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मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, जेठ – २, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र सझुाव 
भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
वा 

इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाछापाखानाखाना 

वािष�क �ाहकस�ब�धी 
सूचना 

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

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७४-WH-००५६, 
ब�दी��य�ीकरण, नव�दा �े� िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

िनवेदकको िनवेदन बेहोरा एवम् िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ बेहोराबाट यी �रट िनवेदक शंकर 
�े� र िवप�ीम�येका गोपालकृ�ण �े�का िबचमा 
सगोलको ज�गा िनवेदक शंकर �े�ले िब�� गरी 
गोपालकृ�ण �े�लाई सोको रकम िदनपुन� गरी िज�ला 
अदालतमा भएको िमलाप� तथा घरसारमा भएको 
कागजअनसुारको रकम निदएका कारण िनज 
गोपालकृ�ण �े�को उजरुी परकेा आधारमा यी 
िनवेदकलाई �हरीले प�ाउ गरकेो भ�ने देिख�छ । 
िनवेदक र िवप�ीम�येका गोपालकृ�ण �े� दाजभुाइ 
नाताका �यि� भएको र आपसी �यवहारमा िववाद 
भएको कारण गोपालकृ�ण �े�ले िदएको उजरुीका 
आधारमा �हरीले प�ाउ गरकेोमा दवैु प�लाई 
राखी छलफल गराउदँा आपसमा मेलिमलाप गरी 
िनवेदकलाई िनज िवप�ी गोपालकृ�णका साथ 
िज�मा लगाई छािडएको भ�ने महानगरीय �हरी 
प�रसर, टेकुको िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको र 
िनवेदकका तफ� बाट रहन ु भएका िव�ान् अिधव�ाले 
समेत आपसमा मेलिमलाप गरी हाल थनुाबाट म�ु 
भइसकेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� अव�था छैन भनी बहसको �ममा भनेका 
कारण िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�ररहन ुपन� अव�था देिखन नआउने ।   

अतः उि�लिखत आधार, कारण एवम् 
त�यबाट �रट िनवेदक शंकर �े� थनुाम�ु भई ब�दी 
अव�थामा रहेको नदेिखदँा ब�दी अव�थामा नरहेको 
�यि�को हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था देिखएन ��ततु �रट िनवेदन खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-०८२५, उ��ेषण 
/ परमादेश, रमेश�साद गु�ा िव. उ�च अदालत 
जनकपुरसमेत 

िमित २०५८।८।१२ को िमलाप�लाई 
िनवेदकले आपसी िमलेमतोमा भएको भनेपिन 
कपाली तमसकु नै खडा नह�दँ ैम�ुा परी ऋणीले दाबी 
छोडी िमलाप� भएको अव�था ह�दँा िनवेदन िजिकर 
यथाथ�परक देिखदँैन । िमिसल संल�न वादी िवप�ी 
िदनानाथ साहसमेत �ितवादी िपता रामजतन साहसमेत 
भएको अंश म�ुामा धनषुा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०३९।१२।२८ मा भएको िमलाप�बाट 
िवप�ी िदनानाथ साह र ऋणी सूय�नाथ साहसमेत 
अचल ज�गा जिमन िलन ुिदन ुगरी छु�ी िभ�न भएको 
पाइ�छ । अंिशयारह�िबच कानूनबमोिजम ब�डा 
भएपिछ िनजह�को पथृक पथृक अि�त�व कायम 
ह��छ । �यसरी िभ�न भएका अंिशयारह�लाई ४० 
वष�पिछ सगोलमा बसेको भ�न स�झन निम�ने । 

जाल प�रप�च गरी िबगो निदने उ�े�यले 
गरकेो स�झन पिन कपाली तमसकु खडा नह�दँ ैिबगोमा 
देखाएको ज�गा र घर िवप�ी िदनानाथको कायम 
भई �याियक िनकाय िज�ला अदालतबाट िमलाप� 
भएको अव�था ह�दँा अ�यथा मा�न स�ने ि�थित 
छैन । िनवेदकले अशं म�ुाबाट २०३९ सालमा छु�ी 
िभ�न भएको एवम् २०५८ सालमा भएको िमलाप�बाट 
िबगो असलुीका लािग देखाएको ज�गा िवप�ी 
िदनानाथको कायम भएको सम� त�यलाई अ�यथा 
भनी दाबी िलन नसक� फगत �पमा उ�च अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।९।८ मा भएको आदेश 
�िुटपूण� भनी माग गरकेो अव�था ह�दँा िनवेदकको 
िनवेदन मागअन�ुपको आदेश जारी ह�नस�ने
नदिेखने ।
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तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदन दाबीको जनकपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. 
४ िक.नं.४९ को घर ज�गाको भोग चलनस�म िबगो 
भरी भराउका लािग रो�का रा�ने गरी तहिसलदारबाट 
िमित २०७२।१०।१३ मा भएको आदेश सदर गन� गरी 
धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।२६ मा 
भएको आदेश बदर गरी उ�च अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७३।९।८ मा भएको आदेशमा कुनै कानूनी 
�िुट नह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गरी 
बदर ह�न स�दैन । िमित २०७३।१०।२७ मा यस 
अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम आदेश िनि��य 
भई ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०३९६, चेक 
अनादर, िवर�े�लाल �े� िव. अ�मर शमशेर ज.ब.रा.

िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ को उ� 
दफा ५३ को �ितब�धा�मक वा�यांशअनसुार ६ 
मिहनािभ� चेक ब�कसम� पेस ह�नपुन� र सो समयिभ� 
चेक पेस नगरी पिछ पेस गरमेा ब�कले भ�ुानी िदन 
बा�य नह�ने भ�ने उ�लेख भएबाट �यादिभ� चेक 
पेस गदा� खातामा पया�� रकम नभएमा चेक अनादर 
गरकेो मा�नपुन� ह��छ । ��ततु िववादमा उ� दफा 
५३ को �ितब�धा�मक वा�यांशमा उ�लेख भएको 
समयसीमाप�ात् चेक ब�कमा पेस भएको देिखएबाट 
वादी दाबीअनसुार चेक अनादर भएको मा�न सिकने 
अव�था नदेिखदँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
भयो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ 
को दफा ५३ ले तोकेको �यादिभ� चेकको रकम 
भ�ुानीको लािग ब�कमा पेस भएको नभई िढलो गरी चेक 

��ततु भएको र चेक िफता� गदा� खातामा पया�� रकम 
नभएको भनी उ�लेख भएको नदेिखदँा चेक अनादर 
भएको नदिेखएकोले वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।४।१४ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०६९४, दूिषत िनण�य 
बदर, भोला िसहं िसलवालसमेत िव. शा�ता शाहीसमेत

िववािदत भ�परु िज�ला बालकोट गा.िव.स 
वडा नं.१ को सािबक िक.न.३९ हाल कायम भएको 
िक.नं.१२७२ र १२७३ को ज�गा मालपोत काया�लय, 
भ�परुको िमित २०४२।०४।३२ को िनण�यले देिविसंह 
िसलवालका नाममा दता� भएको देिख�छ । मालपोत 
काया�लय, भ�परुको उ� िमित २०४२।०४।३२ 
को िनण�यसिहतको िमिसल उपल�ध ह�न सकेको 
नदिेखएको र सो ज�गाको िफ�डबकु तथा िफ�डबकुको 
ढड्डामा फुलचोक� गठुी भ�ने श�द काटेर ग�भीरजगं 
शाही भ�ने श�द थिपएको देिख�छ । िववािदत ज�गाको 
स�ब�धमा वादी तथा �ितवादीले दाबीसाथ पेस गरकेा 
तथा उ�लेख गरकेा सबै �माणको उिचत मू�याङ्कन 
एवम् िव�लेषण गरी ठहरबेमोिजम फैसला गनु�पन� ।

अदालतले वादी �ितवादीले पेस गरकेा तथा 
उ�लेख गरकेा सबै �माण बझुी �माणको मू�याङ्कन 
गरी ठहरबेमोिजम फैसला गनु�पन�मा �यसरी खलुाइएका 
तथा उ�लेख गरेका �माणको िववेचना गरी स�ु 
अदालतले फैसला गरकेो नपाइएको भ�ने आधारमा 
स�ु अदालतको फैसला बदर गरी सबै �माणको 
उिचत िववेचना गरी ठहरबेमोिजम पनुः िनण�य गनु�  भनी 
म�ुा स�ु अदालतमा पठाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको भ�ने पनुरावेदक 
/ �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने ।
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अतः उि�लिखत आधारमा आव�यक जे 
जो ब�ुन ु पन� बझुी िमिसल संल�न �माणको उिचत 
िववेचना एवम् मू�याङ्कन गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी 
स�ु अदालतमा म�ुा पठाउने गरी भएको फैसलामा 
�िुट रहेको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।११।३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७२-CI-०६९२, िलिखत दता� बदर, भोला 
िसंह िसलवाल िव. शा�ता शाहीसमेत

 § ०७२-CI-०६९३, िलिखत दता� बदर, भोला 
िसंह िसलवाल िव. शा�ता शाहीसमेत

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-WO-१००२, उ��ेषण, तुलसीपुर 
खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ सं�था, तुलसीपुर 
दाङसमेत  िव. �म अदालत, अनामनगरसमेत 

िमिसल संल�न �प�ीकरण सोिधएका प� 
अ�ययन गदा� उ� प�ह�मा कुनै व�तगुत आरोप 
लगाउन नसक� स�ंथा, सं�थाको काय�सिमित 
र स�ंथाको अ�य�लाई आचँ आउने गरी गलत 
कुरा स��ेषण गरेको भ�ने बेहोरा लेिखएको िमित 
२०७१।२।८ को प�बाट दिेखन आउछँ । यसबाट 
अवकाश िददँा भएको िनण�य र �प�ीकरणको आरोप 
एक अका�मा िवरोधाभाषपूण� रहेको पाइने । 

िनवेदक सं�थाले आफँैले बनाएको िवधानको 
िवपरीत अ�य� अनपुि�थत भएको िदन कम�चारीको 
िबदा �वीकृितज�तो सामा�य �शासिनक काम 
उपा�य�ले गरकेो िवषयलाई गैरकानूनी भनी िजिकर 
िलएको पाइयो । यस अथ�मा िनवेदक सं�थाको उ� 
िजिकर मनािसब रहेको देिखदँैन । उपयु�� िववेचनाबाट 
िनवेदक सं�थाले िवप�ी यमनुा कँडेल शाहलाई 

सेवाबाट अवकाश िददँा �योग गरकेो कानून अवल�बन 
गरकेो काय�िविध र िनण�यमा लेखेको बेहोरा तथा 
�प�ीकरण प�मा उ�लेख गरकेो आरोप व�तिुन� 
नरहेको, िनवेदक सं�थाबाट भएका स�पूण� काय�ह� 
�म ऐन, २०४८ �ितकूल रहेको ह�दँा िवप�ी यमनुा 
कँडेललाई सेवाबाट पनुब�हाली गन�समेत गरी �म 
अदालत, काठमाड�बाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िवप�ी यमनुा कँडेल शाहलाई िनवेदक त�ुसीपरु 
खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ सं�थाले िमित 
२०७१।४।१३ मा सेवाबाट अवकाश िदने भनी गरकेो 
िनण�य र सोका आधारमा िमित २०७१।४।१५ मा �ेिषत 
प�समेत बदर गरी सेवामा पनुब�हाली भई हािजर गन� 
नपाएको अविधको तलब भ�ा तथा अ�य सिुवधासमेत 
िनजले पाउने ठह�याएको �म अदालत, काठमाड�को 
िमित २०७२।३।३ को फैसला कानूनस�मत नै रहेको 
देिखएकोले मागबमोिजमको आदेश जारी भई उ� 
फैसला बदर ह�न स�दनै । िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल पसु १८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-१०१४, कत��य �यान, 
सागर राई  िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी र मतृकिबच िववाद भनाभन भएको 
कारणबाट सरु�े� राईको घरमा सिुतरहेको गंगाराम 
राईलाई मादक पदाथ�ले उ�ेिजत �ितवादीले उठाई 
लगी खो�सामा प�ुयाई काठको िबमले �हार गरकेो 
र सोही चोट �हारको कारणबाट गंगाराम राईको 
म�ृय ु भएको भ�ने अिभयोग दाबीलाई �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसमेतमा बयान गदा� 
�वीकार गरकेो र बरामद दशी र मौकामा घटना िववरण 
कागज गरी अदालतमा बकप� गन� सरु�े� राईसमेतको 
बेहोरा एवम् शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट आरोिपत 
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कसरु पिु� भएको देिखदँा �ितवादीको �हारबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको �मािणत ह�न आउने । 

�ितवादी सागर राई आरोिपत कसरुमा 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसमेतमा सािबत 
रहेको दिेख�छ । िनजको सािबती बयानअनसुार 
वारदात�थल र मतृकलाई लागेको चोटपटक 
स�ब�धमा लासजाचँ �कृित मचु�ुका तथा शव 
परी�ण �ितवेदनबाट त�य समिथ�त भएको अव�था 
छ । अनसु�धान �ममा बिुझएका मािनस िव�म भ�ने 
सरु�े� िव�म राईले मतृक गंगाराम राई मेर ै घरमा 
सिुतरहेको अव�थामा सागर राई आएर बोलाएर िलएर 
गएको हो भनी गरकेो कागज बेहोरालाई अदालतमा 
बकप� गरी पिु� ग�रिदएको देिख�छ । �यान म�ुाको 
ठोस �माण घटना�थलबाट बरामद भएको दशीले 
मतृकलाई हानेको ह� ँभनी �ितवादीले अदालतसमेतको 
बयानमा �वीकार गरकेो ह�दँा �ितवादी सागर राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय 
३ नं. बमोिजम ज�मकैद सजाय गन� गरकेो स�ु एवम् 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेकै दिेखने । 

मतृकसमेतले नशा सेवन गरी �ितवादीलाई 
गाली गलौज गरकेो, मतृकसगँ �ितवादीको पूव��रसइवी 
नरहेको, �ितवादी अ�लार े उमेरको रहेको र िनजले 
साचँो बेहोरा �य� गरी �याय �दान गन� अदालतलाई 
सहयोग गरकेो एवम् घटना�ित प�ाताप गरी कानूनले 
ह�नस�ने कम सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदनमा 
याचना गरकेो आधार र कारणसमेतबाट �ितवादी 
सागर राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम ज�मकैद सजाय 
गदा� चक� पन� जाने िच�ले देिखएको ह�दँा िनजलाई ऐ. 
ऐनको अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम कैद 
वष� १५ ह�ने ठहछ�  । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
�ितवादी सागर राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. र १३ नं. को देहाय ३ नं. को कसरुमा 
ऐ. १३ नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने 
ठह�याएको स�ु इलाम िज�ला अदालतको फैसला 

सदर गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७३।५।१३ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादी सागर राईलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम वष� १५ मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम्  ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०७८९, नामसारी, 
मोह�मद सोफ� बागवान िव. छोटेलाल बागवान 

नेपालग�ज नगरपािलकाले गरी िदएको 
िसफा�रसप�का स�ब�धमा यी पनुरावेदकह�ले 
िमित २०६८।८।१३ गते वडाले �थलगत भनी 
सज�िमन गरी पठाई सोही िमितमा नेपालग�ज न.पा. 
काया�लयबाट २०६७।१०।४ को प�लाई स�याई िमित 
२०६८।८।१३ गतेको िमित बनाई एकलौटी नामसारीका 
लािग िसफा�रस ग�रएको भनी आ�नो पनुरावेदन 
प�मा उ�लेख गर े तापिन उ� िसफा�रस प� बदर 
गराउनेतफ�  पनुरावेदकह�ले कुनै �यास गरकेोसमेत 
नदिेखने ।

पनुरावेदकह�ले वादी भई बाब ु र आमाको 
म�ृयपु�ात् अपतुाली हक कायम दा.खा. नामसारी म�ुा 
बाकेँ िज�ला अदालतमा दायर गरकेोमा सो म�ुामा 
िफराद खारजे ह�ने ठहर भई िमित २०६३।६।३ मा 
भएको फैसला िच� बझुाई बसेको देिखयो । यसरी 
अपतुाली हक कायमसमेतको म�ुा अि�तम भइरहेको 
अव�थामा कानूनबमोिजम हक प�ुनेले नामसारी 
गराई िलन स�बि�धत मालपोत काया�लयमा िनवेदन 
िदनलुाई अ�यथा मा�न ुपन� अव�था ह�दँैन । िनवेदक 
छोटेलाल बागवानले बाबकुा नामको ज�गा आ�नो 
नाममा नामसारी ग�रपाउ ँ भनी स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसलाको �ितिलिप तथा नगरपािलका 
काया�लयको िसफा�रससिहत मालपोत काया�लय, 
बाकेँमा िनवेदन िदएपिछ मालपोत काया�लय, बाकेँले 
िमित २०६८।८।१५ मा िनवेदकका नाममा एकलौटी 
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ज�गा नामसारी ह�ने गरी िनण�य गरकेो दिेख�छ । यी 
पनुरावेदकह�ले आफूह�ले पिन नामसारी गन� काय� 
रो�का रािखपाउ ँभनी िनवेदन िदएको भनेको स�कल 
िनवेदन नै मालपोत काया�लय, बाकेँबाट िझकाई हेदा� 
सो छु�ै िनवेदनमा अदालतको आदेश नभएस�म 
ज�गा हक ह�ता�तरण गन� रो�का रा�ने भनी िमित 
२०६८।८।१६ मा तोक लागेकोस�म दिेखने ।

पनुरावेदकले मालपोत काया�लयमा िदएको 
िनवेदन रो�का �योजनाथ� मा� रहेको िथयो भने 
वादीको िनवेदन बाबकुो नामको ज�गा आ�नो नाममा 
नामसारी गराउने �योजनाथ� रहेबाट पिन दवुै िनवेदनको 
मागको �कृित अलगअलग �कारको र कारबाही पिन 
अलगअलग �कारबाट मालपोत काया�लय, बाकेँले 
गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न ु पन� अव�थासमेत 
देिखन नआउने । 

अतः नेपालग�ज नगरपािलकाको िमित 
२०६८।८।१३ को िसफा�रसलाई यी पनुरावेदकह�ले 
बदर गराउन नसकेको उ� िसफा�रस अ�यथा 
नह�दँास�म ��यथ� छोटेलाल बागवानलाई आफूले 
�याहार स�भार गरी पालनपोषण गरकेो बाबआुमाको 
नामको ज�गामा हक दाबी नप�ुने भ�ने दिेखएन । �यसैगरी 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट ियनै पनुरावेदकह�ले 
पनुरावेदन गरकेो अपतुाली हक कायम दा.खा. नामसारी 
म�ुामा िमित २०६३।६।३ गतेको फैसला अि�तम भई 
बसेको सो फैसलाले ��यथ� छोटेलाल बागवानलाई 
हक पगेुको मा�न ुपन� देिखएकोले पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०६९।१२।२० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमिण ओझा
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-०४८१, 
मानाचामल, अिमरलाल उराव कमला भाटसमेत िव. 
ल�मी भाट �े�ी 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले ��यथ� 
वादीलाई आ�नो �ीमती वा बहुारी �वीकार गरकेो 
देिख�छ । वादी िनज �ितवादीह�को घरमा नै 
बिसरहेको र िनजलाई इ�जत आमदअनसुार खान 
लाउन िदइरहेको भ�नेसमेत िमिसल कागजबाट 
देिखन आउदँैन । वादीका सा�ी काशीराम भ�राई, 
िगरबहादरु भाटसमेतले िववाहप�ात् वादी २०६७ 
सालदेिख माइतीघरमा ब�दै आएक�, २०६९ साल 
वैशाख मिहनामा वादी �ितवादीिबच छलफल गराउदँा 
�ितवादी िखमबहादरुले वादीलाई कुनै हालतमा घरमा 
नलाने भनेका कारण िनज माइतीमा ब�द ै आएकोले 
मानाचामल पाउन ुपन� भनी बकप� गरकेो देिख�छ । 
यस ि�थितमा वादीलाई िनजका सासू पित जेठाजलेु 
घरबाट िनकाला नगरकेो र इ�जतअनसुार खान लाउन 
िदएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । 

लो�ने�वा�नीिबचको िववाद समाधान गरी 
सगँसाथै ब�ने वातावरण तयार गन� छलफल गराउदँा 
पिन पनुरावेदक �ितवादीले ��यथ� वादीलाई घरमा 
लान �वीकार नगरकेो भ�ने वादीका सा�ीह�को 
बकप�बाट वादी घर छोड्न बा�य भई माइतीमा 
ब�न गएको त�य समिप�त ह�न आएको र पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले वादीलाई इ�जत आमदअनसुार खान 
लाउन िदई घरमा ब�ने हैिसयत कायम गरकेो भ�ने 
त�य स�माण पिु� गन� सकेको नदिेखएबाट पनुरावेदन 
अदालतबाट �ितवादीको हैिसयतअनसुार वादीले 
मानाचामल भ�रपाउने गरी भएको फैसला अ�यथा 
भएको नदिेखने । 

अतः स�ु अघा�खाचँी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी गरी ��यथ� वादी 
ल�मी भाटले पनुरावेदक �ितवादीह�बाट वािष�क 
�.८५,५७५।- मानाचामलबापत खच� भराई िलन 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७०।१०।२२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CR-०६१०, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. �ा�रका�साद ठाकुर

�ितवादीले अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गदा� अिभयोग दाबीबमोिजम आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो भए तापिन अनसु�धानको �ममा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयानमा पीिडत 
�कुलबाट आई कपडा खो�न लागेको अव�थामा 
घरिभ� पसी पछािडबाट समाती खिटयामा ढालेको 
र पाइ�टको चेन खोली करणी गन� खो�दा वीय� 
�खलन भई खिटयामा खसेको हो, हात यताउित 
गदा� चरुा फुटी भइुमँा खसेको हो भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसबाट �ितवादी वारदातको समयमा 
घटना�थलमा रहेको र जबरज�ती करणी गन� 
मनसायले पीिडत रहेको कोठािभ� गई जबरज�ती 
करणीको लािग �यास गरकेो भ�ने देिखन आउने । 

सेती अ�चल अ�पताल िवकास सिमित, 
धनगढीबाट िमित २०६७।११।२९ मा �ा�त 
मेिडकल बोड�को Report मा पीिडतको क�याजाली 
न�याितएको, पीिडतको योिनको व�रप�र तथा 
िभ�ी भागमा सघंष�का िच� नभएको, योिनिभ� 
तथा बािहर प�ुषको वीय� लागेको नदेिखएको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । जबरज�ती करणी 
गरकेो भए योिनमा चोटपटक लागेको वा वीय� भएको 
ह�नपुद��यो । जबरज�ती करणी गन� खो�दा वीय� �खलन 
भएको कारण करणीको काय�ले पूण�ता पाउन नसकेको 
कुरा िमिसलबाट देिख�छ । यसथ�, �ितवादीको उ� 
काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
ले प�रभाषा गरअेनसुार जबरज�ती करणीको उ�ोग 
रहेको �मािणत ह�न आउने । 

वारदात भएको िमित २०६७।११।२७ मा 
पीिडत १३ वष� भनी लेिखनकुा साथै अिभयोगप�मा 

समेत १३ वष� भनी उ�लेख ग�रएको देिख�छ । 
पीिडतको िमित २०६८।३।२६ गतेको िदन अदालतमा 
बकप� भएको र बकप�को �ममा पीिडतले आ�नो 
उमेर १४ वष� भनी लेखाएको दिेख�छ । उ� समय 
वारदात िमितको ३ मिहना २९ िदनको अ�तराल 
रहेको दिेख�छ । यो अ�तरालको समयलाई �ि�गत 
गरी पीिडतले बकप�को �ममा आ�नो उमेर १४ 
वष� लेखाएकै आधारमा मा� पीिडतको उमेर १४ वष� 
भएको भनी अथ� गनु�  �यायको �ि�टकोणले िम�ने ह�न 
स�दनै । य�तो �कृितको म�ुामा पीिडतको �वाभािवक 
अव�था, पा�रवा�रक प�ृठभूिम, मानवीय िवकास ज�ता 
कुराले पिन �यायको रोहमा ��य� �भाव पान� भएको 
ह�दँा केवल उमेरको स�ब�धमा पीिडतले अदालतमा 
बकप�को �ममा बताएको कुरालाई मा� हे�रन ु
ह�दैँन । य�तोमा पीिडतको उमेर �मािणत गन� व�तगुत 
�माणलाई समेत आधार बनाउन ुपन� । 

पीिडत ‘कैलाली च” अ�ययनरत रहेको �ी 
ि�नगर उ�च मा�यािमक िव�ालय धनगढीको िमित 
२०६७।१२।२१ को प�मा िनज पीिडतको उमेर 
िव�ालय रकेड�अनसुार िमित २०५६।१०।३ रहेको 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसबाट वारदात िमित 
२०६७।११।२७ को िदन पीिडतको उमेर केवल ११ 
वष� १ मिहना २४ िदन मा� ह�न आएकोले वारदातको 
समयमा पीिडतको उमेर १४ वष�भ�दा कम रहेको कुरा 
पिु� ह�न आउने । 

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी �ा�रका�साद ठाकुरलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ. 
महलको ३(३) नं. अनसुार ६ (छ) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याएको कैलाली िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।६।८ को फैसला केही उ�टी गरी ऐ. ५ नं. 
को कसरुमा ऐ. को ३(३) नं. अनसुार ३ (तीन) वष� 
कैद गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०६९।३।३ को फैसला निमलेको ह�दँा सजायको 
हकमा सो फैसला केही उ�टी भई ऐ. महलको ३(२) 
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नं. बमोिजम कैद वष� ४ (चार) ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-WO-०६५९ (०७२-
FN-०६१८), उ��ेषण / परमादेश, लोकनाथ 
उपा�याय अिधकारी (क�यप) िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

�शासक�य काम �शासक�य अिधकारीले 
प�रि�थितअनसुार नीित (Policy) वा उपय�ुताको 
आधारमा िनण�य गनु�पन� ह��छ । य�तो �शासक�य 
िनण�यमा यदाकदा �विववेक�य अिधकारको पिन �योग 
ह�न स�छ । �यसकारण अदालतले �य�ता �शासक�य 
िनण�यलाई �याियक परी�ण गन� स�छ । अदालतले 
�शासक�य वा काय�पािलक�य िनण�य �यायको 
कसीमा परी�ण गदा� �शासक�य वा काय�पािलक�य 
िनण�य �याियक देिखएमा वैधता �दान गन� र �याियक 
नदेिखएमा बदर गन� गद�छ । �शासक�य िनण�य केही 
हदस�म �विववेक�य ह�ने भए पिन िनण�यमा केही िनिद�� 
त�रकाह� भने अपनाएको ह�ने । 

नेपाल सरकार मि��प�रषदले् �यूठान 
िज�लाका �मखु िज�ला अिधकारीको अ�य�तामा 
बसेको बैठकले गरकेो िसफा�रससमेतको आधारमा 
जसपरुमा इलाका �शासन काया�लय रा�ने र 
�यहा ँ चािहने कम�चारीको सांगठिनक संरचना तय 
गरकेो देिख�छ । यसरी �मखु िज�ला अिधकारीको 
िसफा�रसको आधारमा काय�का�रणी अिधकार स�प�न 
र नीितगत िनण�य गन� स�म िनकाय मि��प�रषद्ले 
गरकेो िनण�यले िनवेदकलाई अपूरणीय �ित पगेुको 
िन�कष�मा प�ुन िम�ने नदिेखने । 

�थानीय राजनीितक नेता र सव�साधारणको 
भेलाले गरकेो �यो िनण�यअनसुार काय� गन� वा नगन� 

िनकाय पिन नेपाल सरकार नै हो । नेपाल सरकारले 
�े�ािधकारभ�दा बािहर गएर वा �े�ािधकार नभएको 
िवषयमा िमित २०७२।६।१ मा जसपरुमा इलाका 
�शासन काया�लय, रा�ने िनण�य गरकेो भए अव�य 
यस अदालतले असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
उ� िनण�यको �याियक परी�ण गन�स�ने िथयो । 
नेपालको संिवधानको धारा १३३ को उपधारा (२) 
र (३) को आशय पिन �यही रहेको देिख�छ । जबिक 
मातहत काया�लय के कुन �थानमा �थापना गन� भ�ने 
कुराको िनण�य गन� �े�ािधकार नेपाल सरकारलाई छ 
भने �े�ािधकारिभ� रहेर गरकेो िनण�यको �याियक 
परी�ण गरी बदर गन� शि� पथृक�करणको िस�ा�तले   
निम�ने । 

नेपाल सरकारले �यूठान िज�लाका 
सािबकका िविभ�न गा.िव.स. ह� एकआपसमा िमलाएर 
िविभ�न गाउपँािलका गठन गन� �ममा िनवेदकको 
बसोबास भएको ितराम गा.िव.स. को सािबक वडा नं. 
२ समेत, मका�वाङ, नयागँाउ,ँ र�दी र उदयपरुकोटलाई 
िमलाएर मा�डवी गाउपँािलका गठन गरी देवी�थानलाई 
नै के�� तोकेको देिख�छ । नेपाल सरकारले िनवेदनमा 
उ�लेख भएका म�ये उि�लिखत ४ वटा गा.िव.स., 
ितराम गा.िव.स. का केही वडाह�समेत िमलाएर एउटा 
मा�डवी गाउपँािलका र सािबकका अ�य गा.िव.स.ह� 
िमलाएर अ� गाउपँािलका बनाई फरकफरक के�� 
तोकेको अव�थाले अब १५ वटा गा.िव.स. का जनताले 
देवी�थानबाटै सेवा सिुवधा पाउन वि�चत भएको भ�ने 
िनवेदन दाबीको कुनै अथ� रहने नदेिखने ।  

यसरी संिवधान र कानूनको अि�तयारी 
�योग गरी समय-समयमा इलाका �शासनलगायतका 
अ�य मातहत िनकायको �थापना गन� स�ब�धमा 
�शासक�य िनण�य गन� पाउने अ�तरिनिहत अिधकार 
िवप�ी नेपाल सरकारको �े�ािधकारिभ� भएको 
स�दभ� र प�ृभूिममा िवप�ी नेपाल सरकार, 
मि��प�रषदल्गायत िवप�ी िनकायलाई यसो गनु� , उसो 
नगनु�  भनी बा�या�मक �कृितको आदेश गन� �चिलत 
�याियक पर�परा, सिंवधान र कानूनको िवपरीत 
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ह�नकुो साथै शि�पथृक�करणको िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�ने ह�दँासमेतका आधार र कारणबाट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७३-CI-११०७, ज�गा िखचोला मेटाई घर 
भ�काई चलन चलाई पाऊँ, सहदेव था�समेत िव. 
गुलबिसया थ�नी 

मेरो िक.नं.५ को ज�गा िवप�ीले 
जबरज�ती क�जा गरी िमित २०६८।१०।१ गतेदेिख 
२०६८।१०।१० गतेस�ममा फुसको घर तथा 
इटँाको प�क� ट्वाइलेट बनाई िखचोला गरकेो भ�ने 
पनुरावेदक / वादीको दाबी भएकोमा िववािदत ज�गा मैले 
िवप�ीबाट २०५० सालमा ख�रद गरी सोही सालमा 
नै घरबास बनाइ� बसेको भनी ��यथ� / �ितवादीले 
िजिकर िलएको देिख�छ । िमित २०६८।१०।१ गते 
देिख २०६८।१०।१० गतेस�ममा फुसको घर तथा 
इटँाको प�क� ट्वाइलेट बनाइएको भनी वादीले दाबी 
िलए तापिन आ�नो सो दाबी पिु� ह�ने कुनै सबदु 
�माण िनजको तफ� बाट ��ततु ह�न सकेको देिखएन, 
यसका अित�र� स�ु अदालतबाट भई आएको 
न�सा मचु�ुका हेदा�  सो िक.नं. को ज�गामा घर रहेको 
भ�ने उ�लेख ह�नकुा साथै सो ज�गामा क�रब २० 
वष�अगािड नै �. गलुविसया थ�नीले घर िनमा�ण गरी 
भोगचलन गरी आएक� िछन् भनी भवुने�र �यौपाने, 
कृ�ण�साद पा�डे, रामबली था�, लौस था�, जाउ 
था�समेतका मचु�ुकामा ब�ने अिधकांश �यि�ह�ले 
बेहोरा लेखाई िदएको देिखदँा उ� घर २०६८।१०।१ 
गतेदिेख २०६८।१०।१० गतेस�म बनाएको भनी 

वादीले िलएको दाबी ख�डन भई �ितवादीले िजिकर 
िलएझै ँ२०५० सालितर ैसो ज�गामा घर बनेको भ�ने 
देिखयो । यस�कार ��यथ� / �ितवादी गलुविसया 
थ�नीले २०५० सालितर ै बनाएको घर भ�काइ�  
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ ँ भनी वादीले 
२०६८।१२।२९ मा िफराद गरकेो देिखएकाले घर 
बनाएको भ�दा क�रब १८ वष�पिछ मा� िफराद परकेो 
देिखने ।

मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. 
मा ज�गा िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएको िमितले 
एक वष�िभ� नािलस निदए ला�न स�दैन भ�ने कानूनी 
�यव�था भएकोमा सो कानूनी �यव�थाको पालना गरी 
कानूनले िनधा�रण गरकेो हद�यादिभ� वादीले िफराद 
िदएको नभई कानूनले तोकेको  हद�याद नघाई िफराद 
िदएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, अ.बं. १८० नं. को कानूनी 
�यव�थाले दता� ह�न नस�ने अव�थाको िफराद 
दता� भएमा �य�तो िफरादको त�यिभ� �वेश गरी 
िनण�य गनु�  नपन� तथा �य�तो िफराद खारजे गनु�पन� 
देिखएको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा अ.बं. १८० नं. 
बमोिजम िफराद खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।११।२१ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा भिनरहन ुपन� अव�था नदेिखदँा 
यस अदालतबाट िमित २०७३।१०।७ िन�सा 
�दान गदा� उि�लिखत आधारसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� िववेिचत त�य, निजर एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतका आधारमा ��ततु म�ुामा घर 
बनाउनेको ११ नं. को हद�याद नाघी िफराद दायर 
गरकेो देिखदँा स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१०।२२ गते भएको फैसला उ�टी भइ� 
अ.बं.१८० नं. बमोिजम िफराद खारजे ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७०।११।२१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-WO-०२१३, उ��ेषण, 
अिधव�ा सुमन काजी �े�समेत िव. नेपाल रा�� ब�क, 
बालुवाटार, काठमाड�समेत

म�ुाको िवषयव�त ुएवम् रा�� ब�कबाट िमित 
२०६९।१०।९ मा ग�रएको िनण�य र सो आधारमा 
जारी सूचना देशको लगानी �यव�थापन, आिथ�क 
अनशुासन, रोजगारी िसज�ना औ�ोिगक िवकास, 
िवदशेी िविनमय �यव�थापन, भ�ुानी स�तलुन तथा 
गैरकानूनी एवम् आपरािधक आिथ�क ि�याकलापको 
िनय��ण ज�ता प�सगँ स�ब�ध रा�ने  भई नाग�रकसगँ 
सरोकार रा�ने  �कृितको भएकाले सो िनण�य र सूचना 
�वाभािवक �पले साव�जिनक सरोकारको िवषय (PIL) 
अ�तग�त पन� देिखएकाले ��ततु म�ुाको िवषयव�तसुगँ 
�रट िनवेदकको पिन Substantial Interest र 
Meaningful Relation (ताि�वक स�ब�ध र साथ�क 
सरोकार) रहने नै दिेखने ।

िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ 
का उि�लिखत दफा १०क, १०ख र १०ग दफाका 
उि�लिखत �यव�थाले �चिलत कानूनअनसुार िवदेशी 
िविनमयलाई �भावकारी �पमा िनयिमत गन� नेपाल 
रा�� ब�कले आव�यक सत�ह� साव�जिनक सूचनामाफ� त 
तो�न नस�ने गरी रोक लगाएको भ�ने नदेिखएकोले 
��ततु म�ुामा रा�� ब�कले िमित २०६९।१०।९ को 
िनण�यअनसुार जारी गरकेो सूचना िवदेशी िविनमय 
(िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा १०क. र १०ख. 
िवपरीत भएकोले Ultra Virus ग�रपाउ ँ भ�ने �रट 
िनवेदकको िजिकर त�यपरक र यथाथ� िव�लेषणमा 
आधा�रत भएको नदेिखने ।

नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को 
��तावनामा हेदा� “...शोधना�तर स�ुढीकरण गन�का 
लािग आव�यक मौि�क तथा िवदेशी िविनमय 
नीित िनमा�ण गन�, सरुि�त, �व�थ र स�म भ�ुानी 
�णालीको िवकास गन�...” उ�े�य नेपाल रा�� ब�कको 
रहेको भ�ने उ�लेख छ । ऐ. ऐनको दफा ३५ ले देशको 

मौि�क नीित िनमा�ण र काया��वयन गन� तथा दफा 
६२ ले िवदेशी िविनमय नीित िनमा�ण र काया��वयन 
गन� गराउने पूण� अिधकार नेपाल रा�� ब�कलाई िदएको 
देिख�छ । �य�तै िवदेशी िविनमयको �यव�थापन गन� 
तथा �य�तो �यव�थापनको लािग आव�यक िनयम 
िविनयम बनाउने तथा आदशे, िनद�शन वा सूचना 
जारी गन� अिधकार रा�� ब�कलाई भएको ऐ. ऐनको 
दफा ६३ मा हेदा�  देिख�छ । रा�� ब�क ऐन, २०५८ का 
उि�लिखत �यव�थाको आधारमा िव�लेषण गरी हेदा� 
पिन रा�� ब�कले िमित २०६९।१०।९ मा िनण�य गरी 
जारी गरकेो सूचना कानूनिवपरीतको भनी मा�न िम�ने 
नदिेखने ।

फरक फरक ऐन, (िवदेशी लगानी तथा �िविध 
ह�ता�तरण ऐन र िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन) 
मा फरक फरक उ�े�य तथा कानूनी �ावधानह� 
रहेका र ती �ावधानह� आपसमा नबािझई �वत�� 
�पमा लागू ह�न स�ने हैिसयतमा रिहरहेको अव�थामा 
अि�तयार�ा� िनकाय (नेपाल रा�� ब�क) ले एउटा 
कुनै ऐनको कानूनी �यव�थाअनसुार िनण�य गरी जारी 
ग�रएको सूचनालाई कानूनिवपरीत भयो भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

िवदेशी िविनमयको आवागमनलाई 
�भावकारी �पमा िनयिमत नगन� हो भने िवदेशी 
लगानीको नाममा गैरकानूनी �पले आज�न गरकेो रकम 
उ�ोग �यवसायमा लगानी ह�ने, म�ुा िनम�लीकरण ह�न 
जाने तथा आिज�त म�ुा गैरकानूनी �पमा िवदेिशन 
स�ने �वल स�भावना ह��छ । ती स�भावनाले गदा� 
गैरकानूनी तरीकाले आयआज�न गन� काय� िनयि��त 
नभई �ो�सािहत ह�ने भई दशेमा सगंिठत अपराध तथा 
आपरािधक ि�याकलाप बढ्न गई िविभ�न िवकृित 
ज�मने भएकाले �य�ता गितिविधलाई रो�न तथा 
हतो�सािहत गन� िवदेशी िविनमयलाई �भावकारी �पले 
िनयिमत गनु�पन� ह��छ । यही �योजनाथ� िज�मेवार 
िनकाय (रा�� ब�क) ले आफूलाई कानूनले िदएको 
अि�तयारीअ�तग�त िनण�य गरी जारी गरकेो सूचनालाई 
िवदेशी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण ऐनको दफा ३ 
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सगँ जोडेर हेन� िम�ने नदेिखने ।
िवदशेी लगानी तथा �िविध ह�ता�तरण 

ऐन, २०४९ को दफा ३ अनसुार िलनपुन� �वीकृित र 
िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०४९ को दफा 
१०क., १०ख. र १०ग. अनसुार रा�� ब�कले जारी 
गरकेो सूचनाअनसुार िलनपुन� �वीकृितको मनसाय र 
�योजन नै फरकफरक रहेको देिखने ।

अतः फरकफरक �योजनाथ� फरकफरक 
िनकायबाट �वीकृित िलनपुन� गरी ग�रएको कानूनी 
�यव�थालाई सम� िव�लेषण नगरी दोहोरो �वीकृितको 
नाममा रा�� ब�कबाट जारी सूचना अमा�य घोिषत गन� 
वा बदर गन� हो भने �यसबाट िवदेशी िविनमय (िनयिमत 
गन�) ऐनको उ�े�य पूरा ह�नस�ने नदिेखने ।

रा�� ब�कबाट भएको िमित २०६९।१०।९ को 
िनण�य र सो आधारमा जारी सूचनाले िवदशेी लगानीलाई 
हतो�सािहत बनाउने तथा लगानी �ि�यामा जिटलता 
�याउने नभई िवदेशी लगानीमा पारदिश�ता कायम 
गन�, गैरकानूनी आपरािधक ि�याकलाप िन��सािहत 
गन� तथा अनशुािसत आिथ�क ि�याकलापह�लाई 
��य िदने दिेख�छ । �यसबाट दशेमा अनशुािसत 
औ�ोिगक िवकास, रोजगारी िसज�ना, �यापार 
िविविधकरणअनकूुल भ�ुानी स�तलुनज�ता िवकास 
र समिृ�का लािग आव�यक प�ह�मा सकारा�मक 
�भाव पन� गई सम� देशको आय�तरलाई मािथ 
उठाउन एवम्  आम नाग�रकको जीवन�तरमा सधुार 
�याउन सहयोग प�ुयाउने देिखने ।

��ततु िववाद साव�जिनक सरोकारको िववाद 
(PIL) अ�तग�त पन� भई िनवेदकलाई �रट दायर गन� 
हकदैया भए पिन िनवेदकले उठाएका िवषयव�तउुपर 
मािथ �करण �करणह�मा ग�रएको �या�या, 
िववेचनासमेतका आधारबाट नेपाल रा�� ब�कले िमित 
२०६९।१०।९ मा गरकेो िनण�य र जारी गरकेो सूचना 
कानूनिवपरीत रहेको भ�ने नदेिखई िवदेशी िविनमय 
(िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा १०क. र १०ख. 
अ�तग�त नै जारी भएको भ�ने दिेखएकोले यसमा 
िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी गनु�पन� अव�था 

िव�मान देिखएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।

�वीकृित िदने समय अिनि�चत ह�दँा �वीकृित 
�ि�यामा लामो समय ला�न स�ने भएबाट �वीकृित 
माग गन� प�ले अनाव�यक द:ुख र हैरानी बेहोनु�  
पन� र �यसबाट लगानी स�ब�धमा नै नकारा�मक 
स�देश �वाह भई रा�� ब�कबाट �वीकृित िलनपुन� 
यो प�ितको कारण नै लगानीकता�मा नकारा�मक 
धारणा ज�मन जाने ि�थितलाई नकान� सिकँदैन । 
�य�तो ि�थित भएमा दशेको औ�ोिगक िवकास र 
िवदेशी लगानी हतो�सािहत र िन��सािहत ह�नस�ने 
अव�था िसज�ना ह�न जा�छ । दशेको िवकासको लािग 
�ितकूल र अिहतकर ह�ने य�ता अव�था आउन निदन 
िनवेदन परकेो िनि�त अविधिभ� �वीकृितको िनण�य 
ग�रनेछ भ�ने �यव�था गनु�  तथा �य�ता �यव�थाह� 
साव�जिनक गनु�  वा�छनीय दिेख�छ । �वीकृित 
स�ब�धमा िनवेदकलाई पूव�जानकारी िदने �यव�थाले 
िनण�यस�ब�धी �यव�था अनमुानयो�य (predictable) 
ह�न जाने र �यसबाट लगानीकता� उ�सािहत ब�न जाने 
ि�थित ब�दछ । अतः यो �यव�थाह�लाई ग�भीर 
�पमा मनन् गरी आव�यक कागजातसिहत दरखा�त 
(िनवेदन) परकेो बढीमा १५ िदनिभ� �वीकृित �दान 
गन� वा नगन� स�ब�धमा िनण�य गरी सो िनण�यको 
जानकारी अिवल�ब स�बि�धत प�लाई िदने �यव�था 
गनु�  गराउन ु तथा �य�तो  िनण�य एवम् �यव�थाह� 
साव�जिनक गनु�  भनी िवप�ीह� नेपाल सरकार अथ� 
म��ालय र नेपाल रा�� ब�कका नाममा िनद�शना�मक 
आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-WO-०५४९, उ��ेषण / परमादेश, 
चुनाकुमारी पुडासैनी िव. िश�ा म��ालयसमेत

जनक िश�ा सामा�ी के�� िलिमटेड नेपाल 
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सरकारको पूण��वािम�व रहेको साव�जिनक स�ंथान 
रहेको देिख�छ । उ� सं�था आ�नो उ�पादनबाट 
ह�ने कमाईबाट आ�मिनभ�र ह�न नसिकरहेको र वष�नी 
ठूलो मा�ामा ऋण सापटी गरी सं�था चलाउन ुपरकेो 
भ�ने पिन िलिखत जवाफबाट देिखन आएको छ । 
ऋण िलएर सं�था चलाउन ु परकेो य�तो अव�थामा 
समेत के��लाई आव�यक नपन� कम�चारीलाई सेवा 
करारमा राखी रहनपुछ�  भ�न ु औिच�यपूण� ह�दँैन । 
सं�था स�चालनको लािग आव�यक बजेट िविनयोजन 
गन� िनकाय अथ�म��ालयले अ�थायी �यालादारीमा 
कम�चारी नरा�ने भनी नीितगत िनण�य गरकेो आधारमा  
िनवेदकलगायत �यालादारीमा काय�रत कम�चारीलाई 
अवकाश िदएको देिखदँा उ� िनण�य एवम् कामकारबाही 
कानूनिवपरीत रहेको भ�न निम�ने । 

िनवेिदका मि��प�रषदक्ो िनण�य ह�नभु�दा    
पिछ िमित २०५८।४।९ देिख मा� अ�थायी 
�यालादारीमा िनयिु� पाएको दिेखदँा िमित 
२०५७।४।२५ को प�मा उि�लिखत “अपाङ्ग �यि�” 
भ�ने वा�यांश यी िनवेिदकाको हकमा आकिष�त 
ह�ने देिखदैँन । साथै अथ� म��ालयबाटै अ�थायी 
�यालादारीमा नरा�ने भ�ने नीितगत िनण�य भएको 
एवम् िनवेिदकालाई मा�ै सेवाबाट हटाएको नभई 
नीितगत िनण�यिभ� पन� सबै कम�चारीलाई हटाएको 
देिखदँा िनवेिदकाको हकमा मा� भेदभावपूण� िनण�य 
भएको भ�ने दिेखदैँन । यस अव�थामा िनवेिदकाको 
सेवालाई िनर�तरता िदनपुन� भ�ने िजिकर कानूनस�मत 
रहेको भ�न निम�ने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट जनक 
िश�ा सामा�ी के�� िलिमटेडमा काय�रत सबै अ�थायी 
�यालादारी कम�चारीलाई िमित २०७१।७।१ 
देिख हटाउने गरी अथ� म��ालयले िदएको िनद�शन 
काया��वयनका लािग िनवेिदकालाई सेवाबाट हटाउने 
गरी भएको जनक िश�ा सामा�ी के�� िलिमटेडको 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट रहेको भ�ने नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।

िनवेदन खारजे ह�ने ठहर े तापिन िनवेिदका 
कान नस�ुने तथा बो�न नस�ने अपाङ्गता भएको 
�यि� रहेको देिख�छ । अपाङ्गता भएका सीमा�तकृत 
�यि�ह�लाई रोजगारीको अवसर िसज�ना गरी 
आ�मिनभ�र बनाउनेतफ�  रा�यले यथोिचत �यास 
गनु�पन� कुरामा कसैको िवमित नहोला । तसथ� 
िनवेिदकाज�ता अश� �यि�लाई सबल स�म नाग�रक 
बनाउन, ितनीह�को मानवोिचत जीवनयापनलाई 
सहज बनाउन आव�यक रोजगारीको अवसर �दान 
गन� �यव�था िमलाउन ुभनी नेपाल सरकारको नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-०००६, लाग ु औषध, िजते�� 
चौधरीसमेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� राज ु यादव र अशोक यादवले 
आफूले लाग ु औषध िब�� िवतरण नगरकेो, प�ाउ 
परी आएका �ितवादीह�लाई आफूले निचनेको भनी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अदालतसम� बयान 
गरकेो देिख�छ । आफूले निचनेको सह�ितवादीह�ले 
के कारणले िनजह�लाई िकटानी पोल गरकेा ह�न् 
�यसको आधार कारण पिु� गन� सकेको पाइदैँन । 
�ितवादी िदपकुुमार र िजते�� चौधरीले कुनै �रसइवीले 
पोल गरकेो भनी मा�ने अव�था पिन छैन । लाग ु
औषधसाथ मौकामा प�ाउ परी आएका �ितवादीह�ले 
आफूलाई लाग ु औषध िब�� गन� मािनसह� यी 
ह�न भनी दवैुजना �ितवादीह�को नाम थर वतन र 
घरसमेत खलुाई बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले 
िदएको जानकारीअनसुारकै िनजह�को घर बसोबास 
रहेको देिखदँा आफूले िच�द ैनिचनेको भनी �ितवादीले 
गरकेो बयान स�य साचँो रहेको भनी मा�न िमलेन । 
यी आधारह�बाट �ितवादीह� अशोक यादव र राज ु
यादवले िब�� गरकेो लाग ु औषध नै �ितवादीह� 
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िदपकुुमार र िजते�� चौधरीले ख�रद गरकेो हो भ�ने 
पिु� ह�न आएको देिख�छ । यस अव�थामा �ितवादीह� 
अशोक यादव र राज ुयादवले बरामद लाग ुऔषध िब�� 
िवतरण गरकेो �मािणत ह�न आएको दिेखएको ह�दँा 
िनजह� िनद�ष रहेछन् भनी मा�न निम�ने ।

मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी�य िदपकुुमार ग�ुता र िजते�� चौधरीलाई 
�ितवादी�य राज ुयादव र अशोक यादवले �ितबि�धत 
लाग ु औषध िब�� िवतरण गरकेो दिेखएको एवम् 
िनजह�बाट ख�रद गरकेो लाग ुऔषध िब�� िवतरण 
गन� �योजनका लािग वीरग�जबाट नारायणघाट  
ओसारपसार गद� जादँा बाटोमा प�ाउ परकेो देिखएबाट 
चारजैना �ितवादीह�को लाग ु औषध ख�रद िब�� 
तथा  ओसारपसारमा संल�नता रहेको पिु� ह�न आयो । 
�ितवादीह�बाट लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
�ारा िनषेिधत काय� भएको दिेखदँा िनजह� िनद�ष रहे 
भएको मा�न निम�ने । 

तसथ� �ितवादी अशोक यादव र राज ुयादवले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने एवम् �ितवादी िजते�� 
चौधरी र िदपकुुमार ग�ुतालाई लाग ुऔषध सेवनतफ�  
मा� कसरु कायम गरी २ मिहना कैद र �.१०,०००।- 
(दश हजार) �पैया ँज�रवाना गन� गरी भएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी चारजैना 
�ितवादीह�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम जनही पाचँ वष� कैद 
र �.१०,०००।- (दश हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।८।२८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CI-१००७, परमादेश, िज�ला �हरी 
काया�लय, मुगु गमगडीसमेत िव. खगे��बहादुर शाही

�हरी काया�लयमा मौिखक �पमा अपराधको 

सूचना �ा�त भएमा वा �हरीलाई अ�य� जनुसकैु 
�ोतबाट अपराधको सूचना �ा�त ह�न आएमा तोिकएको 
ढाचँाको दता� िकताबमा दता�  गनु�पछ�  भ�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । उ� �यव�था �हरी काया�लयको 
लािग �वेि�छक नभई अिनवाय� �यव�थाको �पमा 
रहेको देिखने । 

िनवेदकले घाउ जाचँको लािग �हरी 
काया�लयमा िनवेदनसमेत िदई घाउ जाचँ भएको तथा 
िनवेदनमा उि�लिखत कारणी भिनएका �यि�ह�लाई 
समेत िझकाई छलफल गराएको देिखएबाट �हरी 
काया�लयलाई कसरु अपराधबार े सूचना �ा� भएको 
�प�ट देिखएको छ । अपराधबार ेसूचना �ा� भएपिछ 
�हरी काया�लयले सो स�ब�धमा सूचना दता� गरी 
अनसु�धान गनु�  िनजको दािय�व ह��छ । जाहेरवाला 
र कारणी भिनएका �यि�िबच छलफल गराउन ु
अनसु�धान अिधकारीको कत��यिभ� समेत नपन� 
देिखएकोले छलफल गराएको र प� िवप� छलफलको 
लािग उपि�थत नभएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर �ा� 
ह�ने नदिेखने ।

सरकार वादी ह�ने फौजदारी कसरुको 
बारमेा सूचना �ा�त भइसकेपिछ रीतपूव�क दता� गरी 
यिद उ� सूचनाबमोिजमको कसरु �मािणत ह�ने 
अव�थाको नभएको वा अ�य कारणले म�ुा च�ने 
अव�थाको नभए तापिन सो स�ब�धमा अनसु�धान 
तहिककात गरी कागज �माण खडा गरी स�बि�धत 
सरकारी विकल काया�लयसगँको सम�वयमा म�ुा च�ने 
नच�ने गरी कानूनबमोिजम िनण�य गरी म�ुा नच�ने 
भए सोहीअनसुार गनु�  नै कानूनी कत��यको िनवा�ह 
ह�ने अव�था ह��छ । तर �ा�त सूचना दता�  नै नगरी 
हचवुाको हो भनी कानूनबमोिजम �ि�या र काय�िविध 
नै अवल�बन नगरी रा�नलेु �हरी काया�लयबाट 
कानूनले तोकेको कत��य र दािय�वको िनवा�ह भएको 
भ�न सिकने अव�था नदेिखने । 

तसथ� उि�लिखत त�य �माणको आधारमा, 
पन� आएको ��यथ� / िनवेदकको जाहेरी रीतपूव�क 
दता� गरी कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककात गनु�  
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भनी पनुरावेदक िज�ला �हरी काया�लयको नाउमँा 
परमादशेको आदेश जारी गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाबाट िमित २०७१।३।१६ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल असार २० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CI-०१३१ र ०७१-CI-
०२२६, ज�गा िखचोला मेटाई पखा�ल उठाई चलन, 
गंगाई हाथी िव. म�ह�रदेवी कलवान� र म�ह�रदेवी 
कलवान� िव. गंगाई हाथी

िमित २०६६।३।२८ मा धनषुा िज�ला 
अदालतको आदेशानसुार न�सा भई आएको न�सा 
मचु�ुकाको न.नं. ५ र ६ का ज�गा िववािदत पाइयो । 
न.नं. ४, ५, ६ को ज�गा दाबीको िक.नं.३१३ िभ� पन� 
र �यही ज�गाको स�ब�धमा वादी र �ितवादीह�िबच 
पटकपटक म�ुा परी िनण�य ह�दँै आएको भ�ने 
�माण िमिसलह�बाट देिख�छ । न.नं.६ को ज�गा 
िक.नं.३१३ िभ� पन� र सो ज�गा पनुरावेदक वादीको 
हक �वािम�वमा रहेको दिेखदँा पनुरावेदक वादीको 
�वािम�वमा रहेको ज�गामा �ितवादीले िखचोला गरकेो 
ठहर गरी िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाई 
पाउने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

न.नं.५ को उ�रतफ�  रहेको न.नं.२ को 
िक.नं.१८५ मा �ितवादीको घर ज�गा रहेको र उ� 
िक.नं.१८५ मा �ितवादीले बनाएको घरको केही 
भाग न.नं.५ स�म पगेुको भ�ने देिख�छ । न�सा 
मचु�ुकाअनसुार न.नं.५ को ज�गा उ� िक.नं.३१३ 
िभ�को भ�ने देिखई वादीको हक �वािम�वमा रहेको 
भ�ने देिख�छ । आ�नो हक �वािम�वको स�पि�मा 

�वािम�ववालाले िनिव�वाद भोग गन� पाउन ु पन� 
हो । तर �माणको �पमा पेस भएको २०५९ सालको 
दे.नं.१६४८ को ियनै पनुरावेदक �ितवादी वादी र 
पनुरावेदक वादी म�ह�दवेी कलवान�समेत �ितवादी 
भई चलेको २०५९ सालको दे.नं.१६४८ को ज�गा 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ ँभ�ने म�ुामा िववािदत 
िक.नं.३१३ कै ज�गाको स�ब�धमा िज�ला अदालतको 
आदशेअनसुार िमित २०५९।६।१० मा नाप न�सा भई 
आएको न�सा मचु�ुकाको न.नं.५क मा �ितवादीको 
घर देिखएको र सो घरमा �ितवादीको भोगसमेत रहेको 
भ�ने ख�ुन आएको देिख�छ । २०५९।६।१० भ�दा 
अगािड नै िववािदत िक.नं.३१३ को न.नं.५ को ज�गामा 
�ितवादीले घर िनमा�ण गरी भोग ग�ररहेको देिखदँा सो 
न.नं.५ मा �ितवादीको भोग कायम रहने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणबाट न.नं.५ 
को ज�गामा �ितवादीले घर बनाई भोग गरकेो देिखएको 
ह�दँा उ� �ितवादीको भोगस�म कायमै रहने गरी 
न.नं.६ को ज�गामा �ितवादीले िखचोला गरकेो ठहर 
गनु�पन�मा सो ठहर नगरकेो हदस�म स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१।६ मा भएको फैसला 
केही उ�टी गरी न.नं.६ का ज�गामा �ितवादीले गरकेो 
िखचोला मेटाई पनुरावेदक वादीले भोगचलन गन� 
पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७०।८।२६ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङिसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-०००८, 
ब�दी��य�ीकरण, स�ाम ह�सेन ग�ी िव. उ�च अदालत 
तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत 

िनवेदक �ितवादी महमदु आलम ग�ीको 
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हकमा हेदा�  िनवेदकले िनजउपरको सरकारी द�तखत 
िकत� म�ुामा अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
भारतीय नाग�रक भनी बयान गरपेिन अदालतसम� 
बयान गदा�  �प�दहेी िज�ला रोिहणी गाउपँािलका, 
वडा नं.६ लिलतपरु पकडी हो भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । िनवेदकले अदालतमा बयान गदा� नेपाली 
नाग�रकताको �ितिलिपसमेत �माण �व�प पेस गरकेो 
देिख�छ । य�तो अव�थामा मौकामा बयान गदा� भारतीय 
ठेगाना लेखाउन ु पन� त�यगत आधार र कारणबाट 
ख�डन ह�न नसकेको, स�कल नाग�रकताको 
�माणप� पेस गन� नसकेको भनी िनवेदकलाई थुनामा 
रा�ने गरी भएको आदशे िनवेदकको नाग�रकताको 
�ितिलिप पेस भएको तथा सो �ितिलिप अ�यथा ह�न 
पगेुको भ�नेस�मको कानूनस�मत आधार ��ततु नगरी 
सािबक मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११८ को 
देहाय ३ मा भएको कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा 
थुनामा रा�ने गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट िमित २०७५।३।२१ मा भएको आदेश 
गैरकानूनी देिखदँा उ� आदेश उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएको छ । अब, उ� म�ुामा िनवेदकको 
नेपाली नाग�रकताको �माणप�लाई समेत म�यनजर 
गरी िनवेदकले िदएको मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १७ नं. को स�दभ�मा पनुः आदेश गनु�  
भनी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

िनवेदकसमेत उपर मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको १,७,९ र १२ को कसरुमा सोही महलको 
९ र १२ नं.बमोिजम सजाय गरी सोही महलको ७ 
नं.बमोिजम ज�रवाना ग�रपाउ ँ भ�ने मागदाबी िलई 
अिभयोगप� दायर भइसकेको र थनुछेक आदेशसमेतको 
�ि�या अवल�बन गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
यी िनवेदकको हकमा �.३०,०००।- नगदै वा सो 
बराबरको जेथाजमानत वा ब�क �यार�ेटी िदएमा िलई 
तारखेमा रा�ने िदन नसके कानूनबमोिजमको िसधा 
खान पाउने गरी थुनामा रा�न पठाउन ु भनी भएका 
आदेशउपर वादी नेपाल सरकारको मलुकु� ऐन, 

अदालती ब�दोब�तको १७ नं. बमोिजमको िनवेदन 
परी उ�च अदालतबाट यी िनवेदकलाई थुनामा रा�ने 
भनी गरकेो आदेश बदर भई त�स�ब�धमा पनुः आदेश 
गनु�  भनी परमादशे जारी भएकोले ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०४३०, अशं चलन, 
धनबहादुर थापासमेत िव. महेश थापा

पनुरावेिदका भीमकुमारी थापाले िववाहपूव� 
माइतीबाट �ा� गरकेो भनी दाबी िलएका िक.नं.१२९ 
र १३० का ज�गाह� िब��बाट दाबीको घडेरी ख�रद 
गरकेो भ�ने खलुाए पिन सो घडेरी २०५३ सालमा 
नै राजीनामाबाट �ा� ह�न आएको भ�ने देिखएको र 
उ� िक.नं.१२९ र १३० का ज�गाह� �यसको क�रब 
२ वष�पिछ अथा�त् २०५६ सालमा मा� िब�� गरकेो 
भ�ने ख�ुन आएको देिखदँा पनुरावेिदकाको पनुरावेदन 
िजिकर प�यारलायक नदेिखने । 

�ितवादीह�ले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारी 
वादी तथा �ितवादीलाई एक अका�मा सनुाउदँा उ� 
ऋणको स�ब�धमा बोलेको नदिेखदँा �य�तो ऋणको 
स�ब�धमा पिछ साह�को नालेस परकेो अव�थामा 
कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाल सो ऋणसमेत ब�डा 
ला�न ु पन� भनी �ितवादीह�ले िलएको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने नदिेखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणह�बाट 
स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट तायदातीमा 
उि�लिखत स�पि�बाट ८ ख�डको १ ख�ड वादीले 
�ितवादीह�बाट अशं छुट्याई चलनसमेत चलाई िलन 
पाउने र ऋणको हकमा साह�को नालेस परकेा बखत 
कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाल केही बोली रहन परने 
भनी िमित २०७०।११।२७ मा भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी िक.नं.४५, ४६, ४७ का ज�गाबाहेकका 
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तायदातीमा उि�लिखत �ीस�पि�बाट िववाह नभएका 
अंिशयारको िववाह खच� परसारी बाकँ� स�पि�बाट 
८ ख�डको १ ख�ड वादीले अंश पाउने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७१।१२।१७ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१६२५, अंश दता�, 
बुि�बहादुर �यौपानेसमेत िव. गोमाकुमारी राउत

पनुरावेदकह�ले २०४८ सालमा भएको 
िलखतअनसुार वादीका पितले अंश बझुी सोअनसुार 
आ�नो भागको स�पि�को कारोबारसमेत गरकेो ह�दँा 
उ� ३० नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार अशंब�डा 
भइसकेको भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । तर उ� 
कानूनी �यव�था २०३४।९।२७ भ�दा अगािड भएको 
अंशब�डाको कारोबारमा मा� आकिष�त ह�ने �यव�था 
हो । सोभ�दा पछािड अंशब�डा गदा� अिनवाय� �पमा 
रिज��ेसन गनु�पन� गरी सो न�बरले �यव�था गरकेो 
ह�दँा २०४८ सालमा वादीका पितका नाममा पा�रत 
भएको बकसप�को िलखतलाई नै अशंब�डाको 
िलखतको �पमा िलन िमलेन । २०३४ सालभ�दा 
पछािड अंशब�डा गदा� कानूनबमोिजम ब�डा छुट्याई 
ब�डाप�को कागज खडा गरी सा�ी राखी िलने िदनेको 
र सा�ीको समेत सहीछाप गरी रिज��ेसन गनु�पन� 
भनी कानूनले नै अिनवाय� ग�रसकेको ह�दँा २०३४ 
सालभ�दा पछािड अशंब�डा गदा� रिज��ेसन पा�रत 
भएकै ह�नपुन� । 

२०३४ सालपिछ अंशब�डा गदा� सा�ी राखी 
कानूनबमोिजम ब�डा छुट्याई ब�डाप�को कागज 
खडा गरी िलने िदने र सा�ीको समेत सहीछाप गरी 
रिज��ेसन पा�रत गनु�पन� र सो नभएको ब�डालाई 
मा�यता िदन निम�ने गरी कानूनमा नै �प�सगँ 
�यव�था भएको अव�थामा कुनै एउटा राजीनामाको 

िलखतमा अंशब�डा भयो भनी उ�लेख गरकेो मा� 
आधारमा सो कागजलाई अंशब�डाको कागजको 
�पमा �हण गरी अंशब�डा भइसकेको भनी �या�या 
गन� िम�ने देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीह�ले सो 
िलखतबाहेक वादी र �ितवादीह�िबच अंशब�डा 
भइसकेको भ�ने त�यय�ु र ठोस  �माण  पेस गन� 
सकेकोसमेत नदिेखदँा २०४८।५।१७ को बकस 
पा�रतको िलखत र २०५३।१।२३ को राजीनामाको 
िलखतको आधारमा वादी �ितवादीह�का िबच कानूनी 
�पमा अंशब�डा भइसकेको भ�ने नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
�माणबाट �ितवादीले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा 
उ�लेख गरकेो ऋणको हकमा पिछ साह�को नालेस 
परकेो अव�थामा सोही बखत ठहरबेमोिजम ह��छ भनी 
तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएका स�पि�म�ये 
िक.नं.९८ र २७० को ज�गाबाहेक वादी �ितवादीबाट 
पेस ह�न आएको तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख 
भएअनसुारका स�पि�म�येबाट ५ भागको १ भाग 
अंश वादी गोमाकुमारी �यौपानेले छुट्याई िलन पाउने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।१२।१२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०५८६ र ०७२-
CR-०५८७, कत��य �यान, स�तोष आङदे�बे (िल�बू) 
समेत िव. नेपाल सरकार र आइ�� भ�ने िव�म चे�जोङ 
(िल�बू) समेत िव. नेपाल सरकार

अनसु�धानको िसलिसलामा यातना 
िदइएको, बयान बेहोरा पढ्न निदई ह�ता�र गराइएको, 
जबरज�ती सहीछाप गराइएको भ�ने ज�ता मौिखक 
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कथनले मा� मा�यता पाउने अव�था रहदँैन । �य�तो 
कुरालाई त�यय�ु आधारबाट पिु� गन� गराउन सकेको 
अव�थामा मा� �य�तो कथनले मा�यता �ा�त गन� 
स�छ । आधार �माण िबनाको कथनले औिच�यता 
�ा�त गन� स�दैन । �ितवादीह�ले मौकामा गरकेो 
बयान र घटना�थल �कृित मचु�ुका तथा िमिसल 
संल�न �माणह�बाट घटना वारदात मालाकार 
�पबाट पिु� ह�न आएको देिख�छ । अदालतसम�को 
इ�कारी बयान आफँैमा �माण ह�ने नभई �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ र २८ अनसुार त�यगत 
�माण तथा प�रि�थितज�य �माणह�बाट समेत 
मालाकारकडीबाट पिु� �मािणत भएको अव�थामा 
मा� सो इ�कारी सा�दिभ�क ह�न आउने ।  

अतः �ितवादीह�को मौकाको सािबती 
बयान, लास जाचँ मचु�ुका, ��य�दश�को मौकाको 
भनाइ, शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीह� एकराज 
आङद�ेबे (िल�बू), आइ�� भ�ने िव�म चेमजोङले 
अदालतसम� गरकेो बयानसमेतका आधारमा 
�ितवादी एकराज आङदे�बे (िल�बू), आइ�� भ�ने 
िव�म चे�जोङ, सागर िल�बू र स�तोष आङदे�बेले 
िनज धनहादरु ब�वाललाई मरणास�न ह�नेगरी कुटिपट 
गरकेो र सोही चोटका कारण िनज धनबहादरुको म�ृय ु
भएको कुरा पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं.को कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको 
झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७२।४।२४ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

अिभयोग दाबीअनसुार यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम जनही ज�मकैद ह�ने ठहर भएपिन घटना 
ह�दँाको अव�था प�रि�थित, कारण, �ितवादीह�को 
उमेर अव�था र घातक हितयार �योग नभएको, मान� 
पन�स�मको पूव��रसइवी केही नदेिखएको मतृकको िवगत 

ि�याकलापबाट िनजलाई तसा�उन, पिछ �य�ता गलत 
हक� त नग�न् भनी तसा�उने उ�े�यबाट कुटिपट गदा� 
म�ृय ुह�न गएको अव�था देिखन आएको र �ितवादीह� 
केटौले अव�थाका रहेका र प�रणामको पूव��ान नरही 
एउटा लहडको �पबाट घटना घट्न गएको अव�था 
देिखएबाट उ� सजाय चक� पन� भई आठ वष� कैद 
गदा� पिन कसरुअनसुारको सजाय पया��त ह�ने देिखई 
द�डको उ�े�य पूरा ह�ने देिखएबाट �ितवादीह�लाई 
जनही आठ वष� कैद ह�ने गरी मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. अनसुार रायसिहतको फैसला मनािसब देिखदँा 
सजायमा कुनै प�रवत�न गरी रहन ुनपरी सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०८३६ र ०७२-
CR-०३७२, कत��य �यान, तुलाराम सा�समेत 
िव. नेपाल सरकार र टेके�� नेपालीसमेत िव. नेपाल 
सरकार

बयान यथाथ�ताको आधारमा भएको छ र 
�वइ�छाले गरकेो हो भने आ�नो िव�� सा�ी ह�न कर 
नला�ने गरी संिवधानले ��याभूित गरकेो अव�थामा 
आफँै िव�� ह�दँ ै नभएको कुरामा �ितवादीह�ले 
का�पिनक �पले �वीकार गरेको भनी भ�न िम�ने 
अव�था दिेखदँैन । आफूह�लाई करकाप गरी वा 
अनिुचत �भावमा पारी गैरकानूनी त�रकाबाट गराएको 
बयान हो भनी �ितवादीह�ले ��ट आधार िदई चनुौती 
िदनसकेको अव�थासमेत देिखदँैन । घटना िववरणका 
मािनसह�ले ��य� �पले घटना वारदातसगँ मेल 
खाने गरी मालाकार कडीको �पबाट कागज गरी 
िदएका र अदालतमा आई बकप� गन� वादी प�का 
सा�ीह�, जाहेरवाला गोपाल वलीको बकप�समेतबाट 
पिु� भएको र �ितवादीह�का सा�ीले बकप� गदा� 
घटनाको िदन मादक पदाथ� खाई लडेको कारणबाट 
चोट परकेो भनी बकप� गरी िदएको देिख�छ, तर �वयम् 



17

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, जेठ - २

�ितवादीह�ले आ�नो �ितवादी िजिकरमा उ�लेख 
गन� नसकेको कुरा सा�ीह�को कथनबाट ख�ुन 
आएको भए तापिन �ितवादीह�ले नभनेको कुरालाई 
सा�ीको कथनले मा� �मािणकता �ा�त गन�स�ने 
देिखदँैन । शसबहादरुले मादक पदाथ� खाई लडेको 
कारणबाट मरकेो भए �ितवादीह�ले मौकामा खलुाउन ु
पन� िथयो । सो खलुाएको नदेिखदँा सा�ीको कथन 
�माणयो�य देिखन नआउने ।

लासको नाक मखुमा रगत बगेको, टाउकोको 
पछािड भाग र अ�डकोष कािटएको, रगत बगेको, 
कुकु� �चा ददा�रएको, टाउकोको हड्डी नै फुटेको एवम् 
टाउको, पेट र िपठ्युमँा blunt force देिखएको भ�ने 
लास जाचँ मचु�ुका एवम् शव परी�ण �ितवेदनबाट 
देिखन आउछँ । टाउको, पेट एवम् ढाडको चोटका 
कारण म�ृय ु भएको भनी शव परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । यी �ितवादीह�समेत भई 
िदउसो बि�छउ िनकाली सोको तरकारीसगँ होटलमा 
बसी र�सी खाएको र साझँ शसबहादरु आएपिछ 
िववाद भएको सोही िववादमा यी �ितवादीह�ले 
शसबहादरुलाई मरणास�न ह�नेगरी कुटेको भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन आएको र सोही 
कुटिपटको चोटको कारणले िनज शसबहादरु वलीको 
म�ृय ुभएको भ�ने देिखदँा आफूह� िनद�ष रहेको भ�ने 
यी �ितवादीह� तलुाराम सा�, खगे�� रावत र गौतम 
नेपालीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

वारदात�थलमा उपि�थत रहने, वारदात 
दे�ने �यि�ह�लाई �यानस�ब�धीको महलको 
२ नं. १७ नं. तथा १९ नं. लगायत िविभ�न नं. 
ह�ले िनि�त कत��य तोकेको र सो पूरा नगन�लाई 
फौजदारी दािय�व िनवा�ह गराउने गरी कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ । ��ततु वारदातमा वारदात�थलमा 
उपि�थत रही आ�नै अगािड शसबहादरु वलीलाई 
यी �ितवादीह�कै साथीह� तलुाराम सा�, खगे�� 
रावत र गौतम नेपालीले मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट 
ग�ररहदँा �यसलाई रो�ने जोगाउने कुनै �यास गरकेो 
नदेिखएको, वारदात हेरी बसेको भ�ने पिु� भएको ह�दँा 

यी पनुरावेदकह� �ितवादीह� टेके�� नेपाली र मनोज 
�ीसको स�ब�धमा स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं.को कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
सखु�तको फैसला िमलेको दिेखने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादीह�म�येका टेके�� नेपाली र 
मनोज �ीसको हकमा स�ुको फैसला निमलेको 
ह�दँा सो हदस�म केही उ�टी भई िनजह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही 
६ मिहना कैद ह�ने तथा �ितवादीह� खगे�� रावत, 
गौतम नेपाली र तलुाराम सा�को हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा १३(३) नं.को 
कसरु गरकेो अिभयोगमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको सखु�त िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत सखु�तको िमित २०७२।२।२५ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� टेके�� 
नेपाली, मनोज �ीस, खगे�� रावत, गौतम नेपाली र 
तलुाराम सा�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

�ितवादीह� खगे�� रावत, गौतम नेपाली र 
तलुाराम सा�को किललो उमेर अव�था, �ितवादीह� 
एवम् मन� िनज शसबहादरुिबच पूव��रसइवी रहेको 
भ�ने नदिेखएको, मतृक र �ितवादीह��ारा र�सी 
सेवन गरकेो अव�था, मन� िनज शसबहादरुले गाली 
गरपेिछ झगडा कुटिपट भएको भ�ने वारदात ह�दँाको 
प�रि�थित, अव�था र �कृितबाट त�काल �रस उठेको 
आधारमा कुटिपटसमेतबाट िनज �ितवादीह�लाई 
ठहरबेमोिजम ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� ह�दँा 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. 
बमोिजम जनही १० वष� कैद सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत सखु�तबाट �य� भएको रायसमेत मनािसब 
ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ २१ गते रोज ४ शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१४४४, अशं, 
रशेमबहादुर ख�ी िव. िसज�ना के.सी.समेत 

पनुरावेदन िजिकरमा वादीले �ितवादीका 
बाब ुआमासगँ िमली म�ुा दायर गरेको भनी खलुाएको 
स�ब�धमा आ�नो छोराले िववाह नै नगरके� मिहलालाई 
पनुरावेदक �ितवादीका बाब ु आमाले साथ िदई अशं 
म�ुा दायर गन� लगाएको भ�ने व�तिुन� �माणसमेत 
पनुरावेदक �ितवादीले पेस गन� सकेको देिखदैँन । 
ह�दँ ैनभएको लो�ने �वा�नीको स�ब�ध छ वा हो भनी 
वादीले िज�ला �शासन काया�लयमा िनवेदन िदएकै 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादीले आ�नी �वा�नी 
तथा छोरी भनी �वीकार गरी िलखत गनु�  पना�को 
कारण नखलुाएको एवम् सो िलखतलाई अ�यथा भनी 
�मािणतसमेत गराउन नसकेको अव�थामा वादी र 
पनुरावेदक �ितवादीिबच लो�ने �वा�नीको स�ब�ध 
रहेको भ�ने नै देिखदँा िफरादी वादी मेरी �ीमती होइनन् 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

पनुरावेदक �ितवादीले िज�ला �शासन 
काया�लयमा उपि�थत भई वादीम�येक� �ानी के.सी.
लाई आ�नी �ीमती र छोरी िसज�ना के.सी.लाई आ�नी 
छोरी भनी �वीकार ग�रसकेको अव�थामा िफरादप�को 
कुनै एउटा हरफमा िफरादीको थर थापा लेिखन गएको 
भनी थर स�ब�धमा लेिखन गएको सामा�य �िुटलाई 
समातेर परकेो पनुरावेदनलाई असल िनयतबाट 
परकेो भनी अथ� गन� िमलेन । सरकारी िनकायमा 
आफँै उपि�थत भई आ�नी �वा�नी र छोरी भनी 
िलिखत �पमा कागज गरी �वीकार गरकेो कुरालाई 
�ितउ�रप� एवम् पनुरावेदनप�मा स�ब�धमा नै �� 
उठाई आ�ना �वा�नी छोरी नै नभएको भनी िजिकर 
िलन ु�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को िवब�धनको 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�न जाने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� उि�लिखत त�य एवम् �माणबाट 
स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको िमित 

२०७०।१।२२ को फैसलामा उि�लिखत “ऋण 
िलएको �मािणत ह�न सकेको पिन दिेखदँैन” भ�ने 
वा�यको उ�लेखन िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ� 
फैसलालाई केही उ�टी गरी िमिसल संल�न तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत ��ततु म�ुामा कायम भएको 
मानो छु��एको िमितभ�दा अिघको ऋणको हकमा 
साह�को नालेस परकेा बखत ठहरबेमोिजम ह�ने र अ�मा 
स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।८।१२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CI-१५५१, ०७३-CI-
१५५३, अशं चलन, अ�णकुमार खड्का िव. कोिपला 
खड्का, िदलबहादुर खड्कासमेत िव. कोिपला खड्का

�ितवादी अ�णकुमार खड्का �ितवादीह� 
िदलबहादरु खड्का र गीतादेवी खड्काका छोरा रहेको 
र िनज २०६५ सालमा नै मानो छु��ई िभ�न भएको 
भ�ने �ितवादीह�को दाबी रहेको भए पिन सोको कुनै 
ठोस �माण �ितवादीह�बाट गजुान� सकेको पाइदैँन । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनसुार जसले जे 
कुराको दाबी िल�छ �यसको �माण प�ुयाउने दािय�व 
उसैमा रहेको ह��छ । �ितवादीह� एकआपसमा 
छु��ई िभ�न भएको भ�ने दाबी िलएकोमा सोअनसुार 
छु��ई िभ�न भएको पिु� गन� ठोस र त�यय�ु �माण 
�ितवादीह�ले गजुान� नसकेको अव�थामा िनजह� 
एकआपसमा छु��ई िभ�न भएका भनी अथ� गन� 
िमलेन । �ितवादी अ�णकुमार खड्का र अ�य 
�ितवादीह� एकासगोलमा नै रहेको भ�ने देिखन 
आउने । 

बाबकुो तलबबाट ख�रद गरकेो स�पि�लाई 
िनजी आज�नको भनी छोराछोरीलाई अंश िदन निम�ने 
भ�न िम�दैन । छोराछोरीको लािग पैतकृ स�पि� 
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भनेको बाब ुआमाले आज�न गरकेो बाब ुआमाको नाममा 
रहेको जनुसकैु �ोतबाट �ा� स�पि� नै हो र �य�तो 
स�पि� छोराछोरीको लािग अशं ला�ने स�पि�िभ�ैको 
ह�दँा सो स�पि�बाट वादीह�ले अंश पाउने नै दिेखदँा 
सो स�पि� िनजी आज�नको अशं नला�ने स�पि� भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 
वादीह�ले �ितवादीह�बाट अंश पाउने दिेखदँा 
�ितवादी अ�णकुमार खड्काका समान अिववािहत 
अंिशयारको िववाह खच� पर सान� स�ब�धमा केही 
उ�लेख नगरकेो हदस�म स�ु दोलखा िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।११।१२ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�बाट अंशब�डाको १७ नं. अनसुार 
अिववािहतको िववाह खच� पर सारी बाकँ� रहन आउने 
स�पि�लाई पाचँ भाग लगाई सो पाचँ भागको एक भाग 
�ितवादी अ�णकुमार खड्काको भागलाई पनुः तीन 
भाग लगाई सो तीन भागको एक-एक भागको दरले 
ह�ने दईु भाग वादीह�ले अंश छुट्याई पाउने र अ�मा 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।२।१० मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-CI-१५५३, 

मानाचामल, अ�णकुमार खड्का िव. 
कोिपला खड्का भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CR-०४४३, �यान मान� उ�ोग र 

चोरी, च�े भ�ने च�बहादुर च�द िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीले अदालत तथा मौकामा 

अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� जाहेरवाला 
खेमराज शाहीका बबुा राजबहादरु शाही तथा आमा 
िव�णमुाया शाहीसगँ भेटघाट भई प�रचय गन� �ममा 
मैले आ�नो नाम र काय�रत �थानसमेत ढाटँी 
िनजह�ले बा�ा �याई सगँसगैँ िहडँी आउने �ममा 
जाहेरीमा उि�लिखत वारदात िमित र समयमा 
जाहेरीमा उि�लिखत घटना�थलमा औलंा गाउ ँ र 
िवराबगर िबच बाटोमा आइपिुगसकेपिछ मैले िनज 
जाहेरवालाको बाब,ु आमाको �यानै मारी धनमाल 
तानी ल�ने योजनाअन�ुप मैले उ� घटना�थलमा 
जाहेरवालाको बाब ुर आमा दवैुलाई िभरबाट खसाली 
धेर ैतल पगेुपिछ नदेिखएपिछ कोही मािनस आई मलाई 
दे�लान् िक भ�ने सोची मैले िनजह�को साथमा रहेको 
नगद तथा सनुका गहनाह�समेत ता�न िलन नसक� म 
सो �थानबाट भागी जाने �ममा �हरी�ारा प�ाउमा 
परकेो ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेो दिेखदँा िनजको बयान �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ९ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

िमिसल संल�न घटना�थल मचु�ुका 
तथा पीिडतह�को फोटोबाट पीिडत राजबहादरु 
शाही र िव�णमुाया शाही िभरबाट खसी टाउको, 
अनहुारलगायतका भागमा ग�भीर चोटपटक लागी 
रगता�य अव�थामा रहेको  देिख�छ । मौकामा भएको 
पीिडतको घा जाचँ केस फाराममा पीिडतह�को टाउको, 
आखँा, कान, अनहुारलगायतका भागह�मा घाउ चोट 
लागेको, िबरामीको अव�थामा िसिक�त (Serious) र 
मन� वा नमन�मा मन� स�भावना रहेको भनी लेिखएको 
पाइ�छ । मौकाको कागजबाट समेत �ितवादीले 
पीिडतह�को धनमाल तथा नगद ल�ने उ�े�यले 
िभरबाट धकेली िदई घाइते बनाएकोमा �हरीले 
पीिडतह�लाई त�काल घाइते अव�थामा देखी 
वारदात�थलमा गई दवुै जनालाई त�काल उ�ार 
गरी �वा��य के��मा लगी �ाथिमक उपचार गराई 
िदनको १ बजे हेिलक�टर�ारा सिुवधा स�प�न िश�ण 
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अ�पताल महाराजग�ज काठमाड�मा लगी उपचार 
गराएको कारणबाट मा� पीिडतह� बा�ँन सफल भएको 
देिख�छ । तसथ�, �ितवादीले पीिडतह� राजबहादरु 
शाही र िव�णमुाया शाही दवैु जनालाई िभरबाट खसाई 
मान�स�मको काय� गरकेो त�य �ितवादीको मौका 
तथा अदालतमा भएको बयान, जाहेरी दरखा�त, घा 
जाचँ केस फाराम, घाइतेको कागजसमेतका �माण 
कागजातह�बाट समिथ�त भएको देिखन आयो । 
यसरी �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो पिु� भएको 
देिखदँा पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. को कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम १२(बा�) वष� कैद सजाय गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक �ितवादी च�े भ�ने 
च�बहादरु च�दको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी च�बहादरु 
च�दले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
को कसरु अपराधमा सोही महलको १५ नं. बमोिजम 
१२(बा�) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत ज�ुलाबाट िमित २०७२।९।६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली 
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल फागनु १० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६८-CI-१२१०, िनषेधा�ा, 
रामसागर दवेी िव. पुरन महतो नुिनया 

पनुरावेदक / िनवेिदकाको िववािदत ज�गा 
नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� गरकेो िनण�यउपर 
यी िनवेिदका रामसागर देवीले भूिमसधुार काया�लयमा 
फैसला बदर िनण�य बदर म�ुा िदएकोमा सोमा दाबी 
नप�ुने ठहरी भूिमसधुार काया�लय, महो�रीबाट िमित 
२०७०।१२।२८ मा फैसला भई अि�तम रहेको 

देिखयो । �यसैगरी ियनै िनवेिदकाले ियनै िवप�ीउपर 
दायर गरेको २०६६ सालको दे.नं.१२६३ को कुत 
िदलाई मोही िन�काशन म�ुा म�ुतबीमा रहेको महो�री 
िज�ला अदालतबाट २०६६।९।१९ मा भएको 
म�ुतबी आदशेबाट दिेख�छ । उ� कुत िदलाई मोही 
िन�काशन ग�रपाउ ँभ�ने म�ुा म�ुतबी जागेपिछ सोही 
म�ुाबाट िववादको िवषयको िन�पण ह�ने ह�दँा सामा�य 
उपचारको बाटो खलुा रहदँारहदैँ यी पनुरावेदक ��ततु 
�रट िनवेदन िलई अदालत �वेश गरकेो दिेखने ।

तसथ�, त�लो िनकायमा िवचाराधीन रहेको 
िवषयमा अदालतले िनषेधा�ाको रोहबाट फैसला गदा� 
स�बि�धत िनकायको अिधकार �े�मा ह�त�ेप ह�न 
जाने र �यायको मा�य िस�ा�तसमेत िवपरीतको काय� 
ह�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई भएको फैसला अ�यथा देिखएन । 
सो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल असोज २३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-CI-१६३९, अशं चलन, 
स�झना स�वाहा�फे िव. जगदीश स�वाहा�फेसमेत 

िक.नं. ३५५को ज�गा सािबकमा ियनै वादी 
�ितवादीह�का एकासगोलका अिंशयारम�येकै 
िललाकुमारका नाउबँाट िनजका आ�नै एकासगोलका 
दाज ुनाताका यी वादी जगदीश स�वाहा�फेका नाउमँा 
आई िनजबाट एकासगोलक� �ीमती यी पनुरावेदक 
�ितवादी स�झना मो�ानका नाउमँा �ा�त ह�न आएको 
देिखएबाट सगोलको अंिशयारको नाउमँा रहेको स�पि� 
सगोलकै अिंशयारका नाउमँा ह�ता�तरण ह�न आएको 
अव�था दिेखन आएको ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादी 
स�झना मो�ानका नाउमँा �ा�त ह�न आउदँाका 
अव�थामा िनजले आ�ना एकासगोलमा रहेका पितका 
नाउबँाट �ा� गरकेो अव�था ह�दँा िनज एकाघरका पित 
प�नीका िबच साह� आसामीसरह मू�य ितरी ख�रद 
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िब��को �यवहार भए गरकेो हो भनी मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखएकोले सो घरज�गा यी पनुरावेदक 
�ितवादी स�झना मो�ानको नाउमँा कायम रहेकै 
आधारमा मा� सो घरज�गामा यी वादी तथा िनजका 
एकासगोलका अ�य अंिशयारह�को अशं हक िनिहत 
रहेको छैन भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

स�ु अदालतबाट िमित २०७१।०१।१६ 
मा भएको आदेशबमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादी 
स�झना मो�ानका नाउमँा कुमारी ब�क िलिमटेडको 
िमित २०७१।२।२ को प�बाट रो�का रहेको 
�.६,५२,२९३।- रकम िनज पनुरावेदक �ितवादीले 
आ�नो आयआज�नको यो �ोतबाट ज�मा गरकेो 
रकम हो भनी �ोत पिु� ह�ने �माणसिहत िजिकर िलन 
सकेको नदेिखएको र ियनै पनुरावेदक �ितवादीले यी 
��यथ� वादीउपर स�ु अदालतसम� आफँैले माना 
चामल म�ुामा दायर गरकेो िफरादप�मा िनजको आ�नै 
आयको �ोत नरहेको, पितले ि�िटस आम�को पे�सन 
आ�नो खातामा ज�मा ह�ने �ब�ध िमलाएकोले सोही 
रकमले घर �यवहार गरी आएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरकेो देिखन आएबाट उ� रकमलाई यी पनुरावेदक 
�ितवादीको िनजी चल स�पि�का �पमा �वीकार गन� 
सिकने अव�थासमेत देिखन नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादी स�झना मो�ानको 
नाउमँा कायम रहेको काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.१० को िक.नं.३५५ को घर ज�गा तथा यी 
पनुरावेदक �ितवादी स�झना मो�ानका नाउमँा कुमारी 
ब�क िलिमटेडको िमित २०७१।२।२ को प�बाट रो�का 
रहेको �.६,५२,२९३।- रकम ब�डा नला�ने भनी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।०२।२४ 
मा भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखएको 
ह�दँा स�ु िज�ला अदालतबाट भएको सो फैसला 
केही उ�टी गरी उ� िक.नं.३५५ को घरज�गा तथा 
उ� नगदसमेत ब�डा ला�ने भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।५।१६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, ��ततु म�ुामा �ितवादी स�झना 
मो�ानको नाउमँा कायम रहेको काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१० को िक.नं.३५५ को 
घर ज�गा तथा यी पनुरावेदक �ितवादी स�झना 
मो�ानका नाउमँा कुमारी ब�क िलिमटेडमा रहेको 
नगद �.६,५२,२९३।- रकम ब�डा नला�ने भनी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।०२।२४ 
मा भएको सो हदस�मको फैसला उ�टी गरी उ� 
िक.नं.३५५ को घरज�गा तथा उ� नगदसमेत ब�डा 
ला�ने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।५।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-०८८१, ७ नं. 
फाटँवारी छानिबन, राजे��कृ�ण �े� िव. भूिमसुधार 
काया�लय, भ�पुर 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को (पाचँ� 
सशंोधन) लागू ह�ने िमित २०५८।१०।२५ स�ममा १६ 
वष� उमेर पगेुका मेरो छोरा �रजे�� �े�लाई समेत उ� 
ऐनको दफा ७ बमोिजम ज�गा हदब�दी �योजनको लािग 
१(एक) प�रवार कायम गरी म िनवेदकको एकासगोलमा 
रहेका अंिशयारह�लाई हदब�दी �योजनको लािग 
३(तीन) प�रवार कायम गरी ज�मा प�रवार सङ्�या 
३४ कायम ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन िजिकर िलने 
यी पनुरावेदकलाई ��ततु म�ुामा �ितवादी कायम 
ग�रएकोसमेत नदेिखएको र अनसु�धानका �ममा 
स�ु भूिमसधुार काया�लय, भ�परुबाट अ.बं.१३९ 
नं. बमोिजम िझकाई बझुी िनजलाई ��ततु म�ुामा 
�ितवादीसरह कायम ग�रएको भ�नेसमेत देिखन 
नआउने । 

पनुरावेदकले आ�नै हकमा पनुरावेदन गनु�  
परकेो भनी ��ततु पनुरावेदन िजिकरमा उ�लेख 
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गरकेो देिखए तापिन आ�नो छोरा �रजे�� �े�को 
उमेर पिुगसकेकै कारणले िनज छोराले पिन पा�रवा�रक 
सङ्�याको हैिसयत रा�न स�ने अव�थामा रहेको 
छ भनी िनज छोरालाई उ� पा�रवा�रक सङ्�याको 
हैिसयतमा हकदार रहेको भनी सू�म �पमा िनज 
छोरा �रजे�� �े�कै हकमा पनुरावेदन दायर गरकेो 
भ�ने दिेखन आएको छ । िनजको छोरा �रजे�� �े� 
२०५८।१०।२५ मा नै १६ वष� पिुगसकेको भ�ने 
देिखएको अव�थामा यी पनुरावेदकले िनज छोराको 
हकमा पनुरावेदन दता� गन� अड्डाको कुनै अनमुित �ा� 
गरकेो पिन नदेिखने । 

नािलस पनुरावेदन दता� ह�न नस�ने देिखएमा 
उसै बखत िफता� नगरी अड् डाबाट दता� भएपिछ 
खारजे ह�ने भएकोमा खारजे गन� सिकने भनी मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८० नं. मा कानूनी �यव�थासमेत रहेको 
देिखएबाट यी पनुरावेदकको पनुरावेदनप� खारेज गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उ� फैसला 
मनािसब रहेको देिखन आउने ।

तसथ�, ��ततु म�ुामा स�ु भूिमसधुार 
काया�लय, भ�परुबाट िमित २०६७।७।१८ मा भएको 
िनण�यमा आ�नो िच� बझेुन भनी १६ वष� उमेर 
पगेुको छोराको हकमा यी पनुरावेदकलाई पनुरावेदन 
गन�  हकदैया नै नरहेको र उ� म�ुामा यी पनुरावेदक 
वादी वा �ितवादी नै नरहेबाट प� नै नभएको �यि�ले 
पनुरावेदन गन� पाउने �यव�था नरहेको ह�दँा िनजको 
पनुरावेदनप� खारजे ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-१००२, उ��ेषण/ 
परमादशे, िदनेश ठाकुर लोहार िव. मेही ठाकुर 
लोहारसमेत 

िनवेदकले िवप�ी दाज ु मेही ठाकुरले िलए 

खाएको ऋण रकममा आ�नो अंश हक ला�ने ज�गा 
िललाम ह�नपुन� होइन भ�ने िजिकर िलने यी िनवेदक 
र िवप�ी मेही ठाकुर लोहारसमेतउपर �योितलाल 
ठाकुरले स�ु बारा िज�ला अदालतमा अंश म�ुा दायर 
गनु�अगावै उ� लेनदेनको िबगो भराइ पाउ ँभनी सोही 
अदालतमा दरखा�त िदइसकेको अव�था रहेको 
देिख�छ । सोही लेनदेन म�ुाका वादी उमेशकुमार िसंह 
तथा उ� िबगो भरी भराउको �ममा उ� ज�गाको िललाम 
सकार गन� �यि� �यामस�ुदर �साद जयसवाललाई 
��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी बनाइएकोसमेत 
देिखदँनै । उ� लेनदने म�ुाबाट वादीले भरी 
पाउने ठहरकेो िबगो रकमका हकमा उ� फैसला  
काया��वयनको लािग िनजै ऋणीका नाउमँा दता� कायम 
रहेको उ� िक.नं.५७५ को ज�गाबाट िबगो असलुउपर 
गन� �ममा िमित २०७२।२।११ मा जायजात तायदात 
मचु�ुका र िमित २०७२।३।१३ मा प�चिकत� 
मू�याङ्कन मचु�ुका भई िमित २०७२।१२।२४ 
मा िललाम गन�समेतको काय� स�प�न भइसकेको 
देिखएकोले ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� अव�था नदेिखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४  शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-११५४, उ��ेषण, 
कमलादेवी गु�ा िव. ितलकराम पुरीसमेत 
 िनवेिदकाका पित वंिशधर ग�ुताको नाउमँा 
रहेको िक.नं.९१९, िक.नं.५४५ र िक.नं.५४६ को 
ज�गाबाट उ� लेनदेनको िबगो असलु गन� गरी भएका 
िललाम �ि�याको �ममा िमित २०७४।४।१९ 
मा डाक िललाम गन� गरी सूचना �कािशत ग�रएको 
काय� लेनदेन म�ुाको अि�तम फैसलाबमोिजमको 
िबगो भराउने काय�को अि�तम चरणको �ि�यामा 
रहेको भनी िवप�ीह�ले आ�नो िलिखत जवाफको 
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बेहोरामा उ�लेख गरकेो दिेखएबाट उ� डाक िललाम 
सूचनापूव�का �ि�याह�मा जायजात तायदात मचु�ुका, 
प�चिकत� मू�याङ्कनसमेतमा के, क�ता कानूनी �िुट 
रहे, भएको हो भ�ने स�ब�धमा िनवेिदकाले ��ततु �रट 
िनवेदनमा �प� उ�लेख गन� सकेको नपाइने ।
 लेनदने म�ुामा भएको अि�तम फैसलाबमोिजम 
सोही फैसला काया��वयनको �ममा परकेो िनवेदनमा 
िवप�ीले िबगो भरी भराउको लािग िदएको िनवेदनमा 
आ�नो नाउमँा रहेको स�पि�बाट िवप�ीको िबगो 
असलुउपर नग�रयोस् भनी यी िनवेिदकाले नै स�ु 
िज�ला अदालतसम� िदएको उजरुी िनवेदनमा िनजले 
िलएको िजिकरबमोिजम िनजको पितका नाउमँा रहेको 
स�पि�बाट असलु नह�ने भएमा मा� यी िनवेिदकाको 
नाउ ँदता�को ज�गाबाट असलुउपर गनु�  भनी स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।५।१७ 
मा भएको आदेशानसुार यी िनवेिदकाको पित वंिशधर 
ग�ुताको नाउमँा दता� रहेको िक.नं.९१९, ५४५ र 
५४६को ज�गाबाट उ� िबगो भरी भराउको लािग डाक 
िललाम बढाबढ ह�ने भनी उ� डाक िललामको सूचनामा 
उ�लेख ग�रएको देिखयो । सोही डाक िललामको 
सूचनामा उ�लेख  ग�रएबमोिजम िमित २०७४।४।१९ 
को डाक िललामको काय� स�प�न भइसकेको भनी 
िवप�ी दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफबाट समेत देिखन आएको ह�दँा कानूनबमोिजम 
ग�रएको उ� डाक िललामको लािग सूचना �कािशत 
भए ग�रएका उ� काय�समेतले यी िनवेिदकाको हकमा 
कुनै संवैधािनक एवम् कानूनी तथा सा�पि�क हक 
अिधकारमा असर प�ुन गएको अव�था नदिेखने ।
 िललामी �ि�याका जायजात तायदात 
मचु�ुका, प�चिकत� मू�याङ्कनमा यो यो �कारको 
कानूनी �िुट रहेको भ�नेसमेत िनवेिदकाले 
देखाउन नसकेकाले कानूनबमोिजम भएका �य�ता 
�ि�याह�को स�ब�धमा अ�यथा मा�न ुपन� देिखएन । 
यसरी लेनदने म�ुामा भएको अि�तम फैसलाबमोिजम 
फैसला काया��वयनको स�दभ�मा वैकि�पक उपचारको 
माग� अवल�बन गरी सोबाट पिन आफूले खोजेको 

कुरा �ा�त नसकेपिछ यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े� �हण गरी िनवेिदका यस अदालतमा 
�वेश गरकेो दिेखने । 
 तसथ�, यी िनवेिदकाका पित विंशधर ग�ुताउपर 
परकेो लेनदेन म�ुामा भएको अि�तम फैसलाबमोिजम 
िबगो भ�रभराउको िनिम� परकेो सो फैसला 
काया��वयनतफ� को िनवेदनमा िनवेिदकाका पितको 
नाउ ँ दता�को ज�गाबाट लेनदेनको िबगो असलुउपर 
गन� �ममा सो िबगो म�ुामा ग�रएको जायजात 
तायदात मचु�ुका तथा प�चिकत� मू�याङ्कनसमेतका 
�ि�यामा कुनै कानूनी �िुट रहेको भ�ने नदेिखएको र 
उ� िबगो म�ुामा गन� लािगएको िललाम बढाबढको 
काय�लाई अगािड नबढाउन ुभ�नेसमेतको ��तुत �रट 
िनवेदनमा माग ग�रएबमोिजमका आदशे जारी गनु�पन� 
अव�थासमेत िव�मान नदेिखएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-००३३, उ��ेषण 

/ परमादेश, वंशीधर गु�ा िव. सुभ�ापुरीसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०७५८, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. भोटे भ�ने सण�कुमार िल�बू
 वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरमा 
पीिडता स�ुतमनि�थितक� रहेक� र िनजसगँ मिहला 
िवकास काया�लयले जारी गरकेो अपाङ्गता प�रचयप� 
रहेको भनी उ�लेख भए तापिन पीिडता अ�य सामा�य 
�यि�ह�सरह िहड्ँडुल गन� स�ने, अ�ले बोलेको 
ब�ुन स�ने र िनजले बोलेको पिन अ�ले ब�ुन स�ने 
भ�ने कुरा िनजले कसैको सहायतािबना अनसु�धान 
अिधकृत र अदालतसम� गरकेो बयानसमेतबाट 
देिख�छ । िनज पीिडता आ�नो बचाउ गन� अस�म 
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रहेक� भ�ने िमिसल सलं�न �माणह�बाट देिखएन । 
िनजले घटना िववरण कागज गदा� सिव�तार स�पूण� 
घटना�मह� बताएको पाइ�छ । सो कागजमा िनज 
�ितवादीले आफूलाई ललाई फकाई, डर ध�क� 
देखाई, �लोभनमा वा करकापमा पारी करणी गरकेो 
भनी लेखाइिदएको पिन नपाइने ।

सा�ीह� P-३ र P-४ ले मौकामा गरकेो 
कागज र अदालतसम� गरकेो बकप�मा पीिडता 
P-२ लाई खो�न जादँा वारदात�थलनेर प�ुदा गनुगनु 
आवाज आएकोले सो ठाउमँा टच� बाली हेदा� �ितवादीले 
पीिडतालाई करणी ग�ररहेको दखेेको र हामीलाई 
दे�नासाथ िनज �ितवादी पाइ�ट समातेर �यहाबँाट 
भागेर गएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । तर, 
िनजह�ले आ�नो बयानमा �ितवादीले पीिडतालाई 
करणी गदा� पीिडताको हात ख�ुा समातेको वा बाधँेको वा 
मखु थनुेको वा अ� कुनै िकिसमको डर�ास दखेाएको 
र पीिडता आ�नो बचाउको लािग �ितवादीसगँ संघष� 
ग�ररहेको अव�थामा फेला परकेो भ�ने उ�लेख गन� 
नसकेको अव�थामा िनज �ितवादीले पीिडतालाई 
उनको म�जरुीबेगर जोरजलुमुमा पारी आरोिपत कसरु 
गरकैे हो भ�ने त�यलाई �थािपत गन� सकेको नपाइने ।

तसथ�, ��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतालाई 
डर, �ास, धाक देखाई वा करकाप, अनिुचत �भाव, 
झ�ुयानमा पारी वा जोरजलुमु गरी करणी गरकेो 
देिखन आएन । मानिसक �पमा �व�थ रहेक� यी 
पीिडताले �ितकार गन� स�म ह�दँाह�दँै कुनै िकिसमको 
�ितकार नगरी करणीमा सहभागी भएको दिेखन 
आएकोले पनुरावेदन अदालत इलामले झापा िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद भई 
पीिडता अपाङ्ग देिखएको ह�दँा थप पाचँ वष� कैद ह�ने र 
सोही महलको १० नं. बमोिजम �.१०,०००।– (दश 
हजार) �ितवादीबाट पीिडतालाई भराई िदने गरी भएको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी गरकेो फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 

�माणसमेतबाट �ितवादी भोटे भ�ने सण�कुमार 
िल�बूलाई जबरज�ती करणीको अिभयोगबाट 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७२।१०।५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-०९७९, जबरज�ती 
करणी र हाडनाता करणी, नेपाल सरकार िव. ह�रकृ�ण 
बराल 

अंश छुट्याउने र स�पि� चाडैँ पाइ�छ भनेको 
र बबुाले सबै स�पि� का�छी आमालाई िदने ह�ला 
सनुेर अ�को कुरामा िव�वास गरी नपढी उजरुीमा 
सही गरकेो ह� ँ भनी जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई 
ख�डन गरी पीिडताले अदालतसम� बकप� 
ग�रिदएक� िछन् । �ितवादी बैनी कािलमाटी “आ” लाई 
जबरज�ती करणी गरकेोमा िव�वास ला�छ भ�नेसमेत 
बेहोराको मौकामा कागज गन� �ितमा बरालसमेतले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गन� सकेको 
देिखदँनै । मौकाको कागज बेहोरालाई अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� नगरसे�म उ� कागज बेहोरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले �माणमा िलन 
िम�दैन । �ितवादीका सा�ी बलबहादरु तामाङ र 
केशव�साद अिधकारी तथा वीर�े�कुमार मान�धरले 
ह�रकृ�ण बरालले कुनै िकिसमको अनिुचत काय� गरकेा 
छैनन् । िनज िनद�ष छन् भनी बकप� ग�रिदएका
छन् । �ितवादीले पीिडतउपर जबरज�ती करणी उ�ोग 
गदा� गरकेो ि�याकलाप स�ब�धमा वादी प�बाट कुनै 
ठोस �वत�� �माण ��ततु गरी अिभयोगदाबी पिु� गन� 
सकेको नदेिखदँा फौजदारी कसरुमा �ितवादीउपरको 
कसरु �वत�� �माणह��ारा शङ्कारिहत तवरबाट 
वादी प�ले पिु� गनु�पन� भ�ने फौजदारी कानूनको 
आधारभूत िस�ा�तसमेतका आधारमा दाबीबमोिजम 
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सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उि�लिखत त�य तथा िववेिचत आधार 
कारणबाट �ितवादीले कसरुमा इ�कार रही अनसु�धान 
र अदालतमा गरकेो बयान, उजरुी बहकाउमा िदएक� ह� ँ
भनी पीिडतले स�ु अदालतमा िदएको िनवेदन बेहोरा 
र सोहीबमोिजमको बकप�, पीिडतको क�याजाली 
न�याितएको र �वा��य अव�था सामा�य रहेको भ�ने 
पीिडतको �वा��य जाचँ गन� िवशेष�को बकप�, 
�ितवादीका सा�ीह�ले िनज िनद�ष छन् भनी 
गरकेो बकप�समेतका आधारमा �ितवादी ह�रकृ�ण 
बराललाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं. बमोिजमको उ�ोगको कसरुमा सोही महलको 
३(२) नं. बमोिजम ह�ने अिधकतम सजाय १२ वष� 
कैदको आधीले ह�ने ६(छ) वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।६।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३१ गते रोज ४ शभुम् । 

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०२३३, उ��ेषण/ 
परमादशे, उिम�ला देवी यादव िव. पुनरावेदन अदालत 
जनकपुरसमेत 

िवप�ीह�म�येक� रामवितया दवेीले यी 
िनवेदकबाट िलएको उ� कजा� लेनदेनको रकमका 
स�ब�धमा िवप�ी सला�ही िज�ला अदालतसम� 
लेनदने म�ुा दायर गरी सोही लेनदेन म�ुामा िनज 
ऋणीका नाउमँा त�काल दता� कायम रहेको ज�गाह� 
रो�का रािखपाउ ँ भनी यी िनवेदकले सोही लेनदेन 
म�ुामा कानूनबमोिजम िनवेदन िदई उ� अदालतबाट 
ऋणीका नाउमँा रहेको उ� ज�गाह� त�काल रो�का 

रािखिदने गरी आदेश भइरहेको अव�थामा िवप�ी 
ऋणीका अिंशयारह�ले दायर गरकेो उ� अशं म�ुामा 
सोही लेनदेन म�ुाबाट रो�का रािखएका ज�गाह� 
नै ब�डाको �पमा िलनेिदने गरी िमलाप� गद�मा 
सो लेनदेन म�ुाका ऋणी र धनीका िबचमा भएको 
लेनदेनको कारोबारलाई सरु�णबापत अदालतको 
आदशेले रो�का रािखएको काय�लाई शू�यमा प�रणत 
गन� गरी ऋणीका नाउकँो उ� स�पि� अंश म�ुाबाट 
ह�ता�तरण ह�ने गरी ग�रएको िमलाप�को आधारमा 
मा� सो ज�गा फुकुवा ग�रिददँा धनीले राखेको सरु�ण 
नै हरण ह�न जानेतफ�  पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
भएको उ� िमित २०७३।२।२४ को आदशेमा ग�भीर 
�पमा हे�रएको नदेिखने ।

िवप�ीह�म�येका िझंगरु राय र कोिप�� 
रायले िवप�ी रामवितया देवीउपर दायर गरकेो अंश 
म�ुामा आपसमा अंशहक िलनिुदन ु गरी िमलाप� 
गदा� िनजै िवप�ीम�येका रामवितया देवीका नाउमँा 
दता� कायम रहेका ज�गा स�पि�बाहेक अ�य कुनै 
स�पि� िलनिुदन ुगरी िमलाप� गरकेो देिखदँैन । िनज 
रामवितया दवेीका नाउकँो उ� स�पि� सो लेनदने 
म�ुाबाट पूव�वत् रो�का रिहरहेको अव�थामा नै सोही 
रो�का रहेका ज�गा िलनिुदन ुगरी आपसमा िमलाप� 
गद�मा एवम् उ� िमलाप�मा उ�लेख ग�रएकै आधारमा 
सो रो�का रािखएका ज�गाह� फुकुवा ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदनमा उ� लेनदने म�ुाको ज�रयाको 
िलखत कपाली तमसकुमा अ�य अिंशयारह� सा�ीमा 
नबसेको भनी सो सा�पि�क हैिसयत रहेक� िवप�ी 
रामवितया दवेीले गरकेो भिनएको उ� कपाली तमसकु 
िलखतको हैिसयतमािथ उ� रो�का फुकुवाको 
लािग परकेो िनवेदनबाट िववेचना ह�नस�ने अव�था 
नदिेखने ।

ियनै िनवेदकले दायर गरकेो सोही लेनदने 
म�ुाबाट पूव�वत् रो�का रिहरहेका ज�गाह� आपसमा 
िलनिुदन ु गरी िमलाप� गरकेोले ियनै िनवेदकले सो 
िमलाप� बदर ग�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो उ� म�ुा 
तथा ियनै िनवेदकउपर सोही लेनदने म�ुाको ज�रयाको 
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�पमा रहेको कपाली तमसकु िलखतका स�ब�धमा 
दायर भएको करकाप म�ुाह�समेत िवचाराधीन रही सो 
म�ुाह�मा ठहरबेमोिजम ह�नस�ने नै देिख�छ । सोही 
िववािदत िमलाप�का आधारमा उ� रो�का रहेको 
ज�गा फुकुवा ग�रिददँा उ� लेनदेन म�ुामा रो�का रा�ने 
�योजनका लािग मलुकु� ऐन, अ.ब.ं१७१क नं.बमोिजम 
ग�रएको रो�का आदेशको औिच�य नै समा� ह�न गई यी 
िनवेदकको कानूनी हक अिधकार नै कुि�ठत ह�न पगेुको 
देिखएकोले िवप�ी सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।३।२८ मा “फुकुवा गन� िमलेन” भनी ग�रएको 
कानूनस�मत आदेशलाई बदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७३।२।२४  मा भएको 
आदेश �यायोिचत र कानूनस�मत रहेको नदेिखने ।
 अतः िववेिचत आधार, �माणसमेतबाट 
िवप�ी सला�ही िज�ला अदालतबाट फुकुवा गन� िमलेन 
भनी िमित २०७२।३।२८ मा भएको आदेशलाई 
बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७३।२।२४ मा भएको आदेश कानूनस�मत रहेको 
नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । सला�ही िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।२२ 
गतेको ज�गा रो�का रा�ने आदशेलाई कायम राखी ज�गा 
फुकुवा गन� िमलेन भनी सला�ही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।३।२८ मा भएको आदशेलाई यथावत् 
कायम रा�न ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७१-CI-०२७९, िनषेधा�ा, 
�ानदा एकेडेमी �ा.िल.समेत िव. मु�ना�साद सेनु�रया 
बािनया

आ�नो �वािम�वमा रहेको ज�गामा ग�रने 
िनमा�ण काय�ले अ�य �यि�को हकािधकारमा असर 
पानु�  ह�दँैन । पनुरावेदक / िवप�ी िव�ालयको नाउमँा 
रहेको ज�गामा कानूनबमोिजम �ि�या पूरा गरी भौितक 
सरंचनाह� िनमा�ण गन� िवप�ी िव�ालय �वत�� 
रहेज�तै िनवेदकको नाउमँा दता� रहेको िक.नं.११० र 
१०२६ को ज�गा िनवा�ध �पमा भोगचलन गन� िनवेदक 
पिन �वत�� रहेको मा�न ु पछ�  । िनवेदकको नाउमँा 
दता� रहेको उि�लिखत ज�गा िवप�ी िव�ालयले 
िनमा�ण गन� लागेको क�पाउ�डवालको िभ� पन� 
त�य नापीको न�साबाट दिेखनकुा साथै ज�गाको 
भौितक अव�थाबाट पिन ��ट ह��छ । िवप�ीको 
िलिखत जवाफमा िनवेदकको ज�गामा आउने जाने 
िनकास नै नभएको भ�ने उ�लेख भएकोले िनवेदकको 
ज�गा िवप�ी िव�ालयले िनमा�ण गन� लागेको 
क�पाउ�डवालिभ� पन� कुरामा िववाद रहेन । िवप�ी 
िव�ालयले लगाएको क�पाउ�डवालिभ� िनवेदकको 
उि�लिखत ज�गा परी सो ज�गामा आवतजावत गन� 
िनकास ब�द भएको ख�डमा संिवधानले ��याभूत 
गरकेो िनवेदकको स�पि�को हकमा ��य� असर 
पन� जाने देिख�छ । िव�ालय आ�नो नाउकँो ज�गामा 
िनमा�ण काय� गन� र भोगचलन गन� �वत�� रहेज�तै 
िनवेदकले पिन आ�नो नाउकँो ज�गा �वत�� �पमा 
भोगचलन गन� पाउन ु पन� ह��छ । िवप�ी िव�ालयले 
िनमा�ण गन� लागेको क�पाउ�डवालिभ� पन� िनवेदकको 
ज�गाको भोगचलनमा असर पन� गरी िनवेदकको िनकास 
बाटो नरो�न ुभनी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट जारी 
भएको िनषेधा�ाको आदेश अ�यथा दिेखन नआउने ।

तसथ� िनवेदकको  िक.नं.११० र १०२६ 
को ज�गा िनवेदकले िनबा�ध �पमा भोगचलन गन� 
पाउन ुपन� ह�दँा सो ज�गामा आउने जाने िनकास बाटो 
नरो�न ुर नरोिकने गरी मा� क�पाउ�डवाल लगाउन ुर 
िनवेदकको िनकास रोिकने गरी िनमा�ण काय� नगनु�  भनी 
यी पनुरावेदक / िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�ने ठह�याई िमित २०७०।१०।०८ मा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको आदेश िमलेकै 
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देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७१-CI-०६६३, 
परमादशे, िशवराम यादवसमेत िव. मालपोत काया�लय, 
सला�हीसमेत

िनवेदकह�को भोगमा रहेको भिनएको 
िक.नं.३३ को १२-१६-५ ज�गा िनजह�को नाउमँा 
दता� रहेको र सो ज�गाको ितरो ितरी भोगचलन गरकेो 
भ�ने िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखदैँन । 
सव��च अदालतको फैसलाको आधारमा िनवेदकले 
दाबी गरकेो ज�गा त�कालीन भूिम �शासन काया�लय, 
सला�हीबाट िमित २०२७।१०।२ मा भएको िनण�यबाट 
ढु�डीराज उपा�याय र ह�रनाथ उपा�यायको संय�ु 
नाउमँा दता� �े�ता कायम रहेको भ�ने देिख�छ । 
यी िनवेदकले भूिम �शासन काया�लयले ढु�डीराज 
उपा�याय र ह�रनाथ उपा�यायको नाउमँा दता� गन� 
गरकेो िनण�यउपर दता� बदर गरी हक कायम ग�रपाउ ँ
भनी सािधकार िनकायमा दाबी गरी आ�नो हक 
कायम गराएको देिखदँैन । त�कालीन भूिम �शासन 
काया�लयले ढु�डीराज उपा�यायसमेतको नाउमँा ज�गा 
दता� गन� गरकेो िनण�य बदर गरी आ�नो नाउमँा दता� 
गरी ज.ध.�माण पजुा� पाउन जनकपरु अ�चलाधीश 
काया�लयमा पनुरावेदन गरकेोमा सोउपर जनकपरु 
अ�चलाधीश काया�लयबाट िमित २०३६।४।३० 
मा बढ ज�गाको दता� बदर गर े पिन उ� िक.नं. ३३ 
को ज�गामा िनवेदकह�को हक कायम गरी दता� गरी 
ज.ध.�माण पजुा� िदन ु भ�ने िनण�य भएको िमिसल 
संल�न रहेको उ� अ�चलाधीशको काया�लयको 
फैसलाको �ितिलिपबाट देिखदैँन । िनवेदकह�को 
नाउमँा हक कायम नै ह�न नसकेको ज�गामा �रट �े�बाट 
दता� स�ब�धमा आदेश गन� अव�था देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 

िनवेदकह�ले हक कायम नै नभएको ज�गाको िवषयमा 
अ�चलाधीश काया�लयको िमित २०३६।४।३० को 
फैसला र सो काया�लयको िमित २०४४।४।२५ को 
प�बमोिजम क�रब २५ वष�पिछ ��ततु िनवेदन दायर 
भएको देिखदँा िवल�बको िस�ा�त (Principle of 
laches) को आधारमा समेत िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी गन� अव�था िव�मान 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०७१।३।१० को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा माया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-CR-००९१, कत��य 
�यान, भ�बहादुर खड्का िव. नेपाल सरकार

�ितवादी भ�बहादरु खड्काले अदालतमा 
बयान गदा� मेरो �ीमती िवमला ख�ीसगँको स�ब�ध पिन 
मतृकले िबगारी िदएको र मैले �ेम ग�ररहेको क�पना 
शाहीसगँ समेत मेरो नरा�ो कुरा गरी स�ब�ध �थािपत 
ह�न निदएकाले मेरो मनमा नरा�ो भावना जािगरहेको 
ह�दँा िमित २०७३।०१।२० गते मलाई देउता आएको 
मौकामा बो�सी आरोप लगाई घाटँी िथचेर मारकेो 
ह� ँ भनी मतृकलाई कत��य गरी मारमेा सािबती रहेको 
देिखने ।

�ितवादीको सािबती बयान, जाहेरी 
दरखा�त, शव परी�ण �ितवेदन, मतृकको घाटँी, 
िनधार, िपठ्युलँगायत शरीरका िविभ�न अङ्गह�मा 
चोट रहेको भ�ने उ�लेख भएको लास �कृित मचु�ुका, 
मौकामा बिुझएका मािनसह�ले गरकेो बकप� तथा 
िमिसल संल�न रहेका मतृकको फोटोसमेतबाट 
�मािणत भइरहेको छ । पनुरावेदक �ितवादीको 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने कुरामा 
िववाद देिखएको छैन । पनुरावेदक �ितवादीको कम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा 
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िवचार गरी हेदा� जाहेरवालासमेतले झारफुकको 
िनह� ँ दखेाई मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�ने बकप� 
गरकेो, �ितवादीको �ीमतीसगँको स�ब�ध िबगारी 
िदएको, आफूले �ेम ग�ररहेको क�पना शाहीसगँ पिन 
स�ब�ध �थािपत ह�न बाधा पारकेो भ�ने पूव��रसइवी 
िलई मतृकलाई झारफुक गन� भनी बोलाई देउता 
आएको बाहना गरी मतृकलाई बो�सीको आरोप 
लगाई अमानवीय िकिसमले मतृकलाई दा�लोले बाधेँर 
कुटिपट गरी घाटँी िथचेर मारकेो भनी अदालतसम� 
यी पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग दाबीलाई समिथ�त 
ह�ने गरी बयान गरकेो देिखएकाले िनयोिजत तवरबाट 
िवपना खड्कालाई बोलाई आ�नो पूव��रसइवीका 
कारण िनज िवपना खड्कालाई कत��य गरी मारकेो 
देिखदँा कम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखएन । यसरी त�काल बहाल रहेको मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम स�ु 
िज�ला अदालतले सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
फैसला अ�यथा दिेखन नआउने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था, 
आधार एवम् कारणह�बाट यी �ितवादी भ�बहादरु 
खड्कालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३ नं. को दहेाय  (३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ठहर भएको स�ु दैलेख िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।३।१२ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत सखु�तबाट 
िमित २०७४।२।८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । कम सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. मा भएको अशं 
सव��व गन� सजायका हकमा हाल काया��वयनमा रहेको 
मलुकु� अपराध संिहता ऐन, २०७४ ले हटाएको र 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरुका स�ब�धमा 
कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहेछ भने घटी 

सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन�छ भ�ने उ�लेख भएको 
देिखएकाले यी पनुरावेदक �ितवादीलाई ��ततु म�ुामा 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय नह�ने भई ज�मकैदको 
सजाय मा� ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल पसु २२ गते रोज १ मा शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-००९३, परमादेश, 
आय�मन िसंहसमेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
रौतहटसमेत

िनवेदकह� बाब ु स�ये��कुमार िसहं र 
आमा �िणता िसंहको छोराह� भएकोमा िववाद 
देिखदँनै । िनवेदकह�क� आमा �िणता िसहंले िमित 
२०४१।१०।८ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
बाराबाट वंशजको आधारमा ना.�.नं. ११२६/१७०८ 
को नेपाली नाग�रकता �ा�त गरकेो दिेख�छ भने 
बाब ु स�ये��कुमार िसंहले िमित २०६३।१०।२३ 
मा ज�मको आधारमा ना.�.नं. ३३३०५५/१४८० 
को नेपाली नाग�रकता �ा�त गरकेो देिख�छ । साथै 
िनवेदकका बाब ु र आमािबच िमित २०४६।११।१८ 
मा िववाह दता�  ऐन, २०२८ अनसुार िववाह भएको 
भ�ने कलैया उपमहानगरपािलकाको काया�लयबाट 
िमित २०७४।४।१५ (च.नं ७४) मा �मािणत ग�रएको 
िववाह दता� �माणप� िमिसल संल�न देिख�छ । 
िनज िनवेदकह�को ज�मिमित २०५८।१०।२८ मा 
नेपालकै बारा िज�लामा भएको ज�म दता�को �माण 
प�बाट देिख�छ भने दगुा�  भगवती गाउपँािलकाबाट 
िनवेदकह�ले िमित २०७४।४।१८ (द.नं.६) मा 
�ा�त गरकेो बसाई सराई दता�को �माणप�बाट समेत 
िनजह�को बसाई िनवेदनमा उ�लेख गरकैे ठेगानामा 
रहे भएको ��ट देिखने ।

सिंवधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३) 
को �यव�थाको साथै उपधारा (७) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले समेत नाग�रकता �ा�त गन� �यि�का बाब ु
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र आमा नाग�रकता �ा�त गदा�का बखत नेपालका 
नाग�रक रहेछन् भने नेपालमा नै ज�मेको �यि�ले 
वशंजको आधारमा नाग�रकता �ा�त गन� स�ने 
देिख�छ । नाग�रकता �ा�त गन� नस�ने कुनै व�तिुन� 
आधार, कारण नभएस�म नेपालमा ज�मेको र 
नाग�रकता �ा�त गदा�का बखत िनजका बाबआुमा 
नेपाली नाग�रक भएमा वंशजको आधारमा नाग�रकता 
�दान गन�लाई संिवधानतः इ�कार गन� िम�ने नदेिखने ।

साव�जिनक जवाफदेिहताको पदमा रहने 
�यि�ले �चिलत संिवधान र कानूनबमोिजमको काय� 
गनु�पन� कत��य भएको र नेपालको संिवधान एवम् 
नाग�रकता ऐन, २०६३ ले नेपालमा ज�मेका कुनै पिन 
�यि� ज�म ह�दँा िनजको बाबआुमा नेपालको नाग�रक 
भएमा �य�तो �यि� वंशजको नाताले नेपालको 
नाग�रक ह�ने कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँै कानून नभएको 
कारणले गदा� नाग�रकता �माणप� िदन नसिकएको हो, 
नेपाल सरकारबाट कानून बनेपिछ मा� नाग�रकता िदन 
िम�ने भनी िज�ला �शासन काया�लय, रौतहट गौरका 
तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफ कानूनस�मत 
देिखन आएन । यसरी नै गहृ म��ालयबाट पेस भएको 
िलिखत जवाफमा गहृ म��ालयले नेपालको सिंवधान 
तथा �चिलत कानूनिवपरीत नाग�रकताको �माणप� 
निदन ु भनी कुनै पिन आदेश, िनद�शन तथा प�रप� 
मातहतको िनकायलाई नग�रएको भ�ने देिखन आएको 
अव�थामा नेपालको संिवधान र नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को �ावधानबमोिजम यी िनवेदकह�लाई 
नाग�रकता �दान गन� भूिमका िज�ला �शासन रौतहट 
गौरले पूरा गरकेो देिखन आएन । िमिसल संल�न रहेका 
िनवेदकह�को बाबआुमाको नाग�रकता �माणप�, 
िववाहदता�को �माणप�, िनवेदकह�को ज�मदता�को 
�माणप�, बसाई सराई दता�को �माणप�समेतका 
आधारमा िनजह� नेपालको नाग�रक रहेभएको 
त�यमा िववाद दिेखन नआउने ।

नेपालको संिवधान तथा नाग�रकता 
ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
िनज िनवेदकह�ले वशंजको आधारमा नेपाली 

नाग�रकता �ा�त गन�स�ने अव�थाको िव�मानता 
भएकोले कानूनबमोिजमका आव�यक �ि�या र 
कागजातसमेत हेरी बझुी स�बि�धत गाउपँािलकाको 
काया�लयले नाग�रकताको लािग िसफा�रस िदनपुन� 
र सो िसफा�रसको आधारमा िज�ला �शासन 
काया�लयले िनज िनवेदकह�लाई नेपालको संिवधान 
तथा नाग�रकता ऐनबमोिजम वशंजको नाताले नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� िदनपुन� देिखन आयो । यस 
अव�थामा िनवेदकह� आय�मन िसंह र सौय�मन िसंहले 
तोकेका आव�यक कागजप� तथा �ि�या प�ुयाई आएमा 
िनजह�लाई नाग�रकता िदन इ�कार, आलटाल गनु�  
कानूनस�मत नह�ने ह�दँा िवप�ी गहृम��ालयसमेतका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतबाट िनवेदकह�ले 
�चिलत ऐन, िनयमको काय�िविध पूरा गरी 
नाग�रकता �माणप�को लािग िसफा�रस माग गरमेा 
कानूनबमोिजम गरी िसफा�रस �दान गनु�  भनी 
िवप�ी दगुा�भगवती गाउपँािलकाको काया�लयको 
नाममा र सो िसफा�रसलगायतका अ�य आव�यक 
कागजप�को आधारमा कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी िनज िनवेदकह�लाई वंशजको आधारमा नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� �दान गनु�  भनी नेपाल सरकार 
गहृ म��ालय र िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटको 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरीता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु १६ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०६९४, उ��ेषण, 
अमतृ �े� िव. लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत

यस अदालतको फैसलाको आधारमा भएको 
िवप�ी लोक सेवा आयोगको िनण�यअनसुार बढुवा 
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िसफा�रसको नामावलीबाट हटाइएका िवप�ी राजा 
कमा�चाय�को हकमा बढुवा िसफा�रसको त�कालीन 
�ी ५ को सरकारले आफूमा िनिहत काय�का�रणी 
अिधकारको �योग गरी िवशेष पद िसज�ना गरी राजा 
कमा�चाय�लाई बढुवा गरकेो देिखनकुो अित�र� 
िव�मान िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ८९ ख(१) मा कुनै बढुवा स�ब�धमा अदालतमा 
म�ुा परी बढुवा बदर भई पिहले बढुवा भएको िनजामती 
कम�चारीको बढुवा कायम नह�ने भएमा र पिहलेको बढुवा 
बदर ह�ने गरी अदालतबाट फैसला भएको िमितका 
िबचमा अक� िव�ापन भएको रहेछ र �यसरी बढुवा बदर 
भएको िनजामती कम�चारी उ� िव�ापनमा बढुवा ह�ने 
अव�था रहेछ भने �यसरी बढुवा बदर ह�दँा िव�थािपत 
ह�ने िनजामती कम�चारीलाई �र� पद भएमा �र� 
पदमा र पद �र� नभएपिछ �र� ह�ने स�बि�धत सेवा, 
समूहको पदमा िमलान ह�ने गरी बढुवा िनयिु� िदइनेछ 
भ�ने �यव�था रहेको र सो िनण�य यथावत् कायम 
रहेको अव�थामा त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट 
िसज�ना भएको िवशेष पदलाई गैरकानूनी मा�न िम�ने 
अव�था रहेन । साथै लोक सेवा आयोगबाट भएको 
िमित २०६९।१२।२ को िनण�य नं.१३३/०६९-०७० 
मा िनज राजा कमा�चाय�लाई िमित २०५८।१०।४ देिख 
रा.प. ि�तीय �ेणीको िवशेष पदमा पद�थापना भएको 
देिख�छ भने �रट िनवेदकको जे�ता गणना ह�ने िमित 
२०६२।८।२४ देिखएकोले नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा, 
िसिभल समूह, जनरल उपसमूह रा.प. �थम �ेणीको 
पद १ को काय��मताको बढुवाको लािग दरखा�त िदने 
उ�मेदवारम�ये उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
सबैभ�दा बढी अङ्क (९९.०६९१) �ा� गन� ��यथ� 
राजा कमा�चाय�लाई उि�लिखत पदमा बढुवाको लािग 
गरकेो िसफा�रसलाई अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

त�काल बहाल रहेको नेपाल अिधरा�यको 
संिवधान २०४७ को धारा ३५(१) बमोिजम 
त�कालीन मि��प�रषदले् आफूमा अ�तिन�िहत 
काय�का�रणी अिधकार �योग गरी िनण�य गरकेो 
देिखएको र िवप�ी राजा कमा�चाय�लाई मि��प�रषद्ले 

आफूखसुी बढुवा िदएको नभई भिव�यमा बढुवा 
�यव�थापनमा असर पन� निदने मि��प�रषद ्को िमित 
२०५८।८।१८ को नीितगत िनण�यको आधारमा 
आव�यक अ�ययन छानिबनसमेतको आधारमा 
आयोगको िसफा�रसबमोिजम बढुवा िनयिु� िदएको 
पदबाट अक� पदमा पद�थापना गरकेोस�म देिख�छ । 
यस�कार भिव�यमा बढुवा �यव�थापन गन� स�ब�धमा 
मि��प�रषदक्ो नीितगत िनण�यको आधारमा िवशेषपद 
िसज�ना गरी पद�थापना ग�रएको र िवशेष पद िसज�ना 
गरी बढुवा कायम गन� िनण�य ��यथ� राजा कमा�चाय�को 
हकमा मा� �थम पटक गरकेो नभई िनजको हकमा 
�य�तो िनण�य गनु�भ�दा अिघ नै िमित २०५८।८।१८ 
मा नै मि��प�रषद ्बाट नीितगत िनण�य भई नेपाल 
�शासन सेवा सामा�य �शासन समूहका �ी खडान�द 
चौलागाईसमेतका कम�चारीह�लाई य�तै अव�थामा 
िवशेष पद िसज�ना गरी बढुवा �यव�थापन भइसकेको 
अव�थासमेत दिेखदँा िवप�ी लोक सेवा आयोगको 
बढुवा सूचना नं.८३/०५१ अनसुार भएको बढुवा 
िसफा�रसको नामावलीबाट हटाइएका िवप�ी राजा 
कमा�चाय�लाई िवशेष पद िसज�ना गरी बढुवाको िनयिु� 
िदएको र सो िनयिु�का िवषयमा िववाद नभएको िवप�ी 
राजा कमा�चाय�लाई बढुवा िसफा�रस गरकेो िनण�य 
कानूनस�मत रहेको देिखनकुा साथै िवप�ी राजा 
कमा�चाय�ले िमित २०७३।०५।१२ देिख अिनवाय� 
अवकाश�ा� गरी सकेको देिखएकोसमेत ह�दँा �रट 
िनवेदन मागअनसुार गन� िम�ने नदिेखएकाले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।  

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-CI-०९६०, क�पनी ऐन, 
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२०५३ को दफा १३१ बमोिजम उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाऊँ, मनोजबहादुर �े� िव. िहमालयन िट कमस� 
�ा.िल. को स�चालक िसिमतसमेत

िहमालयन िट कमस� स�चालन गन�को 
लािग जारी भएको २ लाख कूल सेयरम�ये ९० 
हजार िक�ा �ितवादी िवजयाल�मी शाहको 
११०००० िक�ा सेयर िस�मा हाइटेक �ा.िल.को 
रहेकोमा सोको आिधका�रक �ितिनिध �ितवादीह� 
�थम प� र पनुरावेदक वादी दो�ो प� भई वादी र 
�ितवादीह�िबच िमित २०५८।२।९ मा करार स�प�न 
भएको देिख�छ । उ� करार स�झौताबमोिजम िस�मा 
हाइटेकको सेयरम�येबाट ३३००० िक�ा र 
िवजयाल�मीको सेयरम�येबाट २७००० िक�ा 
गरी ज�मा ६० हजार िक�ा वादीको नाउमँा दता� 
रहेको दिेख�छ । वादीले ब�क अफ काठमाड�लाई र 
�ितवादीम�येका रघ ुशाह र िहमालयन िट कमस�लाई 
चेकमाफ� त भ�ुानी िदएको भ�ने कुराको त�यलाई 
�वीकार गर ेतापिन रकम िफता� पाउने भ�ने कुरालाई 
इ�कार गरकेो देिख�छ । �ितवादीह� रघ ु शाह, 
िवजयाल�मी र यी वादी गरी ३ जना सेयरहो�डर 
रहेकोमा वादीको ६० हजार िक�ा सेयर मा� रहेको 
देिखने । 

वादीले स�ु अदालतसम� दायर गरकेो 
िफरादमा ब�क अफ काठमाड�मा रहेको ऋण कजा�म�ये 
२ करोड आ�नोआ�नो नाउमँा कायम रहने सेयर 
�ितशतको अनपुातमा स�बि�धत प�ले च�ुा ग�रिदने 
सो गरमेा सेयर ख�रद िब��का स�ब�धमा ब�क अफ 
काठमाड�को आव�यक सहमित पिन �ा� ह�ने भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । वादीले सेयरबापतको 
�.६० लाख र ब�क अफ काठमाड�को ऋणकजा�को 
९० लाख गरी १,५०,००,०००।– चेकबाट भ�ुानी 
गरकेो ह�दँा आफूले िदएको चेकको �ितिलिप संल�न 
गरी दाबी िलएको देिख�छ । �ितवादीह�को �ितउ�र 
िजिकरलाई हेदा� सेयरबापत ६० लाख र ब�क अफ 
काठमाड�मा वादीले भ�ुानी गरकेो �.९० लाख र 

बाकँ� भ�ुानी गनु�पन� ७२,४२,७९२।– उ�लेख गरकेो 
पाइने । 

वादी र �ितवादीह�िबच स�प�न भएको 
िमित २०५८।२।९ को करार स�झौतामा ब�क अफ 
काठमाड�को ऋण �.५,४१,४२,६४०।– सेयर ख�रद 
स�प�न भएपिछ दो�ो प�ले उ� ब�कलाई आ�नो 
सेयर अनपुातबमोिजम िधतो सरु�ण उपल�ध गराउने 
र कजा�को स�ब�धमा सेयरधनीका हैिसयतले बराबरी 
दािय�व रहने भ�ने उ�लेख भएको अव�थामा आफूले 
�ा� गरकेो सेयर अनपुातमा वादीले ऋणको दािय�व 
बो�नलाई म�जरु गरकेो देिखने ।

पनुरावेदक वादीले आफूले 
�.१,३८,२०,१६६।- नै पाउन ु पन�मा 
�.६०,००,०००।– मा� भराउने गरी फैसला गरकेो 
ह�दँा �.१,३८,२०,१६६।– नै भराई पाउनको लािग 
पनुरावेदनप� दायर गरकेो भए तापिन आफूले यो यस 
िकिसमबाट �.६०,००,०००।– बाहेक अ�य रकम 
पिन �ा� गनु�पन� हो भनी पनुरावेदनमा उ�लेखस�म 
पिन गन� सकेको पाइएन । यस अव�थामा ��यथ� 
�ितवादी क�पनीको आ.व.२०५७/०५८ को लेखा 
परी�ण �ितवेदनको Loan and Advances 
शीष�कमा पनुरावेदक वादी मनोजबहादरुको नाउमँा 
�.६०,००,०००।– देखाइएको र िमित २०६१।८।२१ 
मा अिडटरले बझुाएको �रपोट�मा Borrowing शीष�कमा 
पिन �.६०,००,०००।– मनोजबहादरु �े�बाट 
क�पनीले ऋण िलएको देखाइएको �माणको आधारमा 
�.६०,००,०००।- र सोको कानूनबमोिजमको 
�याजसमेत भराइिदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा अ�यथा 
भ�न नसिकने । 

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट वादी 
दाबी नप�ुने ठह�याई भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६३।१०।१५ को फैसला उ�टी 
गरी �.६०,००,०००।- र सोको कानूनबमोिजमको 
�याजसमेत भराई िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
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पाटनबाट िमित २०६८।४।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मिनराम �वाली
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १४  गते रोज ६ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०९५९, रकम 

िफता� िदलाई पाऊँ, मनोजबहादुर �े� िव. 
िहमालयन िट कमस� �ा.िल. को स�चालक 
सिमितसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CR-०४६४, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. सुकबहादुर दमै 

घटनाबाट पीिडत ‘ख’ कुमारीले घटनाको 
त�काल पिछ गरकेो कागजमा लेखाएको बेहोराबाट यी 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणीको �यास 
गरकेो तर पीिडतले �ितवादीको हात टोक� िदएको 
कारण िनज �ितवादीको प�जाबाट उ�कन सफल 
भएको भ�ने कुरा उ�लेख गरी �माण ऐनको दफा 
१८ बमोिजम मौकाको आ�नो बेहोरालाई समथ�न गद� 
अदालतमा बकप� गरकेो अव�था छ । �य�तै पीिडतका 
बाबलेु मौकाको आ�नो जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेखएकाले जाहेरवालाको 
भनाइ र पीिडतको भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ को 
उ� �यव�थाअनसुार ठोस �माण मा�नपुन� अव�था 
देिखन आयो । यस प�ृठभूिममा �ितवादीले अदालतको 
बयानमा पीिडतउपर जबरज�ती करणीको �यास 
नगरकेो भनी िलएको िजिकरलाई �माणको �पमा 
�हण गन� िम�ने देिखएन । उि�लिखत अव�थामा 
�ितवादीले पीिडतउपर जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरी जबरज�ती करणीको महलको १ र ५ नं. को कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आयो । �ितवादीउपर आशय करणीको 
वारदात कायम गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको ३(१) नं. मा १०(दश) वष�भ�दा मिुनका 
बालबािलकालाई जबरज�ती करणी गन�लाई १०(दश) 
देिख १५(प��) वष�स�म कैद सजाय ह�ने �यव�था 
भएकोमा यी �ितवादीले ८ वष�क� बािलकाउपर 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो दिेखएकाले सोही 
महलको ५ नं. को �यव�थाले �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको ३(१) को सजायको आधा ५ वष� कैद ह�ने 
देिखन आउने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी सकुबहादरु दमैले पीिडत ‘ख’ कुमारीलाई 
आ�नो घरमा लगी जबरज�ती करणीको �यास 
गदा� पीिडतले �ितवादीको हातमा टोक� िदई 
वारदात�थलबाट भा�न सफल भई जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो त�य �थािपत ह�न आएकाले 
��ततु वारदातलाई आशय करणी ठहर गरकेो स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतको िमित २०७१।०३।२६ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
िमित २०७१।०९।२२ को फैसला �िुटपूण� देिखएकाले 
उ�टी भई �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) र ५ नं. बमोिजम ह�नस�ने सजायको आधा 
५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६६-WO-०७१९, उ��ेषण, 
सकलदेव यादव िव. नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण, के.का. 
र�नपाक� समेत

नेपाल िव�तु्  �ािधकरण जनकपरु िवतरण 
के��मा क��यटुर अपरटेर पदमा काय�रत रहेका बखत 
िनवेदक सकलदेव यादवले िव�त्ु  महसलुबापतको 
राज� रकम िहनािमना गरकेो भ�ने कसरुमा नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरण, कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६२ को िविनयम १२७(२) को ख�ड (ई) बमोिजम 
भिव�यमा �ािधकरणको सेवाको िनिम� अयो�य नठन� 
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गरी िमित २०६६।६।२७ मा सेवाबाट हटाइएको 
देिखने । 

सोउपर िनवेदकले कम�चारी िविनयमावलीले 
तोकेको िविध तथा �ि�या पूरा नगरी सेवाबाट हटाएको 
र पूवा��ही�पले तयार भएको छानिबन किमटीको 
�ितवेदनबमोिजम आरोिपत रकम मबाट असलुउपर 
गन�गरी भएको िनण�य बदर गरी �ािधकरणको 
सेवामा यथावत् काय�रत रिहपाउ ँ भनी नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणको पनुरावलोकन सिमितसम� िनवेदन 
िदएकोमा पनुरावलोकन सिमितबाट नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणले िमित २०६६।६।२७ मा भिव�यमा 
�ािधकरणको सेवाको िनिम� अयो�य नठहन� गरी 
सेवाबाट हटाइने गरी भएको िनण�यलाई सदर गरकेो 
देिखने ।

��ततु �रट िनवेदनको लगाउमा रहेको 
सरकारी रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भनी ियनै 
िनवेदकलाई �ितवादी बनाई दायर गरकेो म�ुामा स�ु 
िवशेष अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरी भएको िनण�यउपर �ितवादीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेोमा आज यसै इजलासबाट पनुरावेदक 
�ितवादीले सफाइ पाउने ठहर गरी फैसला भएको 
देिखने । 

��ाचारको आरोिपत कसरुबाट िनजले 
सफाइ पाइसकेको अव�थामा िनज िव�� अब 
�यसस�ब�धमा कुनै आरोप बाकँ� रहेको अव�था 
देिख�न । ��ाचारको कसरुबाट सफाइ पाइसकेपिछ 
िनजलाई काया�लयमा हािजर गराई कामकाज गन� 
लगाउने कत��य एवम् दािय�व स�बि�धत काया�लयको 
नै ह�न आउछँ । यसरी िनवेदकले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको अि�तम फैसलालाई 
िनवेदकको प�मा स�बि�धत काया�लयले काया��वयन 
गनु�पन� ।  

य�तो अव�थामा िनवेदकमािथ लगाइएका 
��ाचारस�ब�धी स�पूण� आरोपबाट सफाइ 
पाइसकेपिछ �यसको ज�रयाबाट िनवेदकलाई आफू 
काय�रत रहेको पदबाट हटाउने गरी भएका सबै काम 

कारबाहीह� कानूनतः उपय�ुसमेत ह�ने देिखन 
नआउने । 

तसथ� िववेिचत आधार एवम् कारणबाट 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरणको िमित २०६६।६।२७ 
मा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य 
िमलेको नदेिखदँा सो िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ।

िनवेदकले ��ाचारस�ब�धी अिभयोग 
कसरुबाट सफाइ पाइसकेपिछ िनजलाई सािबक पदमा 
हािजर गराई पूव�वत् �पमा कामकाज गन� लगाउने 
िवषय स�बि�धत काया�लयको कत��य, दािय�व एवम् 
�े�ािधकारिभ� नै पन� भएकोले यस स�ब�धमा थप 
अ�य कुनै आदेश जारी ग�ररहन ुआव�यक नपन�  । 
इजलास अिधकृत: मिनराम �वाली
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २६ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CR-११५७, ��ाचार 

(रकम िहनािमना), सकलदेव यादव िव. नेपाल 
सरकारसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-CR-१७२०, ०७४-CR-०३५२, 
कत��य �यान, संजीव राईसमेत िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. सरोज राईसमेत

वारदात निजकैको बारीबाट बरामद भएको 
रगत लागेको हितयार छुरी घटनामा �योग भएको मेरो 
छुरी हो भनी �ितवादी संजीव राईले सनाखतसमेत 
ग�रिदएको देिखयो । �य�तै यी पनुरावेदक �ितवादी 
िवनय राईले मौकामा तथा अदालतसम� बयान 
गदा�समेत �ितवादी संजीव राईले मतृकको दाया ँ
ित�ामा छुरी �हार गरकेो र सोही कारणसमेतबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी लेखाई िदएको देिख�छ भने 
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घटना िववरण कागज गन� धनकुमारी राईले मतृकलाई 
संजीव राईले छुरी �हार गरकेो भनी लेखाएको र घटना 
िववरण कागज गन� वारदातका ��य�दश� भोजकुमार 
राईले मेरो घरअगािड आगँनमा राित अ.९.०० बजे 
होह�ला सनुी हेदा�  मतृक रमेशलाई िवनय राईले 
लाठी �हार गद� गरकेो, सरोज राई र राजकुमार राईले 
छु�ाउदँ ैगरकेो देखेको िथए,ँ सजंीव राईले छुरी िलएर 
ए�कासी �हार गरपेिछ मरेमँरे ँ भ�दै मतृक भइुमँा 
ढले, गाउकँा मािनस आएपिछ �ाथिमक उपचार 
गराय�समेत भनी कागज ग�रिदएको देिखएबाट समेत 
यी पनुरावेदक �ितवादी संजीव राईले मतृकलाई छुरी 
�हार गरकेोसमेतबाट मतृकको म�ृय ुभएको त�य पिु� 
ह�न आएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर अ�थायी इजलास 
 ओखलढुङ्गाको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीह�को मतृकलाई मान� 
पूव�योजना तथा पूव��रसइवी नभए पिन �ितवादी सजंीव 
राईले मतृकलाई छुरी �हार गरकेो कारण मतृकको म�ृय ु
भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । सामा�य समझको 
जनुसकैु �यि�ले पिन मािनसलाई छुरीज�तो जोिखमी 
हितयार �हार गदा� �यसबाट मािनसको म�ृय ुह�नस�छ 
भ�ने कुराको सहज अनमुान गन�स�ने ह��छ । तसथ� 
��ततु वारदातलाई भिवत�य कायम ग�रपाउ ँभनी यी 
पनुरावेदक �ितवादी सजंीव राईले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. को देहाय (१) मा रहेको उपयु�� 
�यव�थाको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा उ�च अदालत 
िवराटनगर अ�थायी इजलास  ओखलढुङ्गाबाट 
�ितवादी संजीव राईलाई ऐ. महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
िमलेको देिखन आए पिन मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र 
केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन एक�करण समायोजन 

र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा 
उपय�ु �यव�था रहेको तथा यही भा� १ गतेदेिख लागू 
भइसकेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा िनज �ितवादी 
सजंीव राईलाई सव��को सजाय नह�ने ।

�ितवादी िवनय राईले अदालतसम� 
बयान गदा� मतृकको क�चटमा दाउराले �हार गरकेो 
कुरामा इ�कार रहेपिन �ितवादी सजंीव राईको 
बयानसगँ मेल खाने गरी वारदातको अ�य घटना�म 
िसलिसलेवार �पमा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । साथै 
अ�य �ितवादीह� सरोज राई र गाइने भ�ने राजकुमार 
राईले समेत मौकामा गरकेो बयान मौकामा कागज 
गन� धनकुमारी राई तथा भोजकुमार राईले ग�रिदएको 
मौकाको कागजसमेतबाट यी पनुरावेदकले मतृकलाई 
लाठीले कुटिपट गरकेो देिखदँा यी पनुरावेदक 
�ितवादी िवनय राईसमेतको कत��यबाट मतृक रमेश 
भ�ने ��बहादरु राईको म�ृय ु भएको त�य पिु� ह�न 
आएकोले िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १३ 
नं. को देहाय (३) बमोिजम ज�मकैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर अ�थायी 
इजलास  ओखलढुङ्गाको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपद�छ 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� गाइने भ�ने राजकुमार राई र 
सरोज राईलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� , कसरुदार ठहर भएका िवनय 
राई र संजीव राईले मौकामा बयान गदा� हामी चारजैना 
�ितवादीह�ले ला�ा, मड्ुक�समेतले मतृकलाई �हार 
गरकेो भनी लेखाएको भएपिन अदालतमा बयान गन� 
�ममा चारजैना �ितवादीह�को वारदात�थलमा 
उपि�थित रहेको, मतृकसमेत सगैँ बसी र�सी खाएको, 
मतृकसगँ �ितवादी िवनय राईसमेतको िववाद भई 
हातपात भएकोमा यी �ितवादीह� गाइने भ�ने 
राजकुमार राई र सरोज राईले मतृकलाई स�झाएको 
भ�नेसमेत लेखाएको देिख�छ । यी �ितवादीह� गाइने 



35

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, जेठ - २

भ�ने राजकुमार राई र सरोज राईले मौकामा बयान गदा� 
मतृकले �ितवादीह�लाई हातपात गरेपिछ आफूह�ले 
पिन ला�ी मड्ुक�ले मतृकलाई हानेको उ�लेख गद� 
अ�य �ितवादीह�को बयानसगँ िमलान ह�ने गरी घटना 
बेहोरा लेखाइिदए पिन अदालतमा बयान गदा� �ितवादी 
िवनय राईले दाउराले मतृकको क�चटमा हानेको 
र �ितवादी संजीव राईले छुरीले मतृकको ित�ामा 
�हार गदा� बढी र��ाव भई मतृकको म�ृय ु भएको 
भ�ने कुरालाई उ�लेख गरी आफूह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो त�यमा भने इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
cause of death due to by hypovolemic 
shock secondary to excessive bleeding 
भ�ने देिखएको अव�थामा यी �ितवादीह�ले �हार 
गरकेो ला�ा र म�ुकाबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
भ�न िम�ने देिखन आएन । अतः यी �ितवादीह� 
सरोज राई र गाइने भ�ने राजकुमार राईलाई समेत 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न
नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादीह� संजीव राई र 
िवनय राईको मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी 
तथा मान� पूव�योजनासमेत रहेको नदिेखएको, मतृक र 
�ितवादीह�सगैँ बसी र�सी खाएका र ितनीह�िबच 
गीत गाउने स�ब�धमा वादिववाद भई मतृकले समेत 
हातपात गरकेा कारण यी �ितवादीह�ले छुरी तथा 
लाठीले �हार गरकेा कारण मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखएको र यी �ितवादीह�ले घटना वारदातको 
वा�तिवक त�य अव�थालाई फरक नपारी आआ�नो 
बयान बेहोरामा खलुाई �याय स�पादन �ि�यामा 
सहयोग प�ुयाएको अव�था तथा �ितवादीको 
उमेरसमेतलाई िवचार गदा� �ितवादीह� सजंीव राई र 
िवनय राईलाई कैद वष� १२ (बा�) गदा� पिन �यायको 
म�सद पूरा ह�ने देिखदँा उ�च अदालत िवराटनगर 
अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो राय मनािसब नै 

देिखन आउने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 

खोटाङ िज�ला अदालतबाट �ितवादी संजीव राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी िवनय 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादी सरोज राई र गाइने भ�ने राजकुमार  राईलाई 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको खोटाङ 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।२।३० को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई �ितवादीह� संजीव राई र िवनय 
राईलाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
१२ (बा�) गन� उपय�ु ह�ने देखी �य� गरकेो रायसिहत 
उ�च अदालत िवराटनगर अ�थायी इजलास 
ओखलढुङ्गाबाट िमित २०७३।९।५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� 
सजंीव राई र िवनय राईलाई अ.ब.ं८८ नं.को रोहमा 
कैद वष� १२ (बा�) कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल भदौ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-०६९९, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. अफसर अिल 
मुसलमान 

�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ)(१) बमोिजम १२(बा�) वष� कैद र ५०,०००।- 
(पचास हजार) ज�रवाना ह�ने, ऐ.को दफा १७ बमोिजम 
�ितवादी अफसर अिल मसुलमानबाट पीिडतले नगद 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया ँ मा�) �ितपूित� 
भराई पाउने र �ितवादीलाई अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ को ३ 
नं. बमोिजम ७ (सात) वष� कैद र ५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने स�ु फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सोतफ�  बोिलरहन नपन� ।
पीिडतलाइ� िनजको इ�छािवपरीत शारी�रक 

स�पक�  गन� खोजेको भए िनजले आ�नो बेम�जरुी �कट 
गन� सकेस�म उपाय रचेको ह�नपुद�छ । �यसो गदा� लो�ने 
मािनसलाई घाउ चोट िच� प�ुयाएको, हो-ह�ला गरी 
अ�सगँ गहुार मागेको, बाधा अवरोधस�मको केही 
ि�या गरी लो�ने मािनसको काम बासनालाई अक�ितर 
मोडी िनजको इ��ीय केही �णलाई भए पिन िनि��य 
पा�रिदएको अव�था िव�मान भएको देिखन ज�री 
ह��छ । िमिसल सलं�न पीिडताको शारी�रक जाचँ 
�ितवेदन हेदा� �ितवादी लो�ने मािनसलाई कुनै चोट 
प�ुयाएको दिेखदँैन भने पीिडताले कुनै �कारको हार 
गहुारसमेत मागेको देिखन आउदँनै । सो �ितवेदनमा 
पीिडतको Hymen intact, no internal injury 
seen भनी उ�लेख भएको र �ितवादीको शारी�रक 
अव�थासमेत सामा�य रहेको भनी उ�लेख भएको 
र पीिडता र �ितवादी दवुैको शरीरमा सघंष�को िच� 
कहीकँतै नदेिखदँा पीिडत 'सी' कुमारीलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी नगरी सहमितमै भएको दिेखन 
आउछँ । तसथ� �ितवादी अफसर अिल मसुलमानलाइ� 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ र ३ नं. को 
देहाय ४ को कसरुमा ऐ. ऐन, महलको ३ नं. को देहाय 
४ बमोिजम सजायको मागदाबी िलइएकोमा जबरज�ती 
करणी गरकेो दाबी �थािपत ह�न नस�ने गरी भएको 
स�ु फैसलालाई पनुरावेदन अदालत बटुवलले समेत 
सदर गरकेोमा सो फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७२।१२।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभु�ा िज.सी.
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-CR-०५४७, मानव बेचिबखन तथा 

ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. भीमबहादुर तामाङ 
स�ु जाहेरी, पीिडतको �मािणत बयान, 

पीिडतको अदालतसम�को बकप�समेतबाट वैदेिशक 
रोजगारको �लोभन देखाई जाहेरवाली पीिडतलाई 
िवदेश प�ुयाएको भ�ने देिख�छ । �ितवादी भीमबहादरु 
तामाङमाफ� त जाहेरवालीलाई आशा तामाङको 
िज�मा लगाएको कुरा �ितवादी भीमबहादरु तामाङले 
अनसु�धानका �ममा पीिडत राजकुमारी राई िवदेश 
जाने �ममा एजे�ट आशा तामाङ भ�ने मिहला एक 
रात मेरो घरमा बसेको भ�ने बयानसमेतबाट पिु� ह�न 
जा�छ । �वयम् �ितवादीको अदालतसम�को बयानबाट 
पिन �.७,०००।- पीिडतलाई सापटी िदएको कुरा 
ख�ुन आएको छ । जसबाट आशा तामाङको िज�मा 
लगाई िवदेश पठाउने काय�मा भीमबहादरु तामाङको 
िमलेमतो (मितयार) को भूिमका रहेको भ�ने देिखने । 

तसथ�, पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
�ितवादी भीमबहादरु तामाङले मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(ख) को कसरुज�य काय�को लािग द�ु�साहन 
िदनेज�ता काय� गरी मितयारको भूिमका िनवा�ह गरकेो 
देिखएकोले �ितवादी भीमबहादरु तामाङलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(छ) बमोिजम ह�ने १० वष� कैद 
सजायको आधा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम 
५ वष� कैद सजाय ह�ने गरी िमित २०६९।३।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CR-०३८८, लाग ुऔषध 
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खैरो िहरोइन, नेपाल सरकार िव. रणबहादुर गु�ङ 
�ितवादी रणबहादरु ग�ुङको हकमा हेदा� 

िमित २०६२।११।२१ गते खडा भएको बरामदी 
मचु�ुकामा ��यथ� �ितवादीको सगँसाथबाट लाग ु
औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको देिखदैँन । �ितवादी 
रणबहादरु ग�ुङ अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
कसरुमा सािबत भएपिन अदालतमा बयान गदा� 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको 
सो इ�कारी बयान िनजका सा�ी मनी साहको 
बकप�बाट पिन समिथ�त ह�न आएको छ । सहअिभय�ु 
िमना के.सी. ले अदालतमा बयान गदा� बरामिदत लाग ु
औषध िब�क� साहबाट ख�रद गरकेो भनी उ�लेख 
गरकेो र �ितवादी िब�क� साहले आफूबाट बरामद 
भएको १४० �ाम लाग ुऔषध खैरो िहरोइन �ितवादी 
मीना के.सी. लाई प�ुयाउन गएको अव�थामा प�ाउ 
परकेो भनी अदालतमा बयान गरकेो देिखए पिन दवुै 
�ितवादीह�को बयानबाट यी �ितवादी रणबहादरु 
ग�ुङको ��ततु म�ुामा लाग ु औषधको कारोबारमा 
संल�नता रहेको भनी ख�ुन सकेको देिखएन । 
वादी प�ले ��यथ� �ितवादी रणबहादरु ग�ुङले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई 
अ�य �वत�� �माणबाट पिु� एवम् समथ�न गराउन 
सकेको पिन पाइएन । अ�य कुनै �माणबाट समिथ�त 
ह�न नआएको अनसु�धानको सािबती बयानलाई मा� 
आधार बनाई कसैलाई दोषी ठहर गन� निम�ने । 

�ितवादीबाट कुनै लाग ुऔषध बरामद भएको 
पिन दिेखदँैन र केवल अनसु�धानको िनजको सािबती 
बयान र अनसु�धानका �ममा अ�य �ितवादीह�ले 
िनजउपर गरकेो पोलका आधारमा मा� िनजउपर वादी 
प�ले अिभयोग लगाएको पाइ�छ । अदालतमा �माणको 
�याियक परी�णका �ममा यी �ितवादी कसरुमा 
इ�कार रहेको र सह�ितवादीह�ले पिन िनजउपर पोल 
गरी लेखाउन सकेको पाइदैँन । िनज कसरुदार रहेको 
देिखने अ�य कुनै �माण िमिसलमा रहेभएको पाइदँनै । 
यसरी िनजको अनसु�धानको सािबती र िनजउपरको 
अनसु�धानको सहअिभय�ुह�को पोल कहीकँतैबाट 

पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । अ�य �माणबाट समिथ�त वा 
प�्ुयाइ ँह�न नसकेको अनसु�धानको सािबती बयान र 
अनसु�धानको सहअिभय�ुको पोलका आधारमा मा� 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय गन� िम�ने नदेिखने ।  

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी ��यथ� �ितवादी 
रणबहादरु ग�ुङलाई सफाइ िदने ठह�याई िमित 
२०६४।३।४ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१०।८ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल फागनु २३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०४५९, कुटिपट /
अङ्गभङ्ग, नेपाल सरकार िव. थक� बहादुर राई 

पीिडत पशु�राम खड्काले वारदातमा सबै 
�ितवादीह�को संल�नता रहेको भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कागज गरकेो र व�तिु�थित मचु�ुकाका 
टंकबहादरु ब�नेतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� सबै 
��यथ� �ितवादीह�ले पशु�राम खड्कालाई सामूिहक 
�पमा कुटिपट गरकेो भनी लेखाएकोमा टंकबहादरु 
ब�नेतले अदालतमा ��यथ� �ितवादी थक� बहादरु 
राईको कुटिपटबाट पशु�राम खड्काको अङ्गभङ्ग 
भएको हो, अ�य ��यथ� �ितवादीको सलं�नता थाहा 
भएन भ�ने बेहोराको र घटनाबाट ��य� पीिडत 
पशु�राम खड्काले आफूलाई थक� बहादरु राईले कुटिपट 
गरकेो हो । अ�य �ितवादीले कुटिपट गर ेनगरकेो थाहा 
भएन भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । यसरी वारदातमा 
थक� बहादरु राईको संल�नता रहेको दखेाई घटनाबाट 
��य� पीिडत पशु�राम खड्काले गरकेो बकप� �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम र टंकबहादरु 
ब�नेतले गरकेो बकप� ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम 
��यथ� �ितवादी थक� बहादरु राई िव�� �माणमा िलन 
िम�ने नै देिखने ।
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वादी नेपाल सरकारले एउटै वारदातका 
�ितवादीम�ये थक� बहादरु राईको हकमा वारदात कायम 
भई सजाय भएको प�र�े�यमा �ितवादी समुन, �दीप, 
�काश राई र िगरीजा कोइरालालाई पिन आरोिपत 
कसरुमा सजाय ह�न पनुरावेदन िजिकर िलएको 
देिख�छ । �यस स�ब�धमा िवचार गदा� �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम �माणको भार वादीमा 
िनिहत रहेको दिेख�छ । �यसअन�ुप हेदा� �ितवादी 
समुन, �दीप, �काश राई र िगरीजा कोइरालालाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने �माणको भार 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले प�ुयाउन ुपन� ह��छ । 
वादी नेपाल सरकारले �माण प�ुयाएको दिेखदँैन । वादी 
नेपाल सरकारकै सा�ी एवम् पीिडत पशु�राम खड्काले 
आफूलाई �ितवादी थक� बहादरु राईले कुटिपट गरकेो 
हो, अ�य उि�लिखत �ितवादीले कुटिपट गरकेो होइन 
भनी बकप� गरकेो र ��यथ� �ितवादी वारदातमा 
इ�कारी रहेको अव�थामा पिन �ितवादीह�लाई 
सजाय गनु�पछ�  भ�न निम�ने । 

म�ुामा वादी नेपाल सरकारले समुन, �दीप, 
�काश राई र िगरीजा कोइराला ४ जना �ितवादीको 
हकमा कुटिपटमा प�रणत गरकेो निमलेको िजिकर 
िलएको अव�था छ । मािथ उ�लेख भएको िनण�य नं. 
८३७४ मा �ितपािदत िस�ा�तमा ७ जना �ितवादीलाई 
कसरुदार देिखने �माणको िववेचना भएको छ भने यस 
िववादमा �ितवादी थक� बहादरु राईबाहेकका ४ जना 
�ितवादीह�ले कसरु गरेको देिखने �माणको अभाव छ 
भ�ने स�ब�धमा मािथको �करणमा िववेचना भएको छ । 
तसथ� अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर र यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई 
हेन� �दान भएको िन�सासगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाले भोजपरु िज�ला 
अदालतले िमित २०७०।३।२ मा कुटिपट अङ्गभङ्ग 
म�ुा कुटिपटमा प�रणत ह�ने ठहर गरकेो फैसला केही 
उ�टी गरी िमित २०७१।८।२९ मा ��यथ� �ितवादी 
थक� बहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको ६ 

नं. बमोिजम २ वष� कैद सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� 
समुन, �दीप, �काश राई र िगरीजा कोइरालाको हकमा 
कुटिपट अङ्गभङ्गको अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई 
कुटिपटमा प�रणत ह�ने ठहर गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-१२५२, लाग ु औष (खैरो 
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. सुमन के.सी. 

�ितवादी समुन के.सी.बाट लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइन १.२८ �ाम र लाग ु औषध चरसे ७९५.५० 
�ाम बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट देिखन 
आएको छ । सो बरामदी मचु�ुकाको बेहोरासगँ िम�ने 
िभड्ने गरी बरामदी मचु�ुकामा रोहबरमा रहेका 
धम�भ� गौतम र िव�वनाथ उपा�यायले घटना िववरण 
कागजमा समेत उ�लेख ग�रिदएको पाइ�छ । यी 
�ितवादीले अनसु�धानका �ममा गरकेो बयानमा पिन 
सोही बरामदी मचु�ुकाको बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
लेखाइिदएको पाइ�छ । बरामद गरी �ितवेदन िदने �हरी 
कम�चारीह�ले अदालतमा ग�रिदएको बकप�बाट पिन 
बरामदी मचु�ुका समिथ�त ह�न आएको छ । िनजबाट 
लाग ु औषध बरामद भई िनजलाई लाग ु औषध खैरो 
िहरोइनको सेवनमा र चरसेको िब�� िवतरणमा सजाय 
भएउपर िनजले पनुरावेदन पिन गरकेो नपाइएबाट 
िनज �ितवादीबाट उि�लिखत प�रमाणको लाग ुऔषध 
बरामद भएकोमा िववाद रहे भएको देिखन नआउने ।

िनज लाग ु औषधको सेवनकता� भएको 
िनजको बयान बेहोराबाट नै देिखरहेको ि�थितमा 
१.२८ �ाम लाग ु औषध िनजले सेवनको लािग 
आफूसगँ राखेको देिखन आउछँ । यित कम 
प�रमाणको लाग ु औषध अ�यथा �मािणत नभएस�म 
िब�� िवतरणको लािग नै राखेको भ�न िम�ने देिखन 
आएन । यसरी दवैु �कारका लाग ुऔषध एकैसाथ एकै 
�यि� यी ��यथ� / �ितवादीबाट बरामद भएको भए 
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पिन लाग ुऔषध खैरो िहरोइनको प�रमाण थोर ैभएको 
र सोलाई िब�� कारोबार गन�लाई नै आफूसाथ राखेको 
भ�ने पिु� ह�ने अ�य �माणह�को िमिसलमा अभाव 
रहेकोले सोलाई सेवन गन� मा� साथमा राखेको भ�ने 
पिु� ह�न जा�छ । �य�तै लाग ु औषध चरसेको मा�ा 
नै बढी भएकोले �यित ठूलो प�रमाणको चरसे केवल 
सेवनका लािग मा� राखेको भ�न निम�ने ह�दँा िब�� 
कारोबार पिु� गन� अ�य �माणको अभाव भए पिन सो 
लाग ु औषध चरसेको प�रमाणबाट नै िब�� कारोबार 
गन�लाई यी �ितवादीले सो चरसे बोक� िहडेँको �वतः 
पिु� ह�ने ह�दँा यस अदालतबाट दोहो�याई हेन� िन�सा 
िददँा िलएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकँदैन । �यसैले 
यी ��यथ� / �ितवादीलाई लाग ुऔषध चरसेको िब�� 
िवतरणमा र लाग ु औषध खैरो िहरोइनको सेवनको 
कसरुमा सजाय गन� गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार र कारणबाट 
यी �ितवादी समुन के.सी.लाई लाग ु औषध चरसेको 
िब�� िवतरणमा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४ (१)(घ)(३) बमोिजम ६ मिहना कैद र 
�.२०००।- ज�रवाना ह�ने र लाग ुऔषधको सेवनमा ऐ. 
ऐनको दफा १४(१)(ङ) अनसुार �.१०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७/११/२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०/१/२२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६७-CI-११२५, बकसप� 

िलखत दता� बदर कायम, खड्गिसं थापा िव. 
लोकबहादुर थापासमेत 

वादी �ितवादीह� र िपताका िबच 
िमित २०१९।११।१३ मा घरसारमा िलखत भई 
२०२०।०३।५ मा अंशब�डाको िलखत पा�रत भएको 
त�यमा वादीको अ�यथा भनाइ रहेको पाइदँनै । 
उ� अंशब�डा ह�दँाको अव�थामा त�काल �चिलत 
कानूनबमोिजम िपता पदमबहादरु, जेठो यी िफरादी 
खड्गिसंह थापा र का�छो �ितवादी लोकबहादरु 
थापा मा� तीन अंिशयार रही उनीह�का िबचमा� 
अंश ब�डा गरकेो देिख�छ । यी वादी �ितवादीक� 
आमा मनमाया थापाको भागमा कुनै अशं लगाएको र 
िनजले अंश �ा� गरकेोसमेत देिखदँनै । ��ततु म�ुामा 
िमित २०१९।११।१३ मा घरसारमा िलखत भई 
२०२०।३।५ मा पा�रत भएको अंशब�डा िलखतमा कुनै 
स�पि� अब�डा भनी रािखएको देिखदँैन । सो ब�डाप� 
िलखतमा ब�डा गनु�पन�मा ज�गा जिमन केही छैन भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । बाब ुपदमबहादरु र दईु भाइ 
छोराह� गरी तीन अंश लगाई आ-आ�नो भाग िलई 
छु�ी िभ�न भएकोमा बाबकुो म�ृयपुिछ िनजको अंश 
स�पि� कसले खाने भ�ने पिन उ�लेख भएको पाइदैँन । 
आमाको भागमा कुनै अंश भाग छु�याएको नदेिखएकोमा 
पितको २०३५ सालमा म�ृय ु भएप�ात् िनजको 
नाउकँो स�पि� मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको 
२ नं. बमोिजम प�नी मनमायाको नाउमँा नामसारी 
भएको देिख�छ । पदमबहादरुको नाउकँो ज�गा िनजको 
म�ृयपु�ात् िनजको प�नी मनमायाको नाउमँा नामसारी 
गन� म�जरु छ भनी िनजह�का दवैु छोराह�ले सनाखत 
गरकेो पाइ�छ । आ�नो जीवनकालमा मनमायाले अंश 
पाएको भ�ने दिेखदँैन । िनजको पितको म�ृयपु�ात् 
सबभ�दा निजकको नातेदारको हैिसयतले पितको 
शेषपिछ �ितवादी मनमायाको नाउमँा अपतुालीको 
महलको २ नं. बमोिजम हक कायम ह�न आएको उ� 
स�पि� िनजले आ�नो जीवनकालमा आफूखसुी 
गन� पाउने नै देिख�छ । आ�नो आफूखसुी गन� पाउने 
स�पि�को हक ह�ता�तरण गन� अंश िलई छु�ी िभ�न 
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भएको छोरा यी वादीको म�जरुी िलनपुन� बा�या�मक 
कानूनी �यव�था र प�रि�थित देिखन नआउने । 

वादी �ितवादीह�िबच अंशब�डा ह�दँा बाब ु
पदमबहादरु थापाको अंश भागमा परकेो स�पि� 
िनजको म�ृयपु�ात् िनजको नाउ ँ दता�को ज.िव. 
१३-३-७ ज�गा निजकको हकवालाको हैिसयतले 
मालपोत काया�लय, मोरङको िमित २०३८।३।२ को 
िनण�यबाट प�नी मनमाया थापाको नाउमँा अपतुालीको 
२ नं. बमोिजम नामसारी भई आएको देिख�छ । सोही 
स�पि�बाट िनजले पालन पोषण गरी �रझाएबापत 
का�छो छोरा लोकबहादरु थापालाई ज.िव. ७-१५-
४ हालैको बकसप� ग�रिदएको देिख�छ । �ितवादी 
मनमाया थापाले सो ज�गाह� िफराद दाबीबमोिजम 
अब�डा बाकँ� रहेको ज�गाबाट िदएको भ�ने नदेिखई 
छोराह�को समेत अंशब�डा भई छु��ई िभ�न भएको 
अव�थामा आ�नो पितको अंश भागको स�पि� िनज 
पितको म�ृयपु�चात् मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको 
२ नं. अनसुार अपतुालीबाट आफूले �ा� गरकेो 
स�पि� नै िदएको देिखने ।

अपतुालीबाट �ा� स�पि� िनजी आज�नको 
ह�ने र आफूखसु गन� पाउने ब�डा लगाउन नपन� भ�ने 
कानूनी �यव�था अशंब�डाको १८ नं. ले �प� गरकेो 
छ । लो�नेले अशंबापत �ा� गरकेो स�पि� िनजको 
म�ृयपुिछ निजकको हकवाला �ीमतीले अपतुाली 
�ा� गन� कानूनी �यव�थाअन�ुप आमाको नाउमँा 
नामसारी भई आएको भ�ने दिेखयो । अपतुालीबाट 
नामसारी ह�दँा ज.िव. १३-३-७ रहेकोमा िववािदत 
हा.व. ग�रिददँा ज.िव. ७-१५-४ मा� रहेको भ�ने 
देिखएको छ । अतः अपतुालीबाट �ा� गरकेो स�पूण� 
ज�गा हकछाडी िदएको पिन देिखएन । अशंब�डाको 
िलखत ह�दँा अब�डा रहेको भ�ने नदेिखई िपताको 
अंशभागमा छुट्याइएको ह�दँा अब�डा रािखएको भ�ने 
दाबी पिु� ह�न नस�ने गरी भएको स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतको फैसला मनािसब ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको फैसला �याय र कानूनसङ्गत 

नै दिेखदँा अ�यथा ग�ररहन ुनपन� ।
अत: उि�लिखत आधार कारणबाट बाबसुगँ 

छु��ई िभ�न भएका पनुरावेदक वादीले िभ�न भएका 
बाबकुो म�ृयपु�ात् िनजका नाउकँा स�पि� सगोलमा 
बसेक� �ीमती नाताक� मनमाया थापाका नाउमँा 
नामसारी दता� भएका ज�गा मनमाया थापाले आफूखसु 
गन� पाउने �कृितको भई आ�नो जीवनकालमा 
लोकबहादरु थापालाई गरी िदएको हालैदेिखको 
बकसप� कानूनस�मत ठह�याएको स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०६६।५।१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ गते रोज  २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-०५०१, घर 
भ�काई उठाई लगी ज�गा खाली गराई चलनसमेत 
चलाई पाऊँ, मोलह��साद कुम� िव. िभखु कुम�समेत

वादीको हकभोग चलन क�जाको सािबक 
ठक� हाल बगौली गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. 
२ वै�रहवाको घरवासको ०-१-१७ ज�गामा आपँ 
बग�चासमेत रहेकोमा सो बग�चासमेत रखेरेख गन� पूव� 
पि�चम ५० िफट उ�र दि�ण १२ िफटको �े�फल 
०-०-३ ज�गामा टाटीको बेरा फुसको छानो भएको घर 
बनाएको र सो घरमा िवप�ीह�लाई ब�न िदएको भ�ने 
त�यमा �वयम् वादीको �वीकारोि� रहेको पाइ�छ । 
�ितवादीले उ� ज�गामा िमित २०६४।१०।१ मा 
घर बनाएको भनी सो िमितलाई आधार बनाई िमित 
२०६५।२।२७ मा ��ततु िफरादप� दता� भएको 
देिख�छ । तर २०६३  फागनुमा नै सो घर ज�गाको 
घर कर �ितवादीले गाउ ँ िवकास सिमितमा ितरकेो 
�माण �ितउ�र साथ पेस गरकेोबाट देिखन आउछँ । 
�ितवादीले �माणको �पमा पेस गरकेो सो रिसदलाई 
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वादीले अ�यथा भ�न सकेकोसमेत नदिेखने ।
िववािदत ज�गामा स�ु अदालतबाट िमित 

२०६६।८।१३ मा नाप न�सा ह�दँा पूव� पि�चम ५० 
िफट र उ�र दि�ण १२ िफट गरी तीन धरु ज�गािभ� 
को न.नं.१३  िभ�को न.नं. १४ र १५ मा घर बनाएको 
देिखनकुा साथै सज�िमनका अिधकांश मािनसह�ले 
सो िववािदत घर ज�गा वादीको भए पिन सो ज�गामा 
�ितवादीले घर बनाई िनर�तर भोग गरकेो भनी लेखाएको 
देिख�छ । वादीले सो िववािदत ज�गा आ�नो हक 
भोगको भनी उ�लेख गर े तापिन िववािदत घर ज�गा 
वादीको नाउमँा दता� रहेको भ�ने पिन नदेिखने । 

वादी दाबीको समयभ�दा अिघ भोग चलन 
गरी आएकोमा सो ज�गाबाट उठाइ पाउ ँ भनी घर 
बनाउनेको महलको ११ नं. को �यादिभ� कानूनी 
उपचारमा नआई ब�नलेु भोगचलनलाई मौन सहमित 
�दान गरकेो देिखएको अव�थामा िमित २०६४।१०।१ 
मा मा� घर बनाएको भ�ने िफराद दाबी खि�डत भई 
सो अगावैदेिख �ितवादीले घर बनाई बसेको दिेखन  
आउने । 

घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा ज�गा 
िमची घर बनाएकोमा घर तयार भएको िमितले एक 
वष�िभ� नािलस निदए ला�न स�दनै भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोमा वादीले उ� हद�याद नघाई िफराद 
दायर गरकेो दिेखयो । यसरी हद�याद नघाई दायर 
भएको िफराद दाबी खारजे गनु�पन�मा िफराद खारजे 
नगरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरी फैसला गरकेो देिखए तापिन प�रणाममा 
ताि�वक िभ�नता रहेको नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला अ�यथा गरी रहन ुपन� नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट न.नं.१४ 
र १५ मा भएको फुसको घर पिहलेदेिख पनुरावेदक 
�ितवादीले बनाई बसेको देिखएकोमा वादी दाबी 
नप�ुने ठहर गनु�पन�मा उ� घर भ�काई ज�गा खाली 
गराई वादीले चलन पाउने गरी भएको स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी न.नं.१४ र 
१५ मा बनाएको घर �ितवादीको ह�ने ठह�याई भएको 

पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६८।३।६ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१४६६, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. ई�र 
दाहालसमेत 

�ितवादीह�ले िफरौती िलने उ�े�यले 
अपहरण गर े भ�ने दाबी रहे पिन �ितवादीह� सो 
कुरामा इ�कार रही बयान गरकेा छन् । पीिडत 
�यि�लाई ियनै �ितवादीह�ले काठमाड�बाट िलई 
गएको नभई नेपालग�जस�म गणेश शमा� भ�ने �यि�को 
साथमा गएको भ�ने देिखन आउछँ । जाहेरवालाको 
मौकाको घटना िववरण कागजमा गणेश शमा�समेत सगँ 
नेपालग�जबाट �पैिडया जादँा बाटोमा ५/६ जनाले 
अपहरण गरकेो र िनजह�ले  हामी तराई मिु�मोचा�का 
मािनस ह� । पाट�को लािग सहयोग गनु�पछ�  भनी 
अपहरणकारीह�ले भनेका िथए भ�ने पीिडत सरुशे 
महज�नको घटना िववरण कागजबाट दिेख�छ । पीिडत 
तथा िनजक� �ीमतीले अदालतसम� गरकेो बकप�मा 
यित नै रकम िफरौती मागेको र यी �ितवादीको 
फोनबाट कुरा भएको भ�ने कुरा �प� उ�लेख गन� 
सकेकोसमेत दिेखदँैन । �ितवादी ई�र दाहलको 
अदालतसम�को बयानमा आफू कसरुमा पूण� इ�कार 
रहे पिन अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा 
फोन गन� काम �याम शमा�ले गरकेा, आफूले िफरौती 
माग नगरकेो भनी बयान गरकेो अव�था छ । रकम िलए 
खाएको भ�ने िमिसल सलं�न कागजबाट पिु� भएको 
देिखदँनै । साथै �ितवादी िमलन िसजालीको बयानमा 
सरुशे महज�नको मोबाइल फोन सूय� ितिमि�सना, 
गणेश शमा�ले िलएको, मेरो मोबाइल फोन िवनोद 
यादवले िलई राखेका िथए । सूय� ितिमि�सना, गणेश 
शमा�समेत सगँ िवनोद यादवले फोन स�पक�  गरी कुरा 
गन�, िफरौती रकम माग गन� काय� गरकेा ह�न् । आफूलाई 
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उ� वारदातमा ब�धक सरुशे महज�नलाई रखेदखे गन� 
कु�वाको �पमा राखेको भनी लेखाएको देिख�छ । 
य�तो अव�थामा फोन गन�, काठमाड�देिख नेपालग�ज 
ह�दँ ैब�धक बनाउने �थानस�म प�ुयाउनेसमेतका अ�य 
िमिसलले संल�न दिेखएका र जाहेरीमा उ�लेख भएका 
�यि�लाई �ितवादी नै नबनाएको अव�थामा देिखयो । 
य�तो अव�थामा यी �ितवादीह�बाट घटेको ��ततु 
वारदात कसरु अिभयोग दाबीबमोिजमको अपहरण 
तथा शरीर ब�धक महलको नं. ३ को मािथ�लो 
हरफमा उि�लिखत घटनाअन�ुप भएको पिु� ह�न 
आएको देिखएन । तथािप ब�धक सरुशे महज�नको 
अपहरणमा यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको 
देिखएको अव�थामा �ितवादीह�को उ� कसरु  
सोही नं. को अ��यमा उि�लिखत “लेिखएदिेख बाहेक 
अ�य उ�े�यले अपहरण वा शरीरब�धक िलएको 
अव�थाको कसरु देिखदँा ४ वष�देिख ८ वष�स�म कैद र 
�.२५,०००।- देिख �.१,००,०००।- स�म ज�रवाना 
ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने �कृितको 
देिखयो । तसथ� �ितवादीम�येका ई�वर दाहाल र 
िमलन िसजंालीलाई जनही ४ वष� कैद र �.२५,०००।- 
ज�रवाना गन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

ब�ु तामाङले आफूले कसरु गरकेोमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । ई�वर दाहाल दाइ नाताको 
भएको र िनजले यी �ितवादीसगँ अपराधको बार े
प�रि�थित ब�ुन फोनमा कुरा गरकेो भनी उ�लेख 
गरपेिन पीिडत सरुशे महज�नलाई अपहरणमा परकेो 
जानकारी िथएन भनी अदालतसम�को बयानमा 
उ�लेख गरकेो अव�था छ । िमिसल संल�न अ�य 
कागजबाट िनजको सलं�नता रहे भएको कुरा पिु� 
भएको नदेिखएको अव�था र पीिडतलाई राखेको 
�थलबाट प�ाउ गरकेो अव�था पिन िव�मान 
देिखदँैन । िनजउपरको अिभयोग वादी प�बाट खि�बर 
�पमा पिु� ह�न सकेको िमिसल संल�न कागजबाट 
देिखएन । फौजदारी दािय�व बहन ह�ने कसरु 

व�तिुन��पमा पिु� नभएको अव�थामा अपहरण तथा 
शरीरब�धक ज�तो ग�भीर कसरुमा केवल अिभयोगको 
आधारमा मा� कसरुदार ठह�याउन निम�ने । 

तसथ�, �ितवादी ई�र दाहाल र िमलन 
िसजालीलाई अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम जनही ४ वष� कैद 
�.२५,०००।- (पि�चस हजार) ज�रवाना गन� र 
ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम जनही २ वष� थप कैद र 
िदन २४ ब�धक बनाएकोले उ� महलको १२ नं. 
अनसुार �ितिदन �. ५००।- को दरले िदन २४ को 
�. १२,०००।- (बा� हजार) �ितपूित�समेत पीिडतले 
�ितवादीह�बाट भराई िलन पाउने र ब�ु तामाङले 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।८।९ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WH-००७४, 
ब�दी��य�ीकरण, बिव�� बराल िव. उ�च अदालत 
िवराटनगरसमेत 

लाग ु औषध म�ुाका अका� �ितवादी ह�र 
खड्काले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गन� 
�ममा अिभयोगप�मा उि�लिखत �ितवादी सनुसरी 
इटहरी १ वीर�े� चोक ब�ने रोशन चौधरी भनी लेखाई 
िदएको देिख�छ । २०६६ सालमा अिभयोग प�मा रोशन 
चौधरीको उमेर वष� २५ को भनी उ�लेख भएको पाइ�छ 
भने िनवेदक �वयम् ले �याद बदरको लािग २०७५ 
सालमा िनवेदन िददँा इटहरी न.पा. वडा नं.१ ब�ने वष� 
३५ को रोशन चौधरी भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
यसबाट िनवेदकको वतन, नाम, थर र वारदात ह�दँाको 
अव�थामा उि�लिखत उमेरसमेत मोरङ िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।१२।३ को फैसलाबमोिजम 
लगत रहेको �ितवादी रोशन चौधरीसगँ िम�न आएको 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, जेठ - २

छ । िनवेदकले आफूलाई लगतअनसुारको रोशन 
चौधरी होइन भनी िभ�न �यि� देखाउन बाबकुो नाम 
मिणलाल होइन मिनलाल हो भनी उ�चारणमा सामा�य 
िभ�नता भएको ‘ण’ र ‘न’ अ�रको आधार िलएको 
कुरा अ�य त�य एवम् �माणबाट पिु� ह�न आएको 
देिखदँैन । तसथ� ��ततु िनवेदक मोरङ िज�ला 
अदालतको फैसलाबमोिजम लगत कायम रहेको 
�ितवादी रोशन चौधरी नै हो भ�ने पिु� ह�न आउने ।

�रट िनवेदकलाई लाग ु औषध म�ुाका 
�ितवादी भएकोले अदालतको फैसलाबाट कायम 
भएको लगतबमोिजम प�ाउ गरी, थनुवुा पजु� िदई 
कारागारमा रािखएको काय�लाई िवनाकारण, गैरकानूनी 
त�रकाले काय�िविधको पालना नगरी थनुामा रािखएको 
मानी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नस�ने 
नदेिखने । 

िनवेदकले यसै िवषयमा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी उ�च अदालत िवराटनगरमा 
िनवेदन िदएकोमा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
नह�ने ठहरी िमित २०७५।६।१४ मा �रट खारजे 
भएको छ । िनवेदकले यस अदालतमा र उ�च अदालत 
िवराटनगरमा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएको िवषय व�त ुएउटै भएको 
र िनज थनुामा रहेको अव�था तथा प�रि�थितमा समेत 
ताि�वक िभ�नता एवम् प�रवत�न आएको दिेखएको 
छैन । तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�पन� नदेिखने ।

अत: उि�लिखत एवम् िववेिचत आधार 
र कारणसमेतबाट अदालतको फैसलाअनसुारको 
लगतमा उि�लिखत नाम थर, वतन र उमेरसमेत 
िमलेको ह�दँा िज�ला अदालत, मोरङबाट लाग ुऔषध 
म�ुामा िमित २०७३।१२।३ मा भएको फैसलाबमोिजम 
दईु वष� कैद र एक लाख �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरकेो �यि� र यी िनवेदक एकै �यि� भएको 
देिखएकोले िनवेदक गैरकानूनी थनुामा रहेको दिेखन 
नआई अदालतको फैसलाबमोिजम थनुामा रहेको 
देिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न 

स�ैन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापामगर 
इित संवत् २०७५ साल फागनु ३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०३४३, उ��ेषण/ 
परमादेश, भेषराज कोइराला िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकको �थायी वतन सनुसरी िज�लामा 
भई मालपोत काया�लय, सनुसरीमा नायब स�ुबा पदमा 
काय�रत रहेको र िनजको सेवा अविध दईु वष� (�यूनतम 
अविध) समेत पूरा नह�दैँ अक� िज�लामा स�वा 
ग�रएको देिखयो । िनजले �वे�छाले स�वा माग गरकेो 
देिखदँनै । िनजको काय�स�पादन स�तोषजनक नभएको 
भ�ने तथा िनजले अिनयिमत वा अनशुासनहीन 
काय� गरकेो भ�नेसमेत ख�ुन आएको पाइएन । यस 
अव�थामा िनजलाई अक� िज�लामा स�वा गनु�  
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६ 
�ितकूल ह�न जाने देिखने ।

अतः िनवेदक घरपायकको िज�लाि�थत 
मालपोत काया�लय, सनुसरीमा काय�रत रहेका र राजप� 
अनङ्िकत कम�चारीले �वे�छाले िनवेदन िदएको 
अव�थामा वा िनजको काय� स�पादनको �गित रा�ो 
नभएको वा अनशुासनहीन र अिनयिमत काय� गरकेो 
�मािणत भएको अव�थामा बाहेक अ�य िज�लामा 
स�वा ग�रने छैन भ�ने िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ३६(५) को कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल ह�ने गरी  सामा�य �शासन म��ालयको 
िमित २०७३/०५/३१ को िनण�यानसुार घरपायकको 
िज�लाबाट िज�ला �शासन काया�लय, झापामा 
स�वा ग�रएको देिखदँा सो िनण�य उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रिदएको छ । िनज िनवेदकलाई मालपोत 
काया�लय, सनुसरीबाट स�वा गनु�पन� िनयमसङ्गत 
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अव�थाबाहेक अ�य� काया�लयमा स�वा नगनु� , 
नगराउन ु यथाि�थितमा कामकाज गन� िदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CI-०६५५, ब�डाप� बदर 
ग�रपाऊँ, मनोरानी कुम� िव. रामदुलारी कुम�समेत 

र.नं.७५१५ िमित २०६२।२।१५ को 
ब�डाप�को िलखत हेदा�  यी वादी �ितवादीका िबच 
ब�डा गनु�पन� अचल स�पि� �े.फ. ५-१७-११३/

४
 

ज�गा रहेकोमा सो ज�गाम�ये यी वादीले �े.फ. २-१८-
१११/

४
 ज�गा िलएको र �ितवादीह�को भागमा �े.फ. 

२-१९-१/
२
 ज�गा परकेो देिख�छ । उ� ब�डाप�को 

िलखत िमित २०६२।०२।१५ मा पा�रत भई वादीका 
पित हजारी कुम�ले सहीछाप गरी अशं बझुेको 
देिख�छ । अंश िलन िदन म�जरु भई अंश िलए िदएपिछ 
कुनै सामा�य �ािविधक �� उठाएर आफूले पिहले 
�वीकार गरकेो सत� र �यवहार �ितकूल दाबी गनु�  
उिचत नह�ने ।

वादी �ितवादीले अशंबापत �ा� भएको 
स�पि�िबच कुनै खास ठूलो अ�तर देिखदँैन । 
�े�फलको �ि�कोणले हेदा� वादीको भागमा �े.फ.२-
१८-१११/

४
 र �ितवादीका भागमा �े.फ.२-१९-१/

२
 

ज�गा परकेो देिख�छ । वादी �ितवादीका िबचमा ब�डा 
भएको स�पि�को �े�फल क�रब िम�दोज�ुदो र समान 
रहेको दिेख�छ । व�ततुः ब�डाप� खडा गदा�  स�पूण� 
�पमा �े�फल पिन िनरपे� �पमा बराबर ह�नपुछ�  भ�ने 
ह�दँनै । स�पि�को मू�याङ्कनका आधारमा अथवा 
प�को स�तिु� वा सहमितका आधारमा स�पि�को 
प�रमाण केही धेरथोर िलने िदने काय� भएको पिन ह�न 
स�छ । यसमा प�को सहमित मह�वपूण� ह��छ । प�को 
सहमित भएको अव�थामा अिंशयारले �ा� गरकेो 

ज�गाको �े�फल केही सामा�य फरक परकेोस�मको 
कारणबाट ब�डाप� बदर गनु�  उिचत नह�ने । 

िक�ा न�बरका ज�गाह� असल खालका 
�ितवादीका भागमा परकेा छन् र यी यी िक�ा न�बरका 
ज�गाह� कमसल खालका वादीका भागमा परकेा छन् 
भनी वादीले िफरादप�मा ��ट दाबी िलन सकेको 
छैन । नगर�े�का ज�गाह� हेदा� पिन असमान �पले 
बाडँफाडँ भएको देिखदँनै । समान �पमा नै ब�डा 
भएको पाइयो । िमित २०६२।२।१५ को ब�डाप�को 
िलखत पनुरावेदक वादी मनोरानी कुम�का पित हजारी 
कुम�को सहमित र म�जरुीले खडा भएको देिख�छ । 
यसरी एक पटक �वीकार गरी औपचा�रक तवरबाट 
खडा भएको िलखतको सत��ितकूल दाबी गन� पाउने 
कुनै कारण दिेखदँैन । ब�डाप� बदर ह�ने अंशब�डाको 
महलको ३२ नं. बमोिजमको अव�था ��ततु म�ुामा 
नदिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।०१।१० को फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०६७।०२।३० को फैसला िमलेको नै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-CI-०६५६, िलखत दा.खा. दता� 

बदर, मनोरानी कुम� िव. धम�राज पा�डेसमेत
 § ०६८-CI-०६५७, िलखत दा.खा. दता� 

बदर, मनोरानी कुम� िव. धम�राज पा�डेसमेत 
३

मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७५-WH-००४८, ब�दी��य�ीकरण, 
रोमा�स राना िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगाल 
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िनवेदक नेपाल सरकार उ�ोग 
म��ालयअ�तग�त क�पनी रिज��ारको काया�लय, 
ि�परु�ेरमा उपसिचव पदमा काय�रत कम�चारी भ�ने 
देिखयो । िनज धम�राज रोकाया क�पनी रिज��ार 
काया�लयमा बहाल रहेको अव�थामा उ� काया�लयमा 
दता� रहेको �ा.िल. नं. ५१३ को शकंर इलेि��क 
इ�डि��ज �ा.िल. को यजुर आइडी �योग गरी 
पासवड� प�रवत�न गरी शंकर इलेि��क इ�डि��ज �ा.
िल. का सेयरधनी रामिनरजंन जिटयाको नाममा रहेको 
२५००० िक�ा सेयर र क�पनीका नाममा रहेको 
काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४ िक.नं.४४१ 
�े.फ.३३७.८३ र िक.नं. ५०५ को �े.फ.१७८.७८ 
तथा काठमाड� िज�ला, सतङुल गा.िव.स. वडा नं. 
९ को िक.नं.११६ �े.फ.७७१५.१० व.िम. ज�गा 
िकत� गरी िजतबहादरुका नाउमँा अिभलेख सारकेो 
र िजतबहादरुले उ� ज�गा िब�� गन� भनी राजभाइ 
�े�सगँ �.१ करोड र �ेमसागर सापकोटासगँ 
�.२ करोड रकमसमेत बैनाबापत बझुी िलई ठगी 
तथा सगंिठत अपराध एवम् िव�तुीय कारोबार ऐन, 
अ�तग�तको ३ वटा कसरु गरकेो भनी चलेको म�ुामा 
िनवेदकलाई समेत �ितवादी बनाई काठमाड� िज�ला 
अदालतमा अिभयोगप� दायर भएको देिखने । 

काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७५।६।९ को थनुछेक आदशेबमोिजम माग भएको 
धरौटी रकम बझुाई �रट िनवेदक धरौटी तारखेमा 
छुटेको त�यमा समेत कुनै िववाद छैन । काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदशेबमोिजम धरौटी तारखेमा 
छुिटसकेपिछ अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले �रट िनवेदक धम�राज रोकायालाई िमित 
२०७५।६।१० गते प�ाउ गरी िवशेष अदालतबाट 
पिहलो पटक िमित ०७५।६।११ गते १० िदन र िमित 
२०७५।६।२१ गते २० िदन अनसु�धानका लािग 
थुनामा रा�न �याद (�वीकृित) �दान भएअनसुार 
िनवेदक अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िहरासतमा रहेको देिखने । 

बेरीत वा गैरकानूनी काम कारबाही 

भएको अव�थामा कुनै िनकाय वा अिधकारीले 
गरकेो िनण�यउपर एक तहमािथको पनुरावेदन स�ुने 
अदालतमा िनवेदन िदन सिकने ह��छ । �रट �े�बाट 
अदालत �वेश गन�का लािग साधारण अिधकार�े�को 
माग� समा� भएको, िन��भावी देिखएको वा 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा नगरी वा कानून�ितकूल 
थनुामा रािखएकोले ग�भीर अ�याय परकेो देिखन ु
पद�छ । अ�यथा साधारण अिधकार�े�बाट कानूनी 
उपचार �ा� ह�ने �भावकारी िवक�प िव�मान रहेको 
अव�थामा असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त िववादको 
िन�पण गनु�  उिचत नह�ने । 

सिंवधान एवम् कानूनका �ावधानह�को 
अनशुरण गरी िनयिमत �ि�याबाट कुनै फौजदारी 
कसरुको स�दभ�मा अिभय�ुलाई म�ुा हेन� सािधकार 
अदालतको आदेश (अनमुित) बमोिजम िहरासत (थनुा) 
मा राखी अनसु�धान, तहिककात ग�रएको कुरामा �रट 
�े�ािधकारबाट ह�त�ेप गनु�  �व�थ �याियक मा�यता 
र पर�परा�ितकूल ह�न जाने । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
�रट िनवेदकलाई िहरासतमा रा�न अनमुित माग गदा� 
र िवशेष अदालतबाट �याद थप गदा�  आधार कारण 
खलुाई �याद थप ग�रएको िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखयो । यसरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग ऐनको दफा १६ बमोिजम �ि�या पूरा गरी 
�रट िनवेदकलाई थुनामा रािखएको दिेखदँा यसलाई 
गैरकानूनी थनुा भनी मा�न निम�ने । 

��ाचार िनवारणस�ब�धी िवशेष कानूनमा 
भएको �यव�थाअनसुार ��ततु िववाद स�ब�धमा 
अनसु�धान, तहिककात एवम् �याद थपस�ब�धी 
कामकारबाही भएको अव�था दिेखएबाट िनवेदकलाई 
प�ाउ गनु� पूव� मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) 
ऐन, २०७४ बमोिजम म�ुा हेन� अदालतको अनमुित 
निलएको भ�ने आधारमा उ� थुनालाई गैरकानूनी 
मा�न िम�ने नदिेखने । 

��ाचारस�ब�धी म�ुामा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अनसु�धान गन� �ममा 
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अिभय�ुलाई प�ाउ गनु� पूव� म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
�वीकृित िलन ु पन� कानूनी अिनवाय�ता दिेखदँैन । 
प�ाउ गरपेिछ म�ुा हेन� अदालतको अनमुितले थुनामा 
राखेको देिखदँा यसलाई गैरकानूनी मा�न निम�ने ।

�रट िनवेदक क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा उपरिज��ार पदमा काय�रत रहेको 
समयमा िनजसमेतको संल�नतामा क�पनीले �योग गन� 
गरकेो क�पनीको यजुर आइडी, पासवड� प�रवत�न गरी 
संगिठत �पमा ठगीसमेतको कसरुज�य काय� भएको 
भ�ने अिभयोग दाबी रहेको देिखयो । यही �सङ्गमा 
��ाचार स�ब�धमा कारबाही उठान भएको देिख�छ । 
यस अव�थामा रा��सेवक कम�चारी भएबाट िनवेदक 
धम�राज रोकायाउपर ��ाचारको अिभयोगमा कारबाही 
चलाएको देिखने । 

एउटा कसरु गरकेो आरोपमा एक पटक 
सजाय पाएपिछ वा सफाइ पाएपिछ सोही कसरुमा 
पनुः म�ुा चलाउने वा सजाय गन� नह�ने िस�ा�त नै 
दोहोरो खतराको िस�ा�त हो । यसले एउटै कसरुमा 
एक पटकभ�दा बढी म�ुा चलाई सजाय गन� ह�दँैन 
भ�ने मा�यता रा�दछ । यो दोहोरो खतराको िस�ा�त 
याि��क �पमा �योग ह�ने िवषय भने होइन । म�ुाको 
आआ�ना िविश�ता ह��छन् । कुनै पिन कानूनी एवम् 
िविधशा�ीय िस�ा�तको �योग गनु�अिघ स�बि�धत 
म�ुाको त�यगत स�दभ� र त�स�ब�धी कानूनतफ�  �ि� 
िदन ुआव�यक ह�ने । 

एउटा रा��सेवकले आ�नो पदको द�ुपयोग 
गरी सगंिठत �पमा क�पनीको यजुर आइडी 
प�रवत�न गरी ठगी तथा िव�तुीय कारोबारस�ब�धी 
कानूनको �ितकूल काय� भएको भ�ने अिभयोग रहेको 
देिख�छ । यसका अित�र� िवषयव�तकुो स�दभ� 
र प�ृभूिमअनसुार ��ाचारको अिभयोगमा म�ुा 
चलाइएको पाइयो । यो एउटै वा उही कसरुको कुरा 
नभएर फरक कसरुको िवषय भ�ने दिेखने । 

कुनै एक �कारको अिभयोगमा म�ुा चलाएको 
छ भ�ने आधारमा अक� कसरुमा म�ुा चलाउन बाधा 
पद�न । िव�तुीय कारोबार, ठगी र ��ाचार फरकफरक 

फौजदारी कसरुज�य काय� ह�न् । ठगी वा य�तै 
अ�य अिभयोगमा म�ुा चलेको छ भने पिन �यसमा 
��ाचारको पिन कसरु ग�रएको देिखने अव�था छ 
भने ��ाचारतफ�  कारबाही चलाउनमा कुनै कानूनी 
बाधा ह�दैँन । यस अव�थामा दोहोरो खतराको िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने नदेिखने । 

अत: िववेिचत आधार कारणह�बाट �रट 
िनवेदक धम�राज रोकाया क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा उपरिज��ार पदमा काय�रत रहेको रा�� 
सेवक देिखएको, िनजउपर ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ अ�तग�तको कसरुमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िमित २०७५।६।१० गते 
प�ाउ गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट अनसु�धान, 
तहिककातका लािग िहरासतमा रा�न िविधवत् 
�याद थप (अनमुित) िलएको तथा िनवेदक धम�राज 
रोकायालाई थनुामा रा�ने पजु� िदनेलगायतका 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िहरासतमा रा�ने 
काय� भएको दिेखदँा सो थनुालाई गैरकानूनी मा�न 
िमलेन । तसथ� िनवेदन  मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�न स�ने देिखएन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: िवजय खड्का 
इित संवत् २०७५ साल असोज २३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-RB-०००६, िनण�य 
बदर, भवानीभ� जोशी िव. नेपाल रा�� ब�क के��ीय 
काया�लय, बालुवाटार 

रा�� ब�कले जारी गरकेो आदेश वा िनद�शनको 
इजाजतप� �ा� सं�थाका पदािधकारीले उ�लङ्घन 
गरमेा वा �य�ता पदािधकारीले िन�ेपकता� वा 
लगानीकता�को िहतिवपरीत काम गरमेा वा रा�� ब�क वा 
िनरी�ण तथा सपुरीवे�ण गन� अिधकारीले माग गरकेो 
कागजात, िववरण, त�याङ्क वा अिभलेख रा�� ब�क वा 
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सो ब�कको िनरी�ण तथा सपुरीवे�ण गन� अिधकारीले 
तोकेको समयिभ� पेस नगरमेा �य�तो पदािधकारीलाई 
आदेश वा िनद�शन उ�लङ्घनको गा�भीय� हेरी रा�� 
ब�कले पाचँ लाखस�म ज�रवाना गन�स�ने अि�तयार 
�दान गरकेो दिेखने । 

�याियक अिधकारको �योग �याियक 
तबरबाट ह�नपुन�मा दईुमत ह�न स�दैन । िनण�यकता�ले 
�याियक अिधकार �योग गदा� दवैु प�को कुरा सनुी 
�वत�� �पमा दिेखएका आधार �माणह�बाट 
�याियक िन�कष� िनका�नपुन� ह��छ । �याियक 
काय�मा पूवा��हको �थान रहदँनै । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअनसुार आ�नो भनाइ रा�ने अवसर नै �दान 
नगरी कसैलाई कुनै ज�रवाना तो�न ु�ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।

�शासिनक �कृितको िनण�यह�मा 
सामा�यतः िट�पणी उठाई सदर गन� �चलन रहेको 
देिख�छ । �य�तो िट�पणीमा अका�को राय सदर वा 
बदर गन�स�मको काय� ह�ने देिख�छ । �याियक िनण�यमा 
अका�को राय सदर वा बदरभ�दा पिन �यायकता�को 
�वत�� �याियक िनण�यको भूिमका ह��छ । यस म�ुामा 
�ितवादी भवानीभ� जोशीलाई ज�रवाना गदा� के 
कित कारणबाट उ� ज�रवाना गनु�  परकेो हो भ�ने 
िवषयमा िनण�यकता� �वयम् ले िववेचना गरी कारण 
खलुाएको नदेिखई मातहतको तहबाट उठान ग�रएको 
िट�पणीस�म सदर गरी आिथ�क ज�रवाना ह�ने गरी 
भएको िनण�यमा �याियक िववेक तथा �याियक मन 
भएको देिखन नआउने । 

कानूनले िदएको �याियक अिधकारको �योग 
गदा� कानूनबमोिजमकै काय�िविधसमेत अनशुरण गद� 
�माण कागजको यथोिचत मू�याङ्कन गरी िनण�य 
गनु�पन�मा रा��ब�कको गभन�रबाट सो �ि�या अवल�बन 
गरी िनण�य भएको अव�था िमिसलबाट दिेखन 
नआउने ।

अतः उपयु��बमोिजम उि�लिखत आधार 
कारणबाट रा�� ब�कको गभ�नर �वयम् ले �याियक 
मनको �योग गरी �माण तथा कानूनको मू�याङ्कन 

गरी िनण�य गनु�पन�मा तहतहका कम�चारीबाट उठाइएको 
िट�पणी सदरस�म गरकेो िमित २०६८।७।४ को िनण�य 
�िुटपूण� देिखदँा उ� िनण�य बदर गरी पनुः िनण�यका 
लािग पठाउने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।११।१६ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-१४५५, िधतो रो�का 
बदर गरी फुकुवा ग�रपाऊँ, िदपे���साद चौधरी िव. 
मोहन�साद था�समेत

�माणबाट �ितवादी पा�डे�र�साद 
चौधरीसमेतले कृिष िवकास ब�कबाट दाबीको ज�गाह� 
िधतो राखी कजा� िलदँा यी पनुरावेदक वादी अंशब�डा 
गरी छु��एको दिेखदैँन । अंश नछुट्याउदँैको अव�थामा 
घरको म�ुय �यि�को �पमा रहेका वादीका बाब ु
तथा दाज ु नाताका �ितवादीह�ले सं�थामा कजा� 
िलने भनी गरकेो �यवहारलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखदँनै । सिंगतादेवी था�समेतले ियनै पनुरावेदक 
वादीसमेत उपर दायर गरकेो अशं नामसारी म�ुामा 
सबै अंिशयारह� एकासगोलमा नै रहेको मानी ८ 
अंिशयार कायम गरकेोमा पनुरावेदक वादीबाहेकका 
सबै अंिशयारह�ले िच� बझुाई बसेको देिखएको 
छ । िमित २०५७।२।२ मा ५ भागको १ भाग अंश 
पनुरावेदक वादीले पाउने गरी अशं म�ुामा भएको 
फैसला �यादिभ� काया��वयन ह�न नसकेको र सोप�ात् 
सगंीतादेवी था�ले दायर गरकेो अशं म�ुामा िमित 
२०६६।३।२४ मा भएको फैसलाबाट यी पनुरावेदक 
वादीसमेत सगोलको अंिशयार देिखइरहेको अव�थामा 
काया��वयनमा नै नआई िनि��य रहेको फैसलाको 
आधार िलई िधतो सरु�णबापत राखेको दाबीको ज�गा 
५ भागको १ भाग िधतो बदर ह�ने भनी मा�न िम�ने 
नदिेखने ।
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अतः कृिष िवकास ब�क, शाखा काया�लय, 
लिु�बनीबाट �ितवादीह� पा�डे�र�साद चौधरी तथा 
मोहन�साद था�ले िनजह�को नाम दता�मा रहेका 
दाबीमा उि�लिखत िविभ�न िक�ा ज�गाह� िधतो 
राखी कजा� िलएको त�यमा िववाद नभएको, कजा� 
च�ुा भएको अव�थामा िधतो सरु�णबापत राखेको 
ज�गाह� फुकुवा ह�ने नै अव�था रहेको ह�दँा िधतो 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६७।०७।२८ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-११८५, उ��ेषण/ 
परमादशे, लेखनाथ िघिमरसेमेत िव. िश�ा म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िश�ा ऐन, २०२८ (आठ� संशोधन) को दफा 
११च(१)(क) मा िश�क सेवा आयोगले िश�क तथा 
कम�चारीको �थायी िनयिु�को लािग िसफा�रस गदा� 
िज�लाका िव�ालयह�मा �वीकृत दरब�दीअनसुार 
रहेको िश�क तथा कम�चारीको पद �थायी �पमा पूित� 
गनु�  पदा� िव�ालयको तहअनसुार पूित� गनु�पन� िश�क 
तथा कम�चारीको सङ्�याको िववरण िश�ा िवभागबाट 
िलनपुन� �ावधान रहेको छ । �यसैगरी उ� ऐनको  दफा 
११च(१)(ख) मा िज�लाका िव�ालयह�मा पदपूित� 
गन� खलुा �ितयोिगताको लािग पद सङ्�या खोली 
िव�ापन �कािशत गन� र पदअनसुार तोिकएको यो�यता 
भएका उ�मेदवारह�बाट दरखा�त िलने �यव�था 
गरकेो छ । तर, �यसरी खलुा �ितयोिगताका लािग 
िश�कको पद सङ्�या खलुाउदँा अ�थायी िश�कलाई 
अि�तम एक पटकको लािग �र� दरब�दीमा संवत् 

२०६१ साल �ावण २२ गतेपिछ संवत् २०७२ साल 
आि�न २ गतेस�म �र� रहेका कुल दरब�दीको ४९ 
�ितशतमा �य�तो दरब�दी वा सो दरब�दीको िलयन 
पदमा अ�थायी वा स�ा िश�कको �पमा अिवि�छ�न 
�पमा काय�रत अ�थायी िश�क मा� उ�मेदवार ह�न 
पाउने �यव�था सोही दफाको उपदफा १(ख)(३) मा 
रहेको देिखने । 

उ� कानूनी �यव�थाअनसुार दरब�दीमा 
काय�रत अ�थायी वा स�ा िश�कको �पमा 
अिवि�छ�न�पमा काय�रत अ�थायी िश�कह�को 
हकमा मा� एक पटकको लािग िव�ापनमा सामेल गराई 
अ�थायी िश�कह�िबच नै �ित�पधा�  ह�ने �यव�था 
ग�रएको दिेखयो । िनवेदकह� अ�थायी िश�कबाट 
िव�थािपत भइसकेको र हाल िनजह� राहत कोटामा 
काय�रत रहेको भ�ने िनजह�को िनवेदनबाट दिेखयो । 
यसरी एकपटक अ�थायी िश�कबाट िव�थािपत भई 
राहत कोटामा िनय�ु भई काय�रत रहेको अव�थालाई 
अ�थायी िश�ककै भूिमकामा अिवि�छ�न�पमा 
काय�रत रहेको भ�न िम�ने देिखएन । िश�ा ऐन, 
२०२८ को संशोिधत �यव�थाअनसुार अ�थायी 
िश�कह�िबच मा� �ित�पधा� गराउने गरी �कािशत 
भएको िव�ापन त�काल अ�थायी िश�कको �पमा 
नरहेका यी िनवेदकह�को हकमा आकिष�त ह�ने 
देिखएन । िनवेदन दाबीको िव�ापन कानून�ितकूल 
देिखन नआएको र उ� िव�ापनको लािग  
िनवेदकह�को यो�यता पगेुको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषण तथा परमादेश जारी गनु�पन� 
अव�था नदेिखने ।

उपयु�� आधार कारणबाट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता देिखन नआएकोले  िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसंह राउत, ०७४-CI-०४९७, हक 
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कायमसमेत, जगिवर�साद यादव िव. रघुिवर�साद 
यादवसमेत

२०२८ सालमा सव� नापी ह�दँा �ितवादी 
रघिुवर यादवले मेरो अनपुि�थितमा मेरो अंश भागमा 
परकेो सा.िक.नं.५५८ को पि�मतफ� को ०-४-१६ 
ज�गासमेत आ�नो नाउमँा नापी गराई िक.नं.१७ मा 
समावेश गराएको भ�ने वादीको �मखु िजिकर रहेको 
देिख�छ भने उ� ज�गा िवप�ी वादीले २०२८ 
सालको सव� नापीमा आ�नै नाउमँा नापी गराई हालको 
िक.नं.११ को ज�गामा समावेश गराएका ह�न् भ�ने 
�ितवादीको भनाइ रहेको दिेख�छ । िक.नं.११ र १७ 
को ज�गाको �ोत खलुाई पठाइिदन ु ह�न भनी नापी 
काया�लय, स�रीबाट जवाफ माग भएकोमा स�बि�धत 
ज�गाधनीह�को हकभोग, तालकुदार पटवारीको 
�मािणत तथा सो समयका गाउ ँप�चायत �ितिनिधका 
िफ�डबकुमा िसफा�रस �मािणतसमेतका आधारमा 
सो समयमा सव� नापी भएको भनी जवाफ आएको 
देिख�छ । यी वादीले आ�नो अंश भागको सा.िक.
नं.५५८ को ज�गा �ितवादीह�ले नापी गराएको 
भ�ने स�ब�धमा त�काल कहीकँतै उजरुी गरकेो 
अव�थासमेत छैन । सा.िक.नं.५५८ र सा.िक.नं.५५७ 
िमलेर स�री िज�ला वथनाहा वडा नं.३ हा.िक.नं.१७ 
को �े�फल ०-१२-५.८० भएको र �ितवादी रघिुवर 
यादवका नाउमँा रहेको भ�ने �य�तै सा.िक.नं.५५४, 
सा.िक.नं.५५६, सा.िक.नं.५८५ र सा.िक.नं.५५८ 
िमलेर स�री िज�ला वथनाहा वडा नं.३ हा.िक.
नं.११ �े�फल १-५-१४.९२ ज�गा भई वादी जगिवर 
यादवका नाउमँा दता�  कायम रहेको भ�ने २०६३ 
सालको सा.द.ेनं.२२१६ को हक कायम ब�डाप� 
बदर दता� म�ुामा डोरबाट िमित २०६८/०३/११ 
मा भई आएको नाप न�सा मचु�ुकाबाट दिेखएको 
छ । सो न�सा मचु�ुकालाई उ� म�ुामा यी वादीले 
�वीकार गरी बसेको अव�था छ । िववािदत सा.िक.
नं.५५८ को ज�गा २०२८ सालको सव� नापीमा 
वादी �ितवादीले २०१६ सालको ब�डाअनसुार नै 
आ-आ�नो नाउमँा सव� नापी गराएको भ�ने उ� न�सा 

मचु�ुकाले �मािणत गरकेो दिेख�छ । नापीको समयमा 
वादी �ितवादीले आ-आ�नो ज�गा दता� गराएकोमा 
िववािदत ज�गा �ितवादीको ज�गामा घसेुको भए सोही 
समयमा उजरु गनु�पन� ह��छ । २०२८ सालको नापीको 
कारण िसिज�त िववाद यितका समयस�म कायम 
रह�छ र उजरु गरी बदर गराउन सिक�छ भ�न िम�ने 
देिखदँनै । अदालतको न�सामा जनु जनु िक�ासमेत 
गरी िक.नं.११ मा वादीका नाउमँा ज�गा देखाइएको 
छ िक.नं.५५८ बाट वादीलाई �ा�त ज�गा जोड्दा 
मा� िक.नं.११ को �े�फल प�ुन स�ने ह��छ । नापीमा 
सामा�य नरबढी भएको िवषयलाई िलएर वादीको 
आ�नो ज�गा पिुगरहेको ि�थितमा िक.नं.१७ मा वादीको 
ज�गा घसुाइयो भनी मा�न सिकने ह�दँैन । वादीलाई 
सा.िक.नं.५५८ बाट पि�चमतफ�  ज�गा �ा�त भएकोमा 
हाल िक.नं.११ पि�चमतफ�  नै देिखएको अव�था छ । 
यसका साथै यी �ितवादीह� िबचमा २०५५।३।१७ 
मा र.नं.८८४३ बाट ब�डाप� पा�रत भएको र 
सो िक.नं.१७ को ज�गा सिसमै �ितवादीम�येक� 
�योतीदेवी यादवको अशं भागमा परकेो ब�डाप�बाट 
देिखएको छ । यसरी २०१६ सालको ब�डामा पाएको 
ज�गा २०२८ सालको सव� नापीमा दता� गराउन छुट 
भयो भ�ने यी वादीले �ितवादीह� िबचमा २०५५ 
सालमा भएको ब�डाप�लाई बदर गराउन २०६३ 
सालमा मा� सा.दे.न.२२१६ को हक कायम ब�डाप� 
बदर, दता� म�ुा दायर गरकेो र उ� म�ुामा वादी दाबी 
प�ुन नस�ने भनी स�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।१०।१२ मा भएको फैसला अि�तम भएर 
बसेको देिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
सा.िक.नं.५५८ को आधा ०-४-१६ ज�गा �ितवादीको 
िक.नं.१७ मा िमलाई २०२८ सालमा नरबढी भ�ने 
देखाई सव� नापी गराएको भ�ने दाबी भएकोमा िमित 
२०६३।०७।१७ मा दायर भई ियनै वादी �ितवादीिबच 
चलेको सा.द.ेनं.२२१६ को हक कायम ब�डाप� 
बदर दता� म�ुामा अदालतबाट भई आएको िमित 
२०६८।३।११ को न�सा मचु�ुका, २०२८ सालमा 
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नापी भएको िफ�डबकु बेहोरा, िमित २०६८/१०/१२ 
मा भएको स�री िज�ला अदालतको फैसलासमेतबाट 
पिु� ह�न आएको नदेिखएको र वादीले दाबीको ज�गामा 
हक प�ुने भनी िलएको आधारसमेत �माणबाट समिथ�त 
ह�न नसकेकाले वादी दाबी नप�ुने स�ु फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराज, स�रीको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे��बहादरु काक�
क��यटुर: म� ज ुखड्का 
इित संवत् २०७५ साल माघ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-०८९४ र ०७१-
CI-०५१२, ज�गा िखचोला चलन, हनुमान मालु िव. 
च��कलादेवी साह र च��कलादेवी साह िव. हनुमान 
मालु

स�ु िमिसल सामेल रहेको न�सा 
मचु�ुकाबमोिजम िक.नं.१४३९ मा वादीको 
�े�ताअनसुारको ज�गा िमले िभडेको अव�था 
देिखदँा, िक.नं.१४३८ को ज�गाम�ये न.नं. १ र 
१(क) को िववािदत ज�गा ��ततु म�ुाका वादीले 
िखचोला गरकेो ठहर भई िनजले िनमा�ण गरकेो 
टहरासमेत भ�काई उ� म�ुाका वादीले चलनसमेत 
पाउने ठहर भएकोले ��ततु म�ुा पिन उ� म�ुासगँ 
अ�तर�भावी ह�दँा उ� म�ुामा ग�रएको िववेचना, 
िलएको आधार, �माण र कारणबाट न.नं.१क को 
घर टहरा िनमा�ण भएको ज�गासमेत हनमुान मालकुो 
देिखदँा वादी दाबी नप�ुने फैसला गनु�पन�मा न.नं.१क 
को घर टहराबाहेकको ज�गास�म हनमुान मालकुो ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०७०।१।२४ 
मा भएको फैसला �याय र कानूनको रोहमा िमलेको 
नदेिखने ।

अत: िमिसल सामेल रहेको न�सा 
मचु�ुकासमेतबाट यी वादीको नाममा रहेको 
िक.नं.१४३९ को न.नं.२, २ (क) र २ख को कूल 
�े�फल ०-०-१५ धरु भई वादीको दता� �े�तामा 
रहेको �े�फलसगँ िमले िभडेको देिखदँा न.नं.१ र १क 
को िववािदत ज�गा वादीले नै भोग चलन गरकेो भनी 
न.नं.१क को टहरा िनमा�ण गरकेो ज�गामा वादी दाबी 
प�ुने गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७०।१।२४ को फैसला उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
इित संवत् २०७५ साल पसु १९ गते रोज ५ शभुम् ।
 § ०७०-CI-०८९५ र ०७१-CI-०५११, 

टहरा भ�काई ज�गा िखचोला चलन, हनुमान 
मालु िव. च��कलादेवी साह र च��कलादेवी 
साह िव. हनुमान मालुसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-०७६७, पखा�ल 
भ�काई बाटो िनकाससमेत, नारायणलाल राजवंशी िव. 
रामुलाल राजवशंीसमेत

स�ु िज�ला अदालतबाट भएको न�सा 
कु�डली हेदा�  न.नं. ८,९,१०,११ र १२ वादीको िक.नं. 
११७ िभ�को घर ज�गा देिखयो । न. नं. १३ साव�जिनक 
�योगमा रहेको बाटो र न.नं. १५ �ितवादीह�ले 
पखा�ल िनमा�ण गरी िखचोला गरकेो भ�ने वादी दाबीको 
ज�गा दिेखयो । िक.नं. ११६ को ज�गािभ� जिनएको न. 
नं. १६, १७ र १९ �ितवादी रामलुाल राजवशंीको घर 
ज�गा रहेको भई िनजैले भोग गरकेो र न.नं.१८ िनजकै 
भोगमा रहेको िववािदत बाटो दिेखई न.नं.२०, २१, 
२२ समेत िनज �ितवादी रामलुालकै भोगमा रहेको 
देिखयो । उ� न�सामा उ�लेख भएबमोिजम न.नं.२३ 
�ितवादी वरातु सिुतहारको भोगमा, न.नं.२९ �ितवादी 
काशी राजवंशीको �योग भोगमा, न.नं. ३१ नरबहादरु 
बोगटीको भोग चलनमा रही उि�लिखत ज�गाह�को 
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उ�रतफ�  न.नं.१५ को िववािदत पखा�ल रहेको 
पाइयो । िमिसल सामेल रहेको सभ� न�सा ि��ट 
आदेशानसुार भएको न�सा िववरणमा न.नं.१३ को 
पि�चमतफ�  १ िमटर र न.नं.१८ मा २ िमटर भएको 
देिखएबाट दवुै न.नं. को चौडाइ जोडी हेदा�  बाटोको 
चौडाइ १० िफट प�ुने दिेखयो । िववािदत नं. नं. १५ 
मा १ िमटर चौडाइ रहेकोमा सोसमेत िमलाई हेदा� 
बाटोको चौडाइ वादीको दाबीभ�दा बढी दिेख�छ । यस 
अव�थामा �ितवादीह�ले लगाएको िववािदत न.नं. 
१५ को पखा�लभ�दा उ�रतफ�  न.नं.१८ को बाटो र सो 
भ�दा उ�रतफ�  न.नं.१३ को �योगमा रहेको बाटोसमेत 
न�सा िववरणबाटै �प� भई रहेको अव�थामा न.नं. 
१३, १४ र १८ लाई बाटो कायम गरकेो हदस�मको 
स�ुको फैसलालाई अ�यथा देिखएन भनी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला मनािसब नै देिखयो । परुानो 
सभ� नापीको न�सानसुार साव�जिनक बाटोको चौडाइ 
१० िफट भएकोमा िक.नं.१७ को (न.नं.१५ को) १ 
िमटर थप गदा� बाटोको चौडाइ १४ िफट प�ुन जाने ह�दँा 
न.नं.१३ को ज�गालाई बाटो कायम ग�रएको हदस�म 
स�ु फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी भएकोमा 
न.नं.१३ मा हाल �योगमा रहेको चलन च�तीको बाटो 
रहेको भ�ने न�सा मचु�ुकाबाट देिखएबाट वादीको 
िजिकर �यायोिचत देिखन आएन । साथै पनुरावेदन 
अदालतको आदशेानसुार नापी काया�लयबाट िविभ�न 
िक�ा ज�गाह�को टायल चेक भई आएकोमा सबै 
िक�ाह�को �े�फल सािबक र टायल चेकबाट िमले 
िभडेको दिेखदँा यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा 
िलइएको आधारसगँ सहमत ह�न पिन नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार �माण, िमिसल 
संल�न कागजात एवम् न�सा मचु�ुकासमेतबाट 
न.नं.१३, १४, १८ लाई साव�जिनक बाटो कायम गरकेो 
हदस�म स�ुको फैसला िमलेको देिखयो । साथै न.नं. 
१५ को िदवाल भ�काई बाटो कायम गरकेो हदस�म 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।१६ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही 

उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७१।३।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
इित संवत् २०७५ साल पसु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-१०९५ र ०६७-
CI-१०९६, ज�गा िखचोला मेटाई चलन, चुडामणी 
आचाय� िव. दुगा��साद शमा� र दुगा��साद शमा�  िव. 
चुडामणी आचाय� 

�ितवादीले िखचोला गरकेो भनेको िमित एउटै 
नभई फरकफरक दिेखएको अव�था र िखचोला गरकेो 
भनेको ज�गाको �े�फलसमेत फरकफरक देिखएकोले 
एउटै िवषयमा पटकपटक म�ुा गन� आएको र मलुकु� 
ऐन, अ.बं.८५ नं. को कानूनी �यव�थािवपरीत भएको 
भनी भ�न िम�ने पिन देिखन नआउने ।

अदालतको आदेशानसुार िमित 
२०६४/१/२८ मा भएको न�सा मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको न.नं. ८ को ज�गा िक.नं. ४९५  र िक.नं. ४९६ 
को ज�गाको िबचमा रहेको िववािदत ज�गा भनी जिनई 
ल�बाइ १ िमटर चौडाइ ९.६० िमटर भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । उ� न.नं.८ को ज�गा वादीको 
िक.न.४९६ को िक�ा ज�गािभ�को ज�गा हो भनी 
अिमनले िमित २०६७।६।१२ मा िदएको �ितवेदनमा 
�प� उ�लेख भएको आधारसमेतबाट उ� न.नं.८ 
को ज�गामा �ितवादीले िखचोला गरकेो भनी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालतबाट 
सदर भएको अव�थासमेत ह�दँा सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखने ।

िज�ला अदालतबाट िमित २०६४/१/२८ मा 
भएको उ� न�सा मचु�ुका तथा पिछ अिमनले िमित 
२०६७/६/१२ मा िदएको �ितवेदनका स�ब�धमा 
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�ितवादीले आ�नो पनुरावेदन िजिकरमा सोबार े �� 
उठाएको भए पिन �ितवादीले मौकामा कुनै आपि� 
जनाई उजरु गरकेो अव�था िमिसलबाट देिखदैँन । 
मौकामा उजरु नगरी मौन बसेको अव�थामा पनुरावेदन 
गदा� उठाएको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िववािदत न.नं.१४ को १ िमटर चौडाइ र 
ल�बाइ ६.४० �े�फल ज�गा वादीको िक.नं.११५१ 
िभ�को भ�ने देिखएको र उ� ज�गा �ितवादीको 
िक.नं.४९३ मा (न.नं.१४) घसेुको भ�ने दिेखदँादेिखदँ ै
पनुरावेदन अदालतबाट न.नं.१४ को ज�गा वादीको 
िक.नं.११५१ िभ�को नभई �ितवादीको िक.नं.४९३ 
िभ�को देिखएकोले िक.नं.११५१ मा �ितवादीले 
िखचोला गरकेो देिखएन भनी भएको फैसला िमलेको 
नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
वादीको ज�गा न�सा �े�ताभ�दा कम देिखएको तथा 
�ितवादीको ज�गा �े�ताभ�दा बढी देिखएको, स�ु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।१।२४ मा भएको 
न�सा मचु�ुका र अिमनले िमित २०६७।६।१२ 
मा िदएको �ितवेदनसमेतको आधारमा न.नं.८ 
को ज�गामा �ितवादीले िखचोला गरकेो भनी स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालतबाट 
सदर भएको अव�थासमेत ह�दँा सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखयो । न.नं.१४ 
को ल�बाइ ६.४० र चौडाइ १ िमटर ज�गासमेत 
�ितवादीले वादी दाबीअनसुार िखचोला गरकेो दिेखदँा 
स�ु िज�ला अदालतबाट िखचोला गरकेो भनी भएको 
फैसला निमलेको भनी पनुरावेदन अदालतबाट िमित 
२०७०।११।१३ मा भएको फैसला सो हदस�म 
निमलेको देिखदँा केही उ�टी भई वादी दाबीअनसुार 
न.नं.१४ मा उ�लेख भएको ल�बाइ ६.४० िमटर र 
चौडाइ १ िमटर ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो  
ठहन� । 
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०८२४, उ��ेषण/ 
परमादेश, भा�कर िसंह काक� िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत 

�रट िनवेदक �वयम् िमित २०७४/५/९ मा 
FN अ�तग�त दता� गरकेो िनवेदनमा भेटघाटस�ब�धी 
फैसला काया��वयनको स�दभ�मा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा बाबआुमािबच स�ब�ध िव�छेद भई 
आमासगँ साथमा बसेक� त�काल वष� ७ क� नाबािलका 
छोरीलाई भेटघाट गन� �योजनाथ� माथवर �यि� तोक� 
समय तािलका बनाई भेट गन� र सगँ साथमा रा�न 
पाउने गरी िज�ला अदालतबाट आदेश भएकोमा सो 
आदशेउपर नाबािलकाक� आमाको उ�च अदालतमा 
िनवेदन परी सो िनवेदनको रोहमा सनुवुाइ ह�दँा िज�ला 
अदालतको आदेश �यावहा�रक नदेिखने । 

माथवर �यि� िवदेशमा रहेको अव�थामा 
उ� आदेश काया��वयन ह�न नस�ने अव�थासमेतलाई 
िवचार गरी बालबािलकाको सव��म िहत र बाबआुमाको 
छोराछोरी�ितको कत��य र अिधकारसमेतलाई 
म�यनजर गरी नाबािलका पढ्ने िव�ालयमा नै 
िव�ालयको �यव�थापनमा बाबलेु भेटघाट गन� पाउने 
गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।१।१३ 
मा आदेश भएको देिखदँा उ� आदेश बालकको 
िहतअनकूुल र काया��वयन ह�ने �कृितको नै देिखने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ ले 
भेटघाटको हकको लािग िज�ला अदालतमा 
बाबआुमाले िनवेदन िदन स�ने नै कानूनी �यव�था 
रहेको र �रट िनवेदकले FN अ�तग�त (०७४-FN-
००१) दता� गरकेो िनवेदनमा िज�ला अदालतले िदएको 
आदशेमा िच� नबझेुमा िच� नब�ुने प�ले अ.बं.१७ 
नं. को िनवेदन िदन स�ने र १७ नं. को िनवेदनले 
आदशेको रीत बे�रत हेन� स�ने नै ह�दँा अ�यथा भ�न 
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सिकने अव�था नदेिखने ।
उ�च अदालतबाट आदेश ह�दँा ��येक 

मिहनाको पिहलो श�ुबार नाबािलका अ�ययन गन� 
िव�ालयमा �रट िनवेदक बाबलेु भेटघाट गन� पाउने 
र सोको लािग बािलकाको आमा र िव�ालयले 
उिचत �ब�ध ग�रिदनपुन� भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । सो आदेशलाई हेदा� बाबकुो हक हनन् भएको 
वा बालबािलकाको अिहत ह�ने कुनै काय� भएको भ�ने 
नदेिखने । 

िज�ला अदालतबाट भएको आदेशमा 
तोिकएका माथवर �यि� िवदेशमा रहेको भ�ने 
देिख�छ । बालबािलकाको हकिहतमा �ितकूल असर 
पन� गरी िवप�ीले काय� गरेको दिेखदँैन । भेटघाटको 
अवसरबाटै यी िनवेदक वि�चत भएको अव�था पिन 
देिखदँैन । यस अव�थामा उ�च अदालत पाटनको 
आदेशले �रट िनवेदकको कुनै सवंैधािनक वा कानूनी 
हक हनन नगरकेो र नाबािलकाको सव��म िहतमा 
�ितकूल असर गरकेो पिन नदेिखएको तथा बाल 
�यायस�ब�धी सव�मा�य िस�ा�तअनकूुल नै रहेको 
देिखयो । अदालतबाट भएको भेटघाटको सिुवधा 
िदने आदेश काया��वयन यो�य �यावहा�रक र उिचत 
(Reasonable) पिन ह�नपुछ�  । मिहनाको एक पटक 
भेटघाटको समयलाई अ�यावहा�रक र अनिुचत भ�न 
नसिकने र अदालतको आदेशलाई काया��वयन गन� 
िव�ालयले सहयोग नै ग�ररहेको देिखदँा उ� आदेश 
बदर गनु�पन� कारण र आधार नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।१।१३ मा भएको 
आदेश बदर गरी काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४।८।१३ को आदेश नै काया��वयन ग�रपाउ ँभ�ने 
दाबी मनािसब नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-RC-०१६७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. हाङपाल राई

�ितवादीको सािबती बयान बेहोरालाई आ�लो 
लगाउन �योग गन� फलाम तथा काठको म�ुलीसमेत 
घटना�थलबाट बरामद भएको िमित २०७०/१२/६ 
को बरामदी मचु�ुका, मतृक देवीराज राईको कुखरुा 
चोरकेो िवषयलाई िलएर �ितवादी हाङपाल राईले 
मतृक देवीराज राईको टाउकोलगायत शरीरका 
िविभ�न भागमा कुटिपट गरी मारकेो हो भनी मौकामा 
तथा अदालतमा समेत आई िसतरमाया राई, वत�मान 
राई तथा समाल राई, उ�म िसंह राई, इ���वज राई 
तथा बालजीत राईले गरकेो बकप� एवम् �ितवादी 
हाङपाल राईले योजनाब� त�रकाले ढुङ्गा, म�ुली, 
बि�सङसमेतले टाउकोलगायतको भागमा कुटिपट 
गरी कत��य गरी मारकेाले िनजलाई हदैस�मको कानूनी 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
छ�बहादरु राई, देवकुमार राई, दीपक राई, पशु�राम 
राईले स�ु अदालतमा गरकेो बकप� तथा मतृकको 
घरिभ� पसी घरिभ� रहेको काठको म�ुलीले मतृकको 
टाउकोमा �हार गरी ह�या गरकेो हो भनी मौकामा िदएको 
जाहेरी बेहोराको समथ�नमा जाहेरवाला नारायण�वज 
राईले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�, Head 
Injury को कारणले मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न रहेका 
कागजातह�ले पिु� गरकेो देिख�छ । सोको अलावा 
�ितवादीले आफूउपरको कसरुलाई इ�कार गन� नसक� 
मतृकलाई र�सीको सरुमा कुखरुा चोर भनी आफूलाई 
लगाएको आरोपबाट उठेको �रसका कारण मतृकको 
घरमा गई मतृकमािथ म�ुली तथा आ�लोसमेतले �हार 
गरी आफू �यहाबँाट िहडेँको भनी सहज र �प��पमा 
�वीकार गरकेो र उ� वारदातमा यी �ितवादीबाहेक 
अ�य ते�ो �यि�को संल�नता रहेको भ�नेसमेत 
नदिेखदँा मतृकको म�ृय ु यी �ितवादीकै कत��यबाट 
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भएको रहेछ भनी मा�न ुपन� देिखने ।
तसथ� �ितवादीउपर परेको िकटानी जाहेरी, 

मौकामा बिुझएका �यि�ह� तथा व�तिु�थित 
मचु�ुकामा रहेका �यि�ह�ले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�, घटना�थल �कृित मचु�ुका, लास �कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन एवम् �ितवादीको 
मौका तथा अदालतसम�को बयानसमेतका 
आधार �माणह�बाट �ितवादी हाङपाल राईलाई 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३ (३) नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. ऐनको १३ (३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको स�ु भोजपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।०३।२९ को 
फैसला साधकको रोहमा जाचँ गरी सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाले िमित  २०७२।१।३० 
मा गरेको फैसला साधकको रोहमा जाचँ गदा� िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-RC-०१७१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. भालु िव.क.

�ितवादीले मतृकको टाउकोमा हानेको चोट 
�हारबाट भाइ िनमबहादरुको म�ृय ुभएकोले आव�यक 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी मतृकको दाज ु सज�न पनुले 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरी 
बेहोराको समथ�नमा जाहेरवालाले अदालतमा समेत 
बकप� गरी जाहेरी बेहोरालाई पिु� गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी एवम् अदालतमा 
समेत मतृकलाई लवक�  नाम गरकेो दाउरा हातमा 
िलई टाउकोमा ३/४ पटक �हार गरकेो हो �यसरी 
�हार गरपेिछ िनज �यही ँ ढलेका िथए भनी कसरु 
गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेो दिेख�छ । घटना 
िववरण कागज गन� मंगली रावत, नरशे रावत, अ�मर 
िसंह पनु, भीमबहादरु राना तथा केशव रावतले समेत 

मतृकलाई �ितवादीले नै दाउराले टाउकोमा हानी 
मारकेा ह�न् भनी �ितवादीको उ� सािबतीलाई पिु� 
ह�ने गरी बेहोरा लेखाएको देिख�छ भने घटना िववरण 
कागज गन� भीमबहादरु रानाले अदालतमा समेत आई 
ियनै �ितवादीले मतृकलाई कत��य गरी मारकेो हो 
भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । �ितवादीले मतृकलाई 
कत��य गरी मान�मा �योग गरेको उ� दाउरासमेत 
घटना�थलबाट बरामद भई �ितवादीले सनाखतसमेत 
गरकेो देिखने ।

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, जाहेरी 
बेहोराको समथ�नमा जाहेरवाला तथा घटना िववरण 
कागज गन� भीमबहादरु रानाले गरकेो बकप�, घटना 
िववरण कागज गन� मंगली रावतसमेतको भनाइ, 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा कसरुमा 
सािबत भई �ितवादीले गरकेो बयान, वारदातमा �योग 
भएको दाउरा बरामद भएको बरामदी मचु�ुका एवम् 
सनाखत कागज, Fracture skull bone with intra 
cranial hemorrhage को कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल संल�न रहेको �माण कागजह�बाट मतृक 
मीनबहादरु पनुलाई �ितवादीले दाउराले �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो पिु� भएको देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार एवम् 
�माणसमेतबाट �ितवादी भाल ुिव.क. लाई अिभयोगप� 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ. महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु 
स�यान िज�ला अदालतको फैसला साधकको रोहमा 
जाचँी सदर गरकेो उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७४।२।३ को फैसला साधकको रोहमा जाचँी हेदा� 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली 
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-RC-०००५, कत��य 
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�यान, नेपाल सरकार िव. कानूनच�� बहादुर भ�ने 
रामच�� सरदार

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, सो 
जाहेरीको समथ�न ह�ने गरी िनज �ितवादीले अदालत 
एवम् अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान, 
घटना�थल एवम् व�तिु�थितका मािनसह�को 
भनाइसमेतका उि�लिखत िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट मतृक भागोदेवीलाई ियनै �ितवादी 
रामच�� सरदारले धा�रलो फलामको हितयार दाउले 
घाटँीमा �हार गरी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएको 
देिखदँा सोसमेतका आधार तथा कारणह�बाट 
�ितवादी रामच�� सरदारलाई अिभयोगप� माग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु 
र पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखयो । 
�ितवादीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम घटी सजाय 
गन� भनी �य� भएको राय स�ब�धमा हेदा�, मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी एवम् तयारी केही नभएको, 
र�सी खाने कुरामा िववाद भई दवैु प�ले हात हालाहाल 
गरकेो, �ितवादीलाई �हार गन� मतृकले नै उ�साई 
�रसको झोकमा धा�रलो हितयार फलामको दाउले 
�हार गरकेो, दईुजना नाबालक स�तानको पालनपोषण 
गन� िज�मेवारी �ितवादीकै रहेको देिखएको तथा 
�ितवादीले वारदातलाई �वीकार गरी अनसु�धानमा 
सहयोग गरकेो िमिसल संल�न रहेको प�रि�थितज�य 
आधार तथा कारणसमेतबाट �ितवादीलाई ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� जाने भएकोले �ितवादीलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद ह�ने गरी �य� 
भएको स�ु िज�ला अदालतको रायसमेत साधकको 
रोहमा सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७३।३।६ को फैसला साधकको रोहमा हेदा� 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-RC-००१५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मोितलाल जैसी

�ितवादीले िददी रािधका भ�ने शारदा 
जैसीलाई हिँसयाले घाटँी रटेी ह�या गरकेा ह�न् भनी 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतमा समेत उपि�थत 
भई बकप� गरकेो दिेख�छ । �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारी एवम् अदालतमा समेत �ीमतीलाई मान� 
उ�े�यले नै हिँसयाले घाटँी रटेी ह�या गरकेो ह� ँ भनी 
घटना स�ब�धमा सिव�तारपूव�क उ�लेख गरी 
कसरु अपराधमा सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादीको सािबती बयानलाई �ितवादीका छोरी 
सरुीता शमा�ले आमाको ह�या बबुा मोितलालले नै गरकेा 
ह�न् भनी घटना िववरण कागज गदा�  बेहोरा लेखाई सोही 
बेहोराको समथ�नमा अदालतमा समेत उपि�थत भई 
गरकेो बकप�, �ितवादीले मतृकलाई धा�रलो हितयार 
�योग गरी ह�या गरकेा ह�न् भनी घटना िववरण कागज 
गन� सेतीराम जैसी, पशपुित शमा� एवम् खड्ग�साद 
शमा�ले अदालतमा उपि�थत भई ग�रिदएको बकप�, 
घाटँीमा कािटएको घाउको गिहराई ३ इ�च, ल�बाइ 
६ इ�च, चौडाइ ३ इ�च धा�रलो हितयारले कािटएको 
घाउ रहेको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका एवम् मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण Cut Injury 
to throat देिखएको भ�ने िमिसल संल�न आधार 
�माणसमेतबाट मतृक रािधका भ�ने शारदा जैसीको 
म�ृय ु �ितवादी मोितलाल जैसीकै कत��यबाट भएको 
रहेछ भनी मा�नपुन� देिखने ।

अतः मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएको 
देिखएको, सो कत��य गन� �यि� मतृककै �ीमान् 
�ितवादी मोितलाल जैसीकै कत��यबाट भएको देिखएको 
मािथ उि�लिखत आधार �माणह�बाट पिु� भएको 
देिखदँा िनज �ितवादी मोितलाल जैसीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. को कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 



56

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, जेठ - २

स�ु फैसला साधकको जाचँको रोहमा सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत सखु�तको िमित २०७४।२।२३ को 
फैसला साधक जाचँको रोहमा िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली 
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०५५१, उ��ेषण 
/ परमादेश, खग�लाल चौधरी िव. उ�च अदालत 
जनकपुर, राजिवराज इजलास, राजिवराज स�रीसमेत

फैसला अि�तम भएकाले फैसलाबमोिजमको 
िबगो भराई पाउ ँ भनी वादीले िक.नं.४०० समेतका 
ज�गा देखाई िमित २०६५।९।१४ मा स�तरी िज�ला 
अदालतमा दरखा�त िदएको देिख�छ । उ� दरखा�त 
परपेिछ सो म�ुाका �ितवादी यी �रट िनवेदक खग�लाल 
चौधरीको नाममा जारी भएको ३५ िदने �याद िमित 
२०६६।६।१ मा �रट िनवेदक आफँैले बझुेको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भई तामेल भएको देिख�छ । त�प�चात् 
िमित २०६७।११।७ मा �रट िनवेदक नामको िक.नं. 
४०० को ज�गाको जायजात तायदातसमेत भई िमित 
२०६७।११।२६ मा प�चिकत� मू�याङ्कन भई िमित 
२०६८।४।३२ मा िललामीमा चढी मनोज साहले डाक 
सकार गरी दा.खा दता�समेत भएको देिखने ।

��ततु �रट िनवेदनमा िमिसल संल�न 
कागजात हेदा� �रट िनवेदकसमेत �ितवादी रहेको 
लेनदने म�ुामा स�तरी िज�ला अदालत, िमित 
२०६४।१।६ मा �ितवादीबाट सावँा �याज भराउने 
ठहरी उ� फैसला अि�तम भएको कुरामा िववाद 
रहेन । सो अि�तम फैसलाबमोिजमको िबगो भराइ 
पाउ ँभनी सो म�ुाका वादीले िमित २०६५।९।१४ मा 
अदालतमा दरखा�त िदएको देिख�छ । �रट िनवेदक 

को नाउमँा िबगोको ३५ िदने �याद जारी भएकोमा िनज 
आफँैले बझेुको भनी िमित २०६६।६।१ मा तामेल भएको 
देिखने । 

�रट िनवेदकको नाउमँा सूचना जारी 
भएप�ात् पिन िबगोको कारबाहीमा उपि�थत नभएपिछ 
अदालतबाट िनवेदकको नाउकँो ज�गा िललाम गरी 
फैसला काया��वयन भएको अव�था छ । उ� िललामी 
काय� िमित २०६८।४।३२ मा भएकोमा िललाम सकार 
गन� मनोजकुमार साहको नाममा दा.खा दता� गराइिदने 
पजु� िमित २०६८।६।९ मा जारी भएको अव�था 
छ । तर �रट िनवेदकले उ� िललामी �ि�या आ�नो 
जानकारीबेगर भएको भनी िमित २०७३।२।१८ मा 
आएर चनुौती िदई अदालतमा िनवदेन गरकेो अव�था 
देिखने ।

�रट िनवेदनसगँ स�बि�धत िबगोको 
िमिसलको सम� अ�ययन गदा� �रट िनवेदकले दाबी 
िलए ज�तो िललामी �ि�यामा कुनै कानूनी एवम् 
�ि�यागत �िुट रहेको दिेखन आएको छैन । �यसका 
अित�र� आ�नो नाममा दता� रहेको ज�गा आफूले 
खाएको ऋण नितरबेापत िमित २०६८।४।३२ मा 
भएको िललामस�ब�धी काय� बदरको मागदाबी िलई 
यी �रट िनवेदक क�रब ५ वष�पिछ अदालत, आएको 
अव�था देिखने । 

आ�नो नाममा तामेल भएको �याद आफूले 
नबझुेको र िकत� भएको भ�ने िनवदकेको कथन 
रहेकोमा तामेली �यादमा ब�ुनेको सहीछाप िकत� हो 
भनी तामेली �यादलाई चनुौती गररे साधारणतहको 
अदालतमा िनजले नािलस गरी साधारण अदालतबाट 
उ� तामेली �यादमा लागेको सहीछाप स�े िकत� के   
हो ? सोको िवशेष�बाट परी�ण गराई िन�य�ल गनु�पन� 
ह�दँा �यसतफ�  �रट �े�बाट कुनै �ि�या अवल�बन 
गन� िम�दैन । तामेली �यादको सहीछाप स�े िकत�को 
िजिकर रहेको िवषयमा स�ु तहको साधारण अदालतमा 
नालेस गरी िन�य�ल गन� स�ब�धमा अवल�बन गन� 
सिकने कानूनी �ि�या पिन िनवेदकले अवल�बन गन� 
सकेको नदिेखने ।
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िनवेदकले आफूले िलएको खाएको ऋण 
इमा�दारीसाथ समयमा च�ुा गन�तफ�  अ�सर पिन नह�ने 
र लेनदनेको वादी एवम् साह�लाई िनजको िबगो ऋणी यी 
िनवेदकको जायजेथाबाट फैसलाबमोिजम भरी भराउने 
कारबाही गरी िबगो भराउदँासमेत त�यहीन िजिकर 
एवम् कारबाहीका �ममा सानाितना िझना मिसना 
�िुटह�लाई  औ�ंयाएर िबगो भराउने कारबाहीलाई 
अझ पिन िनरथ�क त�ुयाउने चे�ालाई कारबाहीको 
�ममा ग�भीर �कृितको �िुट भएको अव�थामा बाहेक 
अदालतले मा�यता िदएर फैसला काया��वयनको 
चरणलाई अदालत�ितको आ�था कमजोर र �भािवत 
ह�ने गरी अव�� गनु�  नह�ने । 

लेनदने म�ुाको फैसला काया��वयन  
स�ब�धमा कुनै कानूनी एवम् �ि�यागत �िुट नदिेखएको 
र िललाम भएको क�रब ५ वष�पिछ िललाम �ि�यालाई 
चनुौती िदई अदालतमा �वेश गरकेो ि�थितमा 
िवल�बको िस�ा�तबमोिजम ��ततु �रट िनवेदनको 
रोहमा िनवेदकलाई उपचार �दान गन� सिकने अव�था 
नह�ने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
लेनदने म�ुाको िबगो भराउने �ममा भएको िललामी 
स�ब�धमा कुनै कानूनी एवम् �ि�यागत �िुट भएको 
नदेिखएको र िललामी भएको क�रब ५ वष�पिछ �रट 
िनवेदकले सो िललामीलाई चनुौती िदई अदालत, 
�वेश गरकेोसमेत दिेखएको प�ृभूिममा िनवेदकको 
मागबमोिजमका आदेश जारी ह�नस�ने देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७३-CR-०११५, अवैध साल काठ कटान, 
गोरखबहादुर बम िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�ले अदालतसम� बयान गदा� 
हागािँबगँा हो भने तापिन बरामदी काठ गोिलया काठ 

रहेको कुराले �ितवादीको बयान बेहोरा खि�डत 
भएको देिख�छ । िनवेदन िदई इजाजत प� िलई वन 
�े�को काठ दाउरा कटान गररे मा� िब�� िवतरण 
गनु�पन�मा �ितवादी गोरखबहादरु बमले इजाजत प� 
िलई उ� वन�े�को काठ दाउरा काटी िब�� िवतरण 
गरकेो कुरा िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखदैँन । 
सरोकारवाला अिधकार�ा� अिधकारीको इजाजत 
िबना कोिपला सामदुाियक वन उपभो�ा सिमितको 
अ�य�को हैिसयतले उपभो�ाको आव�यकता 
अनसुार सिमितको िनण�यबमोिजमनै २ वटा सालको 
�ख काटी हागँािबगँा दाहसं�कारको लािग �योग 
गरी र गोिलया काठ उपभो�ाह�लाई िब�� िवतरण 
गरकेो हो भने पिन  कानून र िनयमको रोह रीत प�ुयाई 
िनवेदन गरी रीतपूव�क इजाजत िलई गनु�पन�मा कानून 
र िनयमको रोह रीत िवना नै सामदुाियक वनको 
गोिलया काठ िब�� गन� ि�या कानूनस�मत देिखन 
आएन । सामदुाियक वनको अ�य�को हैिसयतले 
सामदुाियक वनका �खह� अ�य उपभो�ाह�लाई 
िददँा पिन िनजले वन ऐन र िनयमावलीले तोकेको सबै 
�ि�या पूरा नै गनु�  पद�न भनी िनजलाई कानूनले छुट 
िदएको नदेिखने ।

�ितवादी गोरखबहादरु बम अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� आरोिपत कसरुमा 
सािबती रहेको, �ितवेदक सहायक वन अिधकृत 
�यामबाब ु लो�चनले मौकाको भनाइ समथ�न ह�ने 
गरी अदालतसम� िबना इजाजत �ख कािटएको 
ह�दँा अिभयोग माग दाबीअनसुारको सजाय �ितवादी 
गोरखबहादरु बमलाई ह�नपुछ�  भनी बकप� ग�रिदएको, 
�ख काटेको कुरालाई �ितवादी गोरखबहादरु बमले 
�वीकार ै गरकेा र �ख कटानको लािग इजाजत 
िलएको भ�ने नदिेखई इजाजतबेगर सामदुाियक वन 
�े�को �ख काटी अिनयिमता गरकेो भ�ने देिखन 
आएकोले आरोिपत कसरु िनजबाट भएको नै देिखन 
आउने । 

तसथ�ः उि�लिखत, आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी गोरखबहादरु बमलाई वन ऐन, २०४९ को  
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दफा ४९ को (घ) र (ङ) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
५० को उपदफा (१) को ख�ड (घ) को (४) बमोिजम 
५ मिहना कैद गन� गरी बिद�या िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।१०।२१ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७२।९।१९ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ७ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०९९५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कालीबहादुर रोकाया 
(�पात)

��यथ� �ितवादीको यो यस �कारले 
संल�नता रहेको भनी वादी प�ले शङ्कारिहत 
तवरले पिु� गन� सकेको पाइदँैन । जाहेरी तथा घटना 
िववरणका कागजबाट मतृक ने�बहादरु शाहीलाई 
िमित २०६४।११।२४ मा दव�िभर भ�ने ठाउबँाट 
ने.क.पा. माओवादीका काय�कता�ह�ले क�जामा 
िलएकोस�म देिख�छ । �यसपिछ िनज भागेको भनी 
िनज माओवादीह�ले �हरी चौक� िममी, िप�लाङ, 
ह��लामा िनवेदन िदएको दिेख�छ । �ितवादीम�येका 
सरुवीर ऐडीले गरी िदएको मौकाको कागज, िमित 
२०६४।३।८ को लासजाचँ मचु�ुकाबाट मतृकको 
लास मगु ुिज�लाको िभई गा.िव.स. वडा नं.७ चाफेवडी 
कणा�ली नदी िकनारमा सडी गली सकेको अव�थामा 
िमित २०६४।३।८ मा फेला परकेो देिखएको, मतृकको 
म�ृय ु के कसरी भएको हो, यिद कत��यबाट मतृकको
म�ृय ु भएको भए को क�को के क�तो �कारको 
संल�नता के कसरी भएको िथयो भनी सबदु �माणबाट 
पिु� गन� भार वादी नेपाल सरकारको रहेकोमा त�यय�ु 
�माणह�बाट कसरु पिु� नभएको, शवपरी�ण 
�ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Undetermind 
लेिखएकोस�म देिखने ।

सह�ितवादी न�दबहादरु शाहीले 
अनसु�धानको बयानमा गरकेो पोल र अङबहादरु 
शाहीको िववादा�पद बकप� भनाइको आधारमा 
मा� कत��य �यानज�तो जघ�य अपराधमा ��यथ� 
�ितवादीलाई कसरुदार मा�न ुकानून एवम् �यायस�मत 
नह�ने ह�दँा स�ु ह��ला िज�ला अदालतले ��यथ� 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो फैसला िमलेको नह�दँा 
उ� फैसला उ�टी गरी ��यथ� �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न ु पन� 
अव�था नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत त�य, कारण, आधार र 
�माणबाट वादी नेपाल सरकारले अिभयोग दाबी 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा ��यथ� �ितवादी 
कालीबहादरु रोकाया (�पात) लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरी स�ु ह��ला िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०७१।२।४ को फैसला उ�टी गरी ��यथ� �ितवादी 
कालीबहादरु रोकाया (�पात) ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट 
िमित २०७१।८।२५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।

क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर १० गते रोज २ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा, ०७५-WO-
०९१३, उ��ेषण / परमादशे, ललन झासमेत िव. उ�च 
अदालत जनकपुरसमेत 

��ततु िनवेदनमा िवप�ी वादी 
अि�बकाकुमारी िम�ले उ�च अदालत जनकपरुमा दता� 
गरकेो िनवेदनमा आफूलाई िवप�ी बनाए तापिन उ�च 
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अदालत जनकपरुले कुनै सूचना �यादसमेत निदई 
उ�च अदालत िनयमावली, २०७३ को िनयम ४७ 
िवपरीत ह�ने गरी गरकेो अि�तम आदशे �वे�छाचारी 
र संिवधान �द� हकह�को िवपरीत रहेको ह�दँा 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िवप�ीह�को नाममा 
�रट आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन माग दाबी 
रहेको देिख�छ । िवप�ी अि�बकाकुमारी िम� ��दवे 
झाक� बहुारी र अनजुकुमार झाक� �ीमती ह�न् भ�ने 
त�य ख�ुन आएको देिखने । 

अि�बकाकुमारीले अनजुकुमार झासगँ 
स�ब�ध िव�छेद गरी पाउन िमित २०७३/०७/०८ 
मा दायर गरकेो स�ब�ध िव�छेद म�ुा तथा यी �रट 
िनवेदकह�लाई �ितवादी बनाई अशं िदलाई पाउ ँ
भनी धनषुा िज�ला अदालतमा दायर गरकेो अशं 
म�ुा कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको देिख�छ । 
अि�बकाकुमारीले दायर गरकेो अंश म�ुा कारबाहीय�ु 
रहेको अव�थामा �रट िनवेदकम�येका भूपदवे झाले  
िमित २०७४।१।१० मा अ�य अंिशयारह�लाई 
�ितवादी बनाई अशं म�ुा दायर गरकेो र िमित 
२०७४।१।२५ मा उ� अशं म�ुामा िमलाप� गरी 
अंशब�डा गरकेो देिखयो । अंश म�ुा चिलसकेपिछ 
�ितवादीह�िबच िमलाप� ग�रएकोले उ� िमलाप� 
बदर ग�रपाउ ँ भनी वादी अि�बकाकुमारी िम�ले 
अदालतमा िमलाप� बदर म�ुा दता� गराएको समेत 
देिखने ।

��ततु �रट िनवेदकह�ले अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�को �योग गनु�पन�स�मको 
मनािसब कारण र आधार खलुाउन सकेको 
देिखदँैन । यस अव�थामा ४ वष�को नाबालकको 
समेत संर�क भई वष� २२ क� अि�बकाकुमारी िम�ले 
कानूनबमोिजम उपचार �ा� गन� थप िढलाइ ह�ने ह�दँा 
प�रणाम आउने गरी �रट �े�ािधकारबाट अंशको 
तायदाती फाटँवारी िलने भनी ग�रएको उ�च अदालत 
जनकपरुको आदेशउपर थप परी�ण गरी रहन ुउिचत 
देिखएन । िनवेदकले उठाएका कानूनी ��ह�को 
िन�पण अंश म�ुा सनुवुाइ ह�दँाकै स�दभ�मा िनयिमत 

�ि�याबाट ह�न स�ने देिख�छ । िनयिमत अदालतबाट 
कानूनबमोिजम �े�ािधकार �हण गरी तहतह 
अदालतबाट आदेश भएको कुरालाई िलएर अब पनु: 
�रट �े�ािधकारअ�तग�त पनुरावेदन सनेुको ज�तो गरी 
हेन� मनािसब ह�दँैन । कानून�ितकूल कुनै कामकारबाही 
भएको वा ग�भीर अ�यायको प�रणाम आउनेस�मको 
अव�था नदेिखएको ह�दँा िवप�ीह�का नाममा कारण 
देखाउ आदशे जारी गनु�पन�स�मको गर े िवराएको 
देिखने (Prima facie case) अव�था िव�मान रहेको 
नपाइने । 

तसथ�, गर ेिवराएको दिेखने अव�था िव�मान 
रहेको नदिेखएकोले सव��च अदालत, िनयमावली, 
२०७४ को िनयम ४६(१) बमोिजम कारण देखाउ 
आदशे जारी ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी, किवता दाहाल
इित संवत् २०७५ साल चैत ७ गते रोज ५ शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०२२२ 
(२३७), परमादशे, िदपकिव�म िम� िव. रा��पितको 
काया�लय, शीतल िनवाससमेत 

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले म�ुय �पमा 
िवप�ी �याय प�रषदले् सिंवधान तथा कानूनबमोिजम 
आफूलाई सिु�पएको िज�मेवारी पूरा नगरी सव��च 
अदालतमा �यायाधीश िनय�ु गन� काय� नगरकेोले 
आम नाग�रकले िछटो छ�रतो �याय �ा� गन� हकबाट 
वि�चत ह�नपुन� अव�था िसज�ना भएकोले �यायाधीश 
िनयिु� �ि�या स�ु गन� भनी परमादेशको माग दाबी 
िलई साव�जिनक सरोकारको िवषयका �पमा यस 
अदालतको असाधारण अिधकारअ�तग�त ��ततु �रट 
दायर गरकेो देिखने ।

नेपालको संिवधानको धारा १५३ मा 
�यायाधीशको िनयिु�, स�वा, अनशुासनस�ब�धी 
कारबाही, बखा�सी र �याय �शासनस�ब�धी 
अ�य िवषयको िसफा�रस गन� वा परामश� िदन 
�धान�यायाधीशको अ�य�तामा ५ सद�यीय �याय 
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प�रषद ्रहने �यव�था रहेको पाइने । 
�याय प�रषद ् ऐन, २०७३ ले सिंवधानको 

धारा १५३ ले गरकेो �यव�थाअन�ुप काय� स�पादन 
गन� �याय प�रषदक्ो काम, कत��य र अिधकार िनधा�रण 
गरकेो पाइ�छ । संिवधान र �याय प�रषद् ऐन, २०७३ 
को �यव�थाअनसुार �याय प�रषदक्ो �मखु कत��य 
भनेको नेपालको सबै तहका अदालतको �यायाधीशको 
िनयिु�को िसफा�रस गनु�  हो भ�ने कुरामा िववाद नह�ने । 

�रट िनवेदकले िनवेदन प�मा �याय प�रषद्ले 
सव��च अदालतमा �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस 
गन� काय�मा िवल�ब भएको भ�दै िच�ता �य� गरी 
�यायाधीश अभावले गदा� िछटो छ�रतो �याय पाउने 
नाग�रकको हकमािथ आघात परकेोले �यायाधीश 
िनयिु� गन� काय� यथाशी� ह�नपुन� कुराको माग गनु�  
भएको अव�था छ । पर�त ु सव��च अदालतको 
�यायाधीश पदमा गन� िसफा�रस गन� स�ब�धमा 
संिवधान र कानूनले िनि�त �ि�या तोिकिदएको 
स�दभ�मा �याय प�रषदले् उि�लिखत सबै �ि�या पूरा 
गरी िनयिु�को िसफा�रस गनु�पन� ह��छ । ती सबै �ि�या 
पूरा गरी िनयिु�को िसफा�रस गन� कित समय ला�छ 
भनी पूवा�नमुान गन� स�भव ह�दँनै । �यसका अित�र� 
�रट िनवेदकले िनवेदन प�मा नै �याय प�रषद्ले 
सव��च अदालतको �यायाधीश पदमा िनयिु�का 
लािग िसफा�रस ग�रसकेको भनी उ�लेख गनु�भएको  
स�दभ�मा �याय प�रषदले् संिवधान र कानूनबमोिजम 
आफूलाई सिु�पएको कत��य पूरा नगरकेो भ�न सिकने 
अव�था छैन । �रट िनवेदकले नै पेस गनु�भएको 
�याय प�रषदले् िनजलाई उपल�ध गराएको भिनएको 
कागजातमा सव��च अदालतमा �यायाधीश पदमा 

पूित�  गन� �याय प�रषदक्ो िविभ�न िमितमा बैठक बसी 
िविभ�न िनण�य भएको भ�ने दिेखने ।

व�ततुः कुनै पिन िनकायले संिवधान र 
कानून�ारा तोिकएको कत��य पूरा गन� इ�कार गरकेो 
अव�थामा �य�तो कत��य पूरा गन� लगाउने स�ब�धमा 
परमादेश जारी ह�ने हो । �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस 
गन� �याय प�रषदले् संिवधान र कानूनबमोिजम आ�नो 
कत��य पूरा नगरकेो अव�था िव�मान छैन । यस 
अव�थामा ��ततु स�दभ�मा परमादेशको �रट आकिष�त 
ह�ने अव�था नै छैन । अक�तफ�  �रट िनवेदकले ��ततु 
िवषयलाई साव�जिनक सरोकारको िवषय भनी �रट दायर 
गनु�  भएको देिख�छ । मूलतः संिवधान र कानून�ारा 
गठन भएको �याय प�रषद ्साव�जिनक सं�थामै �य�तो 
स�ंथाको कामकारबाही पिन साव�जिनक सरोकारको 
िवषय ह�ने भए तापिन संिवधान र कानूनले िज�मेवारी 
सिु�पएको उ� सं�थाले आ�नो िज�मेवारी पूरा गद� 
रहेको अव�थामा साव�जिनक सरोकारको िवषयको 
नाममा यस अदालतले आ�नो असाधारण अिधकार�े� 
�योग गरी परमादशेलगायत कुनै पिन आदेश जारी गन� 
वा�छनीय पिन नह�ने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�याय प�रषद्ले संिवधान र कानूनले तोकेको आ�नो 
िज�मेवारी पूरा ग�ररहेको स�दभ�मा िनवेदकको 
मागबमोिजम परमादेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नदिेखदँा ��तुत िवषयमा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ु परने । ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल असोज २७ गते रोज ६ शभुम् ।


