच�य नै समा� भइसकेको अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणय�ु परमादेशको 
आदशे जारी गन� परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०१७६, 
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नाग�रकता, नोरसाङ लामा िव. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक नोसा�ङ लामाले कसरुमा 
इ�कार रही आफूलाई िज�ला �शासन काया�लयका 
कम�चारीले सनाखत ग�रिदन ु भनेकोले ते�जीङलाई 
नभई �र�जीनको नाग�रकताको �ितिलिपको लािग 
आफूले सनाखत ग�रिदएको हो तर सनाखत 
गरकेो समयमा ते�जीङ र �र�जीन कोही पिन 
िथएनन् । फोटो �र�जीनको दखेी सनाखत ग�रिदएको 
हो भनी आरोिपत कसरुबाट उ�मिु� िलन खोजेको  
दिेख�छ । िनज नोसा�ङ लामा �वयम् को बयानबाट समेत 
�यि� नदेखी केवल कम�चारीले सनाखत ग�रदेउ भनेको 
भरमा आफूले सनाखत ग�रिदएको ह� ँ भनी उ�लेख 
गरकेो भनाईबाट नै िनजको बयान बेहोरा प�यारलायक 
दिेखदँैन । यस अव�थामा ित�बितयन नाग�रक ते�जीङ 
लामालाई नेपाली नाग�रकताको लािग िसफा�रस तथा 
सनाखत गन� काय�मा पनुरावेदक नोसा�ङ लामाको 
��य� संल�नता रहेको भ�ने त�य सहअिभय�ु ते�जीङ 
लामाको बयानबाट समेत पिु� भइरहेको ह�दँा पनुरावेदक 
नोसा�ङ लामालाई �चिलत नाग�रकता ऐन, २०२० को 
दफा १५ बमोिजम ५ (पाचँ) मिहना कैद र �. ४०००।– 
(चार हजार) ज�रवानाको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०६६।१।२४ को फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-CI-०१८४, उ��ेषण / 
परमादेश, रामकुमार शमा� िव. कौशल िकशोर लाल

��यथ� िनवेदक कौशल िकशोर लाल 
िव�ालयमा हािजर भएको अव�था देिखदँैन । 
िमित २०७४।४।५ को िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको िनण�यबाट िनजलाई हटाइसकेको भ�ने 
िनण�य पिु�तकाबाट देिख�छ । य�तो अव�थामा 

िव�ालयको पनुरावेदन िजिकरको कुनै अथ� र औिच�य 
देिखएन । िमित २०७२।१२।२३ को पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल चैत २५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. 
�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-०६११, 
उ��ेषण, तुलसीराम पौडेलसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

गठुी सं�थानले राजगठुीको अिभलेख द�ु�त 
नरा�ने, नापी र मालपोत काया�लयले िव�विव�ालयको 
स�पि� द�ु�त �े�ता नरा�ने, मालपोत िवभागले 
रो�का राखेको स�पि� उ� िवभागको �प� सहमितबेगर 
गा.िव.स.को प�को आधारमा फुकुवा गन� दाता र 
उनका स�तानह� लोभलालचमा परी ज�गा दता� र 
हक ह�ता�तरणमा उ�त रहने र िव�विव�ालयका 
िविभ�न समयमा फे�रने पदािधकारीह�ले दाताले 
अप�ण गरकेो स�पि� जनु तदा�खतासाथ संर�ण 
र �यव�थापन गनु�पन� िथयो सो नगरकेो कारणबाट 
एउटा िवड�बनापूण� ि�थित उ�प�न ह�न गएको 
पाइयो । यसरी िज�मेवारी वहन नगरी स�ुने, आ�नो 
िज�मेवारी भ�ुने वा अि�तयारको द�ुपयोग गन� छुट 
कसैलाई छैन । िव�विव�ालयको स�पि�उपर जे जनु 
कोणबाट वा �वाथ�बाट धावा बो�ने काय� भए पिन �य�तो 
आ�मणलाई िविधको शासन एवम् �यायको िज�मेवारी 
बोकेको यस अदालतले �वीकार गन�स�ने अव�था   
नह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िववािदत ज�गामा समेत भरतराजको हक टुिटसकेको 
ह�दँा �य�तो हक टुिटसकेको �यि�बाट हक 
ह�ता�तरण िलएको भ�ने आधारमा िनवेदकह� 
अदालत, �वेश गरकेो देिखयो । िववादा�पद एवम्  
कपटपूण� हक ह�ता�तरणको आधारमा परकेो 
रो�का फुकुवास�ब�धी माग �वीकार गनु�पछ�  भ�ने 
ह�दँैन । सरकारको प�रभाषािभ� सरकारबाट बजेट 
�ा� गन� िनकायसमेत पद�छ । य�तो िनकायमा ि�भवुन 
िव�विव�ालय पन� भएबाट ि�भवुन िव�विव�ालयको 
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प�बमोिजम रो�का रहेको िवषयलाई �रट �े�बाट 
ह�त�ेप गरी फुकुवा गन� उिचत र आव�यक नदेिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने 
दिेखएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त / महेश    खनाल
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ ७ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०४९८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दलबहादुर रोकामगर

�ितवादीले नै मतृकलाई सरीको काठको 
हलोबाट टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाएको भनी 
��य�दश�को भनाईको अभाव �ितवादी दलबहादरुले 
कुनै कसरु नगरकेो मतृक िढकबाट प�टी िढकमिुन गएको 
अव�थामा मैले देखेको ह�,ँ गाउकँा अ�य मािनससमेत भई 
मेिडकलमा उपचार गराउन लगेका ह� भ�ने �ितवादीका 
सा�ी राजबहादरु रोकासमेतले बकप� ग�रिदएको 
दिेख�छ । साथै जाहेरवालाको भनाइअनसुार ४ िफट 
लामो सरी काठको हलोबाट मतृकको टाउकोमा हािनएको 
भ�ने िजिकरअनसुार मतृकको शरीर र टाउकोमा ठूलो 
घा खत नदिेखएको ह�दँा शङ्कारिहत त�यय�ु सबदु 
�माणको अभावमा �ितवादी दलबहादरु रोकालाई केवल 
अनमुानको आधारमा कसरुदार ठह�याई सजाय गन� 
निम�ने ।

�ितवादीले अदालतसम� गरकेो बयान, राज 
ि�लिनक सेवा रो�पाको मतृकको उपचार पजुा� , लास 
जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको 
शरीरमा बाया ँकानमािथ १ सेि�टिमटर गिहरो कािटएको 
घाउबाहेक अ�य घा खत पाइएको नदेिखएको, मतृकले 
र�सी खाएको ह�दँा िढकबाट प�टी िढकमिुन गएको 
अव�थामा मैले दखेेको ह� ँ। गाउकँा अ�य मािनससमेत भई 
मेिडकलमा उपचार गराउन लगेका ह� भनी �ितवादीका 
सा�ी राजबहादरु रोकाले गरकेो बकप� र वादी प�ले 
आ�ना गवाह अदालतमा उपि�थत गराई बकप� गराउन 
नसकेबाट मतृक मिनमान रोकाले र�सी सेवन गरकेो 
अव�थामा लडी टाउकोमा चोट लागी उपचार गन� �ममा 
िनजको म�ृय ुभएको पिु� भएको दिेखदँा केवल शङ्का र 
अनमुानको आधारमा �ितवादीलाई सजाय गन� निम�ने 

भई �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अनसुारको 
कसरुदार ठह�याई सजाय गन� गरकेो रो�पा िज�ला 
अदालतको फैसला मनािसब नदेिखदँा उ�टी गरी 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने । 

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार र 
�माणसमेतबाट �ितवादी दलबहादरु रोका मगरलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
बमोिजमको कसरुमा ऐ.१४ नं. बमोिजम १० (दश) 
वष� कैद ह�ने ठह�याई स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।०१।०९ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
त�ुसीपरुबाट िमित २०६८।०२।०८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङिसर २६ गते  रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०७७२, �यान मान� 
उ�ोग, चोरी, नेपाल सरकार िव. राजु गु�ङ

�ितवादी राज ु ग�ुङले जाहेरीमा उि�लिखत 
अ�य �ितवादीह�सगँ िमली घाइते िछतेनको घरमा गई 
िनजलाई पेटमा छुरा �हार गरी लटुपाट गरी घाइतेको 
घरमा आगो लगाई िहडेँको तर लटेुको धनमाल आफूसगँ 
नभएको अ�य �ितवादी साथीह�ले िलएर फरार भएको 
त�यलाई अनसु�धान र अदालतमा बयान गदा� �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादी राज ुग�ुङ आरोिपत कसरुमा 
सलं�न छन् भ�ने त�यमा कुनै शङ्का छैन तर जनु 
धनमाल लिुटएबमोिजम ज�रवाना ह�नपुन� भ�ने तक�  
वादीतफ� बाट उठान ग�रएको छ सो तक� लाई पिु� ह�ने गरी 
�ितवादी राज ुग�ुङको साथबाट लटुी लगेको भ�ने कुनै 
पिन धनमाल फेला नपरकेो, उनले लकुाएको वा बेची 
खाएको भ�ने कुराको पिन कुनै तवरले पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा िनज �ितवादी राज ु ग�ुङका साथीह� 
जाहेरीमा उि�लिखत अ�य �ितवादीह�ले िलई फरार 
भएको भनी बयान गरकेोमा िव�वास गनु�पन� ि�थित 
िसज�ना ह�न आउने । 
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अतः िनज �ितवादी राज ु ग�ुङबाट चोरीको 
सामान बरामद ह�न नसकेको, घरमा भएको चोरीको 
िबगो िनज �ितवादी राज ुग�ुङले खाएको, �ा� गरकेो 
कुनै त�यगत �माणबाट पिु� ह�न नआएकोले िनज 
�ितवादीबाट चोरीको १० नं. बमोिजम िबगो भराइपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी प�ुन स�ने देिखएन । तसथ� 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०६९।५।१८ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-१०४१, सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. मनोज काक� 

घटना िववरण, घटना ह�दँाको अव�था, 
दघु�टनामा परकेो मोटरसाइकलको अव�था हेदा�  
मोटरसाइकलमा कुनै �ित भएको र टुटे फुटेको वा कामै 
नला�ने गरी �ित भएको अव�था दिेखदँैन । �कज�तो 
ठूलो सवारी साधनले लापरवाही त�रकाले ित� गितमा 
आएको कारणबाट मोटरसाइललाई ठ�कर िदएको भए 
मोटरसाइकल सोही �थानमा सही हालतमा रहनस�ने 
अव�था नरहने ।

वादी प�ले दघु�टना ह�दँाको समयमा �क के, 
कित ि�पडमा िथयो भनी आ�नो तफ� बाट कुनै �माण 
पेस गन�सकेको देिखदँैन । यसरी मतृकको मोटरसाइकल 
पछािड ब�ने राजीव शाहीको बकप�लाई एक मा� 
आधार मानी �ितवादीले ि�पडमा लापरवाहीपूव�क �क 
चलाएको भ�ने त�य �थािपत ह�न नस�ने । 

बाटोको अक� साइडमा �क रोक� राखेको, 
उ� �कले सबै बाटो छेकेको, मोटरसाइकल आएको 
नदखेेको, ए�कासी मोटरसाइकल �ितवादीको �कको 
अगािड आइपगेुपिछ मा� �ेक लगाउन खो�दा वादी प�ले 
दाबी िलएज�तै नै द�ु�तसगँ �ेक लगाउन िम�ने अव�था 
रहदँनै िकनभने एउटा आ�नो गितमा गइरहेको �कज�तो 
ठूलो सवारी साधनलाई अचानक �ेक लगाई सामा�य 
ि�थितमा �याउन ुपनुरावेदक वादीले दाबी िलएजित सरल 
ह�दँैन । अतः िमिसल संल�न कुनै पिन कागज �माणबाट 
�ितवादीले लापरवाहीका साथ �क चलाएको कारण 

दघु�टना भएको भनी पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम �ितवादीलाई सजाय गनु�पन� अव�था 
नदेिखने ।

तसथ� मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।३।१७ को फैसलालाई उ�टी गरी सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३)
अनसुार ६ मिहना कैद तथा �.२०००।- ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरी िमित २०६९।११।२२ मा पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७०-WO-०६७६, उ��ेषण / परमादेश, 
नवराज गौतम िव. मालपोत काया�लय, �कुमसमेत 

िववािदत िक.नं. का ज�गाह� के कसका 
नाउमँा दता� ह�ने हो िनवेदकले ख�रद गरी िलएको 
ज�गाको राजीनामा के क�तो हो ? उ� ज�गा सरकारी 
हो वा रकैर हो भनी अदालतबाट �माण बझुी िनण�य 
गनु�पन� र अदालतको िनण�यबमोिजम दता� गनु�पन� ह��छ । 
अदालतमा म�ुा िवचाराधीन ह�ने, सो म�ुाको प�रणामलाई 
हेद� नहेरी िविभ�न काया�लयलाई ज�गा बाडँफाडँ ग�रिददँा 
म�ुाको िनण�य काया��वयनसमेतमा असर पन� स�छ । 
िववािदत िवषयमा अदालतले िनण�य ग�रसकेपिछ नै 
सोको काया��वयन गन� हो िनण�य ह�नअुिघ नै म�ुाको 
एक प�ले आ�नो नाउमँा ज�गा दता� गन� िम�दैन �यसो 
गदा� अदालतको अिधकार�े�मािथको अित�मण ह�न 
जा�छ । य�तो अव�थामा  िवप�ीह�म�येको सरकारी 
ज�गा भोगािधकार स�ब�धमा गिठत सिमितले गरकेो 
िनण�य र सोबमोिजम भए गरकेो काय� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भएको दिेखने ।

तसथ�, िववािदत ज�गाका स�ब�धमा 
िववाद उठी कानूनबमोिजम मालपोत काया�लयले 
स�बि�धत अदालतमा जान ु भनी जानकारीसमेत िदई 
सोहीबमोिजम �कुम िज�ला अदालतमा म�ुा परी 
कारबाही चिलरहेको अव�थामा उ� सिमितले िनण�य 
गरी िवप�ी मालपोत काया�लय, नापी काया�लय र �हरी 
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काया�लयलाई ज�गा बाडँफाडँ गरकेाले उ� सरकारी 
ज�गा भोगािधकारस�ब�धी गिठत सिमितको िमित 
२०६८।३।२९ को िनण�य र सोबमोिजम भए गरकेा काय� 
�िुटपूण� भएकोले उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । साथै अदालतमा दायर भई िवचाराधीन रहेका िनण�य 
बदर छुट ज�गा दता� र िक�ाकाट िनण�य बदर म�ुाको 
अि�तम िकनारा भएपिछ सोहीबमोिजम गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-WO-०६४८, उ��ेषण, क�पना पाठक 
िव. भूिमसुधार काया�लय, झापासमेत 

तामेलदारको नाम ��ट उ�लेख नभएको 
िनवेदन दाबीको िववािदत तामेली �यादलाई रीतपूव�क 
तामेल भएको भ�न िम�ने नदेिखने ।

आफू िव��को मोही लगत क�ाको लािग 
परकेो िनवेदनबाट आ�नो नामको मोही लगत क�ा 
होस् भनी कुनै पिन मोही वा िनजको हकवालाले 
सहजै �वीकार गन� अव�थासमेत रहदँैन । िववािदत 
मोही लगत क�ा म�ुामा �ितवाद नगनु�का पछािड 
भूिमसधुार काया�लयबाट जारी भएको �याद रीतपूव�क 
तामेल नभएको कारण ह�नस�ने आधारह� समेत 
उ� तामेली �यादकै बेहोराबाट नै स�पिु� भइरहेको 
दिेख�छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीतको कुनै 
काय�बाट कसैको हक अिधकारमा आघात पन� दिेखएको 
अव�थामा केवल समयको अ�तराललाई मा� हेरी 
िवल�बको िस�ा�तको आधारमा िनवेदन दाबीको 
गाि�भय�तालाई बेवा�ता गनु�  �यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट भूिमसधुार 
िमित २०५६।४।१७।२ मा तामेल भएको िनवेदकका 
पित भि��साद पाठकको नामको तामेली �याद मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं ११० नं. बमोिजमको रीतपूव�क तामेल भएको 
दिेखन नआएकोले उ� तामेली �याद तथा सो आधारमा 
िनज भि��साद पाठकको हकमा भएको िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब पनुः िनज 
मोहीको नाममा �याद जारी गरी रीतपूव�क तामेल गरी 
�यादिभ� िनजको तफ� बाट �ितउ�र पर े िलई िनजको 

नामको मोही लगत क�ा ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा पनुः 
िनण�य गनु�  भनी भूिमसधुार काया�लय, झापाको नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ ९ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६८-CR-११९१, वैदिेशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार िव. राजेश खड्का 

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
व�तिुन� �माणलाई आधारमानी, जाहेरवाला शशी 
सागर आचाय�को कथनलाई मा�यता निदई फैसला 
भएकोलाई �याियक मनको �योग नभएको भ�न 
िम�दैन । कसैको भनाइलाई नै आधारमानी �यसैलाई 
साचँो हो भनी मानी फैसला गन� िम�ने अव�था 
रहदँैन । बाकँ� सबै जाहेरवालाह�ले नगद बझुाएको 
भरपाई पाउने तर शशी सागर आचाय�ले मा� नपाउने 
भ�ने ि�थित पिन रहदँैन । कारोबार ज�तो मािमलामा 
कसैलाई यित रकम मैले िव�वासको भरमा िदएको ह�नाले 
सो �यि�बाट रकम भराइपाउ ँ भ�ने आधारमा मा�ै 
यिद अदालतले रकम भराइिदने हो भने भरपाइको कुनै 
अि�त�व नै नरहने ।

अतः जाहेरवाला शशी सागर आचाय�ले 
�ितवादी राजेश खड्कालाई रकम िदएको भ�ने 
भनाइलाई �मािणत गन� भार िनज जाहेरवाला आफँैको 
भएकोमा िनजले मौिखक भनाइबाहेक अ� कुनै ��ट 
�माण बझुाउन नसकेको अव�थामा िमित २०६८।८।१२ 
मा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट जाहेरवाला शशी 
सागर आचाय�को हकमा िबगो भराइपाउ ँभ�ने वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई फैसला भएको देिख�छ । जहासँ�म 
�यून सजाय ग�रएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर छ, सो 
स�ब�धमा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
मा िवदेश पठाई नसकेको भए आधा सजाय ह�ने �यव�था 
गरी सोहीअनसुार सजाय भएको देिखदँा सोलाई समेत 
अ�यथा मा�न ु पन� देिखएन । तसथ�, वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभुम् ।
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९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०१५०, जबरज�ती करणी, 
िकसान थापा िव. नेपाल सरकार 

फौजदारी म�ुामा अिभय�ुले अपराध गरकेो हो 
िक होइन भ�ने त�यगत सबदुह�को आधारमा िनण�य 
गन� कुरा हो, अपराधीलाई बचाइिदने िनयतले �वयम्  
पीिडतलगायत कसैले बयान िदनस�ने ि�थितलाई 
�यानमा राखी �यायकता�ले िनण�य िददँा कसैले सफाई 
िदने बयान िददँैमा अिभय�ु िनरअपराध ठहर गनु�पन� वा 
कसैले अिभय�ु िव�� बयान िददँैमा अपराधी ठह�रनै 
पन� भ�न सिक�न । �यि�को बयानलाई सबदुैको �पमा 
मा� िलन सिक�छ, तर अकाट्य �माण मा�न सिकँदैन । 

जबज��ती करणी म�ुामा करणी �थािपत गन� 
िवषयमा पीिडत तथा अ�य �यि�को भनाई मह�वपूण� 
रहेको ह��छ । उिनह�को भनाई मह�वपूण� रहदारँहदँै पिन 
अकाट्य भने नह�ने । जबरज�ती करणीका स�ब�धमा 
पीिडत तथा अ�य �यि�ह�ले �य� गरकेो कुरालाई 
पीिडत तथा पीडकको शारी�रक परी�णलगायतका 
अ�य �माणले पिु� गरकेो अव�थामा �माणमा िलनपुन� 
ह��छ । तर पिहला अनसु�धान अिधकारीसम� 
जबरज�ती करणी भएको हो भनी पीिडतले कागज 
ग�रिदएको र सो कुरा �ितवादीको बयानलगायतका अ�य 
�माणबाट पिु� नभएको अव�थामा पिछ अदालतमा 
आएर पीिडतले �ितवादीले मेरो क��  खोली स ु गन� 
ठाउमँा िचमोटेको तर आ�नो क��  खोलेन भनी बकप� 
ग�रिदएको, ��य�दश� घटना िववरणका मािनसह� 
�कृित �े�समेतले जबरज�ती करणी भएको होइन भनी 
पीिडत बकप�लाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो तथा 
िचिक�सक�य �ितवेदन (Medical Report) मा समेत 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटान नगरकेो अव�थामा 
सोको �ितकूल ह�नेगरी जबरज�ती करणी भएको हो भनी 
िन�कष�मा प�ुन नसिकने । 

तसथ�, �ितवादी िकसान थापाले �हरीसम� 
बयान गदा� आ�नो पाइ�टको फ�नर खोलेको तर करणी 
नगरकेो भनी उ�लेख गरकेो, पीिडतले अदालतमा 
बयान गदा� िनज पीिडतको क��  खोलेर ग�ुताङगमा 

िचमोटेको हो, केटाले आ�नो क��  खोलेन भनी उ�लेख 
गरकेो, घटना�थलमा उपि�थत �कृित �े�लेसमेत 
उि�लिखत बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी बकप� गरकेो 
र िवशेष� डा. एि�जला िघिमरलेे अदालतमा गरकेो 
बकप�बाट समेत करणी भइसकेको भ�ने नदेिखएको 
अव�थामा �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो नभई जबरज�ती करणी गन� खोजेको मा� 
देिखयो । उि�लिखत �माणह�को आधारमा �ितवादीले 
गरकेो उ� काय� जबरज�ती करणीको उ�ोग ठहर 
गनु�पन�मा जबरज�ती करणी ठहर गरी सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला िमलेको 
नदेिखने ।  

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. ले कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी निलई वा 
१६ वष�भ�दा कम उमेरको बािलकालाई िनजको म�जरुी 
िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहछ�  भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो छ । सोही 
महलको ३(१) नं.ले दश वष�भ�दा मिुनक� बािलका 
भए दशदेिख प�� वष�स�म कैद सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । सोही महलको ५ नं.मा जबरज�ती 
करणी गन� उ�ोग गरकेो करणी गन� भने पाएको रहेनछ 
भने जबरज�ती करणी गन�लाई ह�ने सजायको आधा 
सजाय ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखदँा 
पीिडत नाबािलका प�रवित�त नाम िज�ला ३९ दमौली 
(३) घटना घटेको समयमा ७ वष�क� बािलका भएको 
देिखएको ह�दँा िनजलाई जबरज�ती करणी भएको भए 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) अनसुार १०(दश) 
वष� सजाय ह�नेमा सोही महलको ५ नं. बमोिजम आधा 
५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�नपुन�मा १०(दश) वष� 
कैद गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदेिखने । 

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार 
र �माणसमेतबाट स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।४।२९ मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७१।१२।२६ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
�ितवादी िकसान थापालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ५ नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७२-CR-१२१९, जबरज�ती करणी, 
कृ�णबहादुर राजबाहक िव. नेपाल सरकार 

नाबालक ब�चीह�ले �ितवादीउपर नभए 
नगरकेो कुराको आरोप लगाई आफूउपर अ�ाकृितक 
मैथुनको अपराध गरेको भनी अदालतमै बकप� गरी पोल 
गनु�पन� आधार कारणसमेत �ितवादीले देखाउन नसकेको 
अव�थामा पीिडतह�को अदालतमा भएको बकप�लाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम �माणमा 
िलनपुन� नै देिखयो । �यसैगरी जाहेरवालाले अदालतमा 
उपि�थत भई जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई समथ�न गद� 
गरकेो बकप�लाई पिन �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
बमोिजम �माण िम�ने नै देिखदँा अ�ाकृितक मैथुनज�तो 
घिृणत एवम्  ग�भीर �कृितको अपराधमा जाहेरवालाले 
लेनदेनको िवषयलाई िलएर आफूलाई फसाउन जाहेरी 
िदएको हो भ�ने �ितवादीको भनाई िव�वसनीय भएन । 
यिद वारदात िम�या िथयो भने नाबालक उमेर समूहका 
बािलकाउपर आरोिपत कसरु गरकेो भनी आ�नै 
अिभभावकले भ�नपुन� अव�था नदेिखने ।  

�ितवादी गलुकृ�णे भ�ने कृ�णबहादरु 
राजबाहकले यी पीिडतह�लाई अ�ाकृितक मैथनु गरकेो 
त�य पिु� ह�न आएको दिेखदँा �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहर गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद र 
९(क) नं. बमोिजम तजिबजी थप १ मिहना कैद र 
पीिडतह�लाई जनही पचास हजार �पैया ँभराइिदने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी �ील कृ�णे भ�ने कृ�णबहादरु 
राजबाहकलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं.अनसुार कैद वष� १० (दश) र ९(क) 
बमोिजम तजिबजी �पमा थप १ (एक) मिहना कैद 
सजाय ह�ने र अ�ाकृितक मैथनु काय�बाट पीिडत भएका 
B, E र F समेतलाई जनही �.५०,०००।- (पचास 
हजार) का दरले �ितवादीबाट �ितपूित� भराइिदने गरी 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०४।२६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CI-१३९५, िनषेधा�ा, 
सुदामा के.सी. (ख�ी) समेत िव. सानु ख�ी

ियनै ��यथ� वादी र ियनै िवप�ी सदुामा 
ख�ीसमेत भएको अशं म�ुामा िनवेदन दाबीको िक.नं. 
९२ को ज�गासमेतबाट ��यथ�ले अंश पाउने ठहरी 
यस अदालतबाट िमित २०६५।२।८ मा फैसला भएको 
पाइयो । यसरी िनवेदन दाबीको ज�गामा ��यथ� वादीको 
अशं हक सि�निहत रहेको देिखएको यस अव�थामा 
िनजलाई सो घरबाट त�काल िनका�दा र िनजको समेत 
अशं हक ला�ने ठहरकेो घर भ�काउदँा ��यथ�लाई 
अपूरणीय �ित ह�न स�ने अव�थाको िव�मानता रहेको 
देिखने ।

लिलतपरु उपमहानगरपािलकाले घर भ�काउने 
गरी गरकेो िनण�यउपर ��यथ�को मलुकु� ऐन अदालती 
ब�दोब�तको ८६ नं. बमोिजम फैसला बदरमा नालेस 
परकेोमा िक.नं. ९२ मा बनेको घर भ�काउने गरी भएको 
िनण�य काया��वयन तफ� को दाबीसमेत पूण��पमा छाडी 
लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको काया�लयबाट िमित 
२०७०।५।३० मा िमलाप� भएको पाइने ।

तसथ� िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।५।३० 
को आदशेमा कुनै प�रवत�न ग�ररहन ुपरने । पनुरावेदन 
अदालतको आदशे सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CI-०१०७, लेनदेन, 
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असनलाल था� िव. दशनीदेवी थ�नी
घर�यवहार चलाउन ऋण िलएको कुरा 

िलखतमा उ�लेख छ । व�ृ अव�थाक� आसामी 
रामसरीयाको पित छोरा ह�दँाह�दँै िनजले ठूलो रकम 
ऋण कजा� िलन ु पन� कारण कहीकँतैबाट खलेुको 
छैन । सो ऋण कजा� आसामीले कहा ँ लगानी ग�रन 
भ�ने पिन देिखदँनै । ऋण िदने छोरीले आमालाई ऋण 
िदन पनु�को कारण उ�लेख गन�सकेको पिन देिखदैँन । 
िमिसलको त�य �माण हेदा�  आसामी आमा रामश�रया देवी 
छोरीह�को सरं�णमा रहेको देिख�छ । िलखत घरसारी 
कपाली तमसकु भएको र रिज��ेसन गनु�  नपन� �कृितको 
देिख�छ । संर�णमा रा�ने �यि�ले आफूलाई िहत प�ुने 
काय� जिहलेसकैु गराउन स�ने कुरा �वभािवक �पमा 
अनमुान गन� सिकने । 

घरको म�ुय �यि�को सहमितिबना गरकेो 
�यवहारमा म�ुय भई कामकाज गन� �यि� िज�मेवार नह�ने 
गरी कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा घरको म�ुय �यि� 
भई कामकाज गरकेो �मािणत ह�न नआएको आसामी 
रामसरीयाले िलएको ऋणमा ��यथ� �ितवादीलाई 
िज�मेवार गराउन िम�ने नदेिखने ।

��यथ� �ितवादीले सगोलको स�पि�बाट अशं 
िलए पाएको िमिसलबाट देिखन आउदँनै । िनजका िपता 
प�च ुथ�दार र आसामी आमा रामसरीयाका नाउमँा कुनै 
ज�गा दता�  रहेको फेला नपरकेो भनी मालपोत काया�लयबाट 
जवाफ �ा� ह�न आएको छ । िनजका माता िपताका 
नाउकँो ज�गा �ितवादीले नामसारी गरी िलएको भ�ने पिन 
नदेिखने । 

व�ततुः घरको म�ुय �यि� तथा अ�य 
अिंशयारसमेतको म�जरुीिबना अ�यले गरकेो �यवहारलाई 
मा�यता िदन ु लेनदेन �यवहारको ८ नं. को �ितकूल ह�न 
जा�छ । घरको म�ुय �यि� बाब ु जीिवत छँदै आ�नो 
संर�णमा रहेक� व�ृ आमाबाट िववािहत छोरीले घरसारमा 
तयार ह�ने कपाली तमसकु गराएको देिखएको र सो िलखत 
गराउदँा एकासगोलका छोरा यी पनुरावेदक �ितवादीको 
म�जरुी िलएको वा िलखतमा सा�ीसमेत राखेको नह�दँा 
�य�तो िलखतको आधारमा दायर भएको िफराद दाबीबाट 
सावँा �याज भराई पाउने गरी भएको फैसला उ� कानूनी 
�यव�थाह�को �ितकूल देिखन आउने ।

तसथ� वादी दाबीबमोिजमको सावँा �याज 

वादीले �ितवादीबाट भराई पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६६।११।२७ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६९-CI-०४१६, ०६९-CI-
०८४८, नामसारी िनण�य बदर दूिषत दता� बदर, �ताबहादुर 
घले िव. रामव�ृ चौधरी र रामवृ� चौधरी िव. �ताबहादुर 
घले

आ�नो ससरुाको नाममा दता� रहेको 
ज�गालाई ससरुाको कुनै हकदार नभएको अव�थामा 
िनज बहुारी �ितवादी िजरमितया देवीले आ�नो 
नाममा नामसारी दता�  गरकेोलाई अ�वाभािवक मा�न 
िम�दैन । पिहला िफ�डबकुमा �ी ५ को सरकार ज�गाधनी 
जिनई र िकसानको महलमा मा� सकुदेव चौधरीको नाम 
जिनएकोले हालस�म सोहीअनसुारको हैिसयत मा� 
सकुदवे र िनजका हकदारह�को रहनपुन� हो भनेर पिन 
भ�न सिकँदैन । सकुदेव चौधरीको नाममा ज�गा दता�  
भएकोलाई वादीले चनुौती िदएकोसमेत नदेिखदँा सोतफ�  
केही बिुझरहनपुन� पिन देिखदैँन । संल�न कागज �माणका 
आधारमा सािबक ज�गाधनी सकुदवे नै देिखएकोले 
िनजबाट अ�य कुनै �यि�का नाममा कानूनबमोिजम 
हक ह�ता�तरण भएको भ�ने दिेखदैँन । ज�गा दता�वाला 
सकुदवेको हकदार बहुारी िजरमितया देवीको नाममा 
उ� ज�गा दता�  ह�ने गरी िनण�य भई िनजको नाममा दता�  
भएकोलाई अ�यथा �मािणत नभएस�मका लािग निमलेको 
भ�न निम�ने ।

सकुदवेको छोरा गगन चौधरीले जीिवत छँदै 
उ� ज�गा लेखराज पा�डेलाई िमित २०३५।०४।२८ 
मा छोडप� ग�रिदएको र िनज लेखराज पा�डेबाट िमित 
२०५१।०१।०९ मा आफूले हक छोडाई िलएको भनी 
पनुरावेदक वादी �ताबहादरु घलेले िफराद प�का साथ 
सो दवैु िलखत पेस गरकेो भए पिन सो िलखतह� 
मालपोत काया�लयबाट पा�रत िलखत रहे भएको दिेखदैँन । 
आिधका�रक िनकायबाट पा�रत भएको िलखत नदेिखएको 
अव�थामा सोही िलखतह�बाट हक छोडाई िलए िदएको 
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रहेछ भनी भ�न िम�ने देिखन आएन । य�तो िलखतबाट 
हक समाि�त र �ाि�त ह�न नस�ने । 

पनुरावेदक वादीले दाबी िलएज�तो सकु�बासी 
सम�या समाधान आयोगबाट यी वादीको नाममा दता� 
भएकै भए पिन सािबक दता� �े�ताका आधारमा ज�गाको 
वा�तिवक हकदार �ितवादी भएको �मािणत भइरहेको 
अव�थामा वादीको �य�तो दता�लाई कानूनी मा�यता िदन 
िम�ने नदेिखने । 

ज�गाको �वािम�वमा िववाद उ�प�न  भएको 
अव�थामा पिहला नै ज�गा दता� भई �माण पजुा�  �ा�त गन� 
�यि� नै वा�तिवक ज�गाधनी हो भनी मा�नपुन� ह��छ । कुनै 
ज�गाको दोहोरो दता�  भई दोहोरो �माण पजुा� �ा�त भएको 
अव�थामा पिन वा�तिवक ज�गाधनीको िन�य�ल गन� 
हकको �ोततफ�  नै िवचार गनु�पन� ह�न आउने । सकुदेव र 
िनजका एक मा� हकदार छोरा गगन चौधरीको म�ृयपु�चात् 
अ�य कुनै हकदार नभएकोले िनज गगन चौधरीको �ीमती 
यी �ितवादी िजरमितयादेवी नै उ� ज�गाको वा�तिवक 
हकदार देिखएको छ । यी पनुरावेदक वादी �ताबहादरु घले 
सो ज�गाको हकदार ह�नस�ने कुनै आधारसमेत िमिसलबाट 
देिखन आउदँनै । एकाको नाउकँो दता� हकभोगको ज�गा 
केबल सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग बाराबाट 
पनुरावेदक वादीको नाममा िवतरण गरकेो भनी �माण पजुा� 
�ा�त गरकैे भए पिन सो दता�  �मािणत अव�थामा रहेको 
नदेिखएकोले �य�तो दता�लाई ज�गाको हकको आधार र 
�ोत मा�न िम�दैन । तसथ� �ितवादी िजरमितयादेवीको 
नाममा दता� ह�ने गरी भएको िनण�य र सो िनण�यअनसुार 
दता�  भए गरकेो बदर नह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै दिेखएकोले पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
िववािदत िक.नं.५३ को ज�गाको नामसारी िनण�य बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको हदस�म स�ु 
बारा िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै ठह�याई र वादी 
दाबीभ�दा बािहर गई ज�गाधनी �ी ५ को सरकार दिेखएको 
भ�दै मालपोत काया�लय, बाराबाट भएको नामसारी बदर ह�ने 
ठह�याई स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।०९।२५ 
मा भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखएको भनी सो 
स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०६९।०३।२४ मा भएको फैसला 

िमलेकै दिेखएकाले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन रे�मी
इित संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६९-CI-०४१५, हालैको 
बकसप� िलखत बदर, �ताबहादुर घले िव. 
रामवृ� चौधरी भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६८-CR-००७९ र ०६८-CR-०१२५, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, राजे���साद केशरी िव. नेपाल 
सरकार र ल�छु थापा िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� राजे���साद केशरी र ल�छु थापा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरुमा सािबती रही बयान 
गरेको दिेख�छ । अदालतमा बयान गदा�  �हरीले आफँैले 
बेहोरा लेखाई हेन� स�ुन निदई बयान गराएको भ�ने कुरा �य� 
गरेका छन् । तर �हरी�ारा तयार भएको र आफूले हेन� स�ुन 
नपाएको भिनएको कागजमा के क�तो कारण वा प�रब�दले 
सही गनु�परकेो िथयो सो कुरा िनजह�ले अदालतको 
बयानमा खलुाउन सकेका छैनन् । �ितवादीह�ले �हरीमा 
भएको बयान आ�नो �वे�छापूव�कको बयान होइन भ�ने 
िजिकर िलई अदालतमा बयान गद�मा िनजह�को �य�तो 
इ�कारी बयान मा�का आधारमा िनजलाई िनद�ष मा�न 
िम�दैन । �ितवादीह�को इ�कारी कथन �वत�� र त�यपूण� 
�माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक ह�ने । �हरीले आफूलाई 
डर, �ास देखाई वा ध�क� िदई बयान गराएको वा आफू अचेत 
भएको कारणले �हरीमा कसरु �वीकार गनु�परकेो कुराको 
िजिकर िलनेले सो कुराको व�तिुन� �पमा �मािणतसमेत 
गराउन स�नपुछ�  । तर �ितवादीह�ले आफूलाई बयान 
गन� बा�य पा�रएको, ध�क� िदइएको वा अ�य के क�तो 
कारणले आरोिपत कसरु �वीकार गनु�परकेो भ�ने कुरा 
भ�न नसकेको ि�थितमा िनजह�ले अनसु�धानको �ममा 
�य� गरकेो भनाइलाई �वे�छाको होइन भनी भ�न िम�ने 
नदेिखने । लाग ुऔषध र िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 
१२ मा कुनै �यि�का साथमा कुनै लाग ुऔषध भएको फेला 
परमेा िनजले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा 
जारी ग�रएको आदेशबमोिजम �ा� गरकेो वा राखेको हो 
भ�ने कुराको �माण िनजले पेस गनु�पन� छ । �य�तो �माण 
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पेस गन� नसकेमा र अ�यथा �मािणत भएमा बाहेक िनजले 
यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने अपराध गरकेो मािननेछ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेकोले आ�नो साथबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषध आफूह�ले रा�न पाउने कानूनी आधारबेगर 
दाबीको कसरुबाट उ�मिु� पाउने अव�था नदेिखएकोले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो �वीकारोि�लाई 
बरामदी लाग ु औषधबाट पिु� भइरहेकोले सो बयानलाई 
िनजह�का िव�� �माणमा िलन िम�ने नै दिेखने । 

�ितवादीह� राजे���साद केशरी र ल�छु 
थापाले आरोिपत कसरुमा अदालतमा बयान गदा�  इ�कारी 
रही बयान गर ेतापिन अनसु�धान अिधकारीसम� सािबत 
भई बयान गरकेा र सो सािबती बयान बरामदी मचु�ुका 
र सो बरामदी मचु�ुकामा ब�ने �यि�ह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�बाट समिथ�त ह�नकुा साथै �ितवादीका 
साथबाट बरामद भएको व�त ु लाग ु औषध िहरोइन 
नै भएको भ�ने िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखएकोसमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादीह� राजे���साद केशरी र ल�छु थापाले लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (च) 
को कसरु गरकेो देिखन आउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� राजे���साद केशरी र ल�छु थापाले लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड 
(च) को कसरु गरकेो दिेखन आएकोले बरामद भएको 
लाग ु औषधको मा�समेतलाई �ि�गत गरी सोही ऐनको 
दफा १४(१) (छ) (३) बमोिजम १५(प��) वष� कैद र 
�.५,००,०००।– (पाचँ लाख �पैयँा) ज�रवाना गन� 
ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।४।२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७।१०।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१५८३, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. महे�� थापासमेत

�ितवादीह� र घाइतेह�बीच दोहोरो झडप 

भए तापिन �ितवादी तथा पीिडतका बीचमा �यानै 
मानु�पन�स�मको �रसइवी भई कुटिपट भएको देिखदैँन । 
�यान मान� उ�ोग ह�नकुो िनिम� वारदात�थलमा ते�ो 
प�को अ��यािसत ह�त�ेपको कारण पीिडतको �यान 
ब�न गएको ह�नपुन� ह��छ । ��तुत म�ुामा ते�ो प�को 
अ��यािसत ह�त�ेपले यी पीिडतह�को �यान ब�न गएको 
अव�था पिन देिखदैँन । पीिडतह�को शरीरमा लागेको चोट 
�यानै मन�स�मको घातक भएकोसमेत नदिेखने । 

घटना तथा वारदातको अव�था र �कृितबाट 
�ितवादीह�को कसरु मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१ नं. िवपरीतको कसरु भएको नदेिखएको अव�थामा 
िनजह�लाई सोही महलको १५ नं. बमोिजम सजाय 
गनु�पन� अव�था देिखएन । सो नदेिखएपिछ �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने देिखयो । तथािप यी 
�ितवादीह�ले पीिडतह�लाई बाटोमा कुटिपट गरकेो त�य 
िमिसल संल�न घा जाचँ केस फाराम तथा घटना िववरणका 
मािनसह�को बकप�समेतका आधार �माणह�बाट 
पीिडतह�ले म�ुा सकार गरी कुटिपटतफ�  कारबाही 
चलाउन चाहेमा यसै िमिसलबाट कुटिपटतफ�  कारबाही 
गन� गरी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम ��ततु म�ुालाई कुटिपटतफ�  प�रणत गन� ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट िमित २०६९।४।३० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१६४९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. राधा शाहीसमेत

�ितवादीम�येक� राधा शाहीले अदालतसम� 
बयान गदा�  �हरीले “तँलाई अक�  बनाइिद�छु” भनी इ�जत 
लट्ु ने ध�क� िदएको भनी यातना िदएकोले सिहछाप 
ग�रिदएक� ह� ँभनी उ�लेख गरकेो पाइयो । �ितवादीह�म�ये 
तीन जना नाबालक भएको र अ�य सव�साधारण मािनसह� 
समेत भएकोले अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
सािबतीलाई �वे�छापूव�क भएको भनी अथ� गन� िम�ने 
दिेखदैँन । यी �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरेको सािबती बयानलाई अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त 
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ह�नपुन� ह��छ । िनजह�को सािबती बयान मा�को आधारमा 
कसरुदार कायम गन� िम�ने नदेिखने । 

�ितवेदन नै नगरकेो �यि�लाई �ितवेदन पेस 
गरकेो भनी अनसु�धान स�ु गनु�  आफँैमा शङ्का�पद 
देिखन आउने । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीमा रह�छ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । सोबमोिजम वादीले 
शङ्कारिहत र भरपद� �माण पेस गरी ह�याको कसरु पिु� 
गन�सकेको दिेखएन । �माणको भार शङ्कारिहत तवरले 
पिु� गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले यी �ितवादीह�ले 
कसरु गरेको कुरा व�तिुन� �पमा वादी प�ले पिु� 
गन�सकेको देिखदँनै । तसथ� �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला मनािसब देिखन 
आउने । 

क�रब राित ११.३० बजेको समयमा 
शाि�त शाहीको घरमा मकै छोडाउने काम सिकएपिछ 
�ितवादी यशोदा शाही �ितवादीम�येक� राधाकुमारी 
शाहीको होटलतफ�  आउन ला�दा बाटोमा मतृक �हरी 
जवान मोहनबहादरु च�दले िनज यशोदा शाहीलाई 
एकाएक झ�टन पगेुकोले यशोदा शाहीले चोर 
आयो भनी ह�ला गरपेिछ िनजलाई लखेट्न पगेुको 
देिख�छ । म�यरातमा नशाको सरुमा यशोदा शाहीलाई 
झ�टन पगेुपिछ �ितवादीह�ले चोर आयो भनी ढुङ्गाले 
हा�द ै लखेट्न थालेपिछ अ�ािलएर निजकै रहेको 
भीरबाट लडेर खो�सामा प�ुन ु�वभािवक देिख�छ । मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो मािनसले अक� मािनससगँ ठोि�कन 
जानस�नेतफ�  िवचार ैनगरी यी �ितवादीह�ले चोर आयो 
भनी हतारमा ह�लह��जत गरी भीर भएको ठाउतँफ�  मा�छे 
लखेट्दा मन�स�छ भ�नेतफ�  सचेत रहेको देिखएन । यसरी 
मा�छे लखेटेपिछ सो मा�छेको िवषयमा के भयो भ�नेतफ�  
खोजी नगनु�स�मको लापवा�हीपूण� काय� यी �ितवादीह�बाट 
भएको गरकेो देिखन आउने । 

�ितवादीह� भीमलाल भ�डारी, हक�  ख�ी, 
राधाकुमारी शाही, संगीता सनुार, सरीता शाही र यशोदा 
शाहसमेतलाई अिभयोगप� मागदाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरकेो स�ु अछाम िज�ला अदालतको िमित 

२०६९।३।२१ को फैसला केही उ�टी भई मोहन च�दको 
म�ृय ुउि�लिखत ६ जना �ितवादीह�ले होस नप�ुयाई िनज 
मादक पदाथ� सेवन गरकेा अव�थाका मािनसलाई चोर 
भनी हो, ह�ला गरी लखेट्दाको �ममा भीरबाट लड्न पगुी 
मरकेो देिखदँा �ितवादीह� भीमलाल भ�डारी, हक�  ख�ी 
र राधाकुमारी शाहीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीका 
महलको ५ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ.को ६(२) नं. 
बमोिजम जनही �.५००।– (पाचँ सय) ज�रवाना र २(दईु) 
वष�का दरले कैद सजाय ह�ने ठह�याई �ितवादीम�येका 
संगीता सनुारको उमेर १२ वष� र सरीता शाहीको उमेर 
१४ वष� भएबाट िनजह�लाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(२) बमोिजम जनही (एक) मिहना 
कैद र �ितवादी यशोदा शाहको उमेर १५ वष� उ�लेख 
भएको देिखदँा िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(३) बमोिजम उमेर पगेुकालाई ह�ने सजायको 
आधा अथा�त् एक वष� कैद र �. २५०।– ज�रवाना ह�ने र यी 
बािलकाह� संगीता सनुार, सरीता शाही र यशोदा शाहको 
उमेर, घटना�म, अव�था, कसरुको �कृित, कसरु गरकेो 
पटक आिदको िवचार गदा�  िनजह�लाई कारागारमा रा�न 
उपय�ु नह�ने भएकाले उपयु��बमोिजम ठहर भएको सजाय 
त�काल भो�न नपन� गरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ५०(२) बमोिजम �थिगत रा�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित २०७०।११।१३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१४५१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. न�रराम टमटा

�ितवादी न�रराम टमाटाको �हरीसम�को 
बयानअनसुार मतृक रामबहादरु बमलाई गाड� कोठामा ब�द 
गरेपिछ िनजले “नसाको सरुमा िससावाला ढोकामा दाया ँ
हातले जोडले िहका�ई उ� िससा फुट्न गई िनज मतृकको 
दाया ँ हातको नाडी र कुिहनाको भागमा कािटएको, उ� 
ढोकाको िससा उछु��एर आ�नो अनहुारमा िससाका टु�ा 
लागी बाया ँआखँाको आखँीभ�, दाया ँआखँाको मिुन तथा 
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अनहुारमा समेत चोट लागेको िथयो” भ�ने बेहोरा लेखाएको 
देिखयो । िमित २०६८।६।१० मा भएको �ितवादी न�रराम 
टमाटाको घा जाचँ केस फारामबाट “Multple Abrasion 
over the face” भ�ने उ�लेख भएबाट �ितवादी 
न�ररामको उि�लिखत कथन समिथ�त भएको देिख�छ । 
यसरी हातले िससा फुटाएप�चात् िनज मतृक �यही ँगाड� 
ब�ने कोठािभ� प�टेपिछ राित अं. २२:३० बजेको समयमा 
�ितवादी न�ररामले ब�कका �यािसयर िशवराज पाठकलाई 
फोन गररे जानकारी गराएको दिेख�छ । िनजको यो कथन 
िशवराज पाठक तथा चालक िवमल चौधरीसमेतका 
मािनसह�को मौकाको कागज र अदालतसम� भएको 
बकप�समेतबाट समिथ�त भएको दिेखने । �ितवादी न�रराम 
टमाटाले �हरीसम� बयान गदा�  आरोिपत कसरुमा पूण�तः 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । अदालतसम� बयान 
गदा�समेत सारतः �हरीसम�को इ�कारी बयानअन�ुपकै 
त�यह� खलुाई आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको 
देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीले मानु�पन� पूव��रसइवी रहेको 
भ�ने देिखदँैन । जाहेरवालाले �ितवादीकै कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने पोल गर ेपिन िनज जाहेरवाला 
घटना ��य� द�ेने �यि� नभएकोले िनजले शङ्काको 
आधारमा पोल गरकेो दिेख�छ । ब�कको सरु�ा गाड�का 
हैिसयतमा रहेका मतृकसगँ खकुुरी रहने कुरा �वाभािवक 
देिख�छ । मतृकलाई घटना�थलमा भेिटएको उ� खकुुरी 
�हार भएको भ�ने त�य पिु� ह�ने �माण अनसु�धानबाट 
ख�ुन आएको पाइ�न । केवल शङ्का र अनमुानको 
आधारमा मतृकलाई �ितवादीले खकुुरीले काटेको र सोही 
कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको ठहर गनु�  फौजदारी �याय 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।  

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
स�ु कैलाली िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादी न�रराम टमटालाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िदपायल, डोटीबाट 
िमित २०७०।९।१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-०३५६, कत��य �यान, 
खेम राईसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी खेम राईले आ�ना भाइ िवचारमान 
बललाई मतृकले कुटिपट गरकेाले आफूसमेत भई मतृकलाई 
कुटिपट गरी साथै लगेको छुरा मतृकको छाती र ढाडमा �हार 
गरेको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा 
समेत कसरुमा पूण��पमा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । 
अ�य �ितवादीह�को बयानबाट समेत �ितवादी खेम राईले 
मतृकलाई  छुरा �हार गरकेो त�य पिु� भएको अव�था 
छ । िनजले नै मतृकलाई छुरी �हार गरकेो कुरा जाहेरवाला 
एवम्  घटना िववरण कागज गन� �यि�ह�को बकप�बाट 
समिथ�त भएको देिख�छ । घटनामा �योग भएको छुरी 
बरामद भई �ितवादीले सोको सनाखतसमेत ग�रिदएका 
छन् । के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनबाट �ितवादी खेम राईले लगाएको नीलो रङको 
िज�स पाइ�टमा मानव रगत भेिटएको भ�ने उ�लेख छ । 
मतृकको म�ृयकुो कारण Stab injury बाट भएको भ�ने 
पो�टमाट�म �रपोट�बाट पिु� भएको छ । अत: उि�लिखत 
आधारमा �ितवादी खेम राईले मतृकलाई धा�रलो च�कुले 
�हार गरी सोही चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा 
िनज �ितवादी खेम राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखने ।

�ितवादीह� िवचारमान र क�याण राईसमेतको 
३ जनाको समूह भई मतृकलाई लखेट्दै हात हाली िनज 
�ितवादीह�ले पिन कुटिपट गरकेो भ�ने घा केस फाराम 
पो�टमाट�म �रपोट�समेतमा मतृकको शरीरमा रहेको घा 
खतबाट पिु� भइरहेको अव�था छ । मैले पिहलेदेिख 
िचनेका भारत भ�ने िबचन �जापित, क�याण राई, 
िवचारमान बल र खेम राईसमेत घटना�थलमा आएका, 
िनजह�बीच झगडा भएको र केिहबेरपिछ अं.२२.०० 
बजेको समयमा ऐया भनेको आवाज सनेुपिछ बािहर िन�क� 
हेदा� भारत भ�ने िबचन �जापित रगता�य भई लिडरहेका 
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िथए भनी तोकबहादरु तामाङको कागजबाट तथा िबचन र 
िवशालबीच वादिववाद भएको िथयो, सोही �ममा िबचनले 
िवशाललाई छातीमा २ म�ुका हाने,ँ केहीपिछ खेम राई, 
िवचारमान बल, क�याण राई आई िबचन �जापितसगँ 
झगडा स�ु गर े भनी िदलीप ब�ताकोटीले ग�रिदएको 
कागजसमेतबाट �ितवादीह� घटना�थलमा मौजदु िथए 
भ�ने पिु� भइरहेको देिखने ।

ियनै �ितवादीह�को �हारबाट मतृकको म�ृय ु
नभए पिन मतृकलाई मान� संयोग पा�रिदने काय� गरकेो 
त�य पिु� ह�न आएकोले ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम 
िनज �ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।०१।३० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी िवचारमान वल र क�याण राईले 
वारदात�थलमा मौजदु रहेको देिखए पिन मतृकको म�ृयकुो 
कारण छुरा �हारको प�रणाम�व�प भएको चोट रहेको 
शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखएकोमा यी �ितवादीह�ले 
मतृकलाई छुरा �हार गरकेो अव�था नभएको, मतृकले 
नै �ितवादी िवचारमान वलसगँ पैसा लेउ भनी माग गदा� 
िनजले पैसा निदएकाले िनजले नै �ितवादी िवचारमानलाई 
कुटिपट गरी झगडाको स�ुवात गरकेो कारणले ��ततु 
वारदात ह�न गएको देिखएको कारणले यी �ितवादीह� र 
�ितवादी खेम राईको आपरािधक दािय�वमा िभ�नता रहेको 
पाइ�छ । यी �ितवादीह� वारदात�थलमा उपि�थत भई 
मतृकलाई हात हालेको अव�थाको ह�दँा िनजह�को हकमा 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. को अव�था िव�मान 
रहेको आधारमा कसरु ठहर भएकोमा िनजह�लाई द�ड 
िनधा�रण (Sentencing) गन� स�दभ�मा िवचार गदा� 
ठहरबेमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने िच�मा लागेकोले 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादीह� 
िवचारमान वल र क�याण राई सनुवुारलाई जनही १० वष� 
कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-०८५०, उ��ेषण, पशु�राम 
अिधकारी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

िनवेदक काय�रत पद �हरी िनयमावली २०४९ 
को िनयम ९८ को उप िनयम (१) को ख�ड (ज) बमोिजमको 
�हरी हव�दार वा जवानसरहको सिुवधा पाउने पद भएको 
र नेपाल सरकारले िमित २०३४।०८।२० तथा िमित 
२०५९।०२।२३ को िनण�यले अवकाश ह�ने उमेरको हद 
४८ वष� तोकेको भ�ने िवप�ी िनजामती िकताबखानाको 
िलिखत जवाफबाट देिखइरहेको अव�थामा उपयु�� 
िमितका नेपाल सरकारका िनण�यबमोिजमका सत� �वीकार 
गरी ग�ती प�रचर पदमा काय�रत िनवेदकलाई नेपाल 
सरकारको िनण�यअनसुारको उमेर नाघेपिछ अिनवाय� 
अवकाश िदइएको जानकारी गराएको काय� कानूनिवपरीत 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

िमित २०६५।०८।१५ को अिनवाय� 
अवकाशलाई चनुौती िदई िनवेदक�ारा दायर ०६५-wo-
०२५५ नं.को �रटमा यस अदालतबाट भएको अ�त�रम 
आदेशबमोिजम िनजको सेवा अविध थिपएको तर 
अि�तम आदेश ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेोले 
अिनवाय� अवकाशप�ात् गरकेो सेवा अविध िनविृ�भरण 
�योजनका लािग गणना गन� िम�ने होइन भनी िवप�ी अथ� 
म��ालयसमेतको िलिखत जवाफबाट देिख�छ । िनजले 
गरेको थप सेवा अदालतको अ�त�रम आदेशको आधारमा 
मा� लि�बन गएको अव�था छ । सो �रट िनवेदनको अि�तम 
िनण�य ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेोले िनजले 
अिनवाय� अवकाश पाउने भनी पूव�वत् उ�लेख भएको िमित 
२०६५।०८।१५ नै कायम ह�ने दिेखन आउने ।

िवप�ी िनजामती िकताबखानाले उ�लेख 
गरेको अिनवाय� अवकाशको िमित नै ियनै �रट िनवेदकले 
यस अदालतमा दायर गरकेो �रट िनवेदनमा भएको 
आदेशबाट समेत समिथ�त भइरहेको अव�थामा 
अिनवाय� अवकाश िदएको काय�लाई अ�यथा भ�न िम�ने 
दिेखदैँन । अिनवाय� अवकाश पाउने िमित २०६५।०८।१५ 
कायम भएको अव�थामा सो प�ात् को सेवा अविध 
िनविृ�भरण �योजनका लािग गणना गन� निम�ने ह�दँा 
उमेर हद कायम ह�ने ठहर भएको िमितस�मको िनविृ�भरण 
पाउने हदस�म िवप�ीको काम कारवाहीलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

िनवेदक नेपाल सरकारको �थायी पदका 
िनजामती कम�चारी भई िनजले िनजामती िकताबखानाको 
अिनवाय� अवकाशको प�लाई चनुौती िदई यस 
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अदालतसम� �रट दायर गरकेो देिख�छ । उ� �रट 
िनवदेनमा भएको अ�त�रम आदशेअन�ुप नै �रट िनवेदकले 
सेवालाई िनर�तरता िदएको भ�ने देिख�छ । िनजले दायर 
गरकेो �रट िनवेदन अि�तम सनुवुाइमा खारजे भएप�ात् 
पनु: िनजलाई पूव�वत् िमित २०६५।०८।१५ देिख नै 
लागू ह�नेगरी अिनवाय� अवकाश िदइएको भ�ने स�ब�धमा 
िववाद छैन । िनवेदक �वयम्  आ�नो इ�छा छलकपट 
वा जोरजबरज�ती गरी सेवामा बहाल रहेको नभई यस 
अदालतको अ�त�रम आदेशका आधारमा सेवामा बहाल 
रहेको स�दभ�मा अदालतको आदशे�ारा बहाल रहेको 
अविधमा िनजले खाईपाई आएको तलब भ�ालगायतको 
सेवा सिुवधालाई कानूनस�मत ढंगबाट �ा� गरकेो सेवा 
सिुवधा नै मा�न ुपन� ।

सेवामा बहाल रही कामकाज गरकेो अविधको 
तलब भ�ालगायतको पा�र�िमक �ा� गन� िनजको 
हकसमेत ब�दछ । अदालतको आदशेका आधारमा गरकेो 
सेवा अविधको कानूनबमोिजमको पा�र�िमक �दान 
गन� कत��य िनजलाई काममा लगाउने िनकायको ह�न 
आउछँ । काममा लगाई सेवा िलइसकेप�ात् सेवा गरेबापतको 
पा�र�िमक िनजले �ा� गन� िनविृ�भरणको रकमबाट क�ा 
गन� भ�ने िनण�य �याय तथा कानूनको �ि�बाट उिचत मा�न 
सिकँदनै । �रट िनवेदकले बदिनयतपूव�क वा छलकपट 
गरी बढी अविध सेवा गरकेो भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
आफूलाई तोिकएको िज�मेवारी पूरा गरी सेवा गरबेापत 
खाईपाई आएको तलब भ�ा िफता� गराउने भनी ग�रएको 
िनण�य �मस�ब�धी िविधशा� र �ाकृितक �यायको 
मा�यता �ितकूल भई �य�तो िनण�यलाई �यायपूण� रहेको 
मा�न निम�ने ।

िनवेदक अदालतको अ�त�रम आदेशबाट 
आ�नो पदमा रही कामकाज गरकेो देिखएकोले िनजले 
कामकाज गरकेो अविधको पा�र�िमक �ा� गन�स�ने 
नै ह�दँा सो अविधको पा�र�िमक तथा सिुवधाको रकम 
िनविृ�भरणको रकमबाट क�ा गन� भनी ग�रएको िवप�ी 
िनजामती िकताबखानाको िनण�य �िुटपूण� रहेको देिखन 
आउने । 

िनवेदकको अवकाश िमित २०६५।०८।१५ 
भएको भ�ने त�यपूव� �रट िनवेदनमा नै �थािपत भइसकेको 
छ । सोहीबमोिजम �रट िनवेदकको िमित २०६५।०८।१५ 
स�मको उमेरहद कायम ह�ने ठहर भएको िमितस�मको 

िनविृ�भरण पाउने हदस�म िवप�ीको काम कारवाहीलाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । यस अव�थामा अवकाश प�ातको 
सेवा अविधसमेत िनविृ�भरण �योजनका लािग गणना 
गनु�  भनी परमादशेको आदेश जारी ह�नपुन� भ�ने िनवेदन 
दाबी सो हदस�म मनािसब देिखएन । सोबाहेक िनवेदकले 
सेवा गरबेापत �ा� गरकेो तलब भ�ा तथा सिुवधा रकम 
िनविृ�भरणको रकमबाट क�ा गन� भनी भएका काम 
कारबाही िनण�य तथा प�ाचारसमेत �मस�ब�धी िविधशा� 
र �ाकृितक �यायको मा�यतािवपरीत दिेखदँा उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अब �रट िनवेदकले अदालतको 
आदेशअनसुार कामकाज गरकेो अविधको तलब भ�ा 
तथा सिुवधा क�ा नगरी कानूनबमोिजम िनवेदकको 
िनविृ�भरण अिधकारप� बनाइिदन ुभनी िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाको नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-CR-०३२४, स�ब�ध िव�छेद, अजु�न 
�यौपाने िव उषा भुसाल (�यौपाने) 

वादीलाई �ितवादीले के क�तो �यवहार गरकेो के 
कारण परी छोडी बसेको हो, क�तो �यवहार कारणबाट 
वादीको िजउ �यानमा खतरा पन� गएको हो भ�ने कुराको 
वादीले त�यय�ु �माण पेस गरी �मािणत गन� नसकेको 
अव�थामा वादीले आ�नो पनुरावेदन प�मा पेस गरकेो 
�माण ��ततु िवषयको �यावहा�रकता हेरी मेलिमलापको 
लािग पठाएकोमा मेलिमलापकता�ले मेलिमलाप 
नभएको कुरा उ�लेख गरी अदालतमा पठाएको काय� 
र िसफा�रस अदालतका लािग बा�या�मक नह�ने । वादी 
दाबी प�ुनस�ने हो, होइन? भ�ने स�ब�धमा अदालतले 
िनण�य गदा�  िमिसल संल�न दाबी, िजिकर, गा� �माणको 
आधारमा त�यको िन�पण गरी सो त�यमा �य�ु 
ह�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम िनण�य गनु�पन� ह��छ । 
िसफा�रस भनेको आ�नो �े�ािधकारिभ� रही काय� गदा�  
िन�केको प�रणामलाई रायमा �य� गरी पठाउनेस�म 
हो । सो आधारले �माणको �प धारणा गन� स�दैन । सो 
काय�ले �माणको �प िलन िमिसल संल�न रहेको वादीले 
पेस गरकेो �माणबाट पिु� ह��छ भने मा� �ाहय �माण 



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, साउन - २

ह��छ । वादीले दाबी िलएको लो�ने �वा�नीको महलको १ 
को दहेाय १ नं. को अव�थालाई पेस गरकेो िसफा�रस र 
मेलिमलापकता�ले उ�लेख गरकेो बेहोरा मा�ले �माणको 
�प �हण गन� नस�ने ।

यस ि�थितमा लो�ने �वा�नीको महलको १ 
को देहाय १ नं. अनसुार स�ब�ध िव�छेद गन� अव�था 
िव�मान रहेको दिेखन आएन । अत: वादी दाबीबमोिजम 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठह�याई स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७३।०१।१३ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पसु ३० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-०१०५, परमादेश, 
कृ�ण�साद देवकोटा िव. मालपोत काया�लय, घोराही दाङ

िनवेदकको नाउमँा िनवेदनमा उि�लिखत 
िक.नं.का ज�गाह� दता� भइसकेपिछ मालपोत 
काया�लय, दाङले रो�का रािखरा�न ु पन�समेतको 
पया�� आधार र कारणसमेत पेस गन�सकेको 
पाइदँनै । नेपालको संिवधान तथा �चिलत कानून�ारा �द� 
हक अिधकारमा आघात प�ुने गरी कुनै �यि�को नाउमँा 
दता�  �े�ता कायम रही भोगचलनमा रहेको स�पि�लाई 
सरकारको नाउमँा दता� गन� गरी भएको िनण�य िव�मान 
कानूनका मा�य िस�ा�तह� समेतको �ितकूल देिखन 
आउछँ । कुनै पिन �यि�ले स�पि� आज�न गन�, भोगचलन 
गन� र बेचिबखन गन� पाउने संवैधािनक तथा कानूनी 
हकको �ितकूल ह�ने गरी िबनाआधार र कारण अनाहकमा 
�यि�को नाउमँा दता� �े�ता कायम रहेको ज�गालाई 
लामो समयस�म रो�का रािखरा�न ुपन� काय�लाई उिचत 
मा�न नसिकँदा पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०६७।११।९ को फैसला िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िमिसल 
संल�न रहेको फैसलाह�को काया��वयन गन� �ममा 
मालपोत काया�लय, दाङबाट नेपाल सरकारको नाउ ँ
हटाई यी िनवेदकको नाउ ँ उ�लेख ग�रिदने गरी िमित 

२०६३।११।१६ मा िनण�य भई ज�गाधनीको नाउमँा 
नेपाल सरकारको नाउकँो ठाउमँा िनवेदकको नाउ ँउ�लेख 
गरी पजुा�मा समेत उ�लेख भइसकेपिछ रो�का रहेका 
िक.नं.का ज�गाह� ��ततु िववादबाट रो�का रा�नपुन� 
पया�� आधार र कारणसमेत नदिेखदँा कानूनबमोिजम 
रो�का रा�न नपन� भए रो�का रहेको उ� ज�गा फुकुवा 
ग�रिदन ुभनी िवप�ीका नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मिनराम �वाली
क��यटुर : सजंय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-०१२८, उ��ेषण / परमादेश, 
ह�रकृ�ण शाहसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर क�पनी िलिमटेड 
र िचिलमे जलिव�त्ु क�पनी िलिमटेड एउटै क�पनी 
नभई क�पनी ऐन, २०६३ अनसुार �थािपत �वत�� 
अि�त�व भएका छु�ाछु�ै पि�लक क�पनीको �पमा 
�थािपत भएको देिख�छ । यी दईु फरकफरक क�पनीको 
फरकफरक �ब�धप� र िनयमावली रहेको तथा स�चालक 
सिमित र सेयरधनीह� फरकफरक रहेको अव�था छ । 
क�पनीको छु�ाछु�ै कानूनी अि�त�व रहेको ह�दँा कुनै 
एउटा क�पनीले �दान गरकेो सिुवधाअनसुारकै मापद�ड 
सबैलाई समान �पमा लागू ह��छ भ�न िम�दैन । क�पनीको 
सेयर िनधा�रण गन� िवषय स�बि�धत क�पनीको �ब�धप� 
र िनयमावलीअनसुार साधारण सभाले िनधा�रण गन� 
िवषय दिेख�छ । तसथ� फरकफरक क�पनीको �पमा 
रहेका िचिलमे जलिव�त्ु क�पनी िलिमटेड र अपर 
तामाकोशी हाइ�ोपावर क�पनी िलिमटेडबीच तलुना गरी 
िचिलमे जलिव�त्ु क�पनी िलिमटेडले �दान गरसेरह 
क�तीमा प�चीस �ितशत सेयर कम�चारीह�लाई िदन ु
पद�छ भ�न िम�ने देिखदैँन । फरकफरक �ब�धप� र 
िनयमावलीअनसुार स�चािलत दईु पि�लक क�पनीको 
सेयर बाडँफाडँको कुरा एउटै मापद�डअनसुार ह�नपुद�छ 
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भ�ने कुनै कानूनी बा�यता नदेिखने ।
फरकफरक क�पनीका कम�चारीह�ले पाउने 

सिुवधा वा सह�िलयत फरक ह�न स�छ । यसलाई 
समानताको हक�ितकूल मा�न िम�दैन । समानताको 
हकलाई िनरपे� �पमा हेनु�  मनािसब ह�दैँन । अनिुचत 
भेदभाव गरी समान अव�थाका �यि�ह�का बीच 
प�पातपूण� वा फरक �यवहार ग�रएको छ, छैन भ�ने प�मा 
िवचार गरी सापेि�क �पमा समानताको हकको िन�पण 
ग�रन ुपद�छ । तसथ� �रट िनवेदकह�ले िचिलमे जलिव�त्ु 
आयोजनाका कम�चारीह�ले पाएसरह २५% सेयर 
नपाएको कारणबाट समानताको हकमा आघात पगेुको छ 
भ�ने स�झन िम�ने नदेिखने । 

क�पनीको सेयर कसरी बाडँफाडँ गन�, 
कसलाई कित सेयर �दान गन� भ�नेज�ता कुराह� 
क�पनी ऐन�ारा िनधा��रत दायरािभ� रही स�बि�धत 
क�पनीले िनधा�रण गन� िवषय देिख�छ । यसरी 
क�पनीले अपनाएको नीित र काय� स�चालन कितपय 
अव�थामा क�पनीको िहत अनकूुल नह�न पिन 
स�छन् । तर कानूनी �ावधानको �प��पमा उ�लङ्घन 
भएको नदेिखएस�म �यसमा अ� कसैले ह�त�ेप गन� 
नह�ने । क�पनीह� आआ�नो क�पनीको �ब�धप�को 
अधीनमा रही ि�याकलाप स�चालन गन� �वत�� रह�छन् । 
यस�कार क�पनी स�चालनस�ब�धी �ब�धप�अनसुारको 
आ�त�रक �यव�थापनको िवषयमा �वेश गरी असाधारण 
अिधकार �े�बाट उिचत अनिुचतस�ब�धी ��नको 
िन�पण गनु�  मनािसब देिखदँैन । यसका अित�र� नेपाल 
िव�त्ु �ािधकरण तथा मािथ�लो तामाकोशी हाइ�ोपावर 
प�रयोजनाका कम�चारीह�लाई छु�याइएको ३.८४% 
सेयर बाडँफाडँको काय�समेत स�प�न भइसकेको देिखन 
आएको छ । यस अव�थामा �रट िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी गनु� मनािसब नदेिखने । 

अतः कम�चारी स�चय कोषलगायतका 
ऋण लगानीकता� सं�थाह�सगँ मािथ�लो तामाकोशी 
जलिव�त्ु आयोजनामा कजा� �वाह गन� स�ब�धमा भएको 
स�झौता तथा अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेडको 
�ब�धप�मा भएको संशोिधत �यव�थाअनसुार अपर 
तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेड तथा नेपाल िव�त्ु 
�ािधकरणका कम�चारीह�का लािग मािथ�लो तामाकोशी 
जलिव�त्ु  आयोजनामा िनि�त �ितशत (३.८४%) मा 

सेयर लगानी गन� पाउने गरी सेयर बाडँफाडँ र िन�कासन 
भई उ� सेयर िलन इ�छुक िनवेदकह� समेतका अपर 
तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेड तथा नेपाल िव�त्ु 
�ािधकरणका कम�चारीह�ले समेत सेयर �ा� गरी सेयर 
बाडँफाडँ गन� काय� पिन स�प�न भइसकेको देिखयो । 
सेयर बाडँफाडँ गन� स�दभ�मा िनवेदकह�उपर भेदभाव 
वा असमान �यवहार गरकेो वा िनजह�को कुनै कानून 
�द� हक अिधकारमा आघात पगेुको दिेखन आएन । 
क�पनीले �ब�धप�मा उ�लेख गरबेमोिजम सेयर जारी 
गरी िवतरणस�ब�धी काय� गरकेो देिखएको र यसरी काम 
कारबाही गदा�  कुनै कानून�ितकूल गरकेो भ�ने दिेखन 
नआएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
िम�ने दिेखएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-०७०२, उ��ेषण / परमादेश, 
अजु�न�साद अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�चिलत कानूनमा उ�ोग वा आयोजना 
�भािवत �े�को कानूनी �पमा प�रभाषा नभएको 
अव�थामा उ�ोग �भािवत �थानीयको छनौट गन� काय� 
�यायोिचत आधारमा स�बि�धत क�पनीले नै गनु�पन� 
ह��छ । स�बि�धत क�पनीले �चिलत कानून तथा 
आयोजनाको वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन �ितवेदन 
(EIA) समेतको आधारमा उ�ोग �भािवत �थानीयको 
छनोट गरी सेयर बाडँफाडँ र िन�काशन गन�स�ने नै 
दिेख�छ । तसथ� ��ततु मािथ�लो तामाकोशी जलिव�त्ु 
आयोजनाको िमित २०६७।०६८ मा भएको िव�ीय 
�यव�थापनअनसुार सोही बेला क�पनीले आ�नो 
�ब�धप�मा संशोधन गरी क�पनीको पुजँी संरचना 
िनधा�रण गदा�  दोलखा िज�लाका �थानीय वािस�दालाई 
मा� �भािवत �े�का बािस�दा मानी क�पनीको जारी 
पुजँीको १० �ितशत सेयर छु�याएको काम कारवाहीलाई 
कानून�ितकूल वा भेदभावपूण� मा�न िम�ने नदेिखने ।

मािथ�लो तामाकोशी जलिव�त्ु आयोजनाको 
वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन �ितवेदन (EIA) मा 
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रामेछाप िज�लाको कुनै पिन �े�लाई उ� आयोजना 
�भािवत �े�मा उ�लेख नग�रएकोले �चिलत िधतोप� 
दता�  तथा िन�काशन िनयमावली, २०७३ को िनयम ९(४) 
को �प�टीकरणमा ग�रएको प�रभाषािभ� िनवेदक बसोबास 
गरकेो रामेछाप िज�ला मािथ�लो तामाकोशी जलिव�त्ु 
आयोजनाको �भािवत �े�को �पमा समेिटन आउने 
नदेिखने । 

समानह�का बीच असमान �यवहार भएमा 
समानताको हक�ितकूल ह�न जा�छ । असमान वा 
फरकफरक अवि�थितका मािनसका स�ब�धमा पिन 
सबै अव�थामा समान �यवहार ग�रन ु पद�छ भ�ने 
नह�ने । कुनै िवपि� वा दघु�टना भएमा त�लो तटीय �े�मा 
असर पछ�  भ�ने तक� का आधारमा मा� आयोजना �भािवत 
�े� िनधा�रण ग�रने कुरा तक� पूण� ह�दँनै । ��य� �पमा 
परकेो वा पन� �भावलाई हेररे �भािवत �े�को िनधा�रण 
ह�ने गद�छ, दघु�टना वा �ाकृितक िवपद ्को प�रक�पना गररे 
�भािवत �े�को िनधा�रण नह�ने । 

उ�ोग �भािवत �े�को कानूनी �पमा प�रभाषा 
गरकेो नदिेखएको, उ�ोग �भािवत �े�को छनोट गन� 
अिधकार आयोजनालाई भएअनसुार िवप�ी आयोजनाको 
आ.व. ०६७/०६८ मा भएको िव�ीय �यव�थापनअनसुार 
नै क�पनीको �ब�धप�मा संशोधन गरी क�पनीको पुजँी 
संरचना िनधा�रण गदा�  दोलखा िज�लालाई �भािवत �े� 
तोिकसकेको पाइएको, �ब�धप�को वैधता स�ब�धमा ��न 
उठाइएको नदेिखएको तथा आयोजनाको वातावरणीय 
�भाव मू�याङ्कन �ितवेदनबाट िनवेदक बसोबास 
रहेको िज�ला रामेछापलाई आयोजना �भािवत �े� 
भनी समेिटएको नदेिखएको ह�दँा िनवेदक बसोबास गरकेो 
िज�ला रामेछापलाई �भािवत �े� मानी सेयर छुट्याउन ु
भनी आदशे जारी गनु�  उिचत नदेिखने । 

कुनै िवकास आयोजनाको सेयर बाडँफाडँ 
गन� िवषय �वयम् मा �यि�को मौिलक हक अिधकार वा 
कानूनी हकको िवषय ब�दैन । क�पनी ऐन, �ब�धप�का 
सत�ह� र िधतोप�स�ब�धी कानूनी �ावधानका आधारमा 
सेयर बाडँफाडँको िवषय िनयमन र �यव�थापन 
ह��छन् । �यस�कारका कुनै कानूनी �ावधानको �ितकूल 
काम कारबाही भएको छ भ�ने िजिकर ��ततु ह�न आएको 
देिखदैँन । त�यगत �पमा �ािविधक मू�याङ्कनका 
आधारमा �भािवत �े� यिकन ग�रनपुन� ह�दँा यसलाई यस 

अदालतको असाधारण �े�ािधकारबाट िन�पण ग�रने 
िवषयको �पमा �हण गनु�  मनािसब नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने देिखएन । 
��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-०६७१, उ��ेषण, �काश पराजुली 
िव. कम�चारी स�चय कोष, ि�देवीमाग� ठमेलसमेत 

कम�चारी स�चय कोष ऐन, २०१९ को �योजनका 
लािग कम�चारी स�चय कोषमा काय�रत कम�चारी र उ� 
कोषको स�चयकता�को �पमा रहेका अ�य रा��सेवकलाई 
समेिटएको दिेख�छ । संवैधािनक पद, िनजामती, �हरी, 
जङ्गी, िश�क तथा स�ंथानमा काय�रतसमेत सबैलाई 
समेिटएको उि�लिखत प�रभाषालाई मा� हेररे सबै 
समान ह�न् र सबैका हकमा समान सिुवधा ह�नपुद�छ 
भिनयो भने तक� पूण�, यथाथ�परक र व�तवुादी �ि�कोण 
ब�दैन । यी फरकफरक सेवाका र फरकफरक हैिसयतका 
रा��सेवकह�लाई एउटै मापद�ड अपनाएर सबैलाई 
समान िकिसमको सेवाका सत� वा सिुवधा िनधा�रण गन� 
िम�दैन । कम�चारी स�चय कोष ऐन, २०१९ को दफा 
२(ख) ले स�चयकता� भनी जनाउने अथ�मा कम�चारी भनी 
उ�लेख गरकेो कुराका आधारमा नै यसलाई िनरपे� �पमा 
समानताको हकको िवषय बनाउन ुमनािसब नदेिखने ।

कम�चारी स�चय कोषमा काय�रत 
कम�चारीको सेवा सिुवधा स�ब�धमा छु�ै कानून रहेको 
पाइ�छ । यसको स�चालक सिमित वा �यव�थापनले 
कानूनको अधीनमा रही अ�य क�पनीमा ऋण लगानी गदा�  
कोषमा काय�रत कम�चारीको लािग थप सिुवधाको �यव�था 
गन�स�ने नै देिख�छ । िनवेदक तथा कम�चारी स�चय 
कोषका कम�चारीह�को सेवा, सत�, सिुवधालगायत सेवाको 
�कृित नै आधारभूत �पमा फरक देिख�छ । छु�ाछु�ै सेवा 
सिुवधास�ब�धी कानूनअ�तग�त रहेका िविभ�न िनकायमा 
काय�रत िनवेदकसमेतले स�चयकता�को हैिसयतले 
स�चय कोषका कम�चारीसरह सिुवधामा दाबी गन� 
नस�ने । मािथ�लो तामाकोशी जलिव�त्ु आयोजनामा 
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कजा� �वाह स�ब�धमा अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर 
क�पनी िलिमटेडसगँ भएका स�झौताअनसुार उ� 
आयोजनाको सेयर ऋण�दायक सं�थाको कम�चारीलाई 
केही बढी सं�यामा ख�रद गन� अवसर �दान ग�रएको 
देिख�छ । क�पनीको िव�ीय �यव�थापन िमलाउने 
स�दभ�मा लगानी �यव�था गन� सं�थाका कम�चारीसरह नै 
अ�य स�पूण� स�चयकता�लाई सिुवधा िदइन ुपछ�  भ�न ुउिचत 
नह�ने । नेपालको अ�त�रम   संिवधान, २०६३ तथा 
�चिलत नेपालको संिवधान (२०७२) ले मौिलक हकको 
�पमा �दान गरकेो समानताको हकलाई िनरपे� �पमा 
हे�रन ु ह�दँैन । समान अव�थाका �यि�ह�का बीचमा 
समान �यवहार ग�रन ु पछ� , असमानह�काबीच समान 
�यवहार ग�रदा असमानताकै प�ृठपोषण ह�ने अव�था पिन 
रहन स�दछ । �यसैले समानताको हकलाई िनरपे� �पमा 
हेन� िम�ने देिखदँैन । प� (पा�)को कानूनी अवि�थितका 
आधारमा समानतास�ब�धी अवधारणाको �योग ग�रन ु 
पन� ।

कम�चारी स�चय कोषसमेतका लगानीकता�ले 
मािथ�लो तामाकोशी जलिव�त्ु आयोजनामा कजा� �वाह 
गदा�  भएका स�झौता तथा अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर 
िलिमटेडको िव�ीय �यव�थापन स�ब�धमा नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद ्बाट िमित २०६६।१२।१७ मा 
भएको िनण�यअनसुार िवशेष ��ताव पा�रत गरी क�पनीको 
�ब�धप�मा संशोधन गद� कम�चारी स�चय कोषका 
कम�चारीलगायत प�रयोजनामा कजा� �वाह गन� सं�थाका 
कम�चारीह�को लािग सेयर लगानी गन� पाउने सीमा 
िनधा�रण ग�रएको देिख�छ । क�पनीमा लगानी गरी क�पनी 
�थापनामा भूिमका िनवा�ह गन� �यि� वा सं�थाले लगानी 
गरकेो अनपुातमा सेयर सं�या िनधा�रण गन� ग�रएको 
ह��छ । यही मा�यता र �चलनअनसुार िवप�ी 
क�पनीको सेयर बाडँफाडँ ग�रएको पाइयो । यसरी 
सेयर बाडँफाडँ गदा�  कुनै कानून�ितकूल काय� 
भएको र �रट िनवेदकको हक अिधकारमा आघात 
पा�रएको भ�ने देिखदैँन । कानूनबमोिजम क�पनीको 
सेयर बाडँफाडँ ग�रएको पाइयो । सो सेयर बाडँफाडँ 
�ि�यामा िनवेदकउपर अनिुचत िवभेद ग�रएको अव�था 
नदेिखने । 

अतः अपर तामाकोशी हाइ�ोपावर िलिमटेडको 
�ब�धप�मा भएको संशोिधत �यव�थाअनसुार 

कम�चारी स�चय कोषमा काय�रत कम�चारीलगायत ऋण 
लगानीकता� सं�थाका कम�चारी र कम�चारी स�चय कोषका 
स�चयकता�का लािग मािथ�लो तामाकोशी जलिव�त्ु 
आयोजनामा िनि�त �ितशतमा सेयर लगानी गन� पाउने 
गरी सेयर बाडँफाडँ भएको र सेयर िलन इ�छुक स�बि�धत 
स�चयकता�ह�ले सेयर �ा� गरी सेयर बाडँफाडँ गन� काय� 
स�प�न भइसकेको देिखयो । सेयर बाडँफाडँस�ब�धी 
काय�बाट िनवेदकलगायतका स�चयकता�को कुनै �कारको 
कानूनी हक अिधकार हनन् भएको देिखन आएन । यस 
अव�थामा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७१- WO-०९७७, परमादेश, िवजयकुमार 
रायसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

िनवेदकले उ�लेख गरबेमोिजम कुनै िवधेयकले 
�यव�थािपका संसद ्को बैठकमा �वेश पाएको वा य�तो 
िवषयव�त ुभएको कुनै पिन िवधेयक सिमितमा दता� भएको 
छैन र सो िवषयमा कुनै सिमित वा संसद ्मा छलफल 
भएको छैन भ�नेसमेत �यव�थािपका संसद् सिचवालयको 
िलिखत जवाफ देिख�छ । यसरी िनवेदकले चनुौती िदएको 
िवधेयक �यव�थािपका ससंद ्बाट िफता� भइसकेकोले 
�यव�थािपका संसद ्को कुनै पिन सिमितमा उ� िवधेयक 
िवचाराधीन अव�थामा रहे भएको नदिेखने । 

तसथ�, �रट िनवेदकले �यव�थािपका संसद ्बाट 
पा�रत ह�नबाट रोिकपाउ ँभनी दाबी िलएको िवधेयक “पूव� 
पदािधकारी तथा िविश�ट �यि�लाई सिुवधा र सरु�ा �दान 
गन� स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको िवधेयक, २०७१” 
�यव�थािपका संसद् बाट िफता� भइसकेकोले ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य नै समा�त भइसकेको देिख�छ । अतः 
��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७२-CI-००३८, िनषेधा�ा / परमादेश, 
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�दीपकुमार शाही िव. काठमाड� महानगरपािलका, 
बागदरबारसमेत 

काठमाड� महानगरपािलका काया�लयको िमित 
२०५७।१०।२५ तथा ऐ. १५ नं. वडा काया�लयको िमित 
२०५७।११।३ को प�मा काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१५ अ�तग�त लखितथ�मा रहेको साव�जिनक ज�गा 
सािबक �वय�भ ुड�ल ुवडा नं. ६(क) िक.नं. ७७ को पत� 
ज�गाम�ये अ�दाजी ल�बाई ५० िफट र चौडा ४० िफट 
ज�गा यवुाह�को बौि�क एवम्  मानिसक िवकासका लािग 
भोगचलन गन�, कसैलाई हक ह�ता�तरण गन� निम�ने, 
सिँधयारह�लाई मका� पन� काम किह�यै नगन� गरी िवप�ी 
चागल यवुा �लबलाई भोगचलनका लािग �वीकृत िदएको 
देिखयो । यसरी चागल यवुा �लबलाई सािबक िक.नं.७७ 
हाल िक.नं.८६ को ज�गाम�ये ५० िफट ल�बाई, 
४० िफट चौडाई ज�गा हक ह�ता�तरण ग�रिदएको 
नभई साव�जिनक ज�गा �योग गन�स�म िदएबाट �रट 
िनवेदकको अिधकारमा आघात प�ुयाएको देिखन 
नआउने । िवप�ी चागल यवुा �लबले उ� ज�गामा भवन 
िनमा�ण गन� काय� हाल नभएको भनी िलिखत जवाफ 
िफराएको दिेख�छ । यिद भवन िनमा�णको काय� ह�न लागेको 
भए सोको िजिकर पनुरावेदकले पनुरावेदनप�मा िलन ु
पन�मा िजिकर िलन सकेको पाइदैँन । तसथ� चागल यवुा 
�लबले हालस�म कुनै भवन िनमा�ण ग�रसकेको अव�था 
नदेिखनकुा साथै िनवेदकलाई बाटो िनकासमा �ितकूल 
असर परकेोसमेत देिखन आएन । िनषेधा�ाको िनवेदन 
कुनै �यि� वा नाग�रकको कानून�द� हकािधकार आघात 
पन�स�ने आशङ्काको ि�थितमा आकिष�त ह�न आउने 
देिख�छ । िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो सािबक 
िक.नं. ७७ हाल िक.नं. ८६ को ज�गा �रट िनवेदकको हक 
भोगको नभई सरकारी पत� भ�ने देिखएकाले सो ज�गामा 
�रट िनवेदकको िनिव�वाद हक रहेको छ भ�ने अव�था पिन 
देिखन आएन । अत: िनवेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।२५ मा 
भएको आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७३-CI-१४२६, िनषेधा�ा, जयमाला देवी िव. 

जले�र नगरपािलकाको काया�लय, महो�रीसमेत 
िनवेदक�ारा जनु िवषय उठाइएको छ �यस बारमेा 

हेदा� सडक �ेभिलङ्ग गन� काय� नै स�प�न भएको देिखएको 
अव�थामा आशङ्काको ि�थित िव�मान रहेको भ�न 
िमलेन । िवप�ी जले�र नगरपािलका काया�लय, महो�रीले 
सडक �ेभिलङ्गको काय� स�प�न भइसकेको भनी िफराएको 
िलिखत जवाफलाई यी पनुरावेिदकाले आ�नो पनुरावेदन 
िजिकरमा सडक �ेभिलङ्गको काय� स�प�न भइसकेको 
छैन । मेरो ज�गामा माटोले पनु�, �ेभिलङ्ग गन� 
काम गन�स�ने आशङ्काको ि�थित अझस�म 
िव�मान नै छ भनी ख�डन गन�सकेको अव�था पिन 
पाइदैँन । य�तो अव�थामा सव� न�साअनसुारको 
साव�जिनक सडक छाडी मेरो िनजी ज�गा अित�मण गरी 
सो भएर सडक िनमा�ण गन� गराउने िवप�ीह�को बदिनयत 
रहेको भ�ने पनुरावेिदकाको पनुरावेदन िजिकरिसत सहमत 
ह�न सिकएन । अत: िनवेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०७३।३।१४ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सदुीपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७३-CI-००७९, िनषेधा�ा, गणेशबहादुर बुढा 
िव. रा�ी अ�चल अ�पताल �शासन काया�लय, तु�सीपुर 
दाङसमेत 

पनुरावेदकले आ�नो घर िक.नं.७२ 
मा रहेको िजिकर िलएको भए पिन सो कुरालाई 
िवप�ी रा�ी अ�चल अ�पतालले �वीकार गरकेो 
दिेखदैँन । रा�ी अ�चल अ�पतालको ज�गा अित�मण गन� 
हक कसैलाई ह�दँनै । भोग वा सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोग वा अ�य कसैले केही कुरा लेखेको छ भ�दैमा 
िनवेदकलाई िनिव�वाद हक �ा� ह��छ भ�न िमलेन । यसरी 
िवप�ी रा�ी अ�चल अ�पतालको आ�नो हक �वािम�व 
िभ�को िक.नं. ७८, ८५, २६८४ को ज�गाह�मा केही 
�यि�ह�ले अित�मण गरी बनाएको घर टहरा हटाउन 
भनी �कािशत सूचनाले यी पनुरावेदकको हकमा आघात 
पन� आशङ्का रहेको शङ्कारिहत तवरबाट भ�न िम�ने 
दिेखएन । अत: िनवेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी 
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पनुरावेदन अदालत तुलसीपरुबाट िमित २०७२।१२।२३ 
मा भएको आदशे िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सदुीपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०६८-CI-१४३४, परमादेश, इ��ाकुमारी चौधरी 
िव. िज�ला �हरी काया�लय, क�चनपुरसमेत 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
३ बमोिजम कुनै पिन अपराधको जाहेरी दखा��त दता� 
गन� दािय�व �हरी काया�लयको ह�ने �प� उ�लेख रहेको 
छ । सोहीबमोिजम �हरीले कुनै पिन घटनाको स�ब�धमा 
�ारि�भक जाचँबझुको �ममा अपराध घटेको दिेखएको 
अव�थामा अनसु�धान तथा तहिककात गन� हो । िज�ला 
�हरी काया�लय, क�चनपरुले पीिडत L कुमारी (नाम 
प�रवित�त) लाई करणी भएको छ छैन भ�नेसमेतको 
शारी�रक परी�ण गरी �ितवेदन पठाइिदनका लािग 
महाकाली अ�चल अ�पताल क�चनपरु पठाएको िमिसल 
संल�न च.नं.१६९३ िमित २०६८।७।१८ को प�बाट 
देिख�छ । िनवेदकको शारी�रक परी�णबाट जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको वारदात बनावटी कपोलकि�पत 
भएको �ारि�भक अनसु�धानबाट दिेखएको भ�ने िवप�ी 
�हरी काया�लयको िलिखत जवाफबाट देिखदँा �रट िनवेदन 
खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको आदशे 
अ�यथा भएको नदेिखने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
िनवेिदकाको मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� अव�था िव�मान रहेको नदेिखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट 
िमित २०६८।९।२५ मा भएको आदशे िमलैकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः न�दिकशोर �साद यादव
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०६७-CI-१३०७, परमादेश, ह�र�साद पोखरले 
िव. �काश सापकोटा 

िव�ालय �यव�थापन सिमितले िमित 

२०६७।६।९ मा िनयिु�को लािग िसफा�रस गरकेो तथा 
��यथ� िनवेदकले िनयिु�को लािग िमित २०६७।७।६ मा 
िनवेदन िदएको देिखदँा ३० िदनिभ� नै ��यथ� िनवेदकको 
िनवेदन परकेो ��ट �पमा देिखनकुा साथै यसबाट िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २२(ङ) को उपिनयम 
११ नं. को िवपरीतको भएको भ�ने अव�था आउदैँन । 
साथै िववािदत पदमा अ� कुनै िश�क िनयिु� ह�नभुएको 
अव�थासमेत रहे नभएको ह�दँा य�तो प�रि�थितमा 
िवल�बको िस�ा�त पिन लागू नह�ने । 

कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी परी�ाको 
सबै चरणमा सफल भएका उ�मेदवारलाई िनयिु� निदई 
अनाहकमा िनयिु� िदने िवषय ल��याई �र� पद खाली 
राखी िव�ालयसमेतलाई असर पान� र एउटा सफल 
तथा छनौट भइसकेको यो�य उ�मेदवारलाई रोजगारीको 
अवसरबाट वि�चत ह�ने गरी विृ� िवकाससमेतलाई 
अव�� पान�  काय� गनु�   ��यथ� िनवेदकको रोजगारीको 
अिधकारसमेतमा िज�ला िश�ा काया�लयदेिख �यव�थापन 
सिमितले जानीजानी अनदेखा गरकेो बिुझन आउने ।

आफँैले िव�ापन गन�, परी�ा िलने, नितजासमेत 
�कािशत गन� र पिछ त�यपरक तथा व�तपुरक आधारिबना 
नै िनयिु� िदन िम�दैन भ�ने तक�  आफँैमा कानूनसङ्गत 
दिेखदैँन । यी य�ता काय�बाट िनयिु� िदने काय�मा सरोकार 
रा�ने िव�ालय �यव�थापन सिमित एवम्  छनोट सिमतका 
सद�यसमेतले आफूखसुी �यवहार गरकेो तथा िविधको 
शासन�ित अनादर गरकेो स�ुप� दिेखन आउने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
िनवेदकलाई िव�ालयको �ा.िव. िश�क पदमा िनयिु� 
गरी सो िव�ालयमा हािजर गराई काममा लगाउन ु भनी 
परमादेशको आदेश जारी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाको िमित २०६७।१२।२४ को आदेश िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः न�दिकशोर�साद यादव
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CR-१९११ र ०७२-CR-१९१२, 
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सरकारी छाप द�तखत िकत�, सरोज थापा िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरका िव. िनम�ल सुवेदीसमेत

बरामदी मचु�ुकामा नगरपािलकाको सद�य 
वा �ितिनिध, �थानीय भ�भलादम्ी, घरधनी रोहवरमा 
नराखी क�स�टे�सीको कम�चारी मा� राखी खडा ग�रएको 
खानतलासी  बरामदी मचु�ुका मलुकु� ऐन, अ.बं.१७२(४) 
नं. को कानूनी रीत पगेुको नदेिखने ।

क�स�टे�सीको काय� �कृितबाट नै �यहा ँ
िविभ�न िकिसमका कागजप�ह� ��ततु ह�न आउन ु
�वाभािवक देिख�छ । यस अव�थामा बरामद भएका 
उ� कागजप�ह�मा कुनै सरकारी अड्डाको छाप तथा 
कुनै सरकारी अड्डाको हािकमको द�तखत भएकोसमेत 
नदेिखदँा सरकारी कागजात िकत� गरकेो मा�न मनािसब 
नह�ने ।

िकत� कागजको महलको १२ नं. िवपरीतको 
कसरु गरकेो देिखनको लािग बरामद भएका कागजातह�मा 
सरकारी अड्डाको छाप तथा सरकारी अड्डाको 
हािकमको सिहछाप लािग �मािणत भएको कागज िकत� 
गरकेो देिखनपुन� ।

सिवना �े�ठले मौकामा गरकेो कागजलाई स�ु 
अदालतसम� उपि�थत भई समिथ�त ह�ने गरी बकप� 
गरकेो नदेिखदँा अनसु�धानका �ममा �हरीसम� िनजले 
गरकेो कागज बेहोरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नदेिखने ।

अतः �ितवादी सरोज थापाले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो त�य �माणबाट पिु�ट ह�न 
आएको नदिेखदँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।०४।२८ मा मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको ९ र १२ 
नं. बमोिजम �.५०।- ज�रवाना र थप १ वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०१।०७ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई पनुरावेदक / 
�ितवादी सरोज थापाले अिभयोग माग दाबीबाट सफाई 
पाउने देिखन आउने । 

�ितवादी सरोज थापाले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा बयान गदा�समेत यी 
�ितवादी िनम�ल सवेुदीउपर दोषारोपण गन�सकेको 
देिखदैँन । पिछ िमित २०६८।०५।०२ मा िज�ला 

�शासन काया�लयमा िनवेदन िदई नाम उ�लेख गरकेो 
र सोही आधारबाट पूरक अिभयोगप� दायर भएको 
दिेख�छ । �ितवादीको नामको न�कली सिट� िफकेट 
बरामद ह�दँमैा िनजले कसरु गरकेो िन�कष� िनका�न ु
मनािसब ह�दैँन । �ितवादीले अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा बयान गदा�समेत आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । सो इ�कारी बयान िनजका 
सा�ीको बकप�बाट समेत समिथ�त भएको अव�था 
छ । तसथ� �ितवादी िनम�ल सवेुदीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।०१।०७ मा भएको फैसला सो हदस�म मनािसब 
दिेखन आउने । 

�ितवादी �ितमा पौडेल, सरोज थापाले 
स�चालन गरकेो िनमास क�स�टे�सीको लेखाको कम�चारी 
हो भ�नेस�म दिेख�छ । न�कली कागजात तयार गन� काममा 
यी �ितवादीको संल�नता रहेको भ�ने त�य सहअिभय�ुको 
बयानलगायतका कागजातबाट ख�ुन आएको देिखदैँन । 
िमित २०६८।०५।०२ मा िज�ला �शासन काया�लयमा 
शाि�त सरु�ाको लािग भनी िनवेदन िददँा नाम उ�लेख 
गरेको आधारमा िनजउपर पूरक अिभयोग लगाई म�ुा दायर 
भएको देिख�छ । िनजले न�कली कागजात बनाएको भ�ने 
कुनै िव�वसनीय �माण छैन । क�स�टे�सीमा काम गन� 
कम�चारी भएको आधारमा मा� िनजले कसरु गरकेो भ�न ु
उिचत ह�दैँन । अनमुािनत आधारमा मा� �ितवादीलाई 
दोषी ठहर गनु�  उिचत ह�दैँन । िनज �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । सो इ�कारी 
बयान िनजका सा�ीको बकप�बाट समिथ�त भएको 
छ । तसथ�  �ितवादी �ितमा पौडेलले अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मनािसब दिेखन 
आउने ।

�ितवादी िव�ण ु िशवाकोटी िनमास 
क�स�टे�सीमा काया�लय, सहायकको �पमास�म 
काम गन� कम�चारी देिख�छन् । सो पद पिन ३/४ 
मिहनाअिघ नै िनजले छािडसकेको भ�ने देिख�छ । 
िनजको कामको �कृितबाट िनज न�कली कागजात 
खडा गन� काय�मा संल�न ह�ने �वाभािवक अव�था 
दिेखदैँन । िनजले न�कली सिट� िफकेट बनाएको भ�ने 
कुनै भरपद� �माण पेस ह�न आएको पाइएन । अनमुानको 
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आधारमा मा� कसरुदार ठह�याउन िम�दैन । आफूले 
न�कली कागजात बनाउने काय� नगरकेो भ�ने िनजको 
इ�कारी बयान रहेको छ । सो इ�कारी बयान बेहोरा 
िनजका सा�ीको बकप�बाट पिु�ट भएको देिख�छ । 
तसथ� �ितवादी िव�ण ु िशवाकोटीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।०१।०७ मा भएको फैसला मनािसब नै देिखन 
आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र कारणह� 
समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादीह�ले अिभयोग  
दाबीअनसुारको  कसरु   गरकेो  पिु�ट ह�न आएको 
नदेिखदँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।०४।२८ मा �ितवादी सरोज थापालाई मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको महलको १ नं.अनसुारको कसरु गरकेो 
ठह�याई सोही महलको ९ नं. बमोिजम �.५०।- (पचास 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र १२ नं. बमोिजम थप १ (एक) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।०१।०७ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही 
उ�टी भई पनुरावेदक / �ितवादी सरोज थापाले अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� िनम�ल 
सवुेदी र िव�ण ुिशवाकोटीलाई िकत� कागजको महलको ९ र 
१२ नं. बमोिजम जनही �.५०।- (पचास �पैया)ँ ज�रवाना 
र थप १ (एक) वष� कैद सजाय ह�ने र अका� �ितवादी 
�ितमा पौडेललाई िकत� कागजको महलको ९ नं. बमोिजम 
�.५०।- (पचास �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०४।२८ 
मा भएको फैसला सो हदस�म उ�टी भई िनजह�ले 
सफाई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।०१।०७ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६९-CI-०४१२, ०६९-CI-०९७६, अशं, 
रामहपा�  अिहर िव. कोइली अिहर र कोइली अिहर िव. 
रामहपा�  अिहर 

पनुरावेदक �ितवादी कोइली अिहरका पित 
कामता अिहरले िक.नं. १३४, २३६ र ५४ को स�पि� 
पनुरावेदक वादीले एकलौटी खान पाउने गरी म�जरुी 
जनाइसकेप�ात् िनजको म�ृयपुिछ िनजक� प�नी कोइली 
अिहरले पितले गरकेो �यवहारलाई अ�यथा हो भनी भ�न 
िम�ने अव�था नरहने ह�दँा वादीले बकसप�बाट �ा� गरकेो 
िक.नं. १३४, २३६ र ५४ नं. को ज�गामा अंशब�डाको 
१८ नं. बमोिजम ब�डा नला�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

पनुरावेदक वादीको नाममा दता� रहेका िक.नं. 
९ र १३ का ज�गा सािबकमा घरवास िम�हाको भई 
वादीले िनजी �पमा भोगचलन गरी आएको घर ज�गा 
भएकोले बाडँफाडँ गनु�पन� होइन भनी वादीले िजिकर 
िलएको दिेख�छ भने उ� ज�गा बाडँफाडँ ह�नपुद�छ भ�ने 
�ितवादीको कुनै िजिकर रहेको पाइदँनै । उ� ज�गा पैतकृ 
नभएको तथा यी वादी �ितवादी दवैु प�को सगोलको 
भोग रहेकोसमेत नदेिखएको र �ितवादीको ब�डा गनु�पन� 
कुनै िजिकर नै नरहेको अव�थामा उ� ज�गा ब�डा गन� 
पन� अव�था नदेिखदँा ब�डा गनु�पन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला सो हदस�म िमलेको 
दिेखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट पनुरावेदक 
वादी रामहपा� अिहरको नाम दता�को िक.नं. ९ र १३ को 
ज�गा ब�डा ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको िजिकर नै नरहेको 
अव�थामा उ� ज�गासमेत ब�डा गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०६९।२।२२ को फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा 
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-०२१२, स�ब�ध िव�छेद, �भु महतो 
िव. �योित कुशवाहा

�ितवादी �योित कुशवाहले यी पनुरावेदक वादी 
�भ ुमहतोसगँ अशं निलई वािष�क वा मािसक खच� भराइपाउ ँ
भनी िनवेदन िदएको वा दाबी िलएको िमिसल �माणबाट 
नदेिखएको अव�थामा यी पनुरावेदक वादी �भ ु महतो र 
��यथ� �ितवादी �योित कुशवाहबीच लो�ने �वा�नीको 
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स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहर गदा�  वादी �ितवादीबाट पेस 
भएको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट २ 
भागको १ भाग अंश �ितवादी �योित कुशवाहले भराई 
िलन पाउने गरी ठहर फैसला गनु�पन�मा ��यथ� �ितवादी 
�योित कुशवाहले यी पनुरावेदक वादी �भ ुमहतोबाट दो�ो 
िववाह गरी नगएस�म मािसक �.६,०००।- मानाचामल 
खच� भराई िलन पाउने गरी भएको स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७०।११।२५ को फैसलामा 
दाबी नै निलएको कुरामा अदालतले िनण�य नगन�”  भनी 
पनुरावेदक �ितवादी शोभाका�त िम�, ��यथ� वादी 
देविकवतीदेवी मधैनी धनकुाइनसमेत भएको लेनदेन 
जालसाज िकत� (नेकाप २०४७ अङ्क ४ िन.नं. ४१२० 
प�ृठ २४७) मा यस अदालतको पूण� इजलासबाट िमित 
२०४७।०४।१६ मा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
�या�या�मक �िुट भएको देिखएकाले सो फैसला िमलेको 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी �योित 
कुशवाहले तायदाती फाटँवारी पेस गरी वादी �भ ुमहतोले 
पेस गरकेो तायदाती फाटँवारी सनुाएप�ात् समेत आफूले 
अशं निलने र मानाचामल भराई िल�छु भ�ने बेहोराको 
कुनै कागज गरकेो वा कुनै िनवेदन िदएकोसमेत िमिसल 
कागजबाट नदेिखएको र मानाचामल भरी पाउनका लािग 
मानाचामल भराइपाउ ँ भनी �ितवादीले चाहना रा�नपुन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको देिखदँा सो कानूनी 
�यव�थाको िवपरीत ��यथ� �ितवादी �योित कुशवाहले 
यी पनुरावेदक वादी �भ ु महतोबाट दो�ो िववाह गरी 
नगएस�म मािसक �.६,०००।- मानाचामल खच� भराई 
िलन पाउने गरी भएको स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७०।११।२५ को फैसला यी पनुरावेदक वादी 
�भ ुमहतो र ��यथ� �ितवादी �योित कुशवाहबीच लो�ने 
�वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठह�याएको हदस�म 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने र दो�ो िववाह गरी नगएस�म 
मािसक �.६,०००।- मानाचामल खच� भराई िलन पाउने 
ठह�याएको हदस�म िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही 
उ�टी भई लो�ने �वा�नीकाबीच स�ब�ध िव�छेद ह�ने भएमा 
अशं ब�डा गन� लगाएर मा� स�ब�ध िव�छेद ह�ने िनण�य 
गनु�पन� भ�ने मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीका महलको दफा 

४क. को बा�या�मक कानूनी �यव�थाबमोिजम ��यथ� 
�ितवादी �योती कुशवाहले यी पनुरावेदक वादी �भ ु
महतोबाट पेस गरेको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
स�पि�बाट २ भागको १ भाग स�पि� अशंब�डा गरी 
छुट्याई िलन पाउने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन रे�मी
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CI-०७१५, उ��ेषण, 
शारदादेवी अ�वालसमेत िव. आ�त�रक राज�व काया�लय, 
धरान सुनसरीसमेत 

समान कानूनी �यव�था रहेको वत�मान आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १०४ ले कर ब�यौता रा�ने 
�यि�को स�पि�बाट करको रकम असलुउपर गन� पाउने 
ह�नाले आ�त�रक राज�व काया�लय, धरानबाट सिवता 
उदासको नाउकँो िक.नं. २० को ०-६-० ज�गा र सोमा 
बनेको घरसमेत मालपोत काया�लय, सनुसरीमा बेचिबखन 
गन� नपाउने गरी रो�का राखी सो स�पि�मा दाबी िसज�ना 
गरी िनज करदातालाई ब�यौता रकम ितन� बझुाउन 
पटकपटक प�ाचार गरी सूचना िदई उ� दफा १०४ को 
�ि�या पूरा गदा� पिन व�यौता राज�व बझुाएको नदिेखने । 

िमिसल संल�न �माण कागजबाट यी 
पनुरावेदकह� कर दािखला गन� करदाता ह�न् भ�ने पिन 
दिेखन आएको छैन । आ�त�रक राज�व काया�लयलेसमेत 
यी पनुरावेदकह�बाट कर दािखला गराउन कारबाही र 
िनण�य गरकेो भ�ने पिन दिेखदैँन । यी पनुरावेदकह�लाई 
कर दािखला गन� स�ब�धमा दािय�व िसज�ना गन� गरी 
िवप�ी काया�लयबाट काम कारबाही भएकोसमेत नपाइने । 

सरकारी राज�व ब�यौता रकम 
असलुीस�ब�धीमा दाबी िसज�ना गरी सिकएको स�पि� 
उ� िक.नं. २० को ०-६-० घरज�गा आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १०४ र १०५ ले िदएको अिधकारबमोिजम 
आ�त�रक राज�व काया�लय, धरान सनुसरीले साव�जिनक 
�पमा िललाम िब��को लािग सूचना �कािशत गरी 
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ब�यौता कर असलुीको काम कारबाही कानूनअन�ुप 
देिखन आई कुनै कानूनी �िुटसमेत नदेिखने । 

तसथ�, ��ततु म�ुाबाट िववािदत ज�गामा 
यी पनुरावेदकह�को िनिव�वाद हक िसज�ना नभएको,   
आ�त�रक राज�व काया�लय�ारा �कािशत सूचना 
कानूनस�मत छैन भ�ने व�तिुन�ठ आधारसमेत 
पनुरावेदकह�ले दखेाउन सकेको एकाितर दिेखदैँन भने 
अक�तफ�  यी पनुरावेदकह� यसै िवषयको स�ब�धमा यस 
अदालतबाट भएको फैसलाको मह�वपूण� त�य लकुाई 
उपचार मा�न आएको देिखदँा िनवेदन दाबी खारेज ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६९।३।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-०२८८, ०७२-RC-०१९२, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. राकेश चौधरी र नेपाल 
सरकार िव. िभ�खु चौधरी 

कत��य गरी मारेकोमा सािबत भएको र मतृकको 
घा केस फाराम तथा लासजाचँ मचु�ुकामा परकेो घाउ 
चोट धा�रलो हितयारले काटेकोसमेत दिेखएबाट �ितवादी 
िभ�ख ु चौधरीले आ�नी भाइ बहुारीलाई िज��याएको 
�रसको कारणले बाटोमा िहिँडरहेको मतृकलाई बोलाई 
धा�रलो हितयारले हानी काटी कत��य गरी मारकेो पिु�ट 
ह�न आएको दिेखदँा िनज �ितवादी िभ�ख ु चौधरीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६९।७।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने । 

�ितवादीले वासदुवे भ�ने राकेश चौधरीले 
दाबीको कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेा छन् । िमित 
२०६१।१।३१ को वारदातउपर २०६५ सालमा 
िकटानी जाहेरी परकेोमा मतृकलाई मान� काय�मा 
�ितवादी वासदेुवसमेतको संल�नता भएको �प�ट आधार 
कारणसमेत िमिसल संल�न कागजातबाट देिखएको छैन । 
सहअिभय�ुतको पोल बयान भरपद� �माणबाट पिु�ट ह�न 
सिकएको देिखएन । य�तो अव�थामा केवल शङ्काको 

भरमा �यानज�तो कसरुमा �ितवादी बासदेुव भ�ने 
राकेश चौधरीलाई सजाय गन� �यायसङ्गत नदेिखएकोले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ�, उि�लिखत आधारकारणबाट �ितवादी 
िभ�ख ु चौधरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र �ितवादी बासदेुव भ�ने राकेश चौधरीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६९।७।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०५९६, उ��ेषण / 
परमादेश, उमेश�साद यादव िव. नेपाल िव�ुत् �ािधकरण, 
के.का. र�नपाक� समेत 

िवप�ी नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको बढुवा 
सूचना नं. २०७०।०७१ �ा. ८ ब २७ बाट �ािधकरणको 
इलेि��कल इि�जिनय�रङ समूह इलेि��कल उपसमहुको 
तह ८ सहायक �ब�धक पदमा काय��मता मू�याङ्कनको 
आधारमा ह�ने बढुवामा यी िनवेदक उमेश�साद यादवको 
नाम �मसं�या २४ मा बढुवाका लािग िसफा�रस भएको 
दिेखयो । िनज िव�� पनुरावलोकन सिमितसम� उजरुी 
परपेिछ िमित २०७०।१०।१२ मा यी िनवेदकको नाम 
बढुवा सूचीबाट हटाउने गरी िनण�य भएको पाइयो । हाल 
िनवेदक उमेश�साद यादवले नेपाल िव�त्ु �ािधकरण, 
बढुवा िसफा�रस सिमितको िमित २०७१।८।१६ को 
िसफा�रस तथा िमित २०७१।९।१८ को िनण�यअनसुार 
�ािविधक सेवा, इलेि��कल समूहको तह ८ सहायक 
�ब�धक (इलेि��कल) पदमा बढुवा पाइसकेको दिेखयो । 
िनज बढुवा माग गरकेो तहको पदमा नै बढुवा भइसकेको 
अव�था दिेखदँा अब सोही पदमा बढुवा िदन ुभ�ने स�दभ�मा 
आदेश जारी गनु�को कुनै �योजन नदेिखने ।
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िनवेदकले आई.ए�सी. उ�ीण� गरेप�ात् ५ वष� 
अविधको Electrical Power Engineering िवषयमा 
शैि�क उपािध �ा�त गरकेो त�यलाई िवप�ीह�ले इ�कार 
गन�सकेको देिखदैँन । ि�भवुन िव�विव�ालयबाट उ� 
उपािधलाई �नातको�र तहको भनी समक�ता िनधा�रण 
गरकेो र मा�यता �दान गरकेो ह�दँा िवप�ीह�ले आ�मिन� 
एवम् �वे�छाचारी तवरबाट �नातको�र तहको उपािध 
होइन भनी गरकेो िनण�य र िलएको िजिकरलाई उिचत मा�न 
नसिकने । िनवेदक उमेश�साद यादवले �नातको�र 
तहको शैि�क यो�यताबापत �ा�त गरकेो अङ्क गणना 
गन� िवप�ीह�ले अनिुचत �पमा इ�कार गरेको कारणबाट 
िमित २०७०।१०।१२ को िनण�य र २०७०।१०।१४ मा 
�कािशत सूचनामा िनजको नाम समावेश नगरी हटाइएको 
देिखयो । यसरी अनिुचत र गलत तवरबाट िनवेदकलाई 
बढुवा पाउने हकबाट वि�चत ग�रएको देिखदँा पिछ िनजको 
बढुवा भएको छ भ�ने कारणबाट नै िनजले समिुचत 
उपचार �ा�त गरकेो स�झन िम�ने देिखएन । सम�याियक 
�ि�ले िवचार गदा�  पिन यस�कारको �िुटपूण� िनण�यबाट 
िनवेदकको हकिहतमा परकेो �ितकूल असरलाई वाि�छत 
र तािक� क हदस�म �यूनीकरण ह�ने गरी �याियक उपचार 
�दान गनु�  मनािसब देिखन आउने । 

अतः िनवेदक उमेश�साद यादवको आठ� 
तहमा बढुवा भइसकेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
िमित २०७०।१०।१२ को िववािदत िनण�यसमेतका काम 
कारबाही बदर गरी िनजलाई बढुवा गनु� भनी आदेश जारी 
गरी रहन परने । सो हदस�म बाहेक िनवेदकलाई अनिुचत 
तवरबाट बढुवा निदने गरी िमित २०७०।१०।१२ मा 
िनण�य ग�रएको देिखदँा िनज उमेश�साद यादवको हकमा 
जे�ता �योजनका लािग जनाद�न�साद गौतमसमेतका 
िवप�ीह�को बढुवा भएको िमितलाई नै िनज 
िनवेदककोसमेत बढुवा भएको िमित कायम गनु� , गराउन ु
भनी नेपाल िव�त्ु �ािधकरण के��ीय काया�लयसमेतका 
िवप�ीह�का नाममा परमादशेको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WO-१०७३, उ��ेषण / परमादेश, 
रोिहत िसंह थापा िव. नेपाल सरकार गहृ म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत
िनवेदकलाई भिव�यमा �हरी सेवाबाट 

अयो�य नठह�रने गरी हटाउने िनण�य गनु�अिघ 
आरोप र सजाय ��ताव गरी �प�ीकरण सोिधएको 
दिेखदैँन । �हरी सेवाबाट हटाउन ु पन�स�मको कानूनी 
अव�था र आधार उ�लेख गरी �प�ीकरण सोिधएको 
नदेिखएकोले िनवेदकलाई सनुवुाइको मौका निदई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त �ितकूल ह�ने गरी सेवाबाट हटाएको 
दिेखन आयो । आ�नो पदीय िज�मेवारी लापरवाही गरी पूरा 
नगन�, आचरणस�ब�धी कुराह� बराबर उ�लङ्घन गन� र 
बराबर अनशुासनहीन काम गन� �हरी कम�चारीलाई िनयम 
१०९ को (ख) (१) बमोिजम अि�तयारवालाले सेवाबाट 
हटाउन स�ने देिखए पिन �यसरी हटाउन ुपूव� िनयम ११५ 
(१) बमोिजम आरोप िकटान गरी सजायसमेत ��ताव 
गरी �प�ीकरण सो�न ु पन�समेतका काय�िविध अवल�बन 
गनु�पन� ।

िमिसल संल�न रहेको िवप�ीम�ये पि�म �े�ीय 
सश� �हरी गण म�ुयालय सखु�तको िमित २०७२।२।२७ 
को िनण�य पचा�मा िनवेदक यसअिघ पिन काया�लयमा 
गै�हािजर ह�ने गरकेो, पिहले पिन िविभ�न िमितमा िवभागीय 
कारबाही भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । 
उ� िनण�य पचा�मा उ�लेख ग�रएको बेहोरा समथ�न ह�ने 
कुनै िकिसमको �माण कागजातह� िवप�ीले िलिखत 
जवाफसाथ पेस गन�सकेको पाइएन । त�यय�ु आधार 
��तुत ह�न नआएको ह�दँा केवल िनण�य पचा�मा उ�लेख 
गरेकै आधारमा �रट िनवेदकलाई यसअिघ पिन िविभ�न 
िमितमा िवभागीय कारबाही भएको भनी मा�न िम�ने 
भएन । �रट िनवेदकउपर पिहले पिन िविभ�न िमितमा 
िवभागीय कारबाही भएको िथयो भ�ने िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ बेहोरा �माण कागजह�को अभावमा 
मनािसब देिखन नआउने । 

बबुाको उपचार गराउने पा�रवा�रक दािय�व 
र काया�लय�ित अनशुािसत रहने पदीय कत��य �रट 
िनवेदकमा रहेको देिख�छ । बबुाको उपचाराथ� काठमाड�मा 
रहदँाका बखत थप िबदा �वीकृितका लािग िनवेदन लेखी 
काय�रत काया�लयमा पठाउन स�ने अव�था िव�मान रहदँा 
रहदँ ै�य�तो काय� िनवेदकले गरकेो देिखएन । सं�था�ित 
अनशुािसत रहन ुपन� कुरालाई अ�यथा भ�न िम�दैन । िबदा 
�वीकृत नगराई काया�लयमा अनपुि�थत ह�ने िनवेदकको 
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काय�लाई आचरणस�ब�धी िनयम अनकूुल मा�न 
िम�दनै । तथािप य�तो अव�थामा  �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ११२ र ११३ मा रहेको �ावधानको 
ससुङ्गत �योग गनु�पन� ।

िनवेदक िबदा �वीकृत नगराई ३६ 
िदनमा� अनपुि�थत रहेको त�यलाई िवप�ीह� 
�वयम् ले �वीकार गरकेो देिखन आएको अव�थामा 
िनवेदकलाई िनयम १०९(ख)(१) बमोिजम सजाय 
गरकेो िवप�ीह�को काय� कानून तथा �यायसङ्गत 
रहेको पाइएन । कसरुको मा�ाअनसुारको सजाय गनु�पन� 
ह��छ । िनयम ११२ को देहाय (ङ) र िनयम ११३ 
को उपिनयम (१)(च) को ससुङ्गत �योग ह�नपुन� 
देिख�छ । िबदा �वीकृत नगराई काया�लयमा अनपुि�थत 
रहनलुाई आचरणगत िनयम �ितकूल मािन�छ । तर 
सजायको हकमा भने अनपुि�थत रहेको अविधका 
आधारमा यिु�य�ु �पमा िनधा�रण ग�रन ुपद�छ । य�तो 
कानूनी दािय�व िवप�ीह�ले पूरा गरकेो नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट �रट 
िनवेदकलाई सजाय गनु�  पदा�  �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम ११२ बमोिजमको कसरुमा िनयम १०९ (क) 
मा रहेको �ावधानअनसुार सजाय गन� सिकनेमा िनयम 
१०९ को (ख)(१) बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवाका 
लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी 
िवप�ीह�बाट िनण�य भएको पाइयो । कसरुको अनपुातमा 
सजाय ग�रएको देिखएन । िवभागीय सजायको िनण�य गनु� पूव� 
सजाय ��ताव गरी रीतपूव�क �ितवादको उिचत मौका 
�दान गनु�पन�मा सोबमोिजमको �ि�या पिन अपनाएको 
देिखएन । िनवेदकले पिहले पिन अनशुासन उ�लङघन गन� 
गरकेो िथयो भ�ने देिखने कुनै त�यसङ्गत आधार िनण�य 
फायलबाट तथा िवप�ीह�को िलिखत जवाफसमेतबाट 
देिखन आएन । तसथ� िनवेदकलाई सेवाबाट बखा��त गन� 
गरी िवप�ीह�बाट भएको िनण�य �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम १०९, ११२, ११३ तथा ११५ समेतका 
�यव�थािवपरीत देिखदँा िवप�ीम�ये पि�चम �े�ीय सश� 
�हरी गण म�ुयालयको िमित २०७२।२।२७ गतेको  
िनण�य, सो िनण�यलाई सदर गन� गरी िमित २०७२।०६।०४ 
मा भएको पनुरावेदन तहको िनण�यलगायत तदनसुार 
भएको प�ाचारसमेतका िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने 
स�ब�धमा भएका काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको 

आदेशले बदर ग�रिदएको छ । �रट िनवेदकलाई सेवामा 
बहाली गरी कानूनबमोिजम पाउने सिुवधा उपल�ध 
गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क ३० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CR-०३७९, िकत� 
जालसाजी, बुलाल महज�न िव. िनकेश महज�नसमेत

म�ुा िमलाप� गन�को लािग तयार भएको 
म�जरुनामाको कागज �ितवादीम�येका कानून �यवसायी 
�हलादकुमार महतले तयार गरी �ितवादीम�येकै राधे�याम 
महज�नले पेस गरी म�ुा िमलाप� भएको देिख�छ । उ� 
म�जरुनामाको कागज तयार गन� र पेस गरी िमलाप� गन� 
�यि�ह�सगँ वादीले वादी दाबी छाडी िमित २०६५।२।२२ 
मा िमलाप� गरकेोसमेत देिख�छ । यसरी िलखत खडा गन� 
र पेस गन� �यि�ह�उपर दाबी छाडी िमलाप� ग�रसकेपिछ 
अ�य �ितवादीह�को काय�लाई जालसाजी भयो भनी 
मा�न ुपन� अव�था देिखदैँन । उ� म�जरुनामाको कागज 
गराउने र पेस गन� काय�मा ��यथ� �ितवादीह� िनकेश 
महज�न, ई�वर महज�न र सानमैुया महज�नको ��य� 
संल�नता िथयो भनी पिु� गन� �माण यी वादीले पेस 
गन�सकेको पिन देिखदैँन । �यसैगरी अ�य �ितवादीह� 
गोिव�द महज�न र आशाकाजी महज�नको हकमा िनजह� 
उ� म�जरुनामाको िलखतमा सा�ीस�म बसेको भ�ने 
दिेख�छ । यी �ितवादीह�लाई उ� म�जरुनामा 
जालसाजीपूण� हो भनी जानीजानी सा�ी बसेको भ�ने 
�माण वादीले प�ुयाउन सकेकोसमेत दिेखदैँन । उ� 
म�जरुनामाको कागज बनाउने र पेस गन� �यि�ह�लाई 
कसरुबाट उ�मिु� िदई िमलाप� ग�रसकेपिछ मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको १४ नं. ले मूल कारणीलाई सजाय नभएको 
ि�थितमा उ� कागजमा सा�ी ब�ने यी �ितवादीह�को 
काय�लाई जालसाजीपूण� काय� हो भनी भ�न िम�ने दिेखने । 

तसथ� �ितवादी िनकेश महज�नसमेतका 
�यि�ह�ले उ� म�जरुनामाको कागज बनाउने काय�मा 
संल�न रहेको नपाइएको तथा उ� कागज खडा गन� 
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��हादकुमार महत र राधे�याम महज�नउपरको दाबी छाडी 
िमलाप� ग�रसकेकोमा अ�य �ितवादीह�लाई सजाय 
गरकेो स�ु फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�ले सफाई पाउने 
ठहरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।७।१९ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं. १६

१
मा.�या.�ी.अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६९-CI-०१५२, लेनदेन / चेक अनादर, 
कृ�णराज उ�ेती िव. �यामकुमार �े�ी 

स�ु िमिसल सलं�न नाग�रकता म�ुामा भएको 
सरजिमनबाट �याम जैसवानी र �यामकुमार �े�ी एउटै 
�यि� हो । �े�ी थर जयसवानी टाइटल हो भनी यी 
�ितवादी कृ�णराज उ�ेतीसमेतले आ�नो नाग�रकता नं. 
समेत उ�लेख गरी सरजिमन मचु�ुका लेखाई सही छाप 
गरकेो दिेख�छ । यसबाट यी �ितवादीले �याम जयसवानी 
र �यामकुमार �े�ी नाम गरकेा �यि� एउटै हो भ�ने कुरा 
�वीकार ग�रसकेप�ात् ��ततु म�ुामा आएर अब यी दईु 
नाम गरकेा �यि�ह� अलगअलग ह�न् भ�ने िजिकर िलन 
िम�ने देिखदैँन । यी �ितवादीलाई �यसो भ�न �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३४ मा उ�लेख भएको िवव�धनको 
िस�ा�तस�ब�धी �यव�थाले समेत रो�ने । 

��ततु लेनदेन, चेक अनादर म�ुा िविनमेय 
अिधकारप� ऐन, २०३४ बमोिजम दायर भएको 
देिख�छ । सो ऐनको दफा ५४ को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा “तर �ितपूित� वा हािन नो�सानी भराउनको 
लािग �याज कायम गदा� वािण�य ब�कले कजा�मा िलने 
अिधकतम �याजदरबाट िहसाब ग�रनेछ” भनी कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
म�ुामा स�ु फैसला ह�दँा सो बेला वािण�य ब�कले कजा�मा 
िलने अिधकतम �याज �ितवादीबाट वादीले िलन पाउने नै 
देिखने । �ितवादीले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� मलुकु� 
ऐन, लेनदेन �यवहारको ६ नं. ले अिधकतम १०% �याज 
िलन पाउने भनी िजिकर िलए पिन ��तुत म�ुा िविनमय 

अिधकारप� ऐन, २०३४ अनसुार दायर भएको र मलुकु� 
ऐन, �ारि�भक कथनको ४ नं. ले “िवषय िवषयमा छु�ाछु�ै 
बनेका कानूनमा लेिखए जितमा सोही कानूनबमोिजम र सो 
कानूनमा नलेिखएकामा यही मलुकु� ऐनबमोिजम गनु�पछ�  ।” 
भनी उ�लेख भएकोले ��ततु िववादको स�दभ�मा मलुकु� 
ऐनको �यव�था अकिष�त ह�नस�ने नदेिखने । 

��ततु म�ुा चेक अनादरको िवषयसगँ स�बि�धत 
रहेको र �ितवादीले चेकमा उ�लेख भएको रकम वादीलाई 
ितनु�पन� देिखएको छ । य�तो अव�थामा ��ततु म�ुामा 
िबगो भराउने र �ितपूित� िदने िवषयव�तु समावेश भएको 
दिेखएकोले यसमा कोट�  फ� िलई सजायसमेत गन� िम�ने 
नै देिखने । 

वादी �यामकुमार �े�ी र चेकमा उ�लेख भएका 
�याम जयसवानी एउटै �यि� भएको �ितवादी �वयम् ले 
नाग�रकता म�ुामा �वीकार गरी सरजिमन बेहोरा लेखाएको 
दिेखएको र ��ततु म�ुा िविनमेय अिधकारप� ऐन, २०३४ 
बमोिजम चलेको र िवशेष िवषयमा बनेको कानून नै लागू 
ह�ने तथा आफूले चेक काटेको र खातामा नभएको त�यमा 
िववाद नह�दँा वादीले �ितवादीबाट सावा ँ �याज भराउने 
ठह�याएको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् 
�माणबाट वादीले �ितवादीबाट सावा ँ �याज भराउने 
ठह�याएको पसा� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६८।१।२५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् । 

 § यसै �कृितको ०७०-CI-०७२३, लेनदेन / 
चेक अनादर, कृ�णराज उ�ेती िव. �यामकुमार 
�े�ीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी.अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CR-०४८९, सवारी �यान, नेपाल सरकार 
िव. हेमकुमार खड्का 

�ितवादी हेमकुमार खड्काले आ�नै को.१४ प. 
३००६ को मोटरसाइकलमा आ�नै साथी कमल िव�लाई 
पछािड राखी मोटरसाइकल चलाउदँाको अव�थामा भएको  
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��ततु दघु�टनामा कसैको �यान मन�स�ने ठूलो स�भावना 
छ भ�ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी  यी �ितवादी 
हेमकुमार खड्काले सवारी चलाएको कारणबाट सवारी 
दघु�टना ह�न गई मोटरसाइकल पछािड ब�ने कमल िव�को 
म�ृय ुभएको हो भनी भ�न िम�ने अव�था दिेखएन । �य�तै 
गरी अिभयोग दाबीलाई पिु� गन� गरी पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट ठोस एवम्  व�तिुन� �माण 
पेस गन�सकेको पिन देिखदैँन । य�तो ि�थितमा ��ततु 
म�ुाका �ितवादी हेमकुमार खड्काको हकमा सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
आकिष�त ह�ने देिखएन । कुनै वारदातको स�दभ�मा ऐ. ऐनको 
दफा १६१(१) वा (२) कुनै पिन दफा आकिष�त नभएको 
अव�थामा ऐ. ऐनको दफा १६१(४) समेत आकिष�त ह�न 
आउने नदिेखने । 

�ितवादी हेमकुमार खड्काको कसरुको �प 
एवम्  �कृित हेदा� , दघु�टना�थल पिन सहरबजारको नभई, 
िभडभाड नभएको सनुसान �थानमा भएको, दघु�टना 
ह�नस�छ भ�ने कुराको पूव�अनमुान गन�स�ने अव�थाको 
िव�मानता पिन नदेिखएको, लापरवाही साथ मोटरसाइकल 
चलाएकोसमेत नदिेखएको तर यी �ितवादीले चलाएको 
मोटरसाइकल दघु�टना भई उ� मोटरसाइकलको पछािड 
बसेका कमल िव�को म�ृय ु भएको अव�था रहेकोले 
उ� कसरु सवारी तथा यातायात �यव�था ऐनको दफा 
१६१(३) अ�तग�त पन� अव�था देिखने ।

तसथ�, �ितवादी हेमकुमार खड्कालाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) 
अन�ुपको कसरु गरकेो ठहर गरी �ितवादीलाई ऐ.१६१(३) 
बमोिजम �.२०००।- (दईु हजार) ज�रवाना र १२ िदन 
कैद ह�ने तथा ऐ. ऐनको दफा १६१(२) को कसरुमा 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०९।०९ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७१।०७।२३ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १९

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WO-०००५, उ��ेषण, मोहनबहादुर 
खड्का िव. मालपोत काया�लय, चाविहल, काठमाड�समेत

कुनै पिन �यि� िवशेषको अचल स�पि� 
कारणवश दता� गराउन नसकेको रहेछ र कानूनअनसुार 
छुट ज�गा दता� गरी पाउन िनवेदन िदई कारबाही चलाएको 
अव�थामा �य�तो ज�गाको स�ब�धमा ब�ुनपुन� �े�ता 
�माण बझुी को कसको भोग रहेछ सोसमेत यथाथ��पले 
बझुी कानूनबमोिजम िनण�य गनु�पन� दािय�व स�बि�धत 
मालपोत काया�लयको देिखन आउने ।

कुनै ज�गा नेपाल सरकारको नाममा दता�  
भइसकेको कारणबाट मा� �यि� िवशेषको नाममा 
सािबकमा दता�  भएको ज�गालाई �यि�को नाउमँा दता�  
ह�नेगरी स�याउन नै निम�ने गरी कानूनले ब�देज लगाएको 
अव�थासमेत देिखदँनै । कानूनबमोिजम आव�यक �माण 
बझुी ज�गा दता�को स�ब�धमा यिकन िनण�य गनु�पन� दािय�व 
रहेको सािधकार िनकाय आ�नो दािय�वबाट कुनै बहानामा 
पि�छन िम�ने देिखदँनै । तसथ� जो जे �माण ब�ुनपुन� 
हो, �माण बझुी यिकन िनण�य गनु�पन�मा केवल िनवेदन 
तामेलीमा राखी िदने भ�ने मालपोत काया�लय, चाबिहलको 
िमित २०७१।३।१५ को िनण�य कानूनस�मत नदेिखने ।

नापीको समयमा दता� गन� छुट भएकोले दता�  
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन परपेिछ सबतु �माणको आधारमा 
िनण�य िदनपुन�मा िनवेदन तामेलीमा रा�ने गरकेो 
मालपोत काया�लय, चाविहलको िमित २०७१।३।१५ 
को िनण�य िमलेको नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब िववािदत ज�गाको स�ब�धमा जो 
जे �माण ब�ुन ुपन� हो बिुझ िनवेदकको चार िक�लािभ� 
पछ�  पद�न ? सबतु �माणले िनवेदकको ज�गा देिख�छ 
दिेखदैँन ? �माणको �यायोिचत मू�याङ्कन गरी 
िनवेदकको नाममा दता�  ह�ने नह�ने ? िवषयमा िनण�य गनु�  
भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, चाविहलको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७३ साल माघ २८ गते रोज ६ शभुम् ।


