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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

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

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-१२०५, उ��ेषण / 
परमादशे,  धनबहादुर �े�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

शि�पथृक�करण िस�ा�तबमोिजम रा�य 
स�चालनस�ब�धी नीितगत िनण�य गन� अिधकार 
काय�कारी िनकाय काय�पािलकामा नै ह�ने ह�दँा �चिलत 
संिवधान र कानूनको प�रिधिभ� रही काय�पािलकाले 
जनुसकैु बखत आव�यक िनण�य गन� सिकने कुरामा �� 
उठाउन नसिकने । 

संवैधािनक कानूनी वा �याियक िन�पणको 
मापद�डिभ� नपन� रा�य र शासन �यव�थाका 
नीितगत कुराह� एव ं�यायपािलकाभ�दा काय�पािलका 
�यव�थािपकाका अ�य िनकायबाट �भावकारी 
िकिसमले िन�पण ह�न स�ने राजनीितक िववादलाई 
राजनीितक ��को �पमा िलनपुन� । 

िमित २०७४।३।१४ मा �देश नं.१, ५ र ७ 
का ३३४ �थानीय तहमा पिन िनवा�चन स�प�न भई 
�थानीय तह गठन भइसकेको दिेखदँा यसरी �थानीय 
तहको िनवा�चन भइसकेका उ� �देशह�का स�ब�धमा 
उठाइएको ��का स�ब�धमा कानून िनमा�ण गररे मा� 
फेरबदल गन� सिकने भएकोले �थानीय तहको िनवा�चन 
स�प�न भइसकेको �देशमा कानूनको अभावमा 
�थानीय तहको सं�या थपघट िसमाना फेरबदल गन� 
निम�ने । 

संिवधानको �भावकारी काया��वयनका 
लािग संिवधानको �वीकाय�ता बढाउन ु र अपन�व 
भाव िसज�ना गराउने अहम् दािय�व सरकारलगायत 
सबै सरोकारवालाह�को हो । यसका लािग के क�ता 
काय��म वा रणनीित अि�तयार गरी यो उ�े�य 

हािसल गनु�पछ�  भ�ने िवषय राजनीितक �� हो । तर 
सिंवधानको ि�वकाय�ता वा संिवधान�ितको अपन�व 
भाव िसज�ना गन� भ�ने आधारमा सिंवधानले अप�रहाय� 
ठानेको िनवा�चन वा यसका लािग बा�या�मक �पमा 
िनधा�रण गरकेो काय�िविधबाट भने कसैले पिन उ�मिु� 
पाउन नस�ने । 

नेपाल सरकारले �थानीय िनवा�चनको 
अप�रहाय�तालाई मनन गररे नै संिवधानको धारा २९५ 
को उपधारा (३) बमोिजम गिठत आयोगले िदएको 
�ितवेदनमा आव�यक हेरफेर र प�रमाज�न गरी सं�या 
िनधा�रण गरकेो प�र�े�यमा िनवा�चन ह�न बाकँ� �े�मा 
पनुः सो अिधकारको �योग गन� िम�दैन भनी संिवधानले 
सरकारलाई रोक नलगाएको ि�थितमा ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य देिखएन । �रट िनवेदनह� खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७४ साल साउन २६ गते रोज ५ शभुम् । 
 § यसमा यसै �कृितको ०७३-WO-०९३२, 

११७२, ०८४२, परमादशे, िचरि�जवी 
�रजाल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय िसंहदरबारसमेत भएको म�ुाको 
आदशे यसै �कृितको रहेको ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CI-१५७५, िनषेधा�ा, भागवत�साद 
साह िव. रामलखन साहसमेत

सािबक िक.नं. ४८२, ५०५ का सािबक २ 
वटा घरह� िनवेदकको भएकोमा िवप�ीले जबरज�ती 
भ�काइिदने, अि�य घटना घटाउने �वल स�भावना 
भएकोले कानूनबमोिजम बाहेक िनवेदकको हकभोगको 
उ� घरह�मा �वेश नगनु�  नगराउन,ु तोडफोड नगनु� , 
मम�त गन� कुनै िकिसमको अवरोध िसज�ना नगनु�  भनी 
िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन गरकेोमा उ� 
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घरह� धेरअैिघ नै भि�कसकेको छ । िवप�ीको घरह� 
आफँै भि�कसकेकोले भि�कसकेको घरलाई भ�काउने 
�� नै आउदँैन भनी िवप�ीह�ले संय�ु िलिखत 
जवाफ पेस गर ेतापिन िनवेदकको सो सािबकदेिखको 
घर भि�कसकेको भ�ने व�तिुन� �माण पेस ह�न 
सकेको छैन । उि�लिखत सा.दे.नं. २४०४ को अब�डा 
ज�गा ब�डा म�ुामा िमित २०५५।८।२२ मा भएको 
नापन�सामा न.नं. २ र ३ मा भएको (ग) र (झ) मा 
घरह� िनवेदक रामलखनको भोग रहेको भ�ने दिेखएको 
र स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।२।१२ 
फैसलाबाट समेत घरको अि�त�व देिखइ� रहेको तथा 
िलिखत जवाफ िफराउदँाको िमितमा घर भि�कसकेको 
भ�ने प�्ुयाइकँो आधार िवप�ीले निदएको अव�थामा 
घर यथावत् कायम छ भ�ने िनवेदन िजिकरलाइ� 
अ�यथा मा�न सिकने नदेिखने । 

िनवेदकसमेतका अंिशयाराका िबचमा 
गाउ ँ �लकको ज�गा अब�डा ज�गा रहेकोमा ब�डा 
नह�दैँ ज�गामा यी िनवेदकले घर बनाइ� आ�नो भ�ने 
हैिसयतमा िनर�तर�पमा भोग ग�ररहेको र �यसउपर 
हकािधकार रहेका अ�य अंिशयारले अ�यथा नगरकेो 
वा सो गाउ ँ �लकको सो अब�डाको ज�गामा अ�य 
अंिशयारले पिन आफूले घर बनाइ�  आ-आ�नै त�रकाले 
भोग गरकेोमा �यसरी आफू आफूले बनाएका घरह� 
आपसी सहमितले ब�डा ह�न नसकेपिछ आ-आफूले 
गरकेो �य�तो भोगलाइ� अ�य अिंशयारसमेतले थाहा 
पाएर पिन �य�तो भोगलाई मौन स�मित �दान गद�छ 
भने �यसबाट भोगकता�को भोगािधकार िसज�ना ह�न 
स�ने दिेखने ।

 �यसरी लामो समयदेिख घर बनाई भोगचलन 
गरी आएकोमा पिछ अदालतबाट फैसला ह�दँा ज�गास�म 
अंिशयारािबच भाग ला�ने ठहरकेो वा कुनै अंिशयाराको 
भागम�ये यी िवप�ीले ख�रद गरी �वािम�व �ा� गर े
पिन िनवेदकको सािबकदेिखको भोगचलनमा रहेको 
सो घरह� यथावत् कायम रहेस�म िवप�ीले भ�काउन 

पाउने कानूनी आधार नदेिखने ।
तसथ�, िनवेदन दाबीका ज�गामा भएका घरह� 

अदालतको फैसलाबाट िनवेदकको भोग देिखएको र 
िवप�ीह�ले घरह� आफँै भि�कसकेको भ�ने िलिखत 
जवाफ भए पिन घरह�को अि�त�व रहेको देिखएको र 
िनवेदकको उ� घरह�मा िनजको यथावत् हक भोगमा 
रहेको दिेखएबाट िनवेदन मागबमोिजम सो घरह�मा 
कुनै िकिसमले भोगमा अवरोध िसज�ना नगनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।८।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CI-०१४१, परमादेश, �ाने��कुमार 
पा�डेसमेत िव. काया�लय �मुख, मालपोत काया�लय 
महो�री

िनवेदन दाबीको िक.नं. ३ को ज�गा 
२०२५।१०।१३ मा नापन�सा भएको देिखएको 
छ । नापीको िफ�डबकु हेदा� उि�लिखत िक.नं. ३ 
को ज�गामा रहेको पोखरीलाई ऐलानी भ�ने उ�लेख 
भइरहेको देिखयो । ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को 
दफा २ को (ङ) मा "सरकारी ज�गा" को प�रभाषा गरी 
"पोखरी, ऐलानी" लाई सरकारी ज�गाको प�रभाषािभ� 
समेटेको र ऐ. को दफा २(च) मा साव�जिनक ज�गाको 
प�रभाषा गरी कुनै �यि�ले मा� नभई साव�जिनक 
�पमा उपयोग गन� पाउने परापूव�देिख �चलनमा रहेको 
पोखरीलाई पिन साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� 
समेटेको पाइयो । िनवेदन दाबीबमोिजम िववािदत 
पोखरी यी िनवेदककै भोगचलन िथयो भनी पिु� 
ह�नको लािग भोगका अित�र� िनजले दता� �े�ता 
वा कुन बेहोराबाट िनजले भोग गरकेो हो भनी दाबी 
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िलने िनवेदनले नै सािबक दता� ितरो वा भोगको 
कानूनी आधार पिु� गन� स�नपुन�मा २०२५ सालको 
नापीसमेतबाट उ� पोखरी साव�जिनक िकिसमको 
ऐलानी  देिखइ� उि�लिखत ऐनको प�रभाषासमेतबाट 
सरकारी दिेखइरहेकोमा सो ज�गा सरकारी नभई 
िनजी पोखरी भए ज�गाको सािबक दता� ितरोसमेतको 
आधारमा दता�  कायम गन� स�नपुन� ह�ने ।

नापी ह�दँादेिख नै साव�जिनक ऐलानी 
देिखएको वा झ�डै ४५।४६ वष�देिख साव�जिनक 
�योग र उपयोगमा आएको पोखरी मा�नपुन� अव�था 
देिखएकोले ऐलानी ज�गा वा पोखरी साव�जिनक 
स�पि� ह�ने कानूनी �यव�था र साव�जिनक उपभोगको 
अनमुानलाइ� ख�डन गन� िनवेदनले सािबक दता� �े�ता 
ितरो भोगसमेतको आधारमा दाबी िलन र भोग �वािम�व 
कायम गन� िनवेदकले �य�न गरकेो आधारह�समेत 
पेस गन� स�नपुन� ह��छ । सािबक दता� �े�ता ितरोको 
आधार नै पेस नगरकेो र िनर�तर भोगको प�्ुयाइसँमेत 
गन� नसकेको अव�थामा �थम�ि�मा नै िववािदत ज�गा 
िनवेदकको िनिव�वाद भोग �वािम�व रहेको नदिेखने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा ज�गा 
नापजाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम नापन�सा भएको कुनै 
ज�गा दता� गन�स�म छुट भएकोमा उ� ज�गाको सािबक 
दता�, ितरो र भोगसमेतको आव�यक छानिबन गरी 
तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा�रसमा तोिकएको 
�ि�या अपनाई मालपोत काया�लयले �य�तो ज�गा 
दता� गन� स�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेखदँा 
सािबक दता� ितरो र भोगसमेतको आधारमा छुट ज�गा 
दता� ह�ने उि�लिखत कानूनी �यव�थाको �ावधानबाट 
देिखएकोले ��ततु म�ुाको दाबीको ज�गा िफ�डबकुबाट 
ऐलानी ज�गा दिेखएको र सािबक �ोत पिु� ह�ने दता� 
ितरोको �माण वादीले म�ुाको िमिसलमा समेत सामेल 
गन� नसकेको केवल सािबक भोगमा आधा�रत भई 
गरकेो िसफा�रस, भोगमा आधा�रत भई जारी भएका 
िनषेधा�ाको आदेश, भोगको आधार देखाई पेस गरकेो 

तायदाती, भोग िवषयमा िखचोलास�ब�धी म�ुाका 
कागजातलाई स�म म�ुाको पनुरावेदनसमेतमा उ�लेख 
गरकेो देिखएको ह�ने । 

साव�जिनक पदािधकारीले आ�नो 
कानूनबमोिजम तोिकएको कत��य पूरा नगरमेा परमादेश 
जारी ह�न स�छ । िवप�ीले छुट ज�गा दता� गन� िढलाइ�  
गरकेोले िछटो िनण�य गनु�  भनी परमादशेको आदेश 
माग गरी अदालत �वेश गरकेोले िनण�य गन� िढलाइ�  
गरकेोलाइ�स�म आधार बनाएको भए पिन िनण�य गन� 
बाकँ� नै रहेकोले कारबाहीय�ु अव�थामा नै रहेको 
�य�तो िवषयलाइ� तोिकएको साव�जिनक कत��य पूरा 
गन� इ�कार गरकेो भ�न िम�नेसमेत देिखएन । िवप�ीले 
साव�जिनक कत��य पूरा गन� इ�कार रहेको प�्ुयाइ ँ
नभएको र सािबक दता�  �े�ता एवं भोग ितरोको 
आधारसमेत पेस गन� नसकेको अव�थामा केवल 
िनवेदन दाबीबाट िववािदत पोखरीमा आ�नो लामो 
समयदेिख भोग रहेको भ�ने आधारमा दाबीको ज�गामा 
िनवेदकको िनिव�वाद हक रहेको मा�न सिकने अव�था 
नदिेखएको तथा कानूनले तोकेको कत��य िवप�ी 
काया�लयबाट यथासमयमा नै पूरा ह�ने नै देिखएकोले 
हालको अव�थामा िनवेदन दाबीबमोिजम आदेश जारी 
ह�ने अव�था नदेिखने । 

तसथ�, िफ�डबकुसमेतबाट ज�गा ऐलानी 
भ�ने दिेखएको र सािबकदेिख �यि� िवशेषको 
�वािम�वको सािबक दता� ितरो रहेको �माण पेस गरी 
िनिव�वाद �वािम�व / हकािधकारको प�्ुयाइ ँिनवेदकले 
पेस गन� नसकेको अव�थामा ऐलानी जिनएको 
पोखरीको ज�गालाई छुट ज�गाको �ि�याबाट दता� 
माग गरकेो िवषयले ��ततु िनवेदनको औिच�य पिु� 
नभएको र कारबाहीय�ु रहेको छुट ज�गा दता� ज�तो 
�माण बझुी िनण�य गनु�पन� िवषयमा िनण�य गन� केही 
िढलाइ� भएको कारणसमेतका आधारमा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे 
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ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०७१।९।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल आि�न २९ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०४३७, अंश चलन, 
उिम�लाकुमारी िव�ास िव. दुहने�र था�

पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलाउपर 
सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ तथा �चिलत �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दायर 
भई पेस ह�न आएको ��ततु पनुरावेदनमा देहायको 
आधार, कारण र कानूनी �यव�थाका आधारमा 
िमलेको देिखदँा केही प�रवत�न ग�ररहनपुन� अव�था 
देिखन आएन । पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७२।२।२६ को फैसला सदर ह�ने ।

१. एकासगोलका अिंशयार प�रवारिभ�का 
�यि�ले सोही अंिशयारिभ�का �यि�लाई 
ग�रिदएको बकसप��ारा �ा� स�पि�लाई 
िनजी आज�न मा�न निम�ने ।

२. धम�प�ु भई गएकोले धम�प�ु रा�नेतफ� बाट 
अंश पाउने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  

इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना  
इित संवत् २०७४ साल काित�क २२ गते रोज ४ शभुम् । 

५
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-WO-०६१४, उ��ेषण 
/ परमादेश, अिधव�ा अवतार �यौपाने िव. उ�ोग 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िवप�ी क�पनी रिज��ारबाट जारी भएको 

क�पनी िनद�िशका, २०७२ को दफा ६ बदर ह�ने 
हो, होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� क�पनी 
ऐन, २०६३ अनसुार दता� ह�ने क�पनी मनुाफाको 
उ�े�यले सं�थापना ह�ने कुरामा िववाद छैन । �यसरी 
मनुाफाको उ�े�यले सं�थापना ह�ने क�पनीको सेयर 
िलन एव ं सं�थापकसमेत ह�न �ाकृितक �यि�, 
कानूनी अि�त�व भएका क�पनी, साव�जिनक सं�था 
र िनगम ज�ता सङ्गिठत सं�थाले पाउने, सं�था 
दता� ऐन, २०३४, साझेदारी वा �ाइभेट वा सहकारी 
ऐन, २०४८ अ�तग�त दता� भएका सङ्घ, सं�था, 
फम�ले क�पनी सं�थापना गरी सं�थापक ह�न नपाउने 
�यव�था गरकेो कुरा िवप�ी क�पनी रिज��ारले िमित 
२०७२।८।६ मा जारी गरकेो क�पनी िनद�िशका, 
२०७२ को दफा ६ को अ�ययनबाट देिख�छ । उ� 
िनद�िशकाको दफा ६ को �यव�थाले िनवेदकको हकमा 
कसरी असर परेको भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा केही 
उ�लेख ह�न सकेको देिखदँैन । �यसैगरी िनद�िशकाले 
�ाइभेट र साझेदारी फम�मा संल�न �यि�लाई क�पनी 
ऐनअ�तग�त दता� भएका क�पनीको स�ंथापक ह�न र 
सेयर िलन नपाउने �यव�थालाई िनवेदकले �वीकार 
गरकेो देिख�छ । िवप�ी क�पनी रिज��ारले जारी 
गरकेो उ� िनद�िशकाले स�ंथा दता� ऐन, २०३४ र 
सहकारी ऐन, २०४८ अ�तग�त दता� भएका क�पनीको 
सेयर िलन र स�ंथापक ह�न रोक लगाएको अव�थामा 
िनद�िशकाको �यव�थाले असर प�ुने सं�था दता� ऐन, 
२०३४ र सहकारी ऐन, २०४८ अ�तग�त दता� भएका 
सङ्घ सं�थाले क�पनी िनद�िशका बदर माग गरकेो 
देिखदँनै । न त िनवेदकको सं�था दता� ऐन, २०३४ र 
सहकारी ऐन, २०४८ अनसुार दता� भएको कुनै सङ्घ 
स�ंथामा आब�तासगँ स�ब�ता नै देिखने ।

�यसमा पिन िनवेदकले कानून �यवसायीको 
हैिसयतले साव�जिनक सरोकार �कृितको िववाद भनी 
�रट िनवेदन िदएको देिख�छ । तर िनवेदकले यस 
अदालतबाट ने.का.प. २०४८, चै�, िनण�य नं. ४४३० 



5

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - १

र ने.का.प. २०६७, माघ, िनण�य नं. ८४८४ मा 
�ितपािदत िस�ा�तअनसुार िववािदत िवषयमा साथ�क 
स�ब�ध र ताि�वक सरोकार रहेको कुरा देखाउन 
सकेको देिखदँनै । यसरी िनवेदकले िववािदत िवषयमा 
साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकार रहेको कुरा पिु� 
गन� सकेको नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै� १९ गते रोज २ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-WO-०९१७, परमादशे, 
आमोद दाहाल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

उि�लिखत रथैाने जातका पशपंु�ीले हा�ो 
सामािजक र आिथ�क जीवनमा यगुौदेिख प�ुयाउदँ ै
आएको योगदानलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
छैन । हा�ो सामािजक र आिथ�क जीवनमा योगदान 
प�ुयाउने पशपुं�ीको अि�त�व लोप ह�दँ ै लोपो�मखु 
अव�थामा प�ुन ुप�कै पिन रा�ो होइन । हा�ो जीवनमा 
सामािजक र आिथ�क योगदान प�ुयाउने पशपु�ंीको 
अि�त�व लोप नहोस् भ�नका लािग िनवेदकले 
साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी ��ततु िववादको 
उठान गरकेो देिख�छ । �टकहोम घोषणाप�, १९७२ ले 
वत�मान तथा भावी प�ुताका लािग पया�वरण संर�ण गनु�  
र सावधानीपूव�क �यव�थापन गनु�  मािनसको कत��यिभ� 
पारकेो देिख�छ । Convention concerning the 
protection of the world cultural and natural 
Heritage, 1972 ले अ�तरवंशीय सम�यायको 
िस�ा�तलाई अङ्गीकार गद� भावी प�ुताका लािग 
पिन �ाकृितक र सा�ँकृितक स�पदाह�को संर�ण 
गन� दािय�व रा�यको ह�ने �यव�था गरकेो छ । 
UNEP Biodiversity Convention, 1972 ले 
जैिवक िविवधता�ितको सचेतता �वीकार गद� यसको 
पया�वरणीय, जैिवक सामािजक, आिथ�क, शैि�क, 

सा�ँकृितक र मनोर�जना�मक मू�य आ�मसात् 
गरी िबनाभेदभाव ��येक जीवको आ�मास�मान र 
�ित�ाको सरं�ण ह�नपुन� उद ्घोष गरकेो अव�थाले 
िनवेदकले िविभ�न ७ बुदँामा उठाएको िवषयव�त ु
सा�दिभ�क देिखने । 

तर, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयको िलिखत जवाफबाट नेपाल सरकार 
�ाकृितक र सा�ँकृितक िविवधता सरं�ण गन� 
�ितब� रही जनावरह�को संर�णको िनिम� सदैव 
�य�नशील रही कानून िनमा�ण गन� र स�ंथागत संरचना 
िनमा�ण गन� लािग परकेो देिख�छ । िवप�ी पशपंु�ी 
िवकास म��ालयको िलिखत जवाफबाट िवप�ी 
नेपाल सरकारको आ.व. २०७३।०७४ को नीित 
तथा काय��ममा पश ु सङ्कलन के�� �थापना गन� 
भनी �याएको काय��मअनसुार पश ुक�याण काय��म, 
िविभ�न २५ �थानीय �जाितका आनवुांिशक �ोत 
सरं�ण �व��न तथा उपयोग काय��मह� स�चालन 
भई पशपंु�ीको गणना गन� एव ंपश ुक�याण काय�िविध 
िनमा�ण गन� काय� ह�दँ ै आएको भ�ने देिख�छ । 
उपयु��बमोिजम िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
िनवेदकको केही माग पूरा भएको र केही माग पूरा 
ह�दैँ गरकेो देिखयो । यसरी िनवेदकको केही माग पूरा 
भएको र केही माग पूरा ह�दँै गरकेो अव�थामा िनवेदन 
मागबमोिजमको कानून िनमा�ण गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदशे जारी गनु�पन� देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

उपयु��बमोिजम �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर भए पिन ��ततु �रट िनवेदनमा उठान भएको 
िवषयव�तकुो अ�ययनबाट रथैाने जातका पशपंु�ीको 
सरं�णका लािग हाल भइरहेको नीित, काय��म र कानूनी 
�यव�था पया�� भए नभएको स�ब�धमा अ�ययन गरी 
िवप�ी नेपाल सरकारमा �ितवेदन पेस गन� तीनजना 
िवशेष�ह� सि�मिलत अ�ययन सिमितको गठन गनु�  
भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल चै� १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७४-WO-०१३४, उ��ेषण 
/ परमादेश, लामा टे�डी शेपा� िव. युवा तथा खेलकुद 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक लामा टे�डी शेपा�लाई नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७१।२।२९ को िनण�यबाट 
िमित २०७१।३।१० देिख राि��य खेलकुद प�रषद ्को 
सद�यमा र यवुा तथा खेलकुद म��ी एवं राि��य 
खेलकुद प�रषद्का अ�य��ारा खेलकुद िवकास 
ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम 
िमित २०७१।३।१५ गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी राि��य 
खेलकुद प�रषद ्को उपा�य� पदमा िनय�ु ग�रएको 
कुरामा िववाद देिखएन । िनज खेलकुद िवकास ऐन, 
२०४८ बमोिजम राि��य खेलकुद प�रषद ्को उपा�य� 
पदमा ४ वष�का लािग िनय�ु भएको देिख�छ । 
िनवेदकउपर चलेको भ�सारस�ब�धी म�ुामा अि�तम 
िकनारा नभएस�म िमित २०७४।५।६ को म��ी�तरीय 
िनण�यबाट िनजलाई िज�मेवारीबाट अलग ग�रएको 
भिनएकोमा यस अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम 
आदेशको प�रणाम�व�प िनज पदमा कायम (बहाल) 
रहेको देिखने । 

यसरी उपयु��अनसुार िनवेदकको ४ वष� 
काय�काल अिहले समा� भइसकेको देिखयो । िनजलाई 
कुनै आरोप लगाई कारबाही वा सजाय गरकेो अव�था 
पिन देिखदँैन । तसथ�, अब यसमा िनवेदन मागबमोिजम 
कुनै आदेश जारी गनु�पन� �योजन नै नरहेकोले थप 
�या�या वा िववेचना ग�ररहन परने । ��ततु �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल काित�क २० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१९७५, िलखत दता� 
बदर दता�, िदपे���साद यादव िव. धम�नारायण साह

��ततु म�ुामा िललामी िववरणमा िक.नं. २९ 
को ज�गामा� उ�लेख भएको तर घर उ�लेख नभएको 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको भए पिन स�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५७।३।२० मा भएको िललामी 
मचु�ुकालाई हेदा�  उ� मचुलुकुाको दो�ो पानामा ‘डाक 
िललाममा चढेको ज�गा र सोमा भएको घरसमेत भनी 
प�चकृते मू�याङ्कनबमोिजम’ भ�ने उ�लेख भएबाट 
पनुरावेदकह�ले िजिकर िलएज�तो डाक िललाम 
ह�दँा िक.नं. २९ को ज�गा मा� िललाम भएको तर घर 
िललाम नभएको भ�ने िजिकर �थािपत ह�न नआउने । 

पनुरावेदन प�मा िलइएको उपयु�� 
िजिकरलाई मा�ने हो भने डाक िललाम भई गएको 
ज�गाको �वािम�व एकजनामा र उ� ज�गामा रहेको 
फुसको घरको �वािम�व ज�गा िललाम भएको बा� 
वष�पिछ पिन अक� जनामा ह�ता�तरण ह�ने भ�ने 
देिख�छ । यसरी डाक िललाम भई गएको ज�गा र 
फुसको घरको �वािम�व अलग-अलग �यि�मा ह�ने 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने । 

��यथ� वादी र �ितवादी जसोदादेवीका 
पित सोिभलाल यादविबच परकेो लेनदेन िबगो म�ुामा 
यसै िक.नं. २९ को ज�गा स�री िज�ला अदालतबाट 
डाक िललाम भई धम�नारायण साहका नाममा दा.खा.
पजु�समेत बिनसकेको पाइयो । ��यथ�ले उ� ज�गा 
दता� गराउन नसकेको भनी पनुरावेदकले िजिकर 
िलएको भए पिन मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको २क नं. 
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मा “आ�नो हक ह�न आई दािखल खारजे गनु�पन� भएको 
र दता�वाला मरी हकवालाको नाममा सान�मा समेत 
प�तीस िदनिभ� दािखल दता� नगराई �याद गुजारी 
बसेकोमा पिछ दािखल दता� गराउन दरखा�त िदएमा 
जितसुकै अविध �यतीत भए पिन दस �पैयाँ द�तुर 
िलई नामसारी दािखल खा�रज ग�रिदनुपछ�  ।” भ�ने 
उ�लेख भएको दिेखएबाट वादीले आफूले �ा� गरकेो 
अदालतको दािखल खारजे पजु�बमोिजमको ज�गा 
जिहलेसकैु पिन दता� गराउन पाउने अव�था रहेबाट 
दािखल खारजेसमेत नगरेको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत देिखन नआउने । 

उपयु�� कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा 
स�री िज�ला बे�ही चपेना गा.िव.स. वडा नं.९ (ग) 
सािबक िक�ा नं. २९ को ०-१-० ज�गामा रहेको 
फुसको घर मा� आपसमा राजीनामा गरी �ितवादीह� 
जसोदादेवी यादव र िदपे���साद यादविबच मालपोत 
काया�लय स�रीबाट र.नं. ३२६१ िमित २०६९।५।१८ 
मा िलनिुदन ु गरकेो िलखत हक �वािम�व नै नरहेका 
�यि�ह�ले दूिषत तवरले पा�रत गरकेो कुरामा िववाद 
नरहने । 

अत: िववेिचत उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा मालपोत काया�लय स�रीबाट र.नं. 
३२६१, िमित २०६९।५।१८ मा �ितवादीह�िबच 
पा�रत िलखत बदर भई वादीका नाममा हक कायम 
रहने गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।४।२४ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल काित�क ११ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१९७७, िनषेधा�ा, 
िदपे���साद यादव िव. िवतु भ�ने रामनारायण 
यादवसमेत

उपयु��बमोिजमको तक�  एवं िजिकर रहेको 
��ततु पनुरावेदनमा उठाइएको िवषयको मूल िववाद नै 
स�री िज�ला बे�ही चपेना गा.िव.स. वडा नं. ९(ग) को 
िक.नं. २९, �े�फल ०-१-० को ज�गामा रहेका घरको 
�वािम�वसगँ जोिडन आएको देिखयो । उ� िक�ा नं. 
२९ को ज�गामा रहेका घरह� मा� जसोदादेवी यादव 
िदने र िदपे���साद यादव िलने भई मालपोत काया�लय 
स�रीको र.नं. ३२६१, िमित २०६९।५।१८ माफ� त 
पा�रत िलखतको कानूनी हैिसयतका स�ब�धमा यसै 
लगाउको ०७२-CI-१९७५ को िलखत बदर म�ुामा 
आजै यसै इजलासबाट उ� िलखत बदर भई वादी 
धम�नारायण साहका नाममा कायम ह�ने ठह�याई 
फैसला भइसकेकोले सोही िक�ा नं. २९ मा बनेका 
घरका स�ब�धमा िनषेधा�ाको आदेश जारी गरी पाउने 
हक यी िनवेदकलाई भएको देिखन नआउने ।

िनषेधा�ाको आदेश कसैको िनिव�वाद हक 
कुि�ठत ह�ने अव�थामा मा� जारी ह�ने �कृितको 
आदशे हो । ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले र.नं. ३२६१ 
िमित २०६९।५।१८ बाट �ा� गरकेा िक.नं. २९ मा 
रहेका फुसका घरका स�ब�धमा िजिकर िलएकोमा 
िक.नं.२९ को ज�गा िवप�ी धम�नारायण साहले िज�ला 
अदालतको िमित २०५७।३।२० को डाक िललामबाट 
�ा� गरकेो देिख�छ । िनवेदकले दाबी िलएको िक�ा 
नं. २९ उपर यी िनवेदकको िनिव�वाद हक नरहेको 
भ�ने कुरा यसबाट पिु� ह��छ । यसैअन�ुप लगाउको 
म�ुामा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई आजै यसै इजलासबाट फैसलासमेत 
भइसकेको छ । य�तो अव�थामा ��ततु िनवेदनउपर 
िनषेधा�ा आदेश जारी ह�ने अव�था नरहने । 

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा दाबीको र.नं. ३२६१, िमित २०६९।५।१८ 
को िलखतबाट पा�रत िक.नं. २९ को ज�गामा 
िनवेदकको िनिव�वाद हक प�ुन स�ने अव�था नरहेकोले 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� निम�ने भनी पनुरावेदन 
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अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।४।२४ मा 
भएको आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल काित�क ११ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-००४५, 
ब�दी��य�ीकरण, दुगा��साद जैसी िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदनको त�यलाई हेदा� ने.क.पा. का 
के��ीय सद�य च��बहादरु खड्का गहृ िज�ला 
स�यानबाट काठमाड� आउने �ममा धािदङको 
नौिबसे भ�ने �थानमा आइपगेुपिछ िमित २०७५।५।५ 
गते िवप�ी �धान काया�लयबाट खटी आएका 
�हरीह�ले प�ाउ गरी ऐजन ६ गते िवप�ी महानगरीय 
�हरी प�रसर, टेकु प�ुयाई आखँामा कालोप�ी बाधँी, 
शारी�रक यातनासमेत िदएको भ�ने िनवेदन दाबी 
रहेको दिेखयो । िनज िव�� परकेो िव�फोटनस�ब�धी 
कसरुमा म�ुा चलाउन  ऐजन ७ गते िज�ला �हरी 
काया�लय �प�देही प�ुयाई िहरासतमा रािखएको 
भ�नेसमेत दाबी रहेकोमा िज�ला अदालत �प�दहेीको 
िमित २०७५।६।४ गतेको आदशेले िनजिव�� 
धरौटी माग गरकेो देिखएबाट उ� दाबी समिथ�त ह�न 
आयो । अदालतको उ� आदेशबमोिजमको धरौटी 
िमित २०७५।६।१० गते ज�मा गरी िनज ता�रखमा 
छुटी जाने अव�था भएकोमा िनज िव�� �.ना.िन. 
िवर�े� महतको �ितवेदनले इलाका �हरी काया�लय, 
पालङुमा िमित २०७५।५।१० मा म�ुा दता� भइसकेको 
र यी �ितवादी खोजतलासकै �ममा रहेको अव�थामा 
अजमिु�न अ�सारीले पिन आ�नो सोही On Test 
गाडी जलाई �व�त पारकेो भनी इ.�.का.मा नै आगो 
लगाई सङ्गिठत अपराध गरकेो भ�ने म�ुामा िकटानी 
जाहेरी िदएका िथए, ियनै आधारमा �हरी�ारा 

च��बहादरु खड्काको खोजतलास भइरहेको 
अव�थामा िनजलाई िज�ला कारागार काया�लय 
�प�देही ह�दँै इ.�.का. पालङुमा उपि�थत गराइएको 
र �थान अभाव तथा िज�ला अदालतमा पेस गन� 
सगुमतासमेतको �ि�कोणले िनजलाई िज�ला �हरी 
काया�लय, मकवानपरुमा रािखएको हो भ�ने देिखने । 

आगो लगाई सङ्गिठत अपराध गरकेो 
म�ुामा िमित २०७५।६।१० गते इलाका �हरी 
काया�लय बटुवलले प�ाउ गरी इलाका �हरी 
काया�लय मकवानपरुमा दािखला गराएको हो भ�ने 
�हरी �धान काया�लय, न�सालको िलिखत जवाफ 
र िमित २०७५।५।६ गते महानगरीय �हरी प�रसर, 
काठमाड�सगँको सम�वयमा च��ािगरी नगरपािलका, 
काठमाड�बाट प�ाउ गरी बटुवल �याइएको हो 
भ�ने िज�ला �हरी काया�लय, �प�देहीको िलिखत 
जवाफका िबचमा तालमेल रहेको नदिेखने । 

नेपालको सिंवधानको धारा २० मा 
�यायस�ब�धी हकको �यव�था ग�रएको छ । यसै 
धाराको उपधारा (३) ले प�ाउ परकेो �यि�लाई 
बाटोको �यादबाहेक चौिबस घ�टािभ� म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� पेस गरी �य�तो अिधकारीबाट आदेश 
भएमा बाहेक प�ाउ भएको �यि�लाई थुनामा रािखने 
छैन भ�ने �यव�था गरकेो छ । संिवधान �द� उपयु�� 
�यव�था यी िनवेदकको हकमा लाग ुभए नभएकोतफ�  
िवचार गदा� िनवेदकले आफूलाई िमित २०७५।५।५ 
गतेदेिख नै गैरकानूनी �पमा थनुामा रािखएको भनी 
िजिकर िलए पिन िव�फोटनस�ब�धी कसरुमा त�काल 
�प�देही िज�ला अदालतमा उपि�थत गराइएको 
र उ� अदालतबाट िमित २०७५।६।४ गते भएको 
थनुछेक आदेशबाट िनज धरौटीमा छुट्ने आदेश 
भइसकेको देिखने । 

य�िप उ� आदेशबाट धरौटीमा छुटेका 
िनवेदकलाई आगो लगाई सङ्गिठत अपराध गरकेो 
कसरुमा िज�ला �हरी काया�लय, मकवानपरु उपि�थत 
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गराउने �ममा मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ लाग ु भइसकेको अव�थामा अदालतबाट 
प�ाउ गन� अनमुित निलई, ज�री प�ाउ पजु� िदनपुन� 
अव�थाको गलत �योग गद�, आफूखसुी प�ाउ गरी 
िज�ला �हरी काया�लय, मकवानपरुमा �याइएको 
भ�ने कुरा यस काया�लयमा िज�ला अदालतको 
आदेशले जारी भएको प�ाउ पुज� बुझाइएको भनी 
िज.�.का. मकवानपरुको िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएबाट पिु� ह��छ । संिवधानले कुनै पिन �यि�लाई 
म�ुा हेन� अिधकारीसम� पेस गरी िनजबाट अनमुित 
निलई थनुामा रािखने छैन भ�ने कुराको ��याभूित 
गरकेो छ । यसरी अनमुित िददँा के-कुन �योजनका 
लािग थुनामा रा�नपुन� हो सोको आधार र कारण 
खोली अनमुित िदने वा �याद थप ग�रिदनपुछ�  भ�ने 
कुरा �चिलत कानूनले िनिद�� गरकेो छ । य�िप यी 
ब�दीको हकमा मकवानपुर िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।६।११ लगायत पटकपटक िदइएका �याद थप 
अनमुितमा थनुामा राखी अनसु�धान गनु�पन� आधार 
र कारण �प� ग�रएको छैन । ��येक पटक ग�रएको 
�याद थप अनमुितमा �ितवादीलाई िहरासतमा राखी 
रा�न मनािसब देिखएको भ�ने बेहोरा मा� उ�लेख 
ग�रएको छ । यसरी थुनामा रा�नपुन� �प� आधार र 
कारण नखोली फौजदारी काय�िविध सिंहताको समेत 
उ�लङ्घन गरी पटकपटक �याद थप गद� �यि�लाई 
िहरासतमा रा�ने काय�ले संिवधान �द� मौिलक 
हकमा ग�भीर आघात पगेुकै देिखने ।

यसैगरी संिवधानको धारा २० कै उपधारा 
(१) मा रहेको कुनै पिन �यि�लाई प�ाउ भएको 
कारणसिहतको सूचना निदई थुनामा रािखने छैन भ�ने 
�यव�थाको तथा उपधारा (२) मा प�ाउमा परकेा 
�यि�लाई प�ाउमा परकेो समयदेिख नै आफूले रोजेको 
कानून �यवसायीसगँ स�लाह िलन पाउने तथा कानून 
�यवसायी�ारा पपु�� गन� हक ह�ने छ भ�ने �यव�थाको 

पिन उिचत पालना भएको भ�ने देिखएको छैन । िनवेदक 
ब�दीलाई के-कुन िमितबाट प�ाउ ग�रएको हो भ�ने 
कुरामा नै िवप�ीह�को िलिखत जवाफ पर�परमा 
बािझएको छ । अदालतको अनमुितबाट जारी ग�रने 
प�ाउ पजु� िदइएको भनी िमिसल सलं�न रहेको 
कागजातमा अनसु�धान अिधकारीले ह�ता�र गरकेो 
देिखए पिन िनजले ह�ता�र गदा� पूरा िमित उ�लेख 
नगरी, गते नै नलेखी, खाली राखी, प�ाउ पजु� जारी 
ग�रएको छ । यसबाट पिहले नै तयारी ग�रएको पजु�मा 
औपचा�रकता मा� पूरा ग�रएको भ�ने शंकामा बल 
पगेुको छ । यही �ि�या ब�दीलाई िदइएको थनुवुा 
पजु�मा पिन दोहो�रएको देिखने । 

िनवेदक िव�� िविभ�न �हरी काया�लयमा 
दता� भएका फौजदारी म�ुामा अनसु�धान गन� प�ाउ 
ग�रएको भिनए पिन �य�ता कसरुमा िनज सलं�न 
रहेको भ�ने िव�वसनीय आधार िवप�ीह�ले दखेाउन 
सकेको अव�था छैन । य�तो अव�थामा िनवेदकलाई 
पटकपटक प�ाउ गद� िविभ�न �हरी काया�लय 
प�ुयाउदँ ैथनुामा रा�ने ग�रएको दिेख�छ । िवप�ीह�का 
तफ� बाट ग�रएको य�तो काय�लाई संिवधानस�मत 
मा�न नसिकने । 

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा िनवेदक असल भ�ने च��बहादरु खड्कालाई 
आगो लगाई सङ्गिठत अपराध गरकेो कसरुमा इलाका 
�हरी काया�लय पालङु, मकवानपरुमा परकेो �हरी 
�ितवेदन तथा िकटानी जाहेरीसमेतका आधारमा 
भनी इलाका �हरी काया�लय बटुवल, �प�देहीबाट 
मकवानपरु �याउने तथा अनसु�धानको �ममा 
िहरासतमा रा�ने �ममा समेत नेपालको संिवधान 
तथा �यसले सिुनि�चत गरकेा मौिलक हक एवं �चिलत 
काय�िविध कानूनले िनिद�� गरकेा अिनवाय� काय�िविधको 
समेत पालना नगरी िनवेदकलाई पटकपटक प�ाउ 
गरी थनुामा रा�ने काय�लाई कानूनस�मत मा�न िम�ने 
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नदेिखदँा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल काित�क ९ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं२

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०२३५, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. िव�णुबहादुर काक�

जाहेरवाला ऋिष�साद िसंखडासमेतको 
जाहेरीको हकमा अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादी 
िव�णबुहादरु काक�लाई आरोिपत कसरुमा सजाय 
भएकोमा सोउपर �ितवादीको पनुरावेदन परकेो 
नदेिखदँा सो स�दभ�मा केही बोिलरहन ु परने । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदनको स�दभ�मा िवचार 
गदा�, जाहेरवालाह� जानक��साद पि�डत र परमे�र 
चौधरीले आ�नो छोरा इ�रकुमार चौधरीलाई वैदेिशक 
रोजगारीमा �यानडा पठाउनको लािग �ितवादीले 
जनही �.२५,०००।– िलई वैदेिशक रोजगारीमा 
पिन नपठाएको र िलएको रकम िफता� पिन नगरकेोले 
वैदेिशक रोजगारी ठगी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी 
िदएको दिेखने । 

जाहेरीसाथ Promising Career 
Education Consultancy Pvt.Ltd. को रिसदमाफ� त 
�.२५,०००।– �ित�यि� बझुाएको कागज पेस गरकेा 
छन् । �ितवादी िव�णबुहादरु काक�ले अनसु�धानको 
�ममा एवं �यायािधकरणमा बयान गदा� आफूले 
जानक��साद पि�डत र परमे�वर चौधरीसमेतका 
जाहेरवालाह�लाई िचि�दन र िनजह�सगँ उि�लिखत 
रकम िलएको पिन होइन भनी इ�कार गरकेा 
छन् । जाहेरवालाह�ले पेस गरकेो उ� रिसदमा िनज 
�ितवादीले सो रकम िलएको हो भ�ने िनजको कुनै सही 

वा द�तखत रहेको दिेखदैँन । जनु क�स�टे�सीमा सो 
रकम बझुाएको देिख�छ सो क�स�टे�सी �ितवादीको 
हो वा िनज सो क�स�टे�सीसगँ स�बि�धत �यि� हो 
भ�ने कुराको कुनै �माण वादी नेपाल सरकारले पेस गन� 
सकेको पिन छैन । जाहेरवालाह�ले आ�नो िकटानी 
जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी राज�व �यायािधकरणमा 
बकप� गरी िदएको देिखए पिन िनजह�ले जाहेरीसाथ 
पेस गरकेो �. २५,०००।– बझुाएको रिसदबाट सो 
रकम यी �ितवादीलाई बझुाएको नदेिखने ।

जाहेरवालाह� जानक��साद पि�डत 
र परमे�र चौधरीले िदएको िकटानी जाहेरीलाई 
समथ�न गरी बकप�समेत गर ेपिन िनज �ितवादीलाई 
रकम बझुाएको कुनै िलिखत कागज �माण पेस गन� 
नसकेको अव�थामा िनजह�को मौिखक भनाइकै 
आधारमा यी �ितवादी िव�णबुहादरु काक�ले वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउनको लािग िनजह�सगँ �ित�यि� 
�.२५,०००।– िलएको मा�न निम�ने ह�दँा जाहेरवाला 
जानक��साद पि�डत र परमे�र चौधरीको जाहेरीको 
हकमा पिन अिभयोग दाबीअनसुार सजाय नगरकेो 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला उ�टी 
ह�नपुद�छ भनी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट जाहेरवालाह� जानक��साद पि�डत 
र परमे�र चौधरीको छोरा ई�रकुमार चौधरीलाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने काय�का लािग �ितवादी 
िव�णबुहादरु काक�ले रकम िलएको भ�ने अिभयोग दाबी 
�मािणत ह�न सकेको नदेिखदँा िनजह�को जाहेरीको 
हकमा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०६९।१२।१८ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी िव�व�भर�साद ��े, ०७२-CR-१९७५, लागु 
औषध (�ाउन सुगर), मोह�मद अ�जल राई िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी साथबाट लाग ुऔषध �ाउन सगुर 
बरामद भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख छ । उ� लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर भएको भ�ने कुरा परी�ण �ितवेदनबाट 
देिख�छ । �ितवादी मोह�मद अ�जल राईको साथबाट 
५० �ाम लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) बरामद भएकोमा 
उ� बरामदी मचु�ुकामा िनज �ितवादीसमेत रोहवरमा 
रहेको देिख�छ । �ितवादीले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�  आफूबाट उ� प�रमाणको 
लाग ुऔषध बरामद भएको कुरा �वीकार गरी उ� लाग ु
औषध िब�� िवतरणको लािग भारतबाट �याएको कुरा 
पिन �वीकार गरकेो देिखएको छ । िनजले अदालतमा 
बयान गदा� लाग ु औषध िब�� िवतरणमा इ�कार रहे 
पिन िनजको उ� इ�कारी बयान पिु� भएको नदिेखदँा 
�ितवादीले अदालतमा गरकेो बयानलाई �माणमा िलन 
िम�ने नदिेखने ।

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�, �ितवादी आफूले भारतबाट उि�लिखत 
प�रमाणको लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) नेपालमा िब�� 
गन� िलई आउदँा प�ाउ परकेो हो भनी लेखाइिदएको 
बयानलाई पिु� ह�ने गरी िनज �ितवादी ५० �ाम 
लाग ु औषध (�ाउन सगुर) सिहत प�ाउ परकेो 
भनी �ितवेदक �.स.िन. आइते पनुले अदालतमा 
बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ । �ितवेदक �.स.िन.
आइते पनुले गरकेो उ� बकप�लाई �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ बमोिजम ��य� �माणको 
�पमा �हण गनु�पन� देिखन आयो । अक�तफ�  

अनसु�धान अिधकारीले �ितवादीलाई फसाउने 
उ�े�यले �ितवादीको साथबाट लाग ु औषध बरामद 
गराइएको भ�नेस�मको त�यय�ु आधार िमिसलबाट 
देिखएको छैन । �ितवादीबाट बरामद भएको ५० �ाम 
लाग ु औषधको प�रमाण अ�यिधक देिखन आएको 
र उ� लाग ु औषध िब�� गन� �योजनाथ� �याएको 
देिख�छ । िनज �ितवादीले अका� सहअिभय�ुलाई 
समेत पोल गरकेो तथा बरामद भएको लाग ु औषध 
(�ाउन सगुर) को उ� प�रमाणले िनज �ितवादी 
मोह�मद अ�जल राईले िब�� िवतरण गन� उ�े�यबाट 
िलई आएका होइनन् भनी मा�न िमलेन । यस अव�थामा 
आफूले कसरु नगरकेो भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको आरोिपत कसरुमा वादी 
दाबी प�ुने गरी �ितवादी मोह�मद अ�जल राईलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को (छ)
(२) बमोिजम १२ वष� ६ मिहना (बा� वष� छ मिहना) 
कैद र �.एक लाख ज�रवानासमेत ह�ने ठहराएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०७२।८।२७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल साउन १५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�, ०७३-CR-०२०७, जबरज�ती 
करणी, िदलबहादरु िव.क िव. नेपाल सरकार

िमित २०७१।३।६ मा �ितवादी िदलबहादरु 
िव.क.ले अपाङ्ग नाबािलका वष� ११ क� प�रवित�त 
नाम पोखरा ३८ लाई पोखरा उपमहानगरपािलका 
वडा नं.११ फुलवारी ि�थत आ�नै डेरा कोठामा 
पसी जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी 
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दरखा�त रहेको दिेख�छ । िमित २०७१।३।६ गते 
मलाई केही �पैया ँ आव�यकता परेको ह�दँा िदउसँो 
क�रब १२:३० बजेको समयमा जाहेरवालाको डेरामा 
�पैया ँमा�न जादँा यी पीिडत पोखरा ३८ लाई कोठामा 
ए�लै देखेपिछ िनजलाई खाटमा राखी मेरो उ�ेिजत 
िलङ्ग िनजको योिनमा जबरज�ती �वेश गराई २/४ 
पटक रगडेको ह� ँभनी �ितवादी िदलबहादरु िव.क.ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा 
सािबती बयान गरकेो देिख�छ । पीिडत पोखरा ३८ 
िमित २०७१।३।६ गते सदाझ� डेरा कोठामा बिसरहेको 
र बबुा आमा काममा जान ुभएको िथयो । सोही िदन 
क�रब िदउसँो १२:३० बजे �ितवादी िदलबहादरु 
िव.क. मेरो कोठामा आई बोले कराएमा �यानै मारी िदने 
धाकध�क� िदई आफनो उ�ेिजत िलङ्ग मेरो योिनिभ� 
जबरज�ती �वेश गराई जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् भनी पीिडतले मौकामा गरकेो कागजमा लेखाई 
िदएको देिख�छ । मौकामा बिुझएका �यि� �मीला 
ढकालले िमित २०७१।३।६ गते िदनको १२:३० 
बजे यी िदलबहादरु िव.क. पीिडतको कोठाबाट भा�द ै
गदा� देखेको ह�,ँ पीिडतलाई भेटी सो�दा िदलबहादरु 
िव.क.ले आफूलाई जबरज�ती करणी गरी भागेका ह�न् 
भनी बताइन् भनी मौकामा गरकेो कागजमा उ�लेख 
गरकेा र सोही बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी जाहेरवाला 
�यामबहादरु थापाले अदालतमा बकप� गरकेो देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादी िदलबहादरु िव.क.ले 
अदालतमा आफूले पीिडतलाई करणी नगरकेो 
जाहेरवालाले आफूलाई िदनपुन� पैसा निदई फसाउन 
जाहेरी िदएका ह�न् भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गर े
तापिन वारदात िमित र समयमा आफू घटना�थलमा 
उपि�थत रहेको त�यलाई �ितवादीले अ�वीकार गन� 
सकेको अव�था छैन । �ितवादीले जाहेरवालासगँ 
िलनपुन� रकमको िववादको कारणले झठुो आरोप 
लगाएको भ�ने िजिकर िलए तापिन सो त�य पिु� ह�ने 
कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदँैन । यसैगरी पीिडतको 

�वा��य परी�ण �ितवेदनमा योिनको िझ�ली Intact 
नरहेको एक औलंा Loosely पठाउन िम�ने भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भएको देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
यी �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको १ नं. र ३ 
नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ.३ (३) अनसुार ६ (छ) वष� 
कैद र पीिडत अपाङ्गलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
देिखदँा ऐ.३ (क) नं. बमोिजम थप ५ (पाचँ) वष�समेत 
ज�मा ११ (एघार) वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �ितपूित�  �व�प �.१,००,०००।- (एक 
लाख) भराइिदने गरी भएको स�ुको फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०७२।४।२५ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०७३-CR-०६६७, हाडनाता 
जबरज�ती करणी, राम भिनने कृ�णबहादुर िव.क. िव. 
नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा भएको 
बयानमा जाहेरवाली का�छी �ीमतीसगँ झगडा ह�ने 
गरकेो ह�दँा रा�ो स�ब�ध िथएन र सोही कारणले झ�ुा 
जाहेरी िदएक� ह�न् भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो भए तापिन िनजले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� मिदरा सेवन गरकेो नशाको 
सरुमा यौन इ�छा जागेकाले आ�नै साथमा रहेक� पीिडत 
छोरीलाई वारदात�थलमा लगी िनजको कपडा खोली 
जबरज�ती करणी गरकेो र यो कुरा कसैलाई नभ�न ु
भनी घरमा �याई छाडेको ह� ँभनी आरोिपत कसरुमा 
सािबती भई बयान गरकेो देिख�छ । िनजको उ� 
सािबती बयानलाई पीिडत छोरीको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा “There is a Laceration in hymen 
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at 5 O’clock position measuring 0.5×0.2 CM 
and the edge are erythematous” भ�ने उ�लेख 
भएको बेहोरा र उ� �वा��य परी�ण गन� डा�टर 
एि�जन िघिमरलेे अदालतमा बकप� गदा� पीिडतको 
क�याजाली �याितएको, रातो भएको र क�मरमिुनको 
भाग र योिनमा दखुाई भएको भनी बताएक� िथइन् भ�ने 
बेहोरा लेखाई िदएको िवशेष�को बकप�समेतबाट 
�ितवादीले १४ वष�मिुनक� आ�नै नाबािलका छोरीलाई 
जबरज�ती करणी गरी वारदात घटाई आरोिपत कसरु 
गरकेो भ�ने त�यलाई पीिडतको शारी�रक परी�णबाट 
थप पिु� ह�न आएको अव�था देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीले अमानवीय, पशतु�ुय 
तथा नैितकताहीन र सामािजक �ि�कोणबाट 
िन�दनीय एवं घिृणत ि�याकलाप गरी आफूले 
ज�माएक� छोरीलाई करणी गरी अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको पिु� भएको अव�था ह�दँा 
िमिसल संल�न समि�गत सबदु �माणह�को उिचत 
मू�याङ्कन गरी आरोिपत कसरुमा िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) 
नं. बमोिजम १० वष� कैद र हाडनाता करणीको 
महलको १ नं. अनसुार थप १० वष� कैदसमेत गरी 
ज�मा २० वष� कैद ह�ने र िनज �ितवादीबाट पीिडत 
नाबािलकालाई जबरज�ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम �.२५,०००।- (पि�चस हजार) �ितपूित� 
भराइिदने गरी स�ु अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको 
फैसला �यायको रोहमा कानूनसङ्गत नै दिेखयो । 
पनुरावेदकले पनुरावेदनप�मा िजिकर िलएअनसुार 
जाहेरवालीले आ�नो लो�नेउपर आ�नै छोरीलाई 
जबरज�ती करणीज�तो जघ�य अपराधमा फसाउन 
झ�ुा जाहेरी िदई जाल�प�च गरकेो भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट समिथ�त भएको नदेिखएकोले 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७२।१२।२३ 
को फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 

िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
तसथ�, तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित 

२०७२।३।३० मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।१२।२३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-११०७, उ��ेषण / 
परमादेश, ई�वरी खनाल िव. ि�भुवन िव�विव�ालय 
पुनरावेदन आयोग, क�ित�पुरसमेत

ि�भवुन िव�विव�ालय सेवा आयोगको 
काया�लयबाट िव�ापन नं.१९/२०७२-०७३ (बढुवा) 
को लािग िविभ�न पदह�को िव�ापन भएकोमा 
निस�ङ सहिनय��क पदमा पद सं�या २ को लािग 
िमित २०७२।१०।२ मा सूचना �कािशत भएको 
देिख�छ । उ� काया�लयबाट िमित २०७३।८।२६ मा 
नितजा �कािशत ह�दँा निस�ङ सहिनय��क पदमा शोभा 
ग�ुङ र गंगा ह�मागाईको बढुवाको लािग िसफा�रस 
भएको र गंगा ह�मागाईको कुल �ा�ताङ्क १०७.०० 
भएको िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरकेो नितजा 
�काशनस�ब�धी सूचनाको �ितिलिपबाट देिखने ।

ि�भवुन िव�विव�ालय कम�चारी िनयिु� 
एवं बढुवाका आधार, काय�स�पादन तथा काय��मता 
अङ्क िवभाजन एवं िसफा�रसस�ब�धी काय�िविध, 
२०६८ को प�र�छेद ४ को ४.१ मा बढुवाको हकमा 
अनभुवबापत ६०, भौगोिलक �े�मा काम गरबेापत 
१५, काय�स�पादन मू�याङ्कनबापत ४०, शैि�क 
यो�यताबापत २० र तािलमबापत ५ गरी ज�मा १४० 
अङ्क िवभाजन गरकेो र सोबमोिजम बढुवाका लािग 
परकेा आवेदन फारामह�को �ा�ताङ्क तािलक�करण 
गदा� िव.नं.१९/०७२-०७३ निस�ङ सहिनय��क पदमा 
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शोभा ग�ुङको ११०.०, गंगा ह�मागाइकँो १०७.० भई 
िसफा�रसमा परकेो र �रट िनवेदकको कुल �ा�ताङ्क 
१०१.० रहेको कम�चारी मू�याङ्कन फारामको 
�ितिलिपबाट दिेखने ।

िलिखत जवाफसाथ पेस भएको 
कम�चारी मू�याङ्कन फाराम हेदा�, काय�स�पादन 
मू�याङ्कनबापत िनवेदक इ�वरी खनालले अङ्क 
३१ �ा�त गरकेो, िवप�ीम�येका शोभा ग�ुङले ४० 
अङ्क र गंगा ह�मागाईले �ा�त गरकेो ३५ अङ्कभ�दा 
कम दिेखएको छ । िनवेिदकाले अ�पतालमा रही सेवा 
गदा� गन� �तरलाई तोिकएको आधारमा मू�याङ्कन 
गरी पठाइएको र मू�याङ्कन व�तिुन� र त�यमा 
आधा�रत रहेर ग�रएको भ�ने मू�याङ्कनकता�ह�को 
िलिखत जवाफबाट दिेखने ।

�रट िनवेदकले िनजको तािलमबापतको 
अङ्क �दान नग�रएको र िवप�ी गगंा ह�मागाईको 
निस�ङ प�रषदम्ा नवीकरण नभएको �माणप� पेस 
गरकेो भ�ने िनवेदन िजिकर िलएका स�दभ�मा हेदा� 
�रट िनवेदकको तािलम आवेिदत पदसगँ स�बि�धत 
नरहेको ह�दँा सोबापतको अङ्क �दान नग�रएको भ�ने 
िलिखत जवाफमा देिख�छ । उ� तािलमबापतको 
अङ्क जोड्दा पिन िसफा�रसमा परकेा िवप�ीह�ले 
�ा�त गरकेो कुल �ा�ताङ्कभ�दा कम अङ्क कायम 
ह�ने देिख�छ । यसैगरी गंगामाया ह�मागाईले निस�ङ 
प�रषदम्ा दता� भएको �माणप�को नवीकरण सेवा 
आयोगमा पेस गरकेो ह�दँा �माणप� नवीकरण 
नगराएको भ�ने दाबी गलत हो भ�ने सेवा आयोगको 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको देिखदँा िनवेिदकाको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणबाट ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगले िसफा�रसस�ब�धी 
काय�िविध तथा िनयमको �ि�या पूरा गरी गरकेो 
िसफा�रसलाई पनुरावेदन आयोगले समेत सदर 
ग�रसकेपिछ िसफा�रसमा परकेा उ�मेदवारह�लाई 

काय�कारी प�रषदले् िनयिु�समेत िदइसकेको 
अव�था िव�मान रहेको दिेखदँा पनुरावेदन आयोगको 
िमित २०७३।१२।४ को िनण�य बदर ह�नपुन� भ�ने 
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-WO-००५६, उ��ेषण / परमादेश, 
�तापिसंह बुडाल िव. �ी िज�ला िश�ा सिमित 
बैतडीसमेत

�चिलत कानूनी �यव�थाअनसुार 
अिभभावक�ारा िनवा�िचत िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य�लाई अिभभावकह�को भेलाले 
हटाउनस�ने नै देिख�छ तर यसरी हटाउनपुदा� 
िनजलाई सफाइ पेस गन� मौका िदएको छ, छैन ? 
सो त�य मह�वपूण� रहने देिख�छ । दाने�वर नागाजु�न 
उ�च मा.िव. बैतडीको अिभभावकह�को आमभेलाले 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�उपर 
अिव�वासको ��ताव आएकोले िमित २०७३।२।२७ 
गतेका िदन आफँै उपि�थत भई िलिखत तथा मौिखक 
�पमा सफाइ पेस गनु�  भनी उ� िव�ालयका �.अ. 
र िश�क अिभभावक सङ्घका अ�य�समेतको 
सयं�ु द�तखतबाट िमित २०७३।२।२४ को प�बाट 
िनवेदकलाई जानकारी गराएको देिख�छ । उ� प� 
यी िनवेदकका भाइ नाताका ल�मण बडुालले बझुी 
द�तखत गरकेो देिखएबाट यी िनवेदकलाई िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य�बाट हटाउनअुिघ 
सफाइको मौका निदएको भ�न निम�ने ।
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िनवेदकले िलएको अक� दाबी ��यथ� भा�कर 
द� प�तलाई दाने�वर नागाजु�न उ�च मा. िव. बैतडीको 
िश�क पदमा िनय�ु गन� गरी िमित २०७३।२।२१ 
मा भएको िनण�य र िनयिु�लगायतका स�पूण� काम, 
कारबाही तथा िनण�यह� गैरकानूनी भएकोले बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने ��नतफ�  हेदा� भा�करद� प�त िन.मा.
िव. तहको िश�क पदमा करारमा िनय�ु िश�क भई 
िश�क सेवा आयोगबाट �थायी िश�क िनयिु�का 
लािग सफा�रस भएका िश�कलाई पद�थापन 
गन� �ममा िव�थािपत ह�न गएका िश�क रहेको 
देिख�छ । यस स�ब�धमा िश�ा िवभाग िव�ालय 
�यव�थापन शाखा सानोिठमी भ�परुको च.नं.२२ 
िमित २०७१।४।१२ गतेको प�बाट सबै तहका �थायी 
िश�कह�को पद�थापन गदा� दरब�दीमा काय�रत 
अ�थायी िश�कह�लाई सकेस�म कम िव�थािपत ह�ने 
गरी िज�ला तहमा काय�िविध तयार गरी सबै �कृितका 
अ�थायी दरब�दी तथा राहत अनदुानसमेतमा 
िव�थािपत ह�न स�ने िश�कह�लाई िनयिु�को 
�ये�ताको आधारमा िज.िश.स.को िनण�यानसुार 
िव�थािपत ह�न स�ने िश�कबाट �वे�छाले त�लो 
तह वा राहत अनदुान कोटामा काम गन� चाहेमा र 
सोही पदअनसुारको सिुवधा िलन चाहेमा म�जरुी 
गरकेो िनवेदन िदएमा सोहीबमोिजम गन� भ�ने प�रप� 
भएको देिख�छ । िश�ा िवभागको सोही प� मतुािबक 
िज.िश.स.ले िनज िश�क भा�करद� प�तलाई 
पनु�थापना ग�रएको भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको देिखएकोले जबरज�तीपूव�क गैरकानूनी �पमा 
िनय�ु गरकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।

यसरी िश�ा ऐन, २०२८ मा भएको �यव�था 
मतुािबक अिभभावक�ारा िनवा�िचत िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य�लाई सफाइको 
मौकासमेत िदई अिभभावकह�को भेलाले हटाउनस�ने 
नै भएकोले सोबमोिजम नै हटाएको र भा�करद� प�त 
िन.मा.िव. तहको िश�क पदमा करारमा िनय�ु िश�क 

भई िश�क सेवा आयोगबाट �थायी िश�क िनयिु�का 
लािग िसफा�रस भएका िश�कलाई पद�थापन गन� 
�ममा िव�थािपत ह�न गएका िश�क भएकोले िश�ा 
िवभागको प� मतुािबक िज.िश.स.ले िश�क भा�करद� 
प�तलाई पनु�थापना ग�रएको काय� गैरकानूनी नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदेश जारी गरी उ� िनण�य बदर गनु�पन� 
देिखएन । िनवेदकलाई दाने�वर नागाजु�न उ�च मा.िव. 
बैतडीको अिभभावकह�को आमभेलाले िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य�बाट हटाउन गरकेो 
िनण�य नै कानूनबमोिजम भएको अव�थामा िनवेदकको 
मागदाबीबमोिजम दाने�वर नागाजु�न उ�च मा.िव.को 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�को पदमा रही 
काम काज गन� रोक नलगाउन ुभनी परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने अव�था देिखएन । य�तो अव�थामा तीन 
वष�का लािग िनवा�िचत दाने�वर नागाजु�न उ�च मा.िव. 
बैतडीको िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य�बाट 
हटाउने गरी भएको िनण�य बदर गरी आफूलाई आ�नो 
पूरा अविधभर काम गन� परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदन िजिकर तथा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�ः िनवेदकलाई �चिलत कानूनी 
�यव�थाअनसुार अिभभावक�ारा िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य�बाट हटाएको काय� 
कानूनस�मत देिखएको अव�थामा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको �रट जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता 
नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १५ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसैसगँ स�बि�धत ०७३-WO-

००५७, ००५९, ००६०, उ��ेषण / 
परमादेश, ०७३-MS-०००४, अदालतको 
अवहेलना, रमेशद� ओझा िव. िज�ला 
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िश�ा सिमित बैतडीसमेत भएको म�ुाको 
आदेशसमेत यसै �कृितको रहेको ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-WO-००८५, उ��ेषण / परमादशे, 
अिधव�ा िशव अया�लसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार

��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ सङ्घीय कानून हो । लिु�बनी 
िवकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८(ज) मा ��ट 
�पमा सद�य सिचव नेपाल सरकारले मनोिनत गरकेो 
�यि� ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । यसबाट 
सद�य सिचवको पद िव�ापनबाट पूित� ग�रने पद नभई 
नेपाल सरकारले मनोनयन गन� पद भ�ने ��ट भएको 
अव�थामा िनवेदकको रोजगारीको हकमा असर परकेो 
नदेिखने ।

िवप�ी िव�ण�ुसाद ढकाललाई नेपाल 
सरकार (मि��प�रषद)् को िमित २०७५।४।१० को 
िनण�यअनसुार लिु�बनी िवकास कोषको सद�य सिचव 
िनय�ु ग�रएको र उ� िनण�य िव�ण�ुसाद ढकाललाई 
लिु�बनी िवकास कोषको सद�य सिचव पदमा 
ग�रएको िनयिु� नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् बाट 
िमित २०७६।२।१० मा बदर गरकेो िमिसल संल�न 
िनण�यको �ितिलिपबाट देिखएको अव�थामा िनजको 
िनयिु� स�ब�धमा िववेचना ग�ररहन पन� नदिेखने । 

जहासँ�म िमित २०७४।९।१८ मा �कािशत 
िव�ापनबमोिजम लिु�बनी िवकास कोषको सद�य 
सिचव पदमा पदपूित�स�ब�धी कारबाही अगािड 
बिढरहेको अव�थामा सद�य सिचव पदमा िव�ण�ुसाद 
ढकालको िनयिु� गन� गरी भएको िमित २०७५।०४।१० 
को िनण�य गैरकानूनी रहेको छ भ�ने िजिकर रहेको 
छ । सो स�ब�धमा िमित २०७५।४।६ मा नेपाल 
सरकार (मा. मि���तर) को िनण�यबाट लिु�बनी िवकास 
कोषको सद�य सिचव पदमा पदपूित�स�ब�धी अिघ भए 

गरकेो स�पूण� �ि�या र� गरी सोको जानकारी सं�कृित 
पय�टन तथा नाग�रक उड्ययन  म��ालयको वेबसाइटमा 
�काशन ग�रएको भ�ने िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको देिख�छ । िव�ापन गन� िनकायसगँ िव�ापन र� 
गन� पाउने अविश� अिधकार रह�छ । कानूनले िदएको 
अि�तयारीिभ�ै रही िनण�य गरी सोअन�ुपको सूचना 
�काशन गरकेो काय� कानूनबमोिजम नै रहेको देिखने ।

लिु�बनी िवकास कोषको सद�य सिचव 
पदको िनयिु�को लािग िव�ापन �कािशत गरी �ि�या 
अिघ बढाइसकेप�ात् सो �ि�यालाई पूरा गनु�पन�मा 
आवेदन पेस गरी योजनाको ��ततुीकरण र अ�तवा�ता� 
िलइसकेपिछ नितजा �काशन नगनु�  काय� गलत ह��छ 
उ� पदका लािग आफूह�ले �ाथिमकता पाउनपुछ�  
भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  हेदा� िनवेदकह� आफू 
सूचीकृत भएको िव�ापन नै सािधकार िनकायबाट 
र� गरी सोको सूचनासमेत �कािशत भएको 
देिख�छ । िव�ापन गन� िनकायसगँ िव�ापन र� गन� 
पाउने अविश� अिधकार रहने भएकोले उ� िव�ापनको 
औिच�य नै समा� भएको अव�थामा िनवेदकको 
दाबीलाई उिचत मा�न सिकएन । अि�तयार �ा� 
अिधकारी�ारा कानूनमा भएको �यव�थाबमोिजमको 
�ि�या अवल�बन गरी ग�रएको िनयिु�स�ब�धी 
िनण�यले कानूनी मा�यता पाउने नै ह�ने । 

उि�लिखत संवैधािनक एवं कानूनी 
�यव�थासमेतको रोहबाट हेदा� िनवेदकह�को 
सिंवधान �द� हकह�मा कुनै आघात पगेुको 
देिखएन । परी�ाको लािग आवेदन िदन,ु ��ततुीकरण 
र अ�तरवाता�को लािग सूचीकृत ह�नलेु नै आफू सो 
पदको लािग यो�य �यि� हो भ�न िम�दैन । यी सब 
परी�ाको चरणह� (phase of examination) मा� 
ह�न् । यिद सबै चरण पार गरी नितजासमेत �काशन 
गरी अ�य �यि�लाई िसफा�रस गरेको भए सो काय� 
कानूनिवपरीत ह�न जा��यो तर ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा िनवेदकह�लाई सूचीकृतस�म ग�रएको 
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अव�था हो, अत सूचीकृत भएका �यि�ह�लाई 
नै मनोनयन ग�रनपुछ�  भ�ने ज�री ह�दैँन र सूचीकृत 
ह�नलेु मा� सो पदमा आ�नो हक �थािपत ह��छ भ�न 
िम�दैन । िनवेदकह� सूचीकृत भएको उ� पदको 
लािग �कािशत िव�ापन नै सािधकार िनकायबाट 
कानूनबमोिजम र� भई उ� िव�ापनको औिच�य 
नै समा� भएको छ । य�तो अव�थामा िनण�य बदर 
गरी िमित २०७४।९।१८ मा �कािशत िव�ापनको 
नितजा �कािशत ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर 
तथा िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन 
साथै ��ततु म�ुामा िव�ान् कानून �यवसायीह�बाट 
पेस भएका निजरको समेत सा�दिभ�कता नदिेखने ।

तसथ�, िनवेदकह� सूचीकृत भएको उ� 
पदको लािग िमित २०७४।९।१८ मा �कािशत िव�ापन 
नै सािधकार िनकाय नेपाल सरकार (मा. मि���तर) 
को िमित २०७५।४।६ को िनण�यबाट र� भई उ� 
िव�ापनको औिच�य नै समा� भएको अव�थामा 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोजमको �रट जारी ह�ने 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । िमित २०७५।४।२४ मा यस अदालतबाट 
जारी भएको अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १५ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७५-WO-

०३३१, उ��ेषण / परमादशे, अिधव�ा 
िशव अया�लसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको म�ुाको 
आदेशसमेत समान �कृितको रहेको ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-१३०६, कत��य �यान, 
िनम�लबहादुर साक� िव. नेपाल सरकार

िमिसल संल�न �माणह�बाट पनुरावेदक 
�ितवादीले फलामको स�बलज�तो जोिखमी हितयारले 
मतृकको टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गलगायत 
शरीरका िविभ�न भागमा जथाभावी �हार गरकेा 
कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने पिु� ह�न आएको 
ह�दँा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको स�ु फैसलालाई 
सदर गरकेो उ�च अदालत त�ुसीपरुको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

जहासँ�म आफूले अनसु�धान र अदालतमा 
समेत स�य त�य बेहोरा उ�लेख गरी अदालती 
�ि�यामा सहयोग गरकेो ह�दँा �यूनतम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र �ितवादीले 
अनसु�धान र अदालती �ि�यामा गरकेो सहयोगलाई 
म�यनजर गरी कम सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् वैतिनक अिधव�ाको 
बहस िजिकर छ �यसतफ�  िवचार गदा� मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. मा रहेको कानूनी 
�यव�थालाई हेनु�पन� देिखन आयो । अ.ब. १८८ नं. 
को �यव�था जनुसकैु कत��य �यान म�ुामा �योग 
ह�ने नभई घटना ह�दँाको �कृित र प�रि�थितसमेतका 
आधारमा भिवत�य �कृितको ज�तो �यायकता�लाई 
लागेमा वा कसरुको �कृित हेदा� सजाय चक� पछ�  िक 
भ�ने अनभूुित �यायकता�लाई ह�ने व�तिुन� आधार र 
प�रि�थित िमिसलबाट देिखन ुपद�छ । साथै कम सजाय 
गन� भनी राय �य� गन� कुरा स�बि�धत �यायाधीशले 
म�ुाको त�यगत अव�थाको गहन अ�ययन गरी िववेक 
�योग गन� िवषय भएकाले �य�तो िववेकको �योगमा 
म�ुाका कुनै प�ले चनुौती िदन वा य�तो राय �य� 
गनु�पन� भनी कसैले पिन बा�य गन� िम�ने िवषय पिन 
होइन । ��ततु म�ुामा �ितवादीले मतृकलाई आ�नो 
घरको ढोकामा देखी िनज मतृक �यहाबँाट भा�दै 
गरकेो अव�थामा िनजलाई समाई २/३ थ�पड हातले 
हानी आ�नो िनय��णमा कोठामा थनुी गाउघँरका 
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मािनसलाई बोलाएकोमा गाउकँा मािनसह�ले िनजलाई 
अिहले नहानेस ्भोिल छलफल गर�ला भनी िनजह� 
फिक� एपिछ पनु: ढोका खोली फलामको स�बल ज�तो 
जोिखमी हितयारले टाउकोलगायत शरीरका िविभ�न 
भागमा जथाभावी अ�धाध�ुध �हार गरकेो कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने दिेख�छ । फलामको स�बल 
ज�तो जोिखमी हितयारले टाउकोलगायत शरीरका 
िविभ�न भागमा जथाभावी अ�धाध�ुध �हार गदा� 
मािनसको म�ृय ुह�न स�छ भ�ने कुरा जोसकैु सामा�य 
मािनसलाई पिन �ान ह�न स�ने िवषय हो । घटना 
�कृितबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले मनसायपूव�क 
नै उ� वारदात गरकेो भ�ने देिख�छ । कसरु �वीकार 
गरकेो भ�ने मा� आधारमा ग�भीर �कृितका कसरु 
अपराधमा पिन �यून सजाय गनु�पन� भ�ने कानूनको 
मनसाय पिन होइन । अत: ��ततु म�ुामा अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम �यून सजायको राय �य� गन� िम�ने 
आधार र अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् वैतिनक अिधव�ाको बहससगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, उपयु�� उि�लिखत आधार कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िनम�लबहादरु साक�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
स�ु �कुम िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत त�ुसीपरुको िमित 
२०७५।४।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुवेर पा�डे
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-१९८१, कत��य �यान, भवानी भ�ने 

भगवती राना िव. नेपाल सरकार
िमित २०७४।७।२४ गते राित आमा 

पिुनकला रानालाई भाउजू भवानी भ�ने भगवती 
रानाले मादक पदाथ� सेवन गरी घ� िब�� गरकेो 
रकमको िवषयमा िववाद उठाई िवयरको बोतलसमेतले 
�हार गरी मारकेो ह�दँा कानूनी कारबाही ग�रपाउ ँभनी 
जाहेरवाला िनज�ल राना मगरको िकटानी जाहेरी परकेो 
देिख�छ । �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� र 
स�ु अदालतमा समेत बयान गदा� िवयरको बोतलले 
सासू पिुनकलालाई �हार गदा� टाउकोमा लािग 
िनजको म�ृय ुभएको कुरामा सािबत भई बयान गरकेो 
पाइ�छ । घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका र 
शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको टाउको, िनधार, 
मखु, नाक ज�ता अङ्गह�मा घाउ चोट िनलडाम 
देिखएको, मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
म�ृयकुो कारण Head injury due to blunt force 
भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । जाहेरवालाले जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गरी र घटना िववरण कागज गन� 
मतृकका पित दधुबहादरु राना, भगवती राना, केशव 
रानासमेतले िमित २०७४।७।२४ गते राित घ� 
िब�� गरकेो रकमको िवषयमा िववाद ह�दँा िवयरको 
बोतल तथा हथौडाले पिुनकला रानाको नाक, मखु, 
क�चट, िनधारको भागमा �हार गरी मारकेोमा िव�ास 
ला�छ भनी अनसु�धानका �ममा कागज गनु�का साथै 
अदालतमा समेत सोही बेहोराको बकप� गरकेोसमेतका 
आधार �माणबाट �ितवादी भवानी भ�ने भगवती 
रानाले पिुनकला रानालाई कत��य गरी मारकेो भ�ने 
पिु� ह�न आएको देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको स�ु 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत सखु�तबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

उ�च अदालत सखु�तले अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १०(दस) वष� कैद सजाय ह�न ुपन� भनी �य� 
गरकेो रायतफ�  िवचार गदा� ��ततु वारदातमा �ितवादी 
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र मतृक दवुैले मिदरा सेवन गरकेा र घ� िब�� गरकेो �. 
६,०००।– को आधा रकम बाडँफाटँ ज�तो सामा�य 
िवषयमा िववाद झै-झगडा भएको, �ितवादीले सासू 
पिुनकलालाई मान� पूव�योजना र तयारीसमेत गरकेो 
नदेिखएको, िनजले अनसु�धानका �ममा र अदालतमा 
समेत कसरु अपराध गरकेो कुरामा सािबत भई अदालती 
�ि�यामा सहयोग पूराएको तथा सो घटना�ित 
प�चातापसमेत गरकेो, �ितवादी दईु बालबािलकाक� 
आमा रहेक� र िनज बालबािलकाह� �ितवादीउपर 
आि�त रहे भएको देिखएको अव�थासमेतलाई आधार 
िलई िनज �ितवादी भवानी भ�ने भगवती रानालाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देखी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दस) 
वष�को सजाय गदा� उपय�ु ह�ने भनी स�ु जाजरकोट 
िज�ला अदालतको रायलाई उ�च अदालत सखु�तले 
समथ�न गरी �य� गरकेो राय मनािसब नै दिेखन 
आउने । 

अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दस) वष� 
कैद सजाय ह�ने राय �य� भएको उ�च अदालत 
सखु�तको फैसला �यायोिचत नभएकाले कम सजाय 
ह�ने गरी राय �य� ग�रपाउ ँभनी �ितवादीले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� उ� ��मा �वेश 
गनु�अिघ मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. मा रहेको कानूनी �यव�थालाई हेनु�पन� दिेखन 
आयो । उ� कानूनी �यव�थाले म�ुाका कुनै प�को 
कानूनी हकको िसज�ना गन� नभई िनण�यकता�ले सजाय 
तो�दा �योग गन� स�ने तजिबजी हकमा मा� सीिमत 
रहेको मा�नपुन� ह��छ । अ.ब.ं १८८ नं. मा �य�तो राय 
�य� गन� आधारह�समेत तोिकएको छ । राय �य� 
गन� कुरा स�बि�धत �यायाधीशले म�ुाको त�यगत 
अव�थाको गहन अ�ययन गरी िववेक �योग गन� िवषय 
भएकाले �य�तो िववेकको �योगमा म�ुाका कुनै प�ले 
चनुौती िदन वा य�तो राय �य� गनु�पन� भनी बा�य गन� 
स�दैन । �य�तो रायलाई समथ�न गन� वा नगन� वा फरक 

�पमा समथ�न गन� भ�ने अिधकार केवल मािथ�लो 
अदालतलाई मा� ह�दँा उ�च अदालत सखु�तले �य� 
गरकेो राय �यायोिचत भएन भनी पनुरावेदक �ितवादीले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदिेखने ।

तसथ�, उपयु�� उि�लिखत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी भवानी भ�ने भगवती रानालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
िनजलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १०(दस) वष� कैदको 
सजाय गन� उपय�ु ह�ने भनी रायसमेत �य� गरी स�ु 
जाजरकोट िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७५।६।१४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कुवेर पा�डे
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७५-WH-०२०३, 
ब�दी��य�ीकरण, िभमबहादुर शाहीसमेत िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, सुख�तसमेत

म�ुा चलाउनपुन� अव�थामा अिधकार�ा� 
िनकायले कानूनको रीत प�ुयाई अनसु�धान �योजनका 
लािग म�ुा हेन� अिधकारीको अनमुितले थुनामा रा�न 
पाइने िवषयलाई कानून �ितकूल मा�न निम�ने । 

िनवेदकह�लाई िवप�ी िज�ला �हरी 
काया�लयले प�ाउ गरी थनुामा रािखएकोमा िववाद 
रहेको छैन । िनज िनवेदकह�लाई िज�ला �शासन 
काया�लय, सखु�तबाट िहरासतमा रा�न �याद थप 
अनमुितसमेत िलएको देिख�छ र अभ� �यवहार 
कसरुमा म�ुा चलाई उ� म�ुामा भएको थनुछेक 
आदशेबाट िनवेदकह� धरौटीमा थनुाम�ु भइसकेको 
अव�था िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिखएको 
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र िनवेदकका कानून �यवसायीले समेत सो त�यमा 
अ�यथा िजिकर िलएको नदेिखएबाट िनवेदकह� िमित 
२०७६।२।२३ मा नै थनुाम�ु भइसकेको त�यमा 
िववाद नदिेखने । 

कुनै पिन �यि� वा िनकायले कसैलाई पिन 
गैरकानूनी �पमा वा कानूनले तोकेको उिचत �ि�या 
नप�ुयाई थुनामा राखी िनजको मौिलक एवं कानूनी 
हक अिधकारको हनन् गरमेा अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त अदालतले ब�दीलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गरी िनजका सवंैधािनक एवम् 
कानूनी हक अिधकारह�लाइ पनु�था�िपत गन�का 
लािग नेपालको संिवधानको धारा १३३ बमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� स�ने अव�था 
रह�छ । िनवेदकह� िनजह�उपर चलाइएको म�ुामा 
धरौट तारखेमा थनुाबाट म�ु भइसकेको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�ररहनपुन� दिेखन 
नआउने । 

िनवेदनमा उठाइएको िनवेदकह�लाई 
थुनामा कुटिपट यातना िददँा घाउ चोट लागेको भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� िज�ला �हरी काया�लय, सखु�तको 
िलिखत जवाफमा िवप�ी िनवेदकह�लाई यातना 
िदइएको नभई प�ाउ गन� �ममा दोहोरो झडपको 
�ममा िवप�ीह�म�येका कृपाराम बडुुवाल र िह�मत 
ख�ीको शरीरमा समा�य चोटपटक ला�न गए तापिन 
अ�य िवप�ीह�लाई कुनै पिन �कारको चोटपटक 
नलागेको भनी बेहोरा उ�लेख गरकेो तथा िलिखत 
जवाफसाथ पेस ग�रएको �देश अ�पताल वीर�े�नगर, 
सखु�तको िमित २०७६।२।२१ को �वा��य परी�ण 
�ितवेदनले िनवेदकह�म�ये कृपाराम बडुवालको दाया ँ
हात पाखरुा र छातीमा परुानो डाम रहेको र िह�मत 
ख�ीको ढाडमा, दाया ँ ख�ुाको ित�ामा परुानो डाम 
भएको र अ�यको हकमा केही चोटपटक र िनलडाम 
नरहेको �मािणत ग�र�छ भ�ने बेहोरा खलुाएको दिेखदँा 
िनवेदकह�लाई ग�भीर �पमा घाउ चोट लागेको 

अव�था देिखएन भने सो स�ब�धमा �ितपूित�तफ�  
उपचारको बाटो रहेको नै देिखन पिन आउने । 

अतः िनवेदकह� थनुाबाट म�ु भइसकेको 
र थुनामा नै नरहेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�न स�ने अव�था देिखएन । िनवेदकह�ले 
कुनै कसरु नगरकेो अव�थामा समेत िनजह�लाई 
कसरु गरकेो देखाई थुनामा राखी म�ुा चलाइएको 
भ�ने िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा िनवेदकह�का 
िव�� िज�ला �शासन काया�लय, सखु�तमा 
चलाइएको म�ुामा धरौट माग भई सो म�ुा िवचाराधीन 
रहेबाट कानूनबमोिजम �याय िन�पण ह�न स�ने नै 
देिख�छ । गैरकानूनी �पमा िनवेदकह�लाई थनुामा 
रािखएको र यातना िदइएको ह�दँा �ितपूित�  िदलाइपाउ ँ
तथा �हरी कम�चारीह�लाई कारबाहीसमेत ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा �यस िवषयमा अल�गै 
म�ुा चलाउन पाउने कानूनी अिधकार िनवेदकह�लाई 
रहेको नै दिेखदँा सो िवषयमा हाल बोिलरहन ु परने । 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी नह�ने भई �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल �ावण ३ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०११४, सवारी �यान 
अङ्ग भङ्ग, नेपाल सरकार िव. िवपे�� साह भ�ने 
िवपे���साद नेपाली

यसमा घटना�थल मचु�ुका, �हरी �ितवेदन 
बेहोरा, लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
जाहेरी बेहोरा आिदले �ितवादी िवपे���साद नेपालीले 
चलाएको JH 15 D 7881 नं. को �कारिपयो गाडीले 
ठ�कर िददँा घाइते भएका कृ�णका�त महतोको 
म�ृय ु ह�न पगेुको देिखन आउछँ भने उ� कुरालाई 
�ितवादी �वयलें समेत �वीकार गरकेो ह�दँा उ� 
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त�यमा कुनै िववाद नदेिखने । �ितवादीले मैले जानी 
जानी लापरवाही गरी सवारी चलाएको होइन बचाउन 
�यास गदा� गद� घटना भएको हो भ�ने िजिकर तथा 
�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरी सवारी चलाएको 
ह�दँा �ितवादीको काय� लापरवाहीपूण� काय� हो भ�ने 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरलाई हेदा� �ितवादीले 
मैले लापरवाही गरी सवारी चलाएको होइन भ�ने 
िजिकर िलएको भए तापिन िनज �ितवादीले मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो भ�ने िमित २०६९।३।३० को 
िज�ला �वा��य काया�लय �ाथिमक �वा��य के��, 
बरहथवा, सला�हीको परी�ण �ितवेदनले दखेाएको 
ह�दँा दघु�टना भएको समयमा �ितवादीले मादक पदाथ� 
सेवन गरी सवारी चलाइरहेको ��ट ह��छ । �ितवादीले 
उ� �ितवेदनलाई अ�यथा भ�नसमेत सकेका छैनन् 
भने मैले सवारी चलाउदँाको अव�थामा िवयर सेवन 
गरकेो िथए ँ भनी बयान बेहोरामा खलुाई घटना ह�दँा 
मादक पदाथ� सेवन गरकेो कुरा �वीकारसमेत गरकेो 
देिखने ।

मादक पदाथ� सेवन ग�रएकै कारणबाट 
�ितवादीको लापरवाहीबाट दघु�टना घट्न गएको 
भ�ने नदिेखने भ�ने आधारमा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुले फैसला गरकेो दिेख�छ । यस स�ब�धमा 
मादक पदाथ�को �भाव फरकफरक �यि�मा 
फरकफरक ह�न स�छ । के क�तो �यि�मा के कसरी 
र क�तो दरमा �भाव पछ�  भ�ने कुरा छु�याउन 
किठन ह��छ । यसमा मादक पदाथ�को �कृित, मा�ा, 
�यि�गत �पमा फरकफरक �पमा �भाव पन� स�ने 
अव�था, कित समय पिहले सेवन ग�रएको िथयो भ�ने 
िवषयह�ले फरकफरक �भावको अव�था कायम ह�न 
स�छ । अतः सवारी चालकको मादक पदाथ� सेवनको 
�भावको Degree �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा 
सेवनको पिु� ह�न ु नै सेवनकता� मादक पदाथ�को 
�भावमा िथयो भनी मा�नपुन� । सवारी चलाउने काय� 
आफैँमा संवेदनशील काय� हो । सवारी चलाउदँा पालना 

गनु�पन� केही िनि�त िनयम तथा पूव�सत�ह� रहेका 
ह��छन् । जसमा सवारी साधन चलाउदँा मादक पदाथ� 
सेवन गन� नह�ने एक मह�वपूण� पूव�सत� हो । मादक पदाथ� 
सेवनको अव�थामा सवारी साधन िनय��णमा नरहने 
तथा चालकले जित सावधानी अपनाई चलाउनपुन� 
हो �यित सावधानी अपनाउन नस�ने �वाभािवक 
अव�था ह�ने ह�दँा सवारी साधन चलाउदँा उिचत र 
वाि�छत सावधानी अपनाउन ु िनरपे� आव�यकता 
हो । मादक पदाथ� सेवन गरी नशामा रहेको �यि�को 
सवारी चलाउने काय�लाई पूण� सावधानी अपनाई 
सवारी चलाइएको अव�था भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा 
मादक पदाथ� सेवन गरी सवारी चलाउने काय� �वतः 
लापरवाहीपूण� काय� ह�न आउने देिखने ।

चालकको लापरवाहीका अ�य अव�थाह�मा 
सवारीले बाटो छाडी घाइते तथा मतृकलाई ठ�कर 
िदएको, नािदमा ठोिकएको, �खमा ठोि�कएको तथा 
निजकको घरमा समेत ठ�कर खाएको र गाडीले बाटो 
छाडेको �थानबाट ११२ िफट लामो च�काको डाम 
च��ाकार �पमा देिखएको छ । ११२ िफटको च�काको 
डामले सवारी िनयि��त अव�थाभ�दा बढीको गितमा 
कुिदरहेको र �ेक लगाउदँासमेत त�कालै गाडी नरोिकई 
११२ िफटस�म िघि�एको देिख�छ । यसले समेत 
�ितवादीले लापरवाहीपूण� त�रकाले सवारी साधन 
चलाएको भ�ने कुरालाई देखाउने । 

यस स�ब�धमा “सवारी साधन चलाउने 
अनमुित�ा� �यि� र सवारी चलाउने अनभुव�ा� 
�यि�ले �ािफक िनयम, सङ्केतह� र त�कालीन 
अव�था र प�रि�थितको बारमेा �वाभािवक �पमा 
जानकारी राखी आफूले �य�तो बेलामा मादक पदाथ� 
सेवन गरी तेज गितमा चलाएको सवारीबाट घटना 
ह�न स�ने जानकारी भएको �यि� ह�न् भनी मा�नपुन� 
ह��छ । य�तो अव�थामा पूण� होिसयारीका साथ 
िनयि��त गितमा सावधानीपूव�क सवारी चलाउने 
दािय�व पूरा नगरी आव�यक सावधानी नअपनाई 
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आव�यकताभ�दा बढी गितमा र मादक पदाथ� सेवन 
गरी चलाएबाट िनजले लापरवाहीपूव�क सवारी 
चलाएको देिखन आउने” (ने.का.प. २०६८, अङ्क ७, 
िन.नं. ८६५९) भनी स�मािनत सव��च अदालतबाट 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको देिखने । 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(२) मा कसैले कुनै सवारी चलाएबाट 
कुनै मािनसलाई िकची, ठ�कर लागी वा कुनै िकिसमले 
सवारी दघु�टना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर 
जनुसकैु ठाउमँा रहे बसेको मािनस �य�तो दघु�टनाको 
कारणबाट त�कालै वा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलमा उि�लिखत �यादिभ� मरमेा �य�तो काय� 
�यान मान� मनसाय िलई गरकेो नभए तापिन �यसरी 
सवारी चलाउदँा कसैको �यान मन� स�ने ठुलो 
स�भावना छ भ�ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही 
गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दघु�टना 
ह�न गई �यसैको कारणबाट कुनै मािनसको म�ृय ु ह�न 
गएको रहेछ भने �यसरी सवारी चलाउने �यि�लाई 
कसरुको मा�ाअनसुार दईु वष�देिख दस वष�स�म कैद 
ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उ� �ावधानले 
कसैले सवारी साधन चलाउदँा कसैको �यान मन�समेत 
स�छ भ�ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही गरी सवारी 
चलाउदँा दघु�टना भई कसैको म�ृय ुभएमा उ� दफा 
आकिष�त ह�ने कुरा दखेाउछँ । उ� कानूनी �ावधानको 
स�दभ�मा ��ततु म�ुाको त�यलाई राखी हेदा�समेत 
मादक पदाथ� सेवन गरी ती� गितमा सवारी चलाउदँा 
गाडी अिनयि��त भई दघु�टना ह�न स�छ भ�ने कुराको 
जानकारी यी �ितवादीमा िथएन भ�ने अव�था नरहेको 
ह�दँा र उ� कुराको जानकारी रहदँारहदँ ै �ितवादीले 
मादक पदाथ� सेवन गरी गाडी िनय��ण गन� नसिकने 
गरी सवारी चलाएकोले �ितवादीले लापरवाही गरी 
सवारी चलाउदँा ��ततु म�ुाको वारदात घिटत ह�न 
पगेुको भ�ने �प� �पमा पिु� ह�न आएको देिखने ।

अतः �ितवादीले सवारी चलाउदँा 

अपनाउनपुन� अपेि�त सतक� ता वा सावधानी 
अपनाएको नदेिखएको, मादक पदाथ� सेवन गरी सवारी 
साधन चलाएको र सवारी साधन िनय��णमा रहने 
गरी चलाएको नदेिखई लापरवाहीपूण� तवरले सवारी 
चलाएको पिु� ह�न आई �ितवादीको काय� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) 
बमोिजमको देिखन आएकोले स�ु फैसला उ�टी ह�ने 
गरी �ितवादीलाई १ वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०७०।६।९ 
को फैसला केही उ�टी भई �ितवादीलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) 
बमोिजम २ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३१ गते रोज ६ शभुम् । 

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७३-CI-००८०, उ��ेषण / 
परमादेश, तो�बहादुर काक� िव. सामा�य �शासन 
म��ालय िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले २०३४ सालमा भरकेो िसटरोलमा 
ज�मिमित २०१४।१०।१ भनी उ�लेख भएको र पेस 
गरकेो शैि�क �माणप�मा २०१५।४।१० र िमित 
२०३३।७।१९ मा िलएको नाग�रकताको �माणप�मा 
१८ वष� भ�ने देिखदँा िनजको ज�मिमित कुन हो र 
किहले अवकाश ह�ने भ�ने कुरा िववादमा आएको 
देिख�छ । िनजको ज�मिमित कुन ह�ने भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�  िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ 
को उपदफा (३) को कानूनी �यव�थाबाट शैि�क 
स�ंथाबाट जारी भएको �माणप�, नाग�रकता �माणप� 
वा वैयि�क नोकरी िववरण (िसटरोल) मा िकिटएको 
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ज�मिमितबाट ह�न आएको उमेरलाई अवकाशको 
आधार मा�नपुन� देिख�छ । िनवेदकको हकमा िवप�ी 
िनजामती िकताबखानाले सोम�ये वैयि�क नोकरी 
िववरणलाई आधार िलई िमित २०१४।१०।१ 
ज�मिमित कायम गरी अवकाश िमित कायम गरकेो 
देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
िनवेदक तो�बहादरु काक� �वयंले नोकरी �वेश 
गदा� आ�नै ह�ता�रले भरी सहीछापसमेत गरी 
िनजामती िकताबखानामा पठाएको वैयि�क नोकरी 
िववरण फाराम ( िसटरोल) मा आ�नो ज�मिमित 
२०१४।१०।१ भनी उ�लेख गरकेो र िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) नं. बमोिजम िसटरोलमा 
उ�लेख गरकेो िनवेदकको ज�मिमित २०१४।१०।१ 
पिहलो देिखएकोले सोही आधारमा िनजामती 
िकताबखानाबाट िनवेदकलाई अिनवाय� अवकाश िदने 
गरी भएको िनण�य कानूनअन�ुप नै भएको दिेखदँा 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।११।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु ९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७३-CI-०२१०, उ��ेषण / 
परमादशे, मान�काश खड् का िव. देव इबाहाङ

पनुरावेदक गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया�लय भेडेटारले कानूनले िदएको अि�तयारीभ�दा 
बािहर गई प�ाचार गरकेो दिेखन आयो । घर ज�गा 
िखचोलास�ब�धी िवषयमा प�बाट िफरादप� �हण 
गरी सोअन�ुप नाप न�सा गराई �याियक िन�पण गन� 
अिधकार गाउ ँिवकास सिमित काया�लयलाई कानूनले 
िदएको देिखदँनै । गाउ ँ िवकास सिमित काया�लयबाट 

अित�िमक �पमा िनमा�ण ग�रएको भनी घर टहरा 
हटाउन प�माफ� त िदएको आदेशलाई कानूनबमोिजम 
आदशे िदएको हो भनी मा�न नसिकने ।

अिधकार�े�िवहीन काय�ले कानूनी मा�यता 
�ा�त गन� स�ने दिेखदैँन । पनुरावेदक गाउ ँ िवकास 
सिमितको काया�लयलाई घर ज�गा िखचोलास�ब�धी 
िववाद हेन� अिधकार मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
२९ नं. एवम् �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ७ 
ले िदएको दिेखदँैन । कानूनमा भएको �ावधानको �योग 
गदा� कानून जे ज�तो अव�थामा कायम छ, �यही �पमा 
�योग ग�रन ुपद�छ । अ�य कारण वा औिच�यको आधार 
देखाई �चिलत ऐनमा रहेको �ावधानलाई अ�यथा 
�योग गन� छुट कसैलाई ह�दैँन । कसैलाई �ितकूल 
असर प�ुने गरी आ�नो �े�ािधकारभ�दा बािहर गई 
कुनै िनद�शन िदने घर टहरा हटाउने भनी अिधकारको 
अभावमा गाउ ँिवकास सिमितको काया�लयले प�ाचार 
गन� िम�ने देिखदँनै । यसरी स�बि�धत िनकायबाट 
िनण�य नह�दँै गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लयबाट 
िनद�शन िदन ुउिचतसमेत नह�ने ।

तसथ�, �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा ३३ ले िदएको �याियक अिधकारको �योगको 
�ममा दफा ७० को उपदफा (१) को ख�ड (क) 
को हवाला िदई गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय, 
भेडेटार, धनकुटाले घर टहरा भ�काउने स�ब�धमा 
प.स.ं च.नं. २०७२।७३-३५६ िमित २०७२।९।२९ 
मा िदएको प� कानूनले ��याभतु गरकेो अिधकारको 
अभावमा कानूनबमोिजम भएको दिेखएन । अतः घर 
टहरा भ�काउने स�ब�धमा �वाह ग�रएको प.सं. च.नं. 
२०७२/७३- ३५६ िमित २०७२।९।२९ को प�लाई 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७३।०१।२८ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल पसु ९ गते रोज २ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७३-CI-०८९१, उ��ेषण, स�य 
�धान िव. उदयपुर िसमे�ट उ�ोग िलिमटेड जलजले, 
उदयपुर हाल स�पक�  काया�लय, लैनचौरसमेत

िनवेदकले पेस गरकेो बोलप� �वीकृत भएपिछ 
िनवेदकलाई िमित २०७१/११/८ मा िवप�ी उ�ोगले 
आशयप� पठाएको र सोको जानकारी यी िनवेदकले 
पाएकोबार े�वय ंिनवेदकले आ�नो िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । िवप�ी उ�ोगले पनुः िनवेदकलाई िवड 
व�डपिछ ठे�का रकमको ५% काय� स�पादन जमानत 
राखी ख�रद स�झौता गन� आउन ुअ�यथा बोलप�साथ 
पेस भएको ब�क जमानत जफत ग�रने छ भनी प�ाचार 
भएको र िमित २०७१/१२/२० को गोरखाप�मा 
बोलप�साथ ��ततु जमानत रकम जफत गन�स�ब�धी 
साव�जिनक सूचनासमेत �कािशत भएको िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखन आयो । यसरी ��येक 
चरणमा भएको काम कारबाहीको सूचना यी िनवेदकले 
पाएको देिखएको र जमानत जफत गन� बेहोराको 
सूचना जारी गनु� पूव� िनवेदकलाई ख�रद स�झौता गन� 
आ�ान गरकेो प�समेत पठाइएको दिेखदँा आफूले 
सफाइ पेस गन� मौका नै नपाएकोले �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीतको काम िवप�ी उ�ोगबाट भएको 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

िनवेदकले िवप�ी उ�ोगको बोलप� 
आ�ानको सत�ह� �वीकार गरी इ-िविडङसमेत गरकेो 
ह�दँा िनवेदक �वयं पिन बोलप� आ�ान गदा�का बखत 
संल�न ग�रएका सत�ह� पालन गन� कानूनतः बा�य 
ह�ने दिेख�छन् । यी िनवेदकले बोलप� आ�ानबमोिजम 
२.५% ब�क जमानत राखेर बोलप� पेस गरकेो र 
िनजको बोलप� �वीकृत भएको ह�दँा अब िनवेदकले 
िवप�ी उ�ोगले बोलप� आ�ान गदा� उि�लिखत 
सत�बमोिजम काय� स�पादन जमानत (Performance 

Bond) राखी स�झौता गन� अिनवाय�ता आउनपुन� 
ह��छ । िनवेदक फम�ले पेस गरकेो बोलप� �वीकृत 
भएपिछ स�झौता गन� आउन ु भनी उदयपरु िसमे�ट 
उ�ोगले िनवेदकलाई िमित २०७१।११।८ मा 
Letter of Intent लेखी सो िमितले १५ िदनिभ� 
कूल मू�यको ५% बराबरको Performance 
Guarantee िलई स�झौता गन� आउन जानकारी 
पठाएको र सोको जानकारी यी िनवेदकले �ा� गरकेो 
देिख�छ । िनवेदकले तोिकएको समयिभ� 
Performance Guarantee िलई नआएकोले 
उ�ोगले िनजको Bid Bond जफत गन� िनण�य गरकेो 
देिख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
२७(४) मा उ�लेख भएअनसुार िवप�ी उ�ोगको 
सूचनाअन�ुप िनवेदक ख�रद स�झौता गन� आएको 
नदिेखदँा सोही ऐनको दफा २७(५) बमोिजम यी 
िनवेदकले बोलप�साथ पेस गरकेो जमानत रकम 
जफत गन�को लािग नेपाल �ेिडट ए�ड कमस� ब�क 
िलिमटेडलाई िमित २०७१।१२।०८ को प�बाट 
�यार�ेटी नं. NCCBO३७/BB ५९३ बाट पेस गरकेो 
�.४,२५,०००।– म�ये कायम ह�ने �.३,९१,२५० 
जफत गन� िनण�य भई उ�ोगको खातामा ज�मा ग�रिदन 
प�ाचार गरकेो देिख�छ । ऐनले िनधा��रत गरकेो 
�ि�याअन�ुप जारी बोलप� आ�ान सूचनाबमोिजम 
बोलप� पेस ग�रसकेपिछ �यसबाट िसज�ना ह�ने दािय�व 
�वयं पनुरावेदकले िलनपुन�मा िनज �वयंले �यसको 
बेवा�ता गरी आफूले िनवा�ह गनु�पन� दािय�व िनवा�ह 
गरकेो भ�ने नदेिखदँा दाबीबमोिजम आदेश जारी 
ह�नपुद�छ भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट जमानत 
रकम (Bid Bond) जफत गन� काय� कानूनबमोिजम नै 
भएको देिखदँा िनवेदकको मागदाबीबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था नदेिखएकोले िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
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२०७२।११।१९ मा भएको आदशे िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु ९ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३–cR-०५१८, जबरज�ती 
करणी हाडनाता, प�रवित�त नाम �यामु िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदक �ितवादी मौकामा र अदालतमा 
कसरु�ित इ�कार रही बयान गरकेो र सो �ममा 
पीिडता छोरीलाई एक वष�अगािड मंगोिलयन अनहुारको 
२०।२२ वष�को मािनससगँ आपि�जनक अव�थामा 
भेटेको ह�दँा िनजह�ले यौन स�पक�  गरकेो भ�ने मलाई 
शंका लागेकोले मैले छोरीलाई िपटेको कारणले पीिडता 
र जाहेरवालीले झ�ुा आरोप लगाएको हो भ�ने िजिकर 
िलएको देिख�छ । यी पीिडता प�रवित�त नाम ग–४ यी 
पनुरावेदक �ितवादीको छोरी नाताक� भएको र आ�नो 
बाबलेु आफूलाई गरकेो काय�बाट आ�नै इ�जत र 
च�र�मा दाग ला�ने गरी आ�नो िपता िव�� झ�ुा 
आरोप लगाएको भनी मा�न सिकने अव�था िमिसल 
�माणबाट देिखदैँन । यसै �ममा यी पनुरावेदक 
�ितवादीको सा�ी धन�साद ितवारीले �ितवादीको 
िजिकरलाई समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा बकप� गन� 
सकेको दिेखदैँन । यसबाहेक मौकामा बिुझएका च�� 
सावँा, उिम�ला अिधकारी र जीवनाथ अिधकारीलगायत 
व�तिु�थितका प�ुपा दाहाल, रचना राई र िललादेवी 
कोइरालाले अदालतमा बकप� गदा� मौकाको 
बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी बेहोरा लेखाएको िमिसल 
�माणबाट दिेखन आएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीको 
उ� इ�कारी खि�डत भएको देिख�छ ।

यी �ितवादी प�रवित�त नाम �यामले अिभयोग 
माग दाबीबमोिजमको कसरुज�य काय� गरकेो ठहर 

गरी िनजलाई जबरज�ती करणीको महलको ३(३) 
नं. अनसुार १०(दस) वष� कैद सजाय ह�ने र आ�नै 
नाबािलका छोरीलाई हाडनातािभ�को जबरज�ती 
करणी ह�दँा हाडनाता करणीको महलको १ नं. 
बमोिजम थप दस (१०) वष�को कैद सजाय ह�ने तथा 
�ितवादीबाट पीिडत ग–४ लाई चार लाख �पैया ँ
�ितपूित� भराइिदने ठहर गरी भएको स�ु झापा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसला अ�यथा मा�न िमलेन । 
उ� फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
तथा िनजतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी प�रवित�त नाम �यामलुाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) न�बरअनसुार 
१०(दस) वष� कैद सजाय ह�ने र आ�नै नाबािलका 
छोरीलाई हाडनातािभ�को जबरज�ती करणी ह�दँा 
हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप दस 
(१०) वष� कैद सजाय ह�ने तथा �ितवादीबाट पीिडत 
ग–४ लाई चार लाख �पैया ँ �ितपूित� भराइिदने 
ठह�याई स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७२।९।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.६

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CR-०४६१, लागु औषध (खैरो 
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. शेष इ�लाम िमयासमेत
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पिहलो ��नतफ� , �ितवादी शेष इ�लाम 
िमयाले सोझै अदालतमा उपि�थत भई आरोिपत 
कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेो दिेख�छ । 
सहअिभय�ु र�जन अिधकारी यादवले �ितवादी शेष 
इ�लाम िमयालाई िचि�दन भनी अदालतसम� बयान 
गरकेो देिख�छ । िमिसल संल�न कागजबाट �ितवादी 
इ�लाम िमया कसरुदार देिखने व�तिुन�ठ �माण फेला 
परकेो छैन । वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन िजिकर 
िलदँा �ितवादी रिहम अ�सारीले मौकामा बयान गदा� 
शेष इ�लामबाट लाग ुऔषध ख�रद गरी �याइिदएको 
भनी बताउनकुा साथै लाग ुऔषध स�चयको कसरुमा 
सािबत र�जन अिधकारी र लाग ु औषध सेवनको 
कसरुमा सािबत िनत�म दास प�रयारलाई सजाय 
गदा� �माणको आधारमा िलइएको बयानबाट नै पोल 
भएका शेष इ�लामलाई कसरुदार ठहर नग�रएको भनी 
िजिकर िलए तापिन उ� पोललाई समथ�न गन� �वत�� 
तथा व�तिुन�ठ �माण फेला नपरकेोले �ितवादी शेष 
इ�लाम िमयालाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

दो�ो ��नतफ�  िवचार गदा�, �ितवादी रिहम 
अ�सारीले �ितवादी र�जन अिधकारी र �ितवादी 
शेष इ�लाम िमयाको िचनजान गराइिदएको र 
�ितवादी र�जन अिधकारीले �ितवादी शेष इ�लाम 
िमयाबाट लाग ु औषध ख�रद गरकेो तथा �ितवादी 
रिहम अ�सारीले समेत मौकामा सािबत भई बयान 
गनु�का साथै स�ु अदालतबाट कसरु ठहर भएका 
िनत�म दास प�रयारले समेत पोल गरकेो अव�थामा 
सहअिभय�ुको पोललाई �माणमा िलई कसरुदार ठहर 
गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन �ितवादी 
रिहम अ�सारीले स�ु पसा� िज�ला अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेो 
देिख�छ । मौकामा पोल गन� �ितवादीह� िनत�म दास 
प�रयार र र�जन अिधकारीले अदालतसम� बयान 
गदा� �ितवादी रिहम अ�सारीको संल�नताको पिु�ट ह�ने 

त�य खलुाएको देिखदँैन । वादी नेपाल सरकारतफ� बाट 
�ितवादी रिहम अ�सारी मितयारको �पमा सलं�न 
भएको पिु�ट ह�ने व�तिुन�ठ �माण पेस गन� नसकेको 
ह�दँा �ितवादी रिहम अ�सारीलाई सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

ते�ो ��नतफ�  िवचार गदा�, अ�य �वत�� 
सबदु �माणको अभावमा सहअिभय�ुको पोलको 
भरमा कसरुदार ठह�याउन �य�ता सहअिभय�ुको 
पोल �वत�� र िव�सनीय ह�न आव�यक ह��छ, 
शङ्का�पद कसरुदार ठह�याउदँा अ�याय पन� स�दछ 
भ�ने ने.का.प. २०४६, िन.नं. ३९५९, अङ्क १० 
मा िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । खानतलासी 
मचु�ुकामा समेत �ितवादी शेष इ�लाम िमया र 
रिहम अ�सारीको घरबाट अपराधसगँ �माण ला�ने 
कुनै िचजव�त ु फेला नपरकेो अव�थाको िव�मानता 
छ । �ितवादीह� अदालतसम�को बयानमा �ितवादी 
रिहम अ�सारीको संल�नता खलुाउन सकेको अव�था 
छैन । सहअिभय�ुको पोललाई समथ�न गन� अ�य 
�वत�� �माणह�को अभावमा पोलको भरमा मा� 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायको �ि�बाट उिचत नह�दँा 
�ितवादीह� शेष इ�लाम िमया र रिहम अ�सारीलाई 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७४ साल पसु २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६७-CR-०६४६, ०६८-
CR-०४९२, डाँका, कुमार लामा िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. कण�बहादुर तामाङसमेत

��ततु म�ुाको िमिसल संल�न कागजात 
हेरी �ितवादीह�म�ये कुमार लामाको स�ब�धमा 
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िवचार गदा� कण�बहादरु तामाङको सरुाक�को आधारमा 
पूव�योजनाअनसुार िमित २०६४।९।२३ गते रातको 
अ.१९:०० बजेको समयमा अ� �ितवादीह�समेतको 
सहमितमा काठमाड� िज�ला िव�ण ु गा.िव.स. वडा 
नं.४ ि�थत ह�रबहादरु खड्काको घरमा धा�रलो 
हितयारसमेत िलई गई जाहेरवालालगायत िनजका 
प�रवारलाई िनय��णमा िलई घर कोठामा रहेको 
दराजह�समेत खोली नगद तथा धनमालह� 
जबरज�ती डाकँा गरी लगेको हो भनी अनसु�धान 
अिधकारीसम� सािबती बयान िदएको पाइ�छ । 
यसबाट िनज �ितवादी उ� वारदातमा संल�न भएको 
देिख�छ । साथै िनज �ितवादीको शरीर तलासी िलदँा 
चोरी �याएका नगद तथा धा�रलो हितयारसमेत िनजको 
साथमा बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखन आउने ।

वादीबाट �ितवादी कण�बहादरु लामा 
डाकँा वारदातमा सलं�न रही कसरु गरकेो �मािणत 
ह�ने त�यगत आधार �माण ��ततु गन� सकेको 
अव�थासमेत देिखएन । �ितवादी कण�बहादरु लामा 
डाकँा वारदातमा सलं�न नरहेको आधारसमेतबाट 
डाकँा अिभयोगबाट �ितवादी कण�बहादरु लामाले 
सफाइ पाएको कानूनबमोिजम िमलेकै देिखने ।

अब डाकँा भएको भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको दफा नं. ६ को कानूनी 
�यव�था हेदा� , “चार जनाभ�दा बढ्ताको जमात भई 
जबरज�ती चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसगँ 
वा हातहितयार िलई उठाई छाडी वा ह�लह��जत गरी 
चोरी गरकेो डाँका गरकेो ठहछ�” भनी ऐनले तोकेको 
देिखदँा �ितवादीह� मनोज तामाङ, कण�बहादरु 
तामाङ, सरुशे लामा, कुमार लामा र कण�बहादरु 
लामासमेत ज�मा ५ जना भएकामा �ितवादी 
कण�बहादरु लामा उ� वारदातमा संल�न नभएको 
आधार कारणबाट िनजले सफाइ पाएको अव�थामा 

बाकँ� �ितवादीह� मनोज तामाङ, कण�बहादरु तामाङ, 
सरुशे लामा र कुमार लामासमेत ज�मा चारजना मा�ले 
चोरीको वारदात गरकेो अव�थामा डाकँा गरकेो भ�न 
िम�ने नदेिखने । ��ततु म�ुामा �ितवादीह� मनोज 
तामाङ, कण�बहादरु तामाङ, सरुशे लामा र कुमार 
लामाउपर मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं. 
को कसरु अपराधमा ऐ. १४(२) नं. बमोिजम जनही 
१ मिहना १५ िदन कैद र �.१,०७,५२६।- ज�रवाना 
भई ज�रवानाबापतसमेत कैद ह�नेमा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ३८(१) नं. बमोिजम ४ वष� मा� कैद ह�ने 
र �ितवादी कण�बहादरु तामाङको उमेर १५-१६ 
वष�को भ�ने देिखदँा �ितवादी कण�बहादरु तामाङलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १३(३) 
बमोिजम उि�लिखत कैद सजायको आधा सजाय 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।२।२५ को फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः अ�य �ितवादीह� मनोज तामाङ, 
कण�बहादरु तामाङ, सरुशे लामा र कुमार लामाउपर 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. १४(२) नं. बमोिजम जनही १ मिहना 
१५ िदन कैद र �.१,०७,५२६।- ज�रवाना भई 
ज�रवानाबापत कैद गदा� चोरीको महलको दफा २७ 
नं. अनसुार १० वष� कैद गन�गरी भएको हदस�म केही 
उ�टी गरी मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३८(१) नं. 
बमोिजम ४ वष� मा� कैद ह�ने र �ितवादी कण�बहादरु 
लामालाई कसरुबाट सफाइ िदई �ितवादी कण�बहादरु 
तामाङलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा १३(३) नं. बमोिजम उि�लिखत कैद सजायको 
आधा सजाय ह�ने भनी िमित २०६५।३।३० मा भएको 
फैसला सदर ग�रएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।२।२५ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न 
इित संवत् २०७४ साल पसु २ गते रोज १ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०२९१, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. अजमत अली साह

�माण ऐन, २०३१ को उ� �यव�थाको 
स�दभ�मा ��ततु म�ुाको त�यगत अव�थालाई हेदा� 
��ततु म�ुाको जाहेरवालाह�लाई �ितवादीले िमित 
२०७२।८।६ गते ग�रिदएको जाहेरी दरखा�तसाथ 
पेस भएको िलखत �हरी काया�लय बािहर �याि�टनमा 
भएको देिखदँा उ� िलखत �हरी काया�लयमा भएको 
भ�ने देिखन आयो । �हरी काया�लय बािहर �याि�टनमा 
भएको कागजलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) 
बमोिजम �माणको �पमा �हण गन� िम�ने दिेखन 
नआउने ।

कागज गराएको ठाउ ँ कागजको 
�कृितसमेतलाई िवचार गदा� र �वयम् पीिडत भिनएका 
जाहेरवालाह�म�ये अ�दलु क�रमले वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा आई बकप� गदा� िलखत भएको 
भिनएको िदन, समय, िमितमा आफू नेपाल सरहदिभ� 
नभई भारतको म�य-�दशेको इ�दोर भ�ने ठाउमँा 
िथय� । िलखत कहा ँकसरी बनाएको हो मलाई थाहा 
छैन । िलखत गराएपिछ आ�नो साढुभाइले फोन गरी 
बोलाए पिछ मा� आफू आएको भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ भने अका� जाहेरवाला महमद तफैुलले रकम 
गाउमँा िदई �ितवादीलाई प�ाउ गरी �हरीमा �याई 
बझुाई बािहर �याि�टनमा �याई तयार ग�रएको 
कागजमा सहीछाप गराएको हो र उ� कागज 
गराइसकेपिछ जाहेरी िदएको हो भनी बकप� गरकेो 
देिखएबाट वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी रकम 
िलएको भ�ने कुरा खि�डत ह�न आएको देिख�छ । 
साथै िलखत नै सही साचँो बेहोराको समेत नदिेखएको 
र िलखत बनाउदँा �हरीको डर, �ास देखाई 
अनिुचत �भावमा पारी गराएको भ�ने कुरा पीिडत 
जाहेरवालाह�कै बकप�बाट देिखन आउछँ । अ� 

नै �यवहारको रकमको स�ब�धमा कारबाही गराउन 
सिजलोको लािग वैदेिशक रोजगारको िलखत बनाई 
सरल बाटो अवल�बन गरी यी �ितवादीलाई दःुख िदई 
रकम असलुउपर गन� वैकि�पक बाटो अवल�बन गरकेो 
देिखन आयो । यी �ितवादीले वैदिेशक रोजगारको 
लािग नै रकम िलएको कुरालाई पिु�ट �मािणत ह�ने गरी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार शंकारिहत 
तवरले ठोस त�यय�ु �माणह�बाट �मािणत गराउन 
सकेको पाइदँैन । अिभयोग दाबी लगाउन ुमा� अिभयोग 
�मािणत गन� आधार ब�न स�दैन । सोको लािग 
व�तिुन� शंकारिहत तवरबाट �मािणत गनु�पन� ।

�ितवादीले अनसु�धान अिधकृत तथा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� बयान गदा�समेत 
आफूले आरोिपत कसरु नगरकेो र कागजसमेत �हरी 
काया�लयको �याि�टनमा गराएको भनी इ�कारी बयान 
गनु�का साथै िनजले महमद ह�सेनलाई रकम बिुझिलई 
ग�रिदएको िलखतबाहेक अ�य �माणको अभाव 
देिख�छ । उि�लिखत अव�थामा उ� कागजको 
आधारमा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
बमोिजमको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम सजाय 
गन� िम�ने नदेिखदँा �ितवादी अजमत अली साह भ�ने 
अजमत अली साहले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
जाहेरवाला अ�दलु क�रम र महमद तफैुलले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा गरकेो बकप�, �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकृत तथा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� गरकेो इ�कारी बयान तथा रकम 
बिुझिलई ग�रिदएको िलखतबाहेक अ�य �माणको 
अभाव रहेकोलगायतका िमिसल संल�न आधार 
�माणबाट �ितवादी अजमत अली साह भ�ने अजमत 
अली साहले वैदेिशक रोजगार कसरु गरकेो पिु� भएको 
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नदेिखदँा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७३।०८।२७ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-१०७०, ११३६, 
वैदेिशक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. अमजत 
अली साह भ�ने अजमत अली साह

�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउछुँ भनी रकम िलई भनेबमोिजम 
रोजगारमा पिन नपठाएको र रकमसमेत िफता� 
नगरकेो भ�ने जाहेरवालाह�को िकटानी जाहेरी र 
जाहेरवालाह�को बकप�लाई जाहेरवालाम�येका 
अम�िदन ओ�टा, सिफ उ�लाह र महमद आलम 
वो�तालाई यी �ितवादीले ग�रिदएको िलखत र सो 
िलखतमा उि�लिखत वैदेिशक रोजगारका लािग कतार 
पठाउन रकम िलएको भ�ने बेहोराले पूण��पमा समथ�न 
गरकेो देिखने । 

�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलई, भनेबमोिजम 
रोजगारमा नपठाएको तथा जाहेरवालाह�लाई 
�ितवादीले िलखतसमेत ग�रिदएको अव�था 
छ । �ितवादीले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण 
र अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गदा� आफूले 
जाहेवालाह�लाई निचनेको, महमद ह�सेनसगँ तरकारी 
�यापारका लािग ऋण सापटबापत रकम िलएको ह� ँभनी 
रकम िलएकोतफ�  �वीकार गरकेो देिख�छ भने रकम 
िलई कागज ग�रिदएकोसमेत दिेखन आएको छ । उ� 
िलखत जबरज�ती गराएको भ�नेसमेतका िजिकर 
िलएको भए तापिन सो बयानलाई पिु� वा समथ�न गन� 
कुनै �माण �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ अनसुार 
पेस गन� सकेको देिखदँनै । साथै यी �ितवादी वैदेिशक 

रोजगार �यवसाय गन� इजाजत �ा� �यि� भएको 
पिन देिखदैँन । कसैलाई वैदिेशक रोजगारमा लगाई 
िद�छु भनी झ�ुो आ�ासन िदई वा �लोभन देखाई 
वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने उ�े�यले कुनै रकम 
िलनेसमेतका काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ िवपरीतका कसरुज�य अपराध 
भएको, �ितवादीले जाहेरवालाह� अम�िदन ओ�टा, 
सिफ उ�लाह वा�ता र महमद आलम वो�तालाई 
वैदेिशक रोजगारमा कतार मलुकुमा पठाउन भनी 
रकम िलएको पिु� भएको तथा �ितवादीसगँ वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय गन� इजाजत �ा�समेत नभएको 
ह�दँा �ितवादी अमजत अली साह भ�ने अजमत अली 
साहबाट जाहेरवालाह� अम�िदन ओ�टा, सिफ 
उ�लाह र महमद आलम वा�तालाई अिभयोगप� 
मागदाबीबमोिजमको िबगो र हजा�नासमेतको ज�मा 
रकम �.६,७५,०००।- (छ लाख पचह�र हजार 
�पैया)ँ �ितवादीबाट भराई पाउने ठह�याएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । जाहेरवालाम�येका शेख म�ुताकलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन भनी �ितवादीले रकम िलएको कुरा 
जाहेरीमा उ�लेख गर ेतापिन रकम िलएको तथा िदएको 
कुरालाई पिु� गन� गरी कुनै �माण पेस ह�न आएको 
देिखदँनै । एउटै जाहेरीमा बेहोरा उ�लेख गर ेतापिन सो 
कुरालाई समथ�न ह�ने गरी त�यगत व�तिुन� आधार 
�माणबाट �मािणत ह�नपुद�छ तर सोस�ब�धी कुनै 
िलखत कागज िमिसल संल�न भएकोसमेत देिखदँनै । 
यस अव�थामा जाहेरवालाम�येका शेख म�ुताकलाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी यी �ितवादीले रकम 
िलई नपठाएको भ�ने जाहेरवालाको भनाइ शंकारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी अमजत अली साह भ�ने अजमत अली 
साह वैदिेशक रोजगार �यवसाय गन� अनमुित निलई 
जाहेरवालाह� अम�िदन ओ�टा, सिफ उ�लाह र 
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महमद आलम वो�तालाई वैदिेशक रोजगारमा पठाउछुँ 
भनी रकम िलई िलखतसमेत गरी भनेबमोिजम रोजगारमा 
नपठाउनेसमेतका काय� वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ िवप�रत कसरुज�य अपराध भएको 
देिखएकोले �ितवादी अमजत अली साह भ�ने अजमत 
अिल साहलाई ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोिजम १।६।० 
(एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- (एक 
लाख पचास �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाह�को 
िबगो र हजा�नाबापतको रकमको हकमा जाहेरवालाह� 
अम�िदन ओ�टा, सिफ उ�लाह र महमद आलम 
वो�ताले अिभयोगप� मागदाबीबमोिजमको िबगो र 
हजा�नासमेतको ज�मा रकम �.६,७५,०००।- (छ 
लाख पचह�र हजार �पैया)ँ �ितवादीबाट भराई 
पाउने ठह�याई अका� जाहेरवाला शेख जिहरको िबगो 
र हजा�नाबापतको रकम �माणको अभावमा अिभयोग 
मागदाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७३।०८।२७ को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-CR-१५०१ र ०७२-CR-१५०१, 
सामािजक सरु�ा भ�ा िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. महे�� म�डल र महे�� म�डल िव. 
नेपाल सरकार

��टाचार िनवारण ऐनको दफा १७ मा भएको 
�यव�थालाई हेदा�, रा��सेवकले नेपाल सरकार वा 
साव�जिनक सं�थाको स�पि� लापरवाही वा बदिनयत 
गरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा द�ुपयोग गर ेगराएमा 

वा मासेमा वा िनजी �योगका लगाएको अव�थामा 
मा� िनजलाई कसदुार ठहर गन� िम�ने देिख�छ भने 
रा��सेवकले बदिनयतपूव�क साव�जिनक स�पि�को 
हािन नो�सानी वा द�ुपयोग गरकेो वा मासेको वा िनजी 
�योगमा लगाएको पिु�ट नभएस�म यस दफाबमोिजम 
सजाय गन� िम�नेसमेत नदेिखने ।

यसरी �ितवादीले सामािजक सरु�ाबापत 
नाग�रकलाई िववरण गनु�पन� रकम िलने खाने िनयतले 
स�बि�धत नाग�रकलाई िवतरण नगरी आफँैले भरपाइमा 
�या�चे सहीछाप गरी उ� रकम िहनािमना गरकेोले 
��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी आरोप मागदाबी भए तापिन िनजउपर 
भ�ा पाउने कसैको पिन उजरुी परकेो दिेखदँैन । वादी 
नेपाल सरकारतफ� बाट यो यो नाग�रकको सामािजक 
सरु�ाबापतको भ�ा यी �ितवादीले िहनािमना 
गरकेा ह�न् भनी खलुाउन सकेकोसमेत देिखएन । यी 
�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतमा 
बयान गदा�समेत आफूले पे�क� िलएको सामािजक 
सरु�ा भ�ाको रकम स�बि�धत �यि�ह�लाई 
बझुाइसकेको भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो अव�था छ । त�कालीन गा.िव.स. सिचवले यी 
�ितवादीले बझेुको सामािजक सरु�ा भ�ा स�बि�धत 
�यि�ह�लाई बझुाएको र उ� समयमा �ितवादीले 
उ� रकम िहनािमना अिनयिमत गरी िलए, खाए भनी 
कसैको उजरुी तथा गनुासोसमेत आएको िथएन भनी 
�ितवादीले गरकेो इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
बयान गरकेो दिेख�छ । सामािजक सरु�ा भ�ा पाउने 
नाग�रकह� उ� गा.िव.स.कै बािस�दा ह�ने भएकोले 
अनसु�धान ह�दँाका बखत उ� �यि�ह�म�ये 
कसैसगँ पिन स�पक�  नै गन� नस�ने अव�थासमेत 
देिखदँनै । उ� सामािजक सरु�ा भ�ाको रकम पाएको 
वा नपाएको भ�ने स�ब�धमा स�बि�धत �यि�बाट नै 
यथे�ट कुरा प�ा ला�न स�ने अव�था ह�दँाह�दँ ै पिन 
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अनसु�धानको �ममा पीिडत �यि�ह�लाई ब�ुद ै
नबझुी ��ततु म�ुा दायर भएको देिख�छ भने वादी 
नेपाल सरकारले सामािजक सरु�ा भ�ा नपाउने 
�यि�ह�को नाम ठेगाना केही खलुाएकोसमेत 
देिखदँैन । यी �ितवादीले आफूले बझेुको सामािजक 
सरु�ा भ�ाको रकम स�बि�धत �यि�ह�लाई 
बझुाइसकेको भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो, सामािजक सरु�ा भ�ा आफूह�ले नपाएको 
भनी कसैले उजरु गरकेोसमेत नदेिखएको र वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट समेत �ितवादीले �यि�ह�को 
सामािजक सरु�ा भ�ाको रकम िहनािमना गरकेा ह�न् 
भनी खलुाउन नसकेको अव�थामा साव�जिनक सरु�ा 
भ�ा पाउने �यि�ह�लाई ब�ुदै नबझुी ितनीह�ले उ� 
भ�ाबापतको रकम पाएनन् भनी अनमुानको भरमा 
उ� रकम यी �ितवादीले िहनािमना गरी आरोिपत 
कसरु गरकैे ह�न् भनी भ�न स�ने अव�था िव�मान 
नदेिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
फौजदारी म�ुामा �ितवादीको कसरु �मािणत गन� 
भार वादीको ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । फौजदारी 
म�ुामा शंकाको सिुवधासमेत अिभय�ुले नै पाउछँ । 
िमिसल सलं�न कागज �माणबाट शकंारिहत तवरबाट 
कसरुदार नदेिखएस�म अिभय�ुलाई कसरुदार ठहर 
गन�समेत निम�ने ।

कुनै पिन �यि�लाई ��टाचारअ�तग�तको 
कसरुमा सजाय गन�को लािग िनजले बदिनयतपूव�क 
��टाचार गरकेो भ�ने िववादरिहत त�रकाले पिु�ट 
भएको ह�नपुछ�  । ��टाचारको कसरु कायम ह�न सरकारी 
स�पि� बदिनयतपूव�क िलने खाने उ�े�यले िहनािमना, 
हािन नो�सानी द�ुपयोग तथा िनजी �योगमा �याएको 
��ट �पमा देिखन ुपद�छ । िमिसल संल�न कागजातबाट 
��टाचार गरकेो शकंारिहत तवरबाट पिु�ट नभएस�म 
केवल शंका र अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर 
गन�समेत निम�ने ।

िववेिचत आधार, �माणबाट यी �ितवादी 
महे�� म�डलले नाग�रकलाई िवतरण गनु�पन� 
सामािजक सरु�ा भ�ाबापतको रकम िलनेखाने 
उ�े�यले स�बि�धत �यि�लाई नबझुाई िहनािमना 
गरी आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने आरोप मागदाबी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट त�यय�ु �माण पेस 
गरी पिु�ट गन� सकेको नदेिखएकोले केवल अनमुान र 
शकंाको भरमा ��टाचारज�तो म�ुामा कसरुदार ठहर 
गन� िम�ने नदेिखदँा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा 
आरोप मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अब �ितवादीलाई ��टाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजम ३ (तीन) मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसला िमले निमलेको स�ब�धमा िवचार गदा�, 
��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को उ� दफा ८(३) 
मा “भएको कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै रा��सेवकले 
बदिनयतपूव�क सरकारी वा साव�जिनक स�पि�को हािन 
नो�सानी गरेगराएको अव�थामा मा� यो दफाबमोिजम 
सजाय ह�न स�ने अव�था देिखयो । तर ��ततु म�ुामा 
�ितवादीले सामािजक सरु�ा भ�ाबापतको रकम 
नाग�रकलाई िवतरण गनु�पन�मा स�बि�धत �यि�लाई 
नबझुाई बदिनयतपूव�क आफूले िलनेखाने उ�े�यले 
िहनािमना गरकेो कुरा िमिसल संल�न कुनै ठोस सबतु 
�माणबाट नदेिखदँा िनजले ��टाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ८(३) बमोिजमको  कसरु गरकेो भनी 
मा�न िम�ने नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादीले सरकारी वा साव�जिनक स�पि� 
बदिनयतपूव�क हािन नो�सानी गराएकोसमेत िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको नदेिखदँा 
यी �ितवादीलाई ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८(३) बमोिजम ३ (तीन) मिहना कैद सजाय 
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ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७२।३।२१ को फैसलासमेत िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-CR-०४१५, स�चालनमा नरहेको 
िव�ालय स�चालनमा रहेको भनी सरकारी अनदुानको 
रकम िहनािमना तथा द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. लालबाबु रायसमेत

राि��य अनसु�धान िज�ला काया�लयको 
िमित २०७०।१२।१० को िव�ालय स�चालनमा 
रहेको प�, �ितवादीको बयान तथा िनजको सा�ीको 
बकप�समेतबाट हंस जनता �ाथिमक िव�ालय 
स�चालनमा रही क�ा ३ स�म पठनपाठन भएको 
देिखन आयो । यसरी राि��य अनसु�धान िज�ला 
काया�लय सला�ही, मलंगवाको प�, �ितवादीह�को 
बयान, �ितवादीका सा�ीको अदालतसम�को 
बकप�समेतबाट हंस जनता �ाथिमक िव�ालय, 
िसमरा स�चालनमा रहेको भनी दिेखन आउने ।

अब आरोपप�मा उ�लेख भएअन�ुप 
�ितवादीह�ले सरकारी रकम �.२,४९,०५२।- 
िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो हो वा सो रकम बे�ज ु
हो भ�नेतफ�  िवचार गदा�, िमित २०७१।५।२४ मा 
िज�ला िश�ा काया�लय सला�ही, मलंगवा च.नं. ७२५ 
को प�मा हसं जनता �ाथिमक िव�ालयलाई बे�ज ु
रकम दािखला गन� भनी प�ाचार भएको िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखयो । सोहीअन�ुप िज�ला िश�ा 
काया�लय सला�ही, मलंगवाको िमित २०७१।९।१३ को 
प�मा रकम दािखला भएको स�ब�धमा भनी प�ाचार 
भएको दिेखयो । उ� प�मा हंस जनता �ाथिमक 

िव�ालय, िसमराको च�ती िहसाब नं. १९५८७ 
मा िनकासा भएको रकम �.४,४९,६९२.३८।- 
नेपाल ब�क िलिमटेड, मलंगवा शाखामा रहेको खाता 
क-१-१-००१ काया�लयको कोड न�बर १९-
३५०-०१ को राज�व िशष�क न�बर १५११२ मा 
रकम िफता� गरकेो भौचर नं.२५१८१०७६, िमित 
२०७०।११।२८ मा �.२,००,०००।- (दईु लाख) 
र भौचर नं.२५९२७७२६ िमित २०७१।९।९ गतेमा 
�.२,४९,०५२।- (दईु लाख उना�चास हजार बाउ�न 
�पैया)ँ ज�मा गरकेो पेस ह�न आएको बेहोरा �मािणत 
ग�र�छ भनी उ�लेख भएको देिखयो । यसरी िज�ला 
िश�ा काया�लयबाट नै बे�ज ुरकम दािखला गन� भनी 
भएको प�ाचारअन�ुप �ितवादीबाट रकम दािखला 
भएको िज�ला िश�ा काया�लयको प� एवं िमिसल 
सलं�न कागजातबाट बे�ज ुनै रहेको दिेखन आउने ।

वादीले स�चालनमा नभएको िव�ालयको 
नाममा नेपाल सरकारबाट अनदुान रकम �ा� गरी 
सो रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भनी िजिकर 
िलएको तर �ितवादी प�ले िव�ालय स�चालनमा 
नै रहेको, नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुानको रकम 
बे�जकुो �पमा रहेकोले सो रकम नेपाल सरकारलाई 
नै िफता� गरकेो भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । 
उि�लिखत अव�थालाई िवचार गदा� सव��थम 
��ाचार र बे�जकुो बारमेा �प� ह�नपुन� दिेखयो । 
सो स�दभ�मा हेदा�, बे�ज ु रकम कुनै पिन स�ंथा वा 
�यि�लाई कुनै उ�े�य �ाि�को लािग िदइएको अि�म 
पे�क� �व�प पे�क� �दान ग�रएको रकम िबल, 
भरपाइ र खच� आय-�यय भ�ुानी गदा� नपगु रकमलाई 
जनाउछँ । �य�तै आिथ�क काय�िविध ऐन, २०५५ 
को दफा २(द) मा “बे�जु भ�नाले �चिलत 
कानूनबमोिजम पु�याउनपुन� रीत नपु�याई कारोबार 
गरकेो वा रा�नुपन� लेखा नराखेको तथा अिनयिमत 
वा बेमनािसब त�रकाले आिथ�क कारोबार गरकेो भनी 
लेखा परी�ण गदा�  औ�ंयाइएको वा ठह�याइएको 
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कारोबार” भनी बे�जकुो प�रभाषा गरकेो देिख�छ । 
तर ��ाचार ह�नको लािग सरकारी स�पि� �यि�गत 
िहत वा फाइदा प�ुयाउनको लािग �योग ग�रएको 
ह�नपुद�छ । �य�तै ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ हेदा� "कुनै रा��सेवकले आ�नो ओहदाको 
वा सोस�ब�धी कत��य पालना गदा� नेपाल सरकार 
वा साव�जिनक स�ंथाको स�पि�को लापरबाही 
वा बदिनयत गरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा 
दु�पयोग गर ेगराएमा वा मासेमा वा िनजी �योगमा 
लगाएमा िनजलाई कसरुको मा�ाअनुसार दफा ३ 
बमोिजमको सजाय ह�ने छ र �यसरी िहनािमना, 
हािन नो�सानी वा दु�पयोग गरकेो वा मासेको वा 
मा�न िदएको स�पि� पिन िनजबाट असुलउपर 
ग�रने छ ।” यसरी हेदा� ��ाचार ह�नको लािग आ�नो 
�यि�गत िहतको लािग सरकारी स�पि� लापरबाही वा 
बदिनयत गरी िहनािमना, हािन नो�सानी वा द�ुपयोग 
गरकेो ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले 
अनदुान �व�प िनकासा भएको रकम िलएको 
रकम िनजह�ले बदिनयतपूव�क �पमा िहनािमना 
गरी गैरकानूनी �पमा खच� नगरकेो र िनकास भई 
खच� ह�न नसकेको रकम �ितवादीह�ले स�बि�धत 
खातामा ज�मा ग�रसकेको देिखयो । यसरी उि�लिखत 
प�रभाषासमेतबाट �ितवादीह�ले िव�ालयको नाममा 
�ा� गरकेो अनदुानको रकम बे�ज ुरहेको र सो रकम 
राज�व खाता क-१-१-००१ मा दािखला ग�रसकेको 
अव�थामा �ितवादीह�ले िव�ालयलाई �ा� अनदुान 
रकम बदिनयत िचताई खच� गरी ��ाचारज�य कसरु 
गरकेो भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा पिन नेपाल सरकार�ारा 
स�चालनमा रहेको िव�ालयले िनमा�ण काय�बापत 
िनकासा पाएको अनदुान रकम अिनयिमत �पमा खच� 
गरकेो भनी अनदुान िदने सरकारी िनकायले बे�ज ु
रकम दािखला गन� प�ाचार गरकेो र बे�ज ु भएको 
रकम िव�ालयले राज�व खाता क-१-१-००१ मा 

ज�मा गरी असलु भइसकेको दिेखयो । यसथ� उ� 
त�यह�बाट ��यथ�ह�ले िव�ालय नै �थापना 
नगरी ��ाचार िनवारण ऐनको दफा १७ बमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने नदिेखदँा वादी नेपाल सरकारको 
�ितवादीउपरको  ��ाचार आरोप मागदाबी प�ुन स�ने 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, �माण र 
निजरसमेतबाट हंस जनता �ाथिमक िव�ालय, िसमरा 
स�चालनमा रहेको र �ितवादीह�को काय� ��ाचार 
नभई बे�जअु�तग�त रहेको देिखदँा �ितवादीह�ले 
दाबीको कसरु गरकेो भ�न िम�ने अव�था नभएकोले 
यी �ितवादीह� लालबाब ु राय यादव र िव�दकुुमारी 
यादवले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७२।२।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी आन�दमोन 
भ�राई, ०७२-CR-०५६६, वैदिेशक रोजगार, नेपाल 
सरकार िव. सिंजवकुमार साह

�ितवादी संजयकुमार साहले जाहेरवालालाई 
रोजगारीको लािग बेलायत पठाइिद�छु भनी रकम 
िलएको र बेलायत नपठाई िलएको रकम िफता� 
नगरकेोले वैदेिशक रोजगार कसरुमा कारबाही ग�रपाउ ँ
र िलएको रकम �ितपूित� िदलाई पाउ ँ भनी जाहेरी 
िदएकोमा अनसु�धानको िसलिसलामा जाहेरवालाले 
यी �ितवादीबाट रकम िफता� पाइसकेको ह�दँा जाहेरी 
िफता� पाउ ँ भनी िनवेदनसमेत िदएको देिख�छ । 
यी �ितवादीले आफूले वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन पिन नगरकेो, जाहेरवाला रामकृ�ण िधताल 
र राकेश �े�ीसगँबाट घर �यवहार चलाउनको लािग 
रकम िलएको ह� ँ । वैदेिशक रोजगारीको लािग िलएको 
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होइन । मलाई जबरज�ती वैदिेशक रोजगारीको कागज 
गराएका ह�न् । जाहेरवालासगँ िलएको रकम िफता� 
ग�रसकेको छु भनी अनसु�धान �ममा तथा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा कसरुमा पूण� इ�कार गरी 
बयान गरकेो देिखने ।

�ितवादीका सा�ी राजे�� साहले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा �ितवादी सिंजवकुमार साह 
वैदेिशक रोजगारी �यवसायी होइनन् िनजले घर �यवहार 
चलाउनका लािग रकम िलएको हो भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । वादी नेपाल सरकारको अिभयोगप�मा नै 
जाहेरवालाले �ितवादीबाट रकम िफता�  पाइसकेकोले 
दफा ४३ बमोिजम सजाय ह�न र िबगोको हकमा िफता� 
पाएको भ�ने जाहेरवालाको िनवेदन र सो िनवेदन 
सनाखतसमेत गरकेो ह�दँा िबगोमा दाबी निलएको भनी 
उ�लेख भई आएको देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम वादी दाबी �मािणत गन� दािय�व 
यी वादी नेपाल सरकारको रहेको स�दभ�मा नेपाल 
सरकारका सा�ीह� उपि�थितको लािग पटकपटक 
ताकेता गदा� पिन उपि�थत गराएको र अिभयोग खि�बर 
गराएको दिेखएन । य�तो अव�थालाई �ितवादीउपरको 
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पिु� गराउनपुन� सो गन� 
सकेको देिखदँैन । जाहेरवाला �वयंले आ�नो रकम 
िफता� पाइसकेकोले जाहेरी िफता�  पाउ ँ भनी िनवदेन 
िदएको र �ितवादीले पिन जाहेरवालासगँ िलएको रकम 
घर �यवहार चलाउन िलएको र जाहेरवालालाई िफता� 
िदइसकेको हो भनी कसरुमा इ�कार गरी बयान गरकेो 
देिखदँा �ितवादीले िलएको रकम असलुउपर भएको 
र वादी प�ले पिन यी �ितवादीले जाहेरवालासगँ 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिद�छु भनी रकम िलएको 
हो भ�ने कहीकँतैबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा यी 
�ितवादीलाई अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, �माण र कारणबाट 

यी �ितवादीउपरको अिभयोग माग दाबी नप�ुने गरी 
स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१।१२।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल भा� १४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७४-WO-०१२७, परमादशे, सुजन माक िव. 
पूवा��चल िव�िव�ालय, िवराटनगरसमेत

िमित २०७४।४।४ गतेका िदन काि�तपरु 
दैिनक पि�कामा पूवा��चल िव�विव�ालय, िव�ान 
तथा �िविध / सङ्कायअ�तग�त आङ्िगक एवं 
स�ब�धन �ा� �या�पस कलेजह�मा Bachelor in 
Civil Engineering, Bachelor in Computer 
Engineering लगायतका शैि�क काय��मह�मा 
�वेश परी�ाको आवेदन फारम भन�स�ब�धी सूचना 
�कािशत ग�रयो । सो सूचनाअनसुार �वेश परी�ाको 
सामा�य द�तरुतफ�  आवेदन फाराम भराउने अि�तम 
िमित २०७४।५।२ र दो�बर द�तरुतफ�  २०७४।५।८ 
गतेस�मको समय सीमा तोिकएकोमा अ�य कारणबाट 
उ� समयाविधलाई िमित २०७४।५।९ गते सामा�य 
द�तरु कायम गरी र �यसपिछ २०७४।५।१४ 
गतेस�म थप द�तरु िलई �वेश परी�ा आवेदन फाराम 
भन� भराउनका लािग भनी िमित २०७४।५।२ गते 
पनुः काि�तपरु पि�कामा नै पूरक सूचना �कािशत 
ग�रयो । सोही सूचनाअन�ुप िनवेदक कलेजले 
ज�मा ९८४ जना परी�ाथ�ह�बाट �वेश परी�ा 
श�ुकसिहतको आवेदन फारामह� िमित २०७४।५।९ 
गते श�ुबार साझँ ५ बजेस�म बझुी िलएको र िमित 
२०७४।५।११ गते आइतबार िदनको २ बजेिभ�ै 
िनवेदक कलेजको च.नं. २६७/०७४/०७५, िमित 
२०७४।५।११ गतेको प�सिहत िवप�ी पूवा��चल 
िव�विव�ालय, काठमाड� स�पक�  काया�लय, 
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िसनामंगलमा बझुाउन पगेुकोमा दो�बर द�तरु ला�ने 
भनी नबझुी िमित २०७४।५।१२ गते िवप�ी पूवा��चल 
िव�विव�ालय, काठमाड� स�पक�  काया�लय, िसनामंगल, 
काठमाड�का कम�चारी�ारा “२०७४।५।११ को ब�क 
भौचर भएकोले फारम िफत�” भ�ने बेहोरासिहत 
िनवेदक कलेजलाई िफता� गरबेाट िवप�ीले गैरकानूनी 
�पमा दो�बर द�तरु िलन खोजेको साथै िवप�ीह�का 
काम कारबाहीबाट आवेदक परी�ाथ�ह� परी�ा िदन 
पाउने हकबाट वि�चत ह�ने ह�दँा सो काय� गन� नपाउने 
गरी परमादेशलगायत उपय�ु आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको मागदाबी रहेको दिेखने ।

अब िनवेदकको िनवेदन मागदाबीको 
स�दभ�मा िवचार गदा� िनवेदकले िमित २०७४।५।११ 
गते आइतबार आवेदन फारामबापतको रकम 
बझुाएकोमा िमित २०७४।५।१२ गते िवप�ी 
पूवा��चल िव�विव�ालय, काठमाड� स�पक�  काया�लय, 
िसनामंगलका कम�चारी�ारा “२०७४।५।११ को 
ब�क भौचर भएकोले फाराम िफत�” भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरी फाराम िफता� गरकेोमा िनवेदक 
कलेजले िमित २०७४।५।१४ मा निबल ब�कमा 
दो�बर द�तरु बझुाइसकेको िमिसल संल�न ब�कको 
भौचरबाट दिेखयो । यसरी यस अदालतबाट िमित 
२०७४।५।१५ मा अ�त�रम आदशे जारी ह�नअुिघ नै 
िनवेदकले िव�ाथ�ह�को आवेदन फारामबापतको 
रकम बझुाई भना�समेत भइसकेको देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने हो, होइन भ�ने 
िवषयमा िवचार ग�ररहन ुनपन� ।

अतः �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । साथै 
यस अदालतबाट िमित २०७४।५।१५ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृतः- सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई 
इित संवत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-CI-०१९६, अंश, हजरतअिल 
बागवान धोबी िव. म�तान धोबीसमेत

मालपोत काया�लय, बिद�याबाट पा�रत 
भएको बकसप�को िलखतबाट २०५९ सालको दे.नं. 
३९०/२३ को अशं म�ुामा िमित २०६१।१२।२९ मा 
भएको फैसला नै द�ड सजायको ४६ नं. बमोिजमको 
�ि�याबाट काया��वयन भई अंश छुट्याउने काय� भएको 
नभए तापिन यी पनुरावेदक / वादीका िपता इ�माइल 
धोबीले आ�ना दाज ुम�तान धोबीबाट अंशबापत ज�गा 
छुट्याई िलएको देिखयो । उ� िलखतमा “अदालतबाट 
समते आधाआधा िह�सा लागेको ह�दँा सव��च 
अदालतमा िदएको अनुमित म�ुामा असर नपन� गरी” 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको र िमित २०६१।१२।२९ 
को फैसलाले ब�डा ह�नपुन� भनी उ�लेख गरकेो ज�गा 
र हा.ब. िलखतमाफ� त इ�माइलले म�तानबाट �ा� 
गरकेो ज�गा एकै अथा�त् िज�ला बिद�या, मथुराह�र�ार 
गा.िव.स. वडा नं. ६ को िक.नं. ६३७ को ०,०३९५ 
वग�िमटर रहेको उ� फैसलासमेतबाट दिेखएबाट सो 
हालैको बकसप�माफ� त �ा� ज�गा अदालतको फैसला 
काया��वयनकै �ममा ह�ता�तरण भएको भ�ने कुरामा 
िववाद देिखएन । ��ततु म�ुाका पनुरावेदक हजरतअिल 
बागवान धोबीका िपता इ�माइल धोबी र पनुरावेदक 
वादीका बडाबाब ु म�तान धोबीिबच िलनिुदन ु भएको 
र.नं. ५६९९(क) बाट िमित २०७०।३।१० मा पा�रत 
हालैको बकसप� िलखतको आधारमा यी पनुरावेदकले 
िनजको बडाबाब ु म�तान धोबीको हागँाबाट समेत 
अंश भाग छुट्याई िलन पाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ह�नपुन� अव�था रहेभएको नदिेखई सो 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यसरी दे.नं. ३९०/२३ को अशं म�ुामा 
िमित २०६१।१२।२९ मा भएको फैसलालाई आधार 
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मानी िवप�ी �ितवादी म�तान धोबीले वादीका िपता 
इ�माइल धोबीलाई अशंबापत हालैको बकसप�बाट 
ज�गा िदइसकेको र यी वादीले िपता इ�माइल धोबीको 
हागँाबाट मा� अंश पाउने ठहरी दईु तह फैसला 
भइसकेको अव�था िव�मान देिखदँा यस अदालतबाट 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गदा� िलइएको आधार 
“इ�माइल धोबी वादी भएको २०५९ सालको 
अशं म�ुामा िमित २०६१।१२।२९ मा भएको 
फैसलाबमोिजम अशं पाएको �माण गु�न नआएको 
अव�थामा वादी दाबी पु�न नस�न े ठहराएको 
पुनरावेदन अदालत नपेालग�जको फैसलामा 
मलुुक� ऐन, अशंब�डाको महलको १, २ र ३० न.ं 
तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समतेको 
�ुिट देिखन आएको” भ�ने अव�था इजलाससम� 
पेस ह�न आएको उपयु�� र.नं. ५६९९(क) बाट िमित 
२०७०।३।१० मा पा�रत हा.व. िलखतबाट अ�यथा 
�मािणत भई सो �िुट रहेको भ�ने अव�था हाल 
िव�मान रहेभएको पाइएन । तसथ� पनुरावेदक / वादी 
हजरतअिल बागवान धोबीका िपता इ�माइल धोबीले 
आ�ना दाजबुाट अंश िलइसकेको देिखई पनुरावेदक 
वादी हजरतसमेतले आ�ना िपता इ�माइलको हागँाबाट 
मा� अंश पाउने देिखन आएकाले सोअनसुार ह�ने 
ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित २०६९।६।१ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-CI-०१९७, अशं, 

फितया धोबी िव. म�तान धोबीसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१५४६, १९६३, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. काले भ�ने 
िहराबहादुर थापा

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
११ नं. मा जबरज�ती करणी भएकोमा सो भए गरकेो 
िमितले ३५ िदनिभ� नालेस िदनपुन� कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । सो कानूनी �यव�थाले समेत सामािजक 
प�रवेश, पा�रवा�रक अव�था, पीिडतको चेतना�तर, 
भौगोिलक िवकटता, डर �ास, ि�िवधाजनक मनोिव�ान 
ज�ता कुराह�समेतलाई म�यनजर गरी घटना घटेको 
३५ िदनिभ� नािलस िदन स�ने �ावधान ग�रएको 
भ�नपुन� ह��छ । तसथ�, जबरज�ती करणीको वारदात 
घटेको िवषयमा जाहेरी िदन ३५ िदनको समय िदने गरी 
भएको ��ततु कानूनी �यव�थाले पिन िविवध कारण 
ह�न स�ने यथाथ�तालाई आ�मसात् गरकेो पाइ�छ । 
यसकारण मौकामा त�काल जाहेरी नपरकेो ि�थितलाई 
मा� आधार मानी अपराधबाट उ�मिु� िदन ु पद�छ 
भनी सो�न �यायसङ्गत ह�दँनै । जबरज�ती करणी 
म�ुामा जाहेरी िदने समय स�ब�धमा हा�ो सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त हेदा� , “जबरज�ती 
करणी म�ुामा यित घ�टा वा िदनिभ� जाहरेी 
दखा��त िदई स�नपुन� भनी याि��क तवरबाट गणना 
गरी कठोरतापूव�क िनधा�रण ग�रने हद�यादज�तो 
िवषय भने होइन” भनी कृ�णह�र माकको जाहेरीले 
नेपाल सरकार िव�� िदपक तलुसी वा�यो भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा (ने.का.प.२०६३, अङ्क 
१०, िन.नं. ७७७२, प�ृ १२९४) िस�ा�त अङ्गीकार 
गरकेो पाइ�छ । �ितपािदत उ� िस�ा�त एवं कानूनी 
�यव�थासमेतका आधारमा जबरज�ती करणी म�ुामा 
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घटना भएको यित िदन वा यित घ�टािभ�ै जाहेरी 
दखा��त िदनपुन� सोिभ� निदए �यसको अि�त�व 
समा� वा �यून ह�ने भनी िन�कष�मा प�ुन ुकदािप पिन 
�यायोिचत ह�ने देिखन नआउने ।

पीिडत फा�गणु “क” ले अदालतसम� 
बकप� गदा� �ितवादीले डर, �ास र ध�क� िदई माछु�  
भनी उ� २०७०/१०/२५ मा करणी गरकेो भनी 
बकप� गरकेो र पीिडतको �वा��य परी�ण �रपोट�मा 
िनजको �वा��य अव�था ठीक छ । शारी�रक 
चोटपटक, िचथोरकेो, टोिकएको घाउ देिखएको छैन । 
योिनमा चोटपटक लागेको छैन, क�याजाली फाटेको 
छ, योिनमा कुनै पदाथ� भेिटएको छैन, करणी ग�रएको 
देिखदँैन भनी लेिखनसुमेतले �ितवादी िहराबहादरुले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी काय� स�प�न गरकेो 
भ�नेस�मको अव�था िव�मान भएको दिेखन 
आएन । अब ��ततु म�ुाका �ितवादीले पीिडत 
फा�गणु “क” आ�नो घरमा काम सघाउन रािखएक� 
र �ितवादीकै प�रवारको रखेदेखमा बसेक�ले िमित 
२०७०/१०/२५ गते राित जाहेरवाला स�ुने कोठाको 
ढोका ख�ुला रहेको र जाहेरवालाको िभ�ी क��  र 
दईुवटा सा�ाह� नाङ्गै अव�थामा देिखएकोले 
िनजको कोठामा �वेश गरी नाङ्गो ख�ुाह� छा�द ै
ग�ुाङ्गस�म हात ल�दा �युिँझएर मलाई समाती च�ुबन 
गरी अङ्गालो हालेकाले मैले पिन सवंेदनशील अङ्ग 
खेलाउदँै एक चोटी यौन स�पक�  गन� मा�दा िववाह 
गन� भए िद�छु न� ह�दँैन भनेपिछ म आ�नो बेडमा गई 
सतेु ँभनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान कागज 
गरकेोमा अदालतमा आई कसरुमा इ�कारी रही बयान 
गर े तापिन पीिडत फा�गणु “क” �ितवादीको घरमा 
२ वष�दिेख काम सघाउदँै आएक� १९ वष�क� अवला 
नारीले केही नगर े नभएको अव�था भए िवनाकारण 
जाहेरी िदनपुन� अव�था देिखदैँन । पीिडत फा�गणु 
“क” �ितवादीको घरमा ब�दै आएक� राितको समयमा 
िनजको कोठामा गई सा�ा, क�� , ग�ुाङ्गमा समेत हात 

लगाएको �वीकार गरकेो देिखएकोले यी �ितवादीले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ५ नं. बमोिजम 
जबरज�ती करणी उ�ोगस�म गरकेो अव�था िव�मान 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ५ नं. बमोिजम उ�ोगस�मको 
कसरुमा सजाय ह�ने अव�था देिखएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई स�ु 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।  

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी काले भ�ने िहराबहादरु 
थापाले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो देिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३ नं. को देहाय ४ नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने 
र सोही महलको १०ग नं. बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडतले �.१,००,०००।– (एक लाख) �ितपूित�बापत 
भराई िलन पाउने ठहरी स�ु नवलपरासी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१/०५/२५ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणी उ�ोगको कसरुमा जबरज�ती 
करणीको ५ नं. बमोिजम २(दईु) वष� ६(छ) मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०७२/०२/०५ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चै� १ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-०६०६, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. �काश िम�

�ितवादी �काश िम�लाई सिंवधानसभाको 
िनवा�चनको अविधमा नेपाल सरकार गहृ म��ालयको 
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सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझुाएकोमा हातहितयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ (दो�ो संशोधन, २०६४) को 
दफा ८ िवपरीतको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा २०(२) ले 
�.६०,०००।- मा� सजाय ह�ने दिेख�छ । उ� सूचनामा 
खरखजाना पिन बझुाउन ुभ�ने उ�लेख नभएको त�य 
िनिव�वाद छ । यस अव�थामा जनु बझुाउन ुभ�ने सूचना 
नै छैन सो नबझुाएको र आफूले राखेको भनी सजाय 
गन� िम�ने देिखदँैन । �यसैगरी हातहितयार खरखजाना 
ऐनिवपरीत काय� गरकेो ठहरमेा हातहितयार पिन 
जफत गन� स�ने गरी �याय स�पादन गन� िनकाय वा 
अिधकारीलाई �विववेक�य अिधकार �दान गरकेो 
पाइ�छ । सोहीअन�ुप िज�ला �शासन काया�लयले 
जफत ह�ने ठहर गरकेोमा पनुरावेदन अदालतले जफत 
नह�ने ठहर गरउेपर पनुरावेदन परतेफ�  िवचार गदा� 
�ितवादीले उ� हितयार इजाजतप� �ा�त गररे नै 
राखेको देिखएको र उ� सूचनाअनसुार िनवा�चनलाई 
भयरिहत र शाि�तपूण� �पमा स�प�न गन�का लािग भनी 
उ�लेख भएकोमा उ� हितयार िनवा�चनलाई अशा�त 
बनाउन वा भयपूण� बनाउनका लािग तथा िनवा�चनमा 
�भाव पान�का लािग �योग गन� खोजेको वा सो उ�े�यको 
लािग राखेको भ�ने अिभयोगप�समेत नरहेको 
ि�थितमा बा�या�मक �यव�था ज�तो गरी जफत 
गनु�पन� भनी अथ� गरी जफत गनु�  �यायको रोहमा िम�ने 
नदेिखने । तसथ�, स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
धनषुाको िमित २०७०/०८/१३ को फैसला निमलेको 
देिखदँा सो फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी �काश 
िम�लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को 
दफा ८ िवपरीतको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा २०(२) 
बमोिजम �.६०,०००।- मा� ज�रवाना ह�ने र ऐ.ऐनको 
दफा १६ बमोिजम बरामदी हातहितयार र खरखजाना 
भने जफत नह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१/०३/०४ मा 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अतः िववेिचत त�य आधार एवं कारणबाट 

यी �ितवादी �काश िम�लाई सिंवधान सभाको 
िनवा�चनको अविधमा नेपाल सरकार, गहृ म��ालयको 
सूचनाबमोिजम हातहितयार नबझुाएको देिखएकोमा 
�ितवादी �काश िम�लाई हातहितयार खरखजाना 
ऐन, २०१९ (दो�ो संशोधन, २०६४) को दफा ५क 
(१)(२), दफा ५, दफा ८, दफा ९, दफा २०(२)
(ग)(घ)(ङ) र दफा २०(३) को (ग)(घ) अनसुारको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम 
६०,०००।– (साठी हजार �पैया)ँ र दफा २०(३) 
बमोिजम �.२०,०००।– (िबस हजार �पैया)ँ समेत 
गरी ८०,०००।– (असी हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
र बरामदी हातहितयार खरखजाना सोही ऐनको दफा 
१६ बमोिजम जफत ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, धनषुाको िमित २०७०/०८/१३ को फैसला 
निमलेको देिखदँा सो फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी 
�काश िम�लाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
को दफा ८ िवपरीतको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा २०(२) 
बमोिजम �.६०,०००।– (साठी हजार �पैया)ँ मा� 
ज�रवाना ह�ने र सोही ऐनको दफा १६ बमोिजम 
बरामदी हातहितयार र खरखजाना भने जफत नह�ने 
ठह�याई त�कालीन पनुरावदने अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७१/०३/०४ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०७३६, भ�सार रकम, 
लाव�यकुमार ढकाल िव. मुकु�दकुमार �े�

सनुवुाइको मौका निदएको भ�ने िवप�ी 
ि�यट वाथ �ा.िल.को िजिकर स�ब�धमा उ� �ा.
िल.को अि�तयार�ा� �यि� माधव �यौपानेले प� 
बझुी बयान र तित�बा बयानमा सहभागी भई सोिधएको 
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सवालह�म�ये केही सवालह�को जवाफ िदन बाकँ� 
भएकोले बाकँ� सवालह�को िववरण उ�लेख गरी 
जवाफ िदएको िमित २०६५।४।१७ को ि�यट वाथ 
�ा.िल.को प� िमिसल सामेल रहेकोसमेत देिखएबाट 
सनुवुाइको मौका िदएको देिखने ।

िवप�ी ि�यट वाथ �ा.िल. र िनजको कानून 
�यवसायीको तफ� बाट पैठारीकता�को हकमा आिथ�क 
ऐन, २०६४ को दफा २ को अनसूुची १ को दफा 
७ को उपदफा १६ बमोिजम ६० िदन नघाई गरकेो 
जाचँपासपिछको परी�ण (Post Clearance Audit) 
कानूनबमोिजमको नदेिखने भ�ने पेस भएको निजर र 
िलएको िजिकर स�ब�धमा “पैठारी ग�रएका सामान 
(Consignment) को भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
३४ बमोिजम जाचँपासपिछको परी�णको लािग �ेिषत 
गरकेो च.नं.६५२ िमित २०६५।३।१९ को प� िमित 
२०६५।३।२४ मा अिधकारनामा �ा� गरकेा उ� �ा.
िल.का माधव �यौपानेले बझेुको, बयान तथा तित�बा 
बयानसमेत गरी त�काल खलुाउन नसकेका सवालको 
पिछबाट प�माफ� त जवाफ िदएको देिखएकोले र 
भ�सार िवभागको उ� प� आदेश बदर गराई मा�न कुनै 
कानूनी उपचारको बाटो अवल�बन गरकेो नदिेखदँा 
भ�सार ऐनबमोिजम भएको िनजको बयान तथा प�को 
जवाफलाई अ�यथा भिनरहन पन� देिखन नआउने ।

ि�यट वाथ �ा.िल.बाट पेस भएको लागत 
िबल र िब�� िबजकबाट अङ्क गिणतीय त�याङ्कका 
आधारमा देखाइएको �यून िबजक�करणको िहसाबलाई 
९ िदनपिछ उ� �ा.िल.को िमित २०६५।४।१७ को 
प�को जवाफबाट पिन �यून िबजक�करण भएको 
होइन भनी त�याङ्कको आधारमा ��ट पान� सकेको 
देिखएन । भ�सार महसलु, ढुवानी आिदसमेत समावेश 
गनु�  परकेोले इ��वाइसको मू�यमा ७५% थप गरकेो 
भिनएको तर के कुन शीष�कमा के कित रकम हो ? सोको 
उ� प� बेहोरा र िबल भरपाइबाट प�्ुयाइ ँगन� सकेको 
देिखदँैन । ड्यामरजे र अ�य खच� भिनएकोमा खच�को 

अङ्क र सोको प�्ुयाई पिन पेस गन� सकेको देिखदँनै । 
लोकल सामान चाइनाको �थानीय बजारबाट आयात 
गरकेो �ा�डेड सामानसगँ िम�न गए हा�ो दोष छैनसमेत 
भनी प�को जवाफ िदएको पाइ�छ । �ले�रङ िबलबापत 
भारतीय �पैयाकँो नेपाली �.२,२९,४९६।५५ मा 
फरक ह�न आउने �.१,१७,८७६।– मा यिद ड्यामरजे 
चाज�समेत सलं�न भएको भए सो घटाई बाकँ� ह�न 
आउने रकमको भ�सार महसलु भूलवश नितरकेो 
ह�दँा दािखला गन� छु भ�नेसमेतका बयान बेहोरा 
रहेको देिखएबाट भ�सार िवभागबाट असलु गनु�पन� 
ठहरकेो भ�सार महसलुको छुट रकम र ज�रवाना 
�.७,८९,७२६।५० असलु ह�नपुन� होइन भनी मा�न 
िम�ने दिेखन नआउने ।

अतः उि�लिखत बयान तथा जवाफ� प�को 
बेहोराबाट सनुवुाइको मौका िदएको देिखएको, उ�लेख 
ग�रएबमोिजम मालव�त ु (Consignment) को 
लागत मू�य र िब�� िबजकमा रहेको मू�यको फरक 
अ�वाभािवक दिेखएको अव�था रही �यून िबजक�करण 
भएको देिखएको, ��यथ�  ि�यट वाथ �ा.िल.बाट �यून 
िबजक�करण नभएको भ�ने त�यगत �माण पेस गन� 
सकेको नदेिखएको र उ� �ा.िल.का अिधकार�ा� 
�यि�को बयानबाटै बाकँ� महसलु दािखला गन� छु 
भनी उ�लेख गरकेो देिखएकोले भ�सार िवभागको 
िमित २०६५।५।६ को िनण�यबमोिजमको छुट रकम 
र ज�रवामा असलु ह�नपुन� नै दिेखएको ह�दँा राज� 
�यायािधकरणको िमित २०६६।१०।०७ को फैसला 
उ�टी भई भ�सार िवभाग, ि�परु�ेर, काठमाड�को िमित 
२०६५।०५।०६ को िनण�य सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-१५३९, जबरज�ती करणी, 
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नेपाल सरकार िव. शेरबहादुर काक�
बाल �याय (काय�िविध) िनयमावली, 

२०६३ को िनयम १५ को उमेरस�ब�धी ४ िवक�प 
अथा�त् अ�पतालबाट जारी ज�मिमित, सो नभएमा 
पि�जकािधकारीबाट जारी ज�मदता�  �माणप�, सो 
नभएमा िव�ालयको चा�रि�क �माणप� वा िव�ालयमा 
भना� ह�दँा उ�लेख भएको ज�मिमित र सो पिन नभएमा 
सरकारी अ�पतालबाट �मािणत उमेरलाई नै आधार 
िलनपुन� ह��छ भिव�यमा यसो पला� भनी क�पना गन� 
नसिकने अव�थामा लेखाइएको ज�मिमित �माणह�को 
वग�मा उमेर िनधा�रण गन� सव��म �माण मा�नपुन� 
ह��छ । बाल �याय (काय�िविध) ले तोकेअनसुारको 
पीिडतको उमेर ख�ुने िववादरिहत िलखत आउन 
नसक� म�ुा दायर भएपिछ बनेको �माणप� आएको 
देिख�छ । जाहेरी दखा��त प�रसकेपिछ मा� ज�मदता� 
भएको �माणप� िलई पेस भएको उ� �माणलाई 
िनिव�वाद र िनणा�यक �माणको �पमा �हण गन� सिकने 
नदेिखने ।

उपयु�� उ�लेख भएअनसुार िनण�य र 
�माणमा �हण गन� िम�ने नदिेखएप�ात् अ�य 
�माणह�को िववेचना गनु�  उपय�ु देिखयो । पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट भएको आदशेबमोिजम इलाम 
िज�ला अ�पतालबाट भएको पीिडतको उमेर परी�ण 
�ितवेदनमा ए�सर ेगरी हेदा� िनजको उमेर १५ वष�देिख 
१७ वष�को िबचमा रहेको भनी राय उ�लेख भएको 
देिख�छ । इलाम िज�ला अ�पतालको रायलाई पीिडत 
र जाहेरवाला िनजको मामाले अदालतमा बकप� गदा� 
१७ वष� भनी लेखाएको बेहोराले िनजको उमेर १७ 
वष� भ�ने अ�पतालको मािथ�लो हदलाई समथ�न 
गरकेो पाइयो । िनिव�वाद �माणबाट खि�डत भएको 
अव�थामा बाहेक जसको उमेरको बारमेा िववाद भएको 
छ िनजको अदालतको भनाइलाई �माणमा �हण गनु�  
नै �यायोिचत ह�ने ह�दँा पीिडतको उमेर १७ वष�को नै 
रहेको मा�नपुन� देिखन आउने ।

यस�कार जाहेरवालाको बकप�, पीिडतको 
अदालतमा भएको बकप� र िमिसल संल�न पीिडतको 
शारी�रक परी�णलगायतका �माणबाट जबरज�ती 
करणी भएको �थािपत ह�न नसक� �ितवादीको 
अदालतमा भएको बयानअन�ुप सहमितमा नै 
करणी भएको र पीिडतको उमेर १७ वष� भएको भ�ने 
�माण�ारा पिु� भएको अव�थामा अिभयोग दाबी पिु�ट 
ह�न नसकेबाट �ितवादी पनुरावेदक शेरबहादरु काक�ले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेोले िनजलाई ६ 
वष� कैद र िनजबाट पीिडतले �.३०,०००।– (ितस 
हजार �पैया)ँ �ितपूित� भरी पाउने ठहराएको स�ु 
झापा िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/०१/२५ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदक 
�ितवादी शेरबहादरु काक�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
िमित २०७०/१०/०७ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी शेरबहादरु काक�ले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो पिु�ट 
ह�न आएको नदेिखदँा, िनज �ितवादीले  पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेोले िनजलाई ६ वष� कैद 
र िनजबाट पीिडतले �.३०,०००।– (ितस हजार 
�पैया)ँ �ितपूित� भरी पाउने ठहरी झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८/१/२५ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादी शेरबहादरु 
काक�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७०/१०/७ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-WH-०१७८, 
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ब�दी��य�ीकरण, अिमतकुमार यादव िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, टेकुसमेत

�रट िनवेदकका दाज ुसिुनलकुमार यादवलाई 
��ततु �रट िनवेदनको रोहमा हेदा� ठगी म�ुाको कसरुमा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �याद थप गराएको 
देिखएको छ । आजै सनुवुाइका लािग पेस भएको लगाउको 
०७५–WH–०१५४ को ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनमा िमित २०७६।१।२ गते बेलकुा अ.ं१८:०० 
बजे सिुनलकुमार यादव भ�ने स�जय यादवलाई 
प�ाउ गरकेो त�य िलिखत जवाफको �करण ३ मा 
उ�लेख गरी महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�को 
तफ� बाट िलिखत जवाफ पेस भएको दिेखएको 
छ । �रट िनवेदकका दाज ु सिुनलकुमार यादव उ� 
०७५–WH–०१५४ को ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनबाट थुनाम�ु भएको भ�ने कहीकँतै उ�लेख 
भएको देिखदँैन । यस अव�थामा आफँैसगँ िहरासतमा 
रहेको �यि�लाई सोही महानगरीय �हरी प�रसरबाट 
पेस भएको ��ततु �रट िनवेदनको िलिखत जवाफको 
�करण २ मा िनवेदक संजय यादव भ�ने सिुनलकुमार 
यादवलाई खोज तलास गरी फेला परमेा दािखला गन� 
ह�न भनी यस काया�लयको मौिखक आदेशअनसुार िमित 
२०७६।०१।१७ मा काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.१२ टेकु ि�थत िनज �रट 
िनवेदक संजय यादव भ�ने सिुनलकुमार यादवलाई 
फेला पारी िनजलाई �हरी िहरासतमा रा�न थनुवुा पजु� 
िदई �वा��य परी�ण गरी स�मािनत काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट ज�री प�ाउ पजु� �वीकृित िलई िनज 
संजय यादव भ�ने सिुनलकुमार यादवलाई �याद थपको 
लािग स�बि�धत स�कल िमिसल कागजातह�सिहत 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, बबरमहलमाफ� त 
स�मािनत काठमाड� िज�ला अदालतमा उपि�थत 
गराइएको भ�ने आधारमा रािखएको थनुा र भएको 
अनसु�धान स�तोषजनक भएको र कानूनी रहेको भनी 
अथ� गन� कदािप िम�ने नदेिखने ।

��ततु �रट िनवेदनमै अनसु�धानको �ममा 
�ा�भएको र �ा� ह�नआएको स�कल कागजातमा 
रहेको फोटो तथा बाब ुबाजेको नाम थरसमेत प�ाउ 
�ितवादीको बाब ु बाजेको नाम थरसगँ िमलेको 
नदिेखएको र फोटोसमेत फरक परकेो ह�दँा हालस�मको 
अनसु�धानबाट यी प�ाउ �ितवादी नै संजय यादव 
हो भ�ने कागज �माण कहीकँतैबाट ख�ुन नसकेको 
भ�नेसमेत बेहोराको िवशेष सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�को िलिखत जवाफ रहेको देिखएकोमा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१४ को उपदफा (६) मा अनसु�धान अिधकारीले कुनै 
�यि�लाई उपदफा (३) बमोिजम िहरासतमा रा�ने 
अनमुित माग गरकेोमा म�ुा हेन� अिधकारीले स�बि�धत 
कागजातह� हेरी अनसु�धान स�तोषजनक �पमा 
भएको वा नभएको िवचार गरी, आव�यक देखेमा 
स�बि�धत कानून �यवसायीको बहससमेत सनुी 
अनसु�धानको लािग िहरासतमा राखी रा�न आव�यक 
देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पि�चस 
िदनस�म िहरासतमा रा�ने आदेश िदन स�ने छ 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा ��ततु �रट 
िनवेदनसगँ स�बि�धत ठगी म�ुामा भएको अनसु�धान 
कानूनबमोिजम स�तोषजनक रहेको भ�ने नदिेखने । 

यसका साथै मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १५ मा “िहरासतमा रहेको 
�यि�लाई अनसु�धान अिधकारीले छाड्न स�नेः 
(१) यस ऐनबमोिजम अनसु�धानको िसलिसलामा 
िहरासतमा रहेको कुनै �यि�लाई िहरासतमा रािखरहन ु
आव�यक वा उपय�ु नदेिखएमा अनसु�धान 
अिधकारीले सरकारी विकलको सहमित िलई वा 
त�काल �य�तो सहमित िलन सिकने अव�था नभएमा 
कारणसिहतको पचा� खडा गरी �य�तो �यि�बाट धरौट 
वा जमानत िलई वा िनजलाई कुनै माथवर �यि�को 
िज�मामा हािजर जमानीमा छाड्न वा ता�रखमा 
रा�न स�ने छ ।“....भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
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र �रट िनवेदकउपरको उि�लिखत ठगी म�ुामा पिन 
अिभयोजन गन� िनकाय सरकारी विकलबाट धरौट 
वा जमानत िलई वा हािजरी जमानीमा छाडी वा कुनै 
माथवर �यि�को िज�मामा छाडी वा तारखेमा राखी 
म�ुाको अनसु�धान गन� गरी म�ुा अनसु�धान गन� 
िनकायलाई सहमित �दान गन� र म�ुा अनसु�धान गन� 
िनकायले सोअनसुार कुनै माथवर �यि�को िज�मामा 
हािजरी जमानीमा छाडी म�ुाको अनसु�धान गन� 
स�ने नै देिखदँा प�ाउ परकेा ��ततु �रट िनवेदकका 
दाज ु सिुनलकुमार यादव नै उ� ठगीको कसरुको 
म�ुाका �ितवादी संजय यादव हो भ�ने कागज �माण 
कहीकँतैबाट ख�ुन नसकेको अव�थामा एका�यि�ले 
गरकेो कसरुमा सोही �यि� नै हो भ�ने यिकन नभई 
थुनामा नै राखेर अनसु�धान गनु�  कानूनको मम� र 
भावनाअनकूुल मा�न नसिकने ।

अतः उ� ठगी म�ुाको जाहेरी दरखा�तमा 
उ�लेख भएको सजंय यादव भ�ने �यि� नै प�ाउ 
परकेा सिुनलकुमार यादव हो भ�ने िनि�त नगरी 
यी �रट िनवेदकका दाज ु सिुनलकुमार यादवलाई 
अनसु�धानको �ममा राखेको थनुा गैरकानूनी 
देिखएको ह�दँा कुनै माथवर �यि�को िज�मामा हािजरी 
जमानीमा छाडी उ� ठगी म�ुाको अनसु�धान गन� गरी 
��ततु �रट िनवेदनको रोहमा िनजलाई थनुाबाट म�ु 
ग�रिदनू भनी िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर टेकु, 
काठमाड�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७५-WH-०१५४, 

ब�दी��य�ीकरण, अिमतकुमार यादव िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, टेकुसमेत भएको 
म�ुाको आदशे यसै �कृितको रहेको ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०६८-CI-०६८०, िनषेधा�ा, 
िशवशंकर राउत अिहर िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�समेत

पनुरावेदक िशवशंकर राउत अिहरले दाबी 
िलएको िमित २०३२।१०।२५ मा �.९९।- भएको 
घरसारको फाछ� राजीनामाबाट ख�रद गरी िलएको भनी 
हाल नापीमा िक.नं. ८० जिनएको िववािदत घर ज�गाको 
हकको �ोतको स�ब�धमा वादी रामच�� महतो निुनया 
भ�ने च�� निुनया र �ितवादी ियनै पनुरावेदक िशव 
शकंर राउत अिहर भएको िकत� जालसाजी म�ुा र वादी 
रामच�� महतो निुनया भ�ने च�� निुनया र �ितवादी 
ियनै पनुरावेदक िशव शंकर राउत अिहर भएको नापी 
िनण�य दता� बदर दता� म�ुा पसा� िज�ला अदालतमा 
चिलरहेको भ�ने देिखने ।

व�ततु: पनुरावेदनमा उि�लिखत िववािदत 
िक.नं. ८० ज�गाको स�ब�धमा यी पनुरावेदकको 
िनिव�वाद हक भोगको �थािपत भएको नदेिखई हक 
बेहकस�ब�धी ��न उठ्न गई िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको पाइयो । यस अव�थामा उि�लिखत 
िववािदत ज�गालाई �वयं पनुरावेदकले िनिव�वाद हक 
भोगको ज�गा भ�न सकेको पाइएन । िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको उ� म�ुाह�बाट नै उ� िक.नं. ८० 
को ज�गाको हक सिुनि�त ह�ने अव�था जीिवतै रहेको 
देिख�छ । यही िववािदत ज�गाको हक बेहक स�ब�धमा 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको र िनवेदकको 
िनिव�वाद हक �थािपत भई नसकेको हकको �ोतमा नै 
िववाद रहेको ि�थितमा त�लो अदालतमा िवचाराधीन 
िवषयलाई असर पन� गरी ��ततु िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने अव�था िव�मान नदेिखने ।
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अत: उि�लिखत आधार, कारणबाट िववािदत 
िक.नं. ८० को ज�गाको स�ब�धमा हक बेहकस�ब�धी 
��न उठेको दिेखन आयो । ियनै पनुरावेदकसमेत 
उपर हकको �ोतको बारमेा िकत� जालसाजी र नापी 
िनण�य दता� बदर दता� म�ुा परी िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको, सोही म�ुाबाट िववािदत ज�गाको 
हक बेहकमा िन�पण ह�ने नै भई त�लो अदालतमा 
िवचाराधीन िवषयलाई असर पन� गरी आदेश गनु�पन� 
आव�यकता र औिच�य दिेखएन । तसथ�, ��ततु 
म�ुामा मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� अव�था 
नरही अ�त�रम आदेशसमेत र� ह�ने गरी िनषेधा�ा 
जारी नह�ने ठहर गरी िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०६८।१।७ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०६८-CI-०७३७, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, 
िसराहासमेत िव. जावेद निव इराक�

यसमा अ�य� िज�लाबाट िनकासी 
भई आएको काचँो छालामा कर िलने तथा िलन 
लगाउने काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िनषेधा�ा िमि�त 
परमादशेको माग िनवेदकले गरकेो देिखयो । िज�ला 
िवकास सिमित, स�री र िसराहाको िलिखत जवाफबाट 
िनवेदन िजिकरबमोिजम कर िलन पाउने भ�ने िजिकर 
िलएको नै देिखएन । िज.िव.स. िसराहाको िमित 
२०६६।१२।१७ को प�ले �य�तो कर िलन नपाउने 
भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । स�बि�धत ठेकेदारह�ले 
िलिखत जवाफ नै िदन सकेको पाइएन । �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ बमोिजम 
िज�ला िवकास सिमितले आ�नो �े�िभ� कर लगाउन 

स�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । सोअनसुार पिन अ�य 
िज�लामा उ�पािदत मतृ जनावरको काचँो छालामा 
कर लगाउन सिकने अव�था छैन । स�झौता प�मा 
उि�लिखत सत�बाट पिन �य�तो व�तमुा कर िलन 
स�ने भ�ने दिेखन आउदँैन । �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ कै अनसूुची २३ को ���यमा 
�थानीय उ�पािदत वा सङ्किलत व�तकुो िनकासी 
गदा� एक �थानीय िनकायले ऐन वा यस िनयमबमोिजम 
कर वा सेवा श�ुक वा द�तरु िलएको �माणस�ब�धी 
िनकासीकता�ले पेस गरकेोमा अक� �थानीय िनकायले 
पनुः �य�तो कर वा सेवा श�ुक वा द�तरु िलएको 
�माणस�ब�धी िनकासीकता�ले पेस गरकेोमा अक� 
�थानीय िनकायले पनुः �य�तो कर वा सेवा श�ुक वा 
द�तरु िज�ला िनकासी गरी कर िलन पाउने छैन र 
िनकासीमूलक उ�ोगले आयात गन� क�चा पदाथ�मा 
कुनै �कारको कर द�तरु वा श�ुक िलन पाइने छैन 
भ�ने �यव�था ग�रएको देिख�छ । िज.िव.स. िसराहा र 
ठेकेदार कासीच�� यादवका िबच िमित २०६६।४।९ 
मा भएको स�झौता हेदा� सो स�झौता प�को ठे�काका 
सत�ह�को �करण नं. ५ मा एक �थानीय िनकायमा 
कर द�तुर बुझाइसकेको �माण पेस गरमेा पुन: कर 
द�तुर उठाउन पाइने छैन भ�ने र सोही �करण नं.१३ 
मा कुनै पिन कर शु�क असुलउपर गन� राि��य राजमाग� 
र सहायक राजमाग�मा ढाट वा तगारो राखी कर शु�क 
असुलउपर गन� पाइने छैन भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यस स�झौताबमोिजम एक �थानीय िनकायमा 
कर द�तरु बझुाएको �माण पेस गरकेो अव�थामा 
अक� �थानीय िनकायले पनु: कर िलन नपाउने भ�ने 
देिखयो र राि��य राजमाग�मा कुनै कर असलुको लािग 
िज.िव.स. काया�लयले कुनै इजाजत िदएको भ�ने 
देिखन आएन र िज.िव.स.ले पिन अनमुित िदएको भ�ने 
कुनै िजिकर िलएको पाइएन । िज.िव.स.को जवाफबाट 
समेत अ�य िज�लाबाट काचँो छाला लैजादँा कर िलन 
नपाउने �प� देिखयो । िनवेदकले कर ितनु�  नपन�मा 
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कर ितरकेो िनवेदन प�साथ पेस भएका भरपाइबाट 
देिखएको छ । य�तो अव�थामा िनवेदक िजिकरलाई 
अ�यथा मा�नपुन� अव�था िव�मान दिेखएन । िनवेदक 
उ�ोगले �योग गन� अ�य िज�लाबाट िनकासी भई 
आएको काचँो छालामा कर िलने तथा िलन लगाउने 
काय� नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
िनषेधा�ा तथा �य�ता कर िलने ठेकेदारलाई आव�यक 
कारबाही गनु�  भनी �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
८(२) बमोिजम पनुरावेदन अदालतबाट जारी भएको 
परमादशेलाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अत:  मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
अ�य� िज�लाबाट िनकासी भई आएको काचँो छालामा 
कर िलने तथा िलन लगाउने काय� �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ र सोको िनयमावलीबमोिजम 
पिन अ�य िज�लामा उ�पािदत मतृ जनावरको काचँो 
छालामा कर लगाउन सिकने अव�था नरहेको र 
स�झौता प�मा उि�लिखत सत�बाट पिन �य�तो व�तमुा 
कर िलन स�ने भ�ने देिखन नआएकाले काचँो छालामा 
कर िलने तथा िलन लगाउने काय� नगनु�  नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ासमेतको आदेश जारी 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६७।९।११ मा भएको आदेश मनािसबै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-WO-०३३३, उ��ेषण, 
राधारमण चौधरीसमेत िव. िज�ला सुकु�बासी सम�या 
समाधान आयोग िज�ला सिमित जनकपुरसमेत

िज�ला धनषुा, िवि�ध गा.िव.स. वडा नं. 
४(क) िक.नं. ५५८ को ज.िव. १-०-१० ज�गा मालपोत 
काया�लयको सरकारी / साव�जिनक ज�गाह�को 

िववरण महलमा कायम रहेको देिख�छ । िक.नं. ५५८ 
बाट िक�ाकाट भई िक.नं. १०६१, १०६२, १०६३ 
कायम भएको �लट बकुबाट देिखएको िक.नं. १०६१ 
को ज.िव. ०-०-९ सीताशरण चौधरी, िक.नं. १०६२ 
को ज.िव. ०-०-९ शैले�� चौधरी र िक.नं. १०६३ 
बाकँ� रहेको �लट बकुमा उ�लेख छ । सीताशरण 
चौधरी, शैले�� चौधरीको ज�गाधनी �े�ता सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोग िज�ला सिमित धनषुाबाट 
�ा� भएको नदेिखएको भनी मालपोत काया�लय, 
धनषुाको िलिखत जवाफबाट देिख�छ । िक.नं. १०६१ 
को ०-०-९ ज�गा सीताशरण चौधरी र िक.नं. १०६२ 
को ०-०-९ ज�गा शैले�� चौधरीको नाममा ह�नेगरी 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग िज�ला सिमित 
धनषुाबाट िनण�यस�म भई आयोगले कानूनबमोिजम 
आ�नो काम गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोग िज�ला सिमित, धनषुाको 
िलिखत जवाफबाट देिखने ।

सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगको 
गठन, काम, कत��य र अिधकारस�ब�धी काय�नीित, 
२०५६ (संशोधनसिहत) को प�रभाषा ख�ड (क) 
मा उ�लेख भएअनसुार नेपाल रा�यिभ� आ�नो वा 
आ�नो अंिशयारको नाममा कुनै घर वा ज�गा जोड्न 
स�ने साधन �ोत नभएका भूिमहीन वा दैवी�कोपबाट 
घरज�गािवहीन ह�न पगेुका �यि� वा िनज�ित आि�त 
प�रवारका सद�यलाई सकुु�बासी भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा िवप�ीह� सीताशरण 
चौधरी र शैले�� चौधरी सकुु�बासीको प�रभाषािभ� 
समेिटने नेपाली नाग�रक ह�न् वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�, िमिसल सलं�न ज�गाधनी �माणपजुा�को 
�ितिलिपबाट सीताशरण चौधरीको नाममा िक.नं. 
९८२ ज.िव. ०-०-१४-८, िक.नं. ९९१ ज.िव. ०-०-
९, िक.नं. ८५६ ज.िव. ०-०-६, िक.नं. ६२२ ज.िव. 
०-१-७, िक.नं. ६२५ ज.िव. ०-०-७ समेत ज�गा 
रहेको देिख�छ । �य�तै शैले�� चौधरीको नाममा िक.नं. 
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२५५ ज.िव. ०-३-१५, िक.नं. ५७३ ज.िव. ०-१-
१६, िक.नं. १०५३ ज.िव. ०-१-१९, िक.नं. १०४९ 
ज.िव. ०-२-६-१२ समेतका ज�गा रहेको दिेखन 
आयो । यसरी सीताशरण चौधरी र शैले�� चौधरीको 
नाउमँा िववािदत ज�गाबाहेक अ�य ज�गाह� रहेको 
देिखदँा यी �यि�ह� सकुु�बासीको प�रभाषािभ� पन� 
�यि� दिेखन नआउने ।

सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगको 
गठन, काम, कत��य र अिधकारस�ब�धी काय�िनित, 
२०५६ को दफा ३(२)(क) मा �चिलत कानूनबमोिजम 
कायम रहेका साव�जिनक ज�गा वन�े�को ज�गा र नापी 
न�सामा बाटो जिनएका ज�गाह� सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगले िवतरण गन� छैन भनी �प��पमा 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �य�तै मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४ हेदा� सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� 
िवशेषका नाउँमा दता� वा आवाद गन� गराउन ह�दँैन 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िववािदत िक.नं. ५५८ 
को ज�गा सडक भनी २०२३ सालमा नापी भएको 
िफ�डबकुबाट देिखएबाट साव�जिनक �पमा �योग 
भएको ज�गा रहेछ भ�ने दिेखने । 

साव�जिनक ज�गा िवतरण गन� सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगले नपाउने देिख�छ । िववािदत 
िक.नं. ५५८ को ज�गा िवतरण गन� पाउने वा नपाउने 
स�ब�धमा आयोगलाई �ा� भएको अिधकारस�ब�धी 
�यव�थाको रोहमा िवचार गदा� नापीको समयमा िक.नं. 
५५८ को ज�गाको िफ�डबकुमा सडक जिनएको 
पाइयो । य�तो ज�गा साव�जिनक ह�नेमा िववाद 
देिखदँैन । िक.नं. ५५८ को ज�गा सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग िज�ला सिमित, धनषुाले िवतरण 
गरकेो देिख�छ । कानूनले �प� �पमा सरकारी वा 
साव�जिनक ज�गा �यि�को नाउमँा दता� गन� गराउन 
िनषेध गरकेो देिखयो । इ�द ु िनरौला िव�� िज�ला 
वन काया�लय मोरङसमेत भएको उ��ेषण म�ुामा 
(ने.का.प. २०६७, िन.नं. ८३९४, प�ृ १००७) मा 

मि��प�रषदक्ो िनण�यबमोिजम गठन भएको सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगले कानूनबमोिजम ज�गा 
िवतरण र दता� गन� पाउने सीिमत अिधकार पाएकोमा 
असीिमत अिधकार �योग गरी ज�गा िब�� िवतरण गन� 
नपाउने र कानूनले �प��पमा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा �यि�को नाममा दता� गन� गराउन िनषेध गरकेो 
अव�थामा आ�नो अिधकार �े� नाघी सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगले िनण�य गरी िवतरण 
गरी दता�  भएको ज�गाको दता�  बदर गरी भएको काम 
कारबाहीबाट कसैको संिवधान तथा कानून �द� हक 
हनन भएको स�झन निम�ने भनी यस अदालतबाट 
िस�ा�तसमेत �ितपादन देिखने ।

अतः साव�जिनक सडक सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगले िवतरण गन� पाउने काय�मा 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगको गठन, काम, 
कत��य र अिधकारस�ब�धी काय�नीित, २०५६ ले 
�प� ब�देज लगाएको पाइयो । सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगले काय�िविध िमची सडकको बाटो 
िक�ाकाट गरी िवतरण गरकेो काय� गैरकानूनी 
देिख�छ । सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले 
िक�ाकाट गरी िवतरण गरपेिन य�िप मालपोत 
काया�लय, धनषुाबाट सो दता�  �े�ता अ�ाविधक 
ह�न सकेको छैन । िनवेदकह�लाई िववािदत �थानमा 
िवप�ीह� गई िनकास बाटो अवरोध गरकेो अव�थाबाट 
नै िनवेदकह�ले सो िनण�यको जानकारी ह�न आएको 
मा�नपुद�छ । गपुचपु�पमा िवतरण नै गन� निम�ने सडक 
बाटो उसमा पिन िवप�ीह�को अ�य� िविभ�न िक�ा 
ज�गाह� दता� रहेका �यि�लाई सडक िक�ाकाट गरी 
िवतरण गरकेा ज�गाधनी पजुा�समेत गैरकानूनी देिखदँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगले बाटोको ज�गा िवतरण गन� िनण�य, नापीले 
िक�ाकाट गरकेो काय� र िवप�ी सीताशरण चौधरी 
र शैले�� चौधरीले �ा� गरकेो पजुा�समेत उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर भई सो िक.नं. ५५८ को साव�जिनक 
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सडक बाटो पूव�वत् अव�थामा नै यथावत् कायम रा�न ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शभुम् । 
 § यसमा यसै लगाउको ०६९-WO-००८७, 

िनण�य बदर दता� बदर पूव�वत् साव�जिनक 
दता� कायम, राधारमण चौधरी िव.दखु मोचन 
चौधरीसमेत भएको म�ुाको फैसलासमेत यसै 
�कृितको रहेको ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CI-१६७६, दता� बदर 
हक कायम दता� , शेरबहादुर रावलसमेत िव. ई��बहादुर 
रावल

यसमा िनण�यतफ�  िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा 
मूल प�ुष सव�िजतका २ छोराह� श�शेरबहादरु 
र भूपाल िसहं भई जेठा श�शेरबहादरुतफ� का २ 
छोराह� जमानिसंह र ह�तबहादरु तथा का�छा 
भपुाल िसहंतफ� बाट फ�दिसंहको जायज�म 
भएको देिख�छ । श�शेरबहादरुका हागँामा २ भाइ 
छोराह�म�ये जमानिसहंका छोरा िडलबहादरुका 
तफ� बाट �ितवादीह� मोहनबहादरु, शेरबहादरु, 
अितवल, िवनबहादरु र िस�बहादरु रहेका छन् । अका� 
छोरा ह�तबहादरुतफ� बाट बलबहादरु र �ितवादी 
शेरबहादरु दिेख�छन् । बलबहादरुका छोरा �ितवादी 
कृ�णबहादरु रहेका छन् । अका� ितर भपुाल िसहंका छोरा 
फ�दिसंहतफ� बाट ४ भाइ छोराह� अ�बर, टेक, स�त 
र वादी गणेशबहादरु रहेका छन् । सो नातास�ब�धका 
िवषयमा ��ततु म�ुाका वादी �ितवादीह�िबच िववाद 
देिखदँैन । य�तै वादी गणेशबहादरु रावलतफ� का 
िपता पखुा�  फ�दिसंहको सािबक दता� भोगमा २ माना 
५ मठुी िवजन ज�गा रहेको र �ितवादी शेरबहादरु 

रावलसमेतका िपता पखुा� ह�तबहादरु र जमान िसहंको 
सािबक दता�भोगमा १/१ माना िवजन ज�गा रहेको त�य 
स�ब�धमा पिन दवुै प�को अ�यथा दाबी िजिकर रहेको 
अव�था नदेिखने । 

२०३० सालको िमलाप�मा पनुरावेदक 
�ितवादीह�को िपता पखुा�को सािबक दता�, ितरोका 
ज�गाह�समेत दखेाइएको छ । सो त�यलाई वादी 
गणेशबहादरु रावलले समेत उ� म�ुामा �ितउ�र 
पेस गन� �ममा �वीकार गरकेो नै अव�था छ । 
त�प�चात् २०४२ सालमा ज�गा नापजाचँ ह�दँा िपता 
पखुा�देिखको सािबक भोग, दता� , ितरोको आधारमा 
वादी �ितवादीह�ले आ-आ�नो नाउमँा ज�गाह� 
नापी गराई दता� गराएको देिख�छ । २०३० सालको 
िमलाप�मा उ�लेख भएका सािबक ह�तबहादरु, 
जमानिसंह, फ�दिसंह नाउमँा रहेका ज�गाह� नै 
२०४२ सालको नापीमा वादी �ितवादीह�को नाउमँा 
दता� ह�ने भनी िनण�य भएको पाइ�छ । नापीको �ममा 
एक अका�को नाउमँा नापी भएको ज�गाह�समेत दवुै 
प�को िनवेदनको आधारमा एउटाको नाउ ँक�ा गरी 
अका�को नाउमँा दता� ह�ने भनी िफ�डबकु स�याइएको 
छ । सो नापीको समयमा वादी गणेशबहादरुको समेत 
उपि�थित रही िनज आफँैले सहीछाप गरकेो देिखएको 
अव�था छ । तसथ�, सो नापी ह�दँाकै अव�थामा वादी 
गणेशबहादरुलाई िववािदत िक.नं. ४९४ को ज�गा 
�ितवादीह�को नाउमँा दता� भएको कुरा थाहा भएको 
त�यमा स�दहे नरहने ।

वादी लाला बिु�मान �े� �ितवादी पूण�कला 
उपा�याय भएको दता� बदर हक कायम म�ुा (ने.
का.प. २०४३, अङ्क १२, िन.नं.२९२३) मा यस 
अदालतबाट “सभ� नाप जाचँको �ममा एकाको हकभोग 
दता�को ज�गाको अका�को नाममा नापी दता� भएकोमा 
�य�तो ज�गा नापी भई दता� �े�ता खडा भएको 
िमितबाटै म�ुा गनु�पन� कारणको िसज�ना भएको मा�नपुन� 
ह��छ । िकन भने ज�गा नापजाचँ भएपिछ हक �माणको 
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�मािणत अिभलेखको िसज�ना दता� �े�ताबाटै ह��छ” 
भनी निजर िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको छ । ��ततु 
म�ुामा वादी गणेशबहादरुले २०४२ सालमा नै वादी 
दाबीको ज�गा �ितवादीह�को नाउमँा दता� भएको कुरा 
थाहा पाएको भए तापिन २०६३ सालमा सि�धसप�न 
म�ुाको फैसलाको न�कल सारपेिछ मा� थाहा भएको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको 
१७ नं. र ज�गा िम�नेको १८ नं. को हद�याद कायम गरी 
अदालतमा �वेश गरकेो दिेख�छ । वादी गणेशबहादरु 
नापीको समयमा उपि�थत भई िफ�डबकुमा सहीछाप 
गरकेो अव�थाबाट दाबीको ज�गा २०४२ सालमा नै 
�ितवादीह�को नाउमँा नापी भई िक�ाकाट भएको 
त�य िनज वादीलाई थाहा भएको पिु� भइरहेकै छ । 
य�तो ि�थितमा २०६३ सालमा सि�धसप�न म�ुाको 
फैसलाको न�कल सारपेिछ मा� सो स�ब�धमा थाहा 
भयो भनी सोही िमितबाट हद�याद कायम ह�नपुन� भ�ने 
िफराद दाबी िव�सनीय नदेिखने । 

अक�ितर २०४२ सालमा नापी ह�दँाको 
समयमा वादी �ितवादीह�को सािबक दता� र भोगलाई 
आधार मानी ज�गा िक�ाकाट भई िफ�डबकु तयार 
भएको अव�था छ । नापीको समयमा यिद आ�नो 
हकभोगको ज�गा अ�यको नाउमँा दता� भएको भए 
ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोिजम 
त�कालीन नापी टोलीसम� आ�नो दाबी िवरोधसिहत 
उजरु गन� स�ने अव�था रह��यो । तर सो समयमा 
दाबीको िक.नं. ४९४ को ज�गालगायतका कुनै पिन 
ज�गा स�ब�धमा यी वादीले आ�नोतफ� बाट नापी 
टोलीसम� कुनै दाबी िवरोध गरकेो वा सो ज�गामा 
झगडा जनाएको अव�था रहेको छैन । ब� नापीको 
समयमा दाबीको िक.नं. ४९४ को ज�गा िनज वादीको 
छोरा हक� बहादरुको नाउमँा दता� ह�ने भनी नापी टोलीबाट 
िफ�डबकु तयार गरकेो भए पिन िनज गणेशबहादरु 
रावलसमेतको िनवेदनको आधारमा उ� ज�गा 
�ितवादी शेरबहादरु रावलसमेतको नाउमँा दता� ह�ने 

भनी उ� िफ�डबकु स�याई सोमा िनज गणेशबहादरु 
आफँैले सहीछाप गरकेो अव�था छ । यसबाट दाबीको 
ज�गामा वादीको हकभोग नरहेको त�य �वयम् वादीले 
२०४२ सालमा नै नापी ह�दँा �वीकार ग�रसकेको 
पाइयो । �ितवादीह�को नाउमँा दाबीको ज�गा दता� ह�ने 
भनी �वयम् वादीले �वीकार गरकेो त�य िनण�यलाई 
पिछ आएर सोही त�य िनण�य बदर अ�यथा हो भनी 
भ�न वादी िवबि�धतसमेत ह�ने देिखने । 

त�कालीन मनाङ तथा लमजङु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०३०।९।४ मा भएको 
िमलाप�लाई नै दाबीको ज�गामा आ�नो हकािधकार 
�थािपत ह�ने म�ुय आधार हो भ�ने वादी दाबी रहेको 
छ । यी वादी �ितवादीह�का पखुा� एउटै छन् । िपता 
पखुा�को नाउ ँ दता�को समान हक रहेको पैतकृ ज�गा 
वादी �ितवादीह�ले २०४२ सालमा नापी ह�दँा 
सािबक दता�, ितरोको आधारमा आ-आफूले भाग 
िह�सा छुट्याई िक�ाकाट गरी ज�गाह� दता� गराएका 
छन् । अंशको हक नैसिग�क हक भएको र कसैले आ�नो 
अंशहक न�यागेस�म िनजलाई सो हकबाट वि�चत 
गराउन िम�दनै । ��ततु म�ुाका �ितवादीह�ले 
आ�नो अशंहकको स�पि�मा आ�नो दाबी छोडेको 
अव�था पिन छैन । यस कारण अ� �यि�सगँ म�ुा परी 
िमलाप� भएकै कारणले कसैको पैतकृ स�पि�मािथको 
अंशहक ग�ुन स�ने ि�थित ह�न स�दनै । अतः िमित 
२०३०।९।४ मा भएको िमलाप�ले ��तुत म�ुाको 
िववािदत ज�गामा यी वादी गणेशबहादरु रावलको 
मा� हक ला�ने भ�ने िजिकरलाई �यायोिचत मा�न 
नसिकने । 

यसरी सािबक दता�, ितरो देखाई वादी 
�ितवादीह�ले आ-आ�नो हकभोगमा रहेको ज�गाह� 
२०४२ सालको नापीमा गराएको, सो नापीको समयमा 
वादी आफँै पिन उपि�थत भएको र नापी टोलीले 
तयार गरकेो िफ�डबकुमा दाबीको िक.नं. ४९४ को 
ज�गा �ितवादीह�को नाउमँा दता� ह�ने भनी उ�लेख 
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भई वादीसमेतले सहीछाप गरकेो आधारमा दाबीको ज�गा �ितवादीह�को हकभोग र दता�को रहेको पिु� ह�न 
आयो । िववािदत ज�गा वादीको एकलौटी हक �वािम�वको रहेको िजिकर िलई उ� ज�गामा आ�नो हक कायम 
गरी दता�समेत ग�रपाउ ँभ�ने वादीको भनाइ उ� आधार �माणह�बाट मनािसब देिखन आएन । तसथ�, �ितवादी 
शेरबहादरु रावलसमेतका नाउमँा दता� भएको उ� दाबीको िक.नं. ४९४ को ज�गाको दता� बदर ह�ने अव�था 
नरहेकोले उ� ज�गा दूिषत दता� रहेको भनी सो दता� बदर गन� र वादीका नाउमँा हक कायम ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला िमलेको नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादीह�को नाउमँा दता� रहेको िक.नं. ४९४ को ज�गा 
िनज �ितवादीह�को दता� बदर गरी आ�नो हक कायम गरी दता�समेत ग�रपाउ ँभ�ने िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याउनपुन�मा वादी दाबीबमोिजम �ितवादीह�का नाउमँा दता� भएको उ� िक.नं. ४९४ को ज�गा दूिषत�पमा 
दता� भएको भनी उ� दता� बदर भई वादीका नाउमँा हक कायम दता�समेत ह�ने ठह�याई भएको स�ु लमजङु 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।७।२९ को फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०६७।२।४ को फैसला कानून र �यायसङ्गत नह�दँा सो फैसला उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २७ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६७-CI-१६७१, १६७२, १६७३, १६७४ र १६७५, फैसला बदर गरी 

िमलाप� कायम ग�रपाउसँमेत, कृ�णबहादरु रावल िव. इ��बहादरु रावल भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी., ०७४-CI-०६०८, पखा�ललगायत 
संरचनासमेत भ�काई िखचोला छोडाई चलनसमेत, �जादवेी नुिनयाइन िव. राजहरण चौधरी

िमिसल संल�न कागजात हेदा�, वादी �जादेवी निुनयाइनको नाउमँा िक.नं.२१२ को ०-२-५ ज�गा रहेको 
त�य �माणको �पमा पेस भएको ज�गाधनी दता� �माणपजुा�बाट देिख�छ । बारा िज�ला अदालतको च.नं.६११३, 
िमित २०७०।११।०४ को प�ानसुार नापी काया�लय बाराबाट च.नं.१०७४, िमित २०७०।११।२१ मा िववािदत 
ज�गाको �ायल चेक पेस गरकेो पाइ�छ । उ� �ायल चेक िन�नानसुार रहेको पाइने । 

तािलका नं.१. �ायल चेकको बेहोराः
िस.न.ं वडा न.ं िक.न.ं सा.�े�फल �ायल चेकबाट देिखएको �े�फल
१ ३ २१२ ०-२-५-० ०-२-०-०
२ २ ५ ०-१७-५-० ०-१४-१२-०

उपयु�� नापी काया�लय बाराको �ायल चेकबाट वादी �जादेवी निुनयाइन नाउ ँदता�को िक.नं.२१२ मा ०-२-०-० 
ज�गा रहेको देिख�छ भने ऐलानी िक.नं.५ मा ०-१४-१२-० ज�गा रहेको पाइ�छ । यी दवैु िक.नं. को �े�फल ज�गा 
दता� �े�तामा भएको �े�फलभ�दा केही कम ज�गा रहेको पाइने । 
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यसैगरी स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।४।२८ मा भएको आदेशानसुार िमित 
२०७१।११।१२ मा िववािदत ज�गाको नाप न�सा भई न�सा मचु�ुका पेस भएको देिख�छ । उ� न�सा मचु�ुका 
िन�नबमोिजम रहेको पाइने । 

तािलका नं.२. न�सा मचु�ुकाको बेहोराः
िस.नं. न.नं. िक.नं. �े�फल कैिफयत
१ २ २१२ ०-१-१५-३/४ न.नं.८ को िववािदत पखा�ल र न.नं.५, ६, १०, 

११, ११, १४ र १५ को भौितक सरंचनाह� 
९।१० वष�अगािड बनेको हो भनी सहीछाप गन� 
सखुल चौधरी, जगिदश चौधरी, तनिकर चौधरी, 
ओम�काश चौधरी र ल�मण चौधरी  

२ ७, ८ िववािदत ०-०-५-२३/४
३ १२ ५ ०-०-४-२१/४
४ १३, १४, १५ ५ ०-२-१-११/२
५ १६ ५ ०-९-६-१/२

उि�लिखत न�सा मचु�ुकामा न.नं.२ को ०-१-१५-३/४ ज�गा वादीको िक.नं.२१२ को ज�गा रहेको 
देिख�छ । न.नं.१२, १३, १४, १५ र १६ को ज�गाह� िक.नं.५ को भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । वादीले 
न.नं.७ र ८ को ज�गामा दाबी गरकेो पाइ�छ । िववािदत न.नं.७ र ८ तथा अ�य न.नं.१२, १३, १४, १५ र १६ 
समेतको �े�फल जोड्दा कुल �े�फल ०-११-१७-३ भई िक.नं.५ को �ायल चेकमा देिखएको �े�फलभ�दा 
कम नै रहेको देिखन आएको छ । साथै िववािदत पखा�ललगायतका न.नं.५ को प�क� घर, न.नं.६ को पखा�ल, 
न.नं.८ को पखा�ल, न.नं.१० को पानी ट्याङ्क�, न.नं.११ को प�क� घर, न.नं.१४ को प�क� घर, न.नं.१५ 
को पखा�ल र सोमािथ लगाइएको तारबार र नं.१६ को िविभ�न �यि�ले घर बनाई बसोबास ग�ररहेकोसमेतको 
भौितक संरचनाह� ९।१० वष�अगािड बनेको हो भनी न�सा मचु�ुकाको रोहवरमा ब�ने मािनसह�ले सहीछाप 
गरकेो पाइने । 

दाबीको ज�गाको स�ब�धमा िनवेदक �जादेवी निुनयाइन र िवप�ी िज�ला खानेपानी तथा सरसफाइ 
िडिभजन काया�लय, बारासमेत भएको ०६९-WO-०२५९ को िनषेधा�ाको िनवेदन पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
दायर भएको देिख�छ । उ� िनषेधा�ाको िनवेदन ��ततु म�ुामा भएको दाबीकै िक.नं.२१२ को ०-१-१२ ज�गामा 
िवप�ीह�ले ह�त�ेप गन� �वल आशंका रहेको भनी दाबी िलएकोमा पानी ट्याङ्क�लगायतको सरंचना पिहला 
नै िनमा�ण भइसकेको आधारमा िनवेदन खारजे ह�ने ठहर भई िमित २०७०।०३।२६ मा आदेश भएको देिखने । 

मूलतः वादीको िक.नं.२१२ र ऐलानी भई ��यथ�ह�ले भौितक संरचना िनमा�ण गरकेो िक.नं.५ को 
दवुै ज�गाको �ायल चेकको �े�फल सािबक दता� �े�तामा भएको �े�फलभ�दा कम भई न�सा मचु�ुकामा अझ 
कम �े�फल दिेख�छ । िववािदत भौितक संरचना ९।१० वष� पिहले नै िनमा�ण भएको हो भनी न�सा मचु�ुकाका 
मािनसह�ले लेखाएको पाइ�छ । उ� न�सा मचु�ुकाको बेहोरालाई वादीले ��न उठाई कुनै चनुौती िदन सकेको 
पिन नदेिखने । 

व�ततुः वादीको नाउमँा दता� रहेको िक.नं.२१२ को ज�गाको दि�णतफ�  पूव�पि�चम समान�पमा िसधा 
िसमा रही जोिडएको त�य न�सा �ेसबाट दिेखन आएको छ । िवप�ीह�ले िक.नं.५ को ऐलानी ज�गा साव�जिनक 
खानेपानी ट्याङ्क�लगायतका सरंचना िनमा�ण गरकेो देिखन आएको छ । न�सा मचु�ुकामा कुलोसमेत देिखन 
आएको छ । िबचमा कुलो रहेको र वडा नं. समेत फरकफरक रहेको ि�थित छ । न�सा �ेस र भइआएको न�सा 
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मचु�ुका िभडाई हेदा� ज�गाको आकृित �कृितसमेतबाट 
िववािदत ज�गा ऐलानी िक.नं.५ अ�तग�त नै रहेको 
देिख�छ । तसथ�, वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः उपयु�� आधार, �माणबाट वादीको 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७२।१०।२० मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०८९६, उ��ेषण / 
परमादशे, िव�ानकुमार अया�ल िव. िव.पी. कोइराला 
मेमो�रयल �या�सर अ�पताल, भरतपुरसमेत

बोलप� परी�ण स�ब�धमा साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा २३(२)(घ) मा बोलप�स�ब�धी 
कागजातमा उि�लिखत �ािविधक �पेिसिफकेसन 
र सोही कागजातमा संल�न ख�रद स�झौताका 
सत�अनु�प बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही भए वा 
नभएको परी�ण गन� बोलप� ��तावकता�मा अि�तयारी 
स�ुपेको देिख�छ । साथै ऐ.को दफा २४(घ) मा दफा 
२३ को उपदफा (२) बमोिजम नभएको बोलप�उपर 
कारबाही नह�ने भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िव.पी. कोइराला मेमो�रयल 
�या�सर अ�पतालको मू�याङ्कन सिमितबाट 
िनवेदकको बोलप�उपर �ािविधक �पेिसिफकेसनको 
परी�ण भएकोमा िनवेदकको दवुै बोलप� �ािविधक 
�पेिसिफकेसनमा असफल भएको देिख�छ । �ािविधक 
�पेिसिफकेसनको परी�णमा असफल भएको बोलप� 
कानूनतः �थम�ि� (prima facie) �पमै अ�वीकृत 

रहन जाने दिेखयो । �थम�ि�मै �रट िनवेदकको 
बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही नभई अ�वीकृत 
भएको दिेखदँा उ� बोलप�को मू�याङ्िकत अङ्क 
�यून वा अिधक रहेको भ�ने िवषयमा �वेश नै गनु�पन� 
नै नदेिखने । 

मूलतः अ�पताल िबरामीको �वा��य 
उपचारसगँ स�बि�धत सं�था हो । य�ता सं�थामा 
आव�यक पन� उपचारसगँ स�बि�धत मेिसन �यि�को 
�वा��यज�तो संवेदनशील िवषयसगँ ��य� एवं 
अ��य��पमा जोिडन आउने िवषयव�त ु ह�दँा उ� 
मेिसन गणु�तरीय र भरपद� ह�नपुन� अिनवाय� सत� 
ह�ने कुरामा दईुमत ह�नै स�दैन । मेिसनको गणु�तरको 
अभावमा �यि�को �वा��यमा �ितकूल असर पनु�  
ह�दैँन नै । बोलप�दाताले आ�नो बोलप�मा �ािविधक 
�पेिसिफकेसनलाई पूव�सत�को �पमा आ�मसात् गरकेो 
अव�थामा मा� बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाही ह�न 
स�ने दिेख�छ । पेस भएका सबै बोलप� सारभूत�पमा 
�भाव�ाही भई �ािविधक �पेिसिफकेसन परी�णमा 
सफल नै रहने ह��छन् भनी यिकन गन� पिन िम�ने 
देिखदँनै । तसथ�, �रट िनवेदकले पेस गरकेो बोलप� 
सारभूत�पमा �भाव�ाही रहेको भनी मा�न िम�ने 
अव�था देिखन नआउने । 

अक�तफ� , Bipolar TUR set with 
Generator को लािग बोलप�को �वीकृितको आशय 
पाई ख�रद स�झौतासमेत भएको िवप�ी Biomed 
International Pvt. Ltd को बोलप�मा उ�लेख भएको 
मेिसन (सामान) गणु�तरय�ु नभएकोले स�झौतासमेत 
र� गरी �यार�ेटी जफत गरकेो र िवप�ी East-West 
Concern Pvt. Ltd. को Anesthesia work 
station को बोलप� �वीकृत भई स�झौताबमोिजमको 
मेिसन जडान भई चाल ुअव�थामा रहेको भ�ने त�य 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिखन आएको 
छ । यसरी िवप�ी अ�पतालबाट आ�ान भएको 
टे�डरम�ये Bipolar TUR Set with Generator 
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को बोलप�को �वीकृितको आशयप� पाउने िवप�ी 
Biomed International Pvt. Ltd. सगँको स�झौता 
नै र� भएको र Anesthesia Work Station को 
बोलप� पेस गन� िवप�ी फम� East-West Concern 
Pvt. Ltd. को बोलप� �वीकृत भई उ� फम�सगँ 
भएको स�झौताअनसुार मेिसन जडान भई सेवासमेत 
स�चालन भई टे�डरको काया��वयन नै भइसकेको 
देिखदँा �रट िनवेदन दाबीको औिच�यसमेत समा� 
भएको देिखने । 

िनवेदकले आ�नो बोलप� अ�वीकृत 
भएउपर पनुरावलोकनको िनवेदन मू�याङ्कन 
सिमितमा िदएको त�य िनवेदनबाट दिेखन आएको 
छ । िनवेदकले �यूनतम रकम बोलकबोल ग�रएको 
आ�नो टे�डर पनु�पन� तक�  देखाई स�बि�धत िनकायमा 
िनवेदन िदएकोमा समयमै िनवेदकको सो िनवेदनउपर 
स�बि�धत िनकायले स�बोधन गनु�पन�मा सो गरकेो 
देिखदँैन । आ�नो सं�थामा परकेो िनवेदनको यथोिचत 
समयमा िनकास िदई नाग�रकको सूचनाको हकको 
स�मान गनु�  कुनै पिन सं�थाको कत��य ह��छ । िवप�ी 
िव.पी. कोइराला मेमो�रयल �या�सर अ�पतालबाट 
आइ�दा यस �कारको िढलास�ुती गनु�  उिचत ह�ने 
नदेिखदँा आ�नो सं�थामा पन� आउने िनवेदनको 
यथोिचत समयमा िविधस�मत् िनकास िदने काय�मा 
कुनै �कारको िढलास�ुती एवं िधङ्�याई ह�ने छैन भ�ने 
इजलासले अपे�ा राखेको देिखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट �रट 
िनवेदकको बोलप� �ािविधक �पेिसिफकेसनको 
परी�णमा �थम�ि�मै असफल भएको देिखएको र 
िवप�ी अ�पतालले आ�ान गरकेो २ वटा बोलप�म�ये 
Bipolar TUR Set with Generator को बोलप� 
पेस गन� Biomed International Pvt. Ltd. 
सगँको बोलप�को स�झौता र� भइसकेको र अक� 
Anesthesia Work Station को बोलप� पेस गन� 
फम� East-West Concern Pvt. Ltd. को बोलप� 

�वीकृत भई उ� फम�सगँ भएको स�झौताअनसुार 
सामान (मेिसन) जडान भई सेवा स�चालनसमेत 
ह�न गई बोलप�को काया��वयन नै भइसकेकोले �रट 
िनवेदनको औिच�य नै समा�त भएको देिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल चै� १४ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WH-०२३४, 
ब�दी��य�ीकरण, बबरजगंबहादुर िसंह िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक ब�दीलाई कैलाली िज�ला, धनगढी 
उपमहानगरपािलका, वडा नं.१६ घिसता बजारबाट 
िमित २०७६।०१।२७ मा प�ाउ गरी थनुामा 
राखेकोमा िनजलाई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु
भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।०३।२५ मा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भई कैलाली िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६।०३।२७ मा थनुाम�ु 
ग�रएकोमा िनज िनवेदकलाई सोही साझँ पनुः थनुामा 
रािखएको दिेखने ।

िनवेदकलाई िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुले िमित २०७६।३।२८ मा कैलाली 
राजमाग� ए�रयामा उ�छृङ्खल गितिविध गरी शाि�त, 
सरु�ासमेतमा खलल प�ुयाउने गरी ह�लह��जत गरकेोले 
िनजलाई िनय��णमा िलन खो�दा �हरी कम�चारीउपर 
गाली गलौज गरकेो भनी िनवेदकउपर साव�जिनक 
शाि�त िव��को कसरुमा क�चनपरु िज�ला 
�शासनको काया�लयबाट अनसु�धानको लािग �याद 
थप गरी थनुामा राखेको देिखयो । िवप�ी क�चनपरु 
िज�ला �शासनको काया�लयबाट िनवेदकलाई थनुामा 
राखी अनसु�धान गन� िदएको आदशेमा मनािसब 
आधार र कारण नै उ�लेख गरकेो नपाइने ।

उि�लिखत िववेिचत त�य आधारबाट 
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िनवेदक ब�दी बबरजगंबहादरु िसंहलाई कैलाली 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०३।२७ मा 
थुनाम�ु ग�रएकोमा सोही साझँ पनुः �हरीले 
िनय��णमा िलई िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुले थनुामा राखेको काय�मा ब�दीलाई 
जसरी पिन थुनामा रा�ने �व�ृ धारणा बनाएको 
देिखयो । अक�तफ�  िवप�ी क�चनपरु िज�ला �शासनको 
काया�लयबाट िनवेदकउपर थुनामा राखी अनसु�धान 
गन� िदएको आदेशमा थनुामा राखी म�ुाको अनसु�धान 
गन� यो, यसकारणले अनमुित िदएको भ�ने कुनै आधार 
र कारण नै उ�लेख गरकेो पाइएन । मनािसब आधार, 
कारण नखलुाई िनवेदकलाई थुनामा राखी अनसु�धान 
गन� भनी िज�ला �शासन काया�लयबाट भएको आदेश 
कानूनसङ्गत नभई कानून�ितकूल ब�दी बनाइएको 
भ�ने देिखन आयो । जसबाट िनवेदकको सिंवधान 
�द� वैयि�क �वत��ताको हक गैरकानूनी तवरबाट 
हनन् ह�न गएको देिखन आउने ।

अतः उपयु��ानसुार िवप�ीह�बाट 
िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुामा राखेको दिेखन 
आएकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रिदन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर: संजय जैसवाल 
इित संवत् २०७६ साल �ावण ६ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-WO-०५१३, उ��ेषण, 
िवजयकुमार लजान िव. नेपाल दूरस�चार �ािधकरण 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका, 
कमलादीसमेत

नेपाल दूरस�चार �ािधकरणले ६ न�बर 
�देशको ३ िज�लामा To Build Broadband 
Network and Provide Internet Access 

Connectivity Services स�ब�धी काय� गन� 
इजाजत �ा� �यि�बाट Request For Application 
(RFA) माग गरी िमित २०७४।०५।१६ (सन् 
2017 September 1) मा सूचना �कािशत भएको 
देिख�छ । उ� सूचनाअनसुार तोिकएको �यादिभ� 
Mercantile Communication Pvt. Ltd., 
Vianet Communication Pvt. Ltd., World 
Link Communication Pvt. Ltd., Broadlink 
Communication Pvt. Ltd., Techmind 
Communication Pvt. Ltd.  समेत ज�मा ५ वटा 
��तावह� परकेो देिखने ।

बोलप� �ा� भएप�ात् मू�याङ्कन 
किमिटको पिहलो बैठकबाट �ािधकरणले जारी गरकेो 
RFA को मलु यो�यताको दफा नं.५ मा Eligible 
Applicants को �यव�थाअ�तग�त ५.३ मा The 
Applicant shall have Minimum Annual 
Revenue of Rs.1,00,00,000.00 in the 
last fiscal year भ�ने आव�यक यो�यता तोकेको, 
टाइपको ग�तीले गदा� RFA को Application to 
Datasheet ITA No.17.1 मा Minimum Annual 
Rural Telecommunication Development 
Fund of NRs.1,00,00,00.00 for last three 
Consecutive years भ�ने �यव�था भलुवश उ�लेख 
ह�न गएकोले सो �यव�थालाई Annual Revenue 
को �पमा कायम गरी सोहीअनसुार पन� आएका 
��तावदाताह�को आवेदन ��तावको मू�याङ्कनको 
काय� अगािड बढाउने िनण�य भएको र दूरस�चार ऐन, 
२०५३ को दफा ३० अनसुार खडा भएको कोषको 
सरकारी रकमबाट अनदुान िदई बोलप�अनसुारको 
काय� गराउनको लािग साव�जिनक ख�रद ऐन तथा 
िनयमावलीबमोिजम �यून मू�याङ्िकत र सारभूत 
�पमा �भाव�ाही दिेखएको ��तावलाई छनौट गनु�पन� 
�यव�थाबमोिजम टेकमाइ�ड नेटवक�  �ा.िल. लाई 
छनौट गन� िनण�य भएको हो । साव�जिनक ख�रद ऐन, 
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२०६३ को दफा २७ बमोिजम िमित २०७४।०९।१८ 
मा LOI (Letter of Intent) �कािशत गरी ��ताव 
छनौटको जानकारी अ�य बोलप�दाताह�लाई समेत 
िदएको भ�ने िवप�ी नेपाल दूरस�चार �ािधकरणको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । यी �रट िनवेदक उ� 
िमित २०७४/०९/१८ को LOI (Letter of Intent) 
समेत बदर ग�रपाउ ँभनी ��ततु �रट यस अदालतमा 
�वेश गरकेो देिखने ।

िवप�ी नेपाल दूरस�चार �ािधकरणबाट 
स�पूण� �ि�या पूरा भई LOI समेत जारी भइसकेको 
िनण�यमा िच� नबझुेमा साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ को िनयम १०४ बमोिजम जमानत राखी 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५० बमोिजम 
पनुरावलोकन सिमितसम� िनवेदन िदनपुन�मा यी 
िनवेदकलगायत अ�य बोलप� �ि�यामा सहभागी 
ह�ने कुनै पिन प�बाट उजरुी नपरबेाट छनौट भएको 
टेकमाइ�ड नेटवक�  �ा.िल. र नेपाल दूरस�चार 
�ािधकरणिबच िमित २०७४।१०।२७ मा ख�रद 
स�झौता भएको देिख�छ । ख�रद स�झौताअनसुार 
टेकमाइ�ड नेटवक�  �ा.िल.लाई नेपाल दूरस�चार 
�ािधकरणको तफ� बाट �.२,७६,८७,९५५।२० 
पिहलो िक�ता पे�क�समेत भ�ुानी भएको दिेखने ।

िनवेदक एकातफ�  कानूनले तोकेको 
पनुरावलोकनको �ि�यामा नगई उ�टै आफूले 
बोलप�साथ राखेको िबड ब�ड फुकुवा ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०७४।१०।२८ मा नेपाल दूरस�चार 
�ािधकरणमा िनवेदन िदई सोही िमितमा च.नं. 
१७७० को प�बाट िबडब�डसमेत फुकुवा भइसकेको 
देिख�छ । उि�लिखत त�यबाट �रट िनवेदक कानूनले 
िनिद�� गरकेो उपचारको �ि�यामा नगई िवप�ीबाट 
बोलप� स�ब�धमा भएको कारबाहीलाई �वीकार 
गरकेो देिखने ।

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
२१ को उपदफा १ मा बोलप�दाताले बोलप�साथ 

तोिकएबमोिजम जमानत पेस गनु�पन� छ भ�ने �यव�था 
रहेको छ । �यसैगरी साव�जिनक ख�रद िनयमावली, 
२०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम उपिनयम २ मा 
बोलप� जमानतको मा�य अविध बोलप�को मा�य 
अविधभ�दा क�तीमा तीस िदन बढीको ह�नपुन� छ” भ�ने 
�यव�था रहेको दिेख�छ । उि�लिखत �यव�थाअनसुार 
बोलप� मा�य ह�नको लािग बोलप� जमानत (Bid 
Bond) को अविधसमेत अिनवाय� �पमा कायम ह�नपुन� 
देिख�छ । िनवेदक �ा.िल. ले बोलप�बापत राखेको 
िबडब�ड फुकुवा गरी पाउन िनवेदन िदएको र सोही 
िनवेदनका आधारमा नेपाल दूरस�चार �ािधकरणबाट 
िबडब�ड फुकुवा ग�रिदएको ह�नाले बोलप�को मा�य 
अविधको लािग ज�री रहेको बोलप� जमानत (Bid 
Bond) को अविध कायम रिहरहने अव�था नदेिखने ।

तसथ�: �रट िनवेदनमा िवप�ी बनाइएका 
नेपाल दूरस�चार �ािधकरण र टेकमाइ�ड नेटवक�  �ा.
िल. िबच िमित २०७४।१०।१७ मा ख�रद स�झौता 
भइसकेको र �रट िनवेदक व�डिलंक क�यिुनकेसन 
�ा.िल.ले बोलप�को �योजनको लािग राखेको Bid 
Bond फुकुवा ग�रपाउ ँभ�ने िमित २०७४।१०।२८ को 
िनवेदनको आधारमा नेपाल दूरस�चार �ािधकरणबाट 
Bid Bond फुकुवासमेत भइसकेको ह�दँा अब 
िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको देिखयो । अत: 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः निवन खनाल
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-१२९६, हालैको 
बकसप� दता� बदर हक कायम दता�, रामपुकार 
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रौिनयार िव. िकरणकुमारी रौिनयारसमेत
��ततु म�ुामा िवप�ी आमा सर�वती दवेीले 

मेरो अशंहक ला�ने सगोलको स�पि� िज�ला पसा�, 
नगरानी गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. १०१४ ज.िव. 
०-०-५ र सो ज�गामा बनेको घरसमेत िवप�ीह� 
िकरण कुमारी र िव�णकुुमार रौिनयारलाई िमित 
२०६७।५।१७ मा र.नं. १४३३(क) बाट हालैको 
बकसप�को िलखत ग�रिदएकोले सो घरज�गाम�ये 
४ ख�डको १ ख�ड िलखत बदर गरी मेरो नाममा 
दता�समेत ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी रहेको 
देिख�छ । वादीले दाबी िलएको घरज�गा वादी 
दाबीबमोिजम िनज वादी तथा �ितवादीह�समेतका 
नाममा अंश भाग ला�ने हो । दाबीबमोिजम िनजले 
आ�नो अशं भाग िलएमा आपि� छैन भ�ने कुरा 
�ितवादी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतको �ितउ�र 
िजिकर रहेको िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
देिखने ।

पनुरावेदक वादीले दाबी िलएको ��ततु 
िववािदत हालैको बकसप�को िलखत हेदा� वादी 
रामपकुार रौिनयार आफँै सा�ी बसी िलखतको 
िकनारामा सहीछापसमेत गरी िलखत पा�रत भएको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको 
१० नं. मा भएको कानूनी �यव�थालाई अनदेखा गरी 
िववािदत िलखतमा आ�नै सहीछाप गरकेो कुरालाई 
मलाई थाहा जानकारी निदई आमा सर�वती दवेीले 
िददी िकरणकुमारी र भा�जा िव�णकुुमारलाई हालैको 
बकसप� गरी रिज��ेसनसमेत ग�रिदएकाले मेरो अशं 
भागमा पन� हकजितको िलखत बदर ग�रपाउ ँभनी यो 
वादीले िफराद दायर गरकेो कुरालाई सही स�य मा�न 
िम�ने भ�ने देिखएन । �यसरी आफू सा�ी बसी पा�रत 
भएको िलखत बदर गन� पाउन ुपछ�  भ�ने अिधकार यी 
पनुरावेदक वादीलाई रहे भएको भ�ने ऐनको मनसाय 
रहेको पिन पाइदँैन । उ� िलखत ग�रिदने पनुरावेदक 
वादीक� आमा सर�वती देवीले आ�नी छोरी िकरण 

कुमारीसमेतको नाममा अिंशयार छोरा वादीलाई सा�ी 
राखी बकसप� ग�रिदएको अव�था िमिसल सलं�न 
कागज �माणह�बाट देिखएको अव�था छ । यसरी उ� 
िववािदत भिनएको िलखतमा वादी �वयं सा�ी बसी 
िलखत पा�रत गरी िदएप�ात् िनजसमेतको स�लाह 
र सहमितबाट नै आमा सर�वती देवीको नाममा दता� 
रहेको ज�गा िददी िकरणकुमारी रौिनयारसमेतका 
नाउमँा बकसप� ग�रिदएको िलखतबाट वादीलाई 
थाहा निदई िलखत पा�रत गरी आ�नोसमेत अशंहकमा 
आघात प�ुयाएको भ�न िम�ने नह�दँा पनुरावेदक 
वादीको अंशहक जितको िलखत बदर ह�नपुछ�  भनी 
यी पनुरावेदक वादीका तफ� बाट उपि�थत रहन ुभएका 
वैतिनक अिधव�ा �ी शोभा काक�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट वादीको 
सहमितिवना हालैको बकसप� ग�रिदएको देिखदँा 
िफराद दाबीबमोिजम वादी दाबीको भागजित बदर 
भई हक कायम दता�  ह�ने ठह�याई भएको स�ु पसा� 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०७०।१।२४ को 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको िमित 
२०७१।९।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का
इित संवत् २०७४ साल पौष ९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-००९७, 
ब�दी��य�ीकरण, मोह�मद मु�ना िव. लिलतपुर 
िज�ला अदालत, लिलतपुरसमेत

बालबािलकाको उमेर के-कसरी िनधा�रण गन� 
भ�ने स�ब�धमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा ८३ ले �ाथिमकता�म िनधा�रण गरकेो 
देिख�छ । अ�पतालबाट जारी भएको बालबािलकाको 
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ज�मदता�मा उि�लिखत ज�मिमित तथा �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको ज�मदता� 
�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितलाई �ाथिमक 
�ममा समावेश ग�रएको पाइ�छ । िव�ालयको चा�रि�क 
�माणप�मा उि�लिखत ज�मिमित वा िव�ालयमा भना� 
ह�दँाका बखत उ�लेख गरकेो ज�मिमितसमेत उमेर 
िनधा�रणको आधार ब�दछ । िनवेदक मोह�मद तफुानको 
हकमा ि�.िव. िश�ण अ�पतालबाट परी�ण गरी राय 
(�ितवेदन) िदइएअनसुारको उमेरलाई नै यस म�ुाको 
�योजनका लािग वा�तिवक उमेर हो भनी मा�नपुन� 
देिखन आउने । यसबाट महो�मद तफुान नाबालक 
नभई १८ वष� पूरा भएका साबालक ह�न् भ�ने दिेखन 
आएको छ । िनवेदकले उमेरका स�ब�धमा पेस गरकेो 
आधार काड�मा उि�लिखत उमेरलाई �हण गन� सिकने 
कुनै िव�सनीय �माण ��ततु ह�न आएको पाइएन । 
िनज मोह�मद तफुानले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� आ�नो उमेर १९ वष� भनी लेखाएको 
देिख�छ । यसरी िनवेदक नाबालक ह�न् भ�ने त�य नै 
�थािपत भएको नदेिखएको ह�दँा अिहले नै िनजलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ बमोिजम सिुवधा 
�दान गन� िमलेन । िनजलाई गैरकानूनी तवरबाट ब�दी 
बनाएको भ�ने अ�य कुनै कारण देिखन नआएको र 
�याियक �ि�याका स�दभ�मा म�ुामा पपु��का लािग 
थुनामा राखेको भ�ने देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद आचाय�
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-०१५९, 
ब�दी��य�ीकरण, मोहन माया काक� िव. गहृ म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�नको लािग कुनै �यि�लाई गैरकानूनी िकिसमले 
थनुामा राखेको अव�था ह�न ु पछ�  । िनवेदकको पित 
मोहनबहादरु काक�लाई सङ्गिठत �पमा हातहितयार 
खरखजाना ओसारपसार तथा स�चय म�ुा थान- 
१, सङ्गिठत �पमा हातहितयार खरखजाना, 
िव�फोटक पदाथ�को ओसारपसार, स�चय तथा 
साव�जिनक स�पि�मा िव�फोट गराएको म�ुा थान-१ 
र सङ्गिठत �पमा आगजानी गरकेो म�ुा थान-१ गरी 
३ थान म�ुामा महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�, 
टेकुले काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ 
माइतीघरबाट प�ाउ गरी िज�ला �हरी काया�लय, 
सखंवुासभा चैनपरुमा पठाएको देिख�छ । िज�ला 
�हरी काया�लय, संखवुासभा चैनपरुले कानूनबमोिजम 
पटकपटक िज�ला अदालत सखंवुासभाबाट �याद 
थप िलई िज�ला सरकारी विकल काया�लयमाफ� त 
िमित २०७६।१।१६ मा ��ततु म�ुाको अिभयोगप� 
दायर गरकेो पाइयो । सखंवुासभा िज�ला अदालतको 
िमित २०७६।१।१७ गतेको थुनछेक आदेशअनसुार 
मोहनबहादरु काक� साधारण तारखेमा छुिटसकेको 
कुरा उ� अदालतको िलिखत जवाफसमेतबाट 
देिख�छ । यसरी िनवेदकलाई सङ्गिठत 
अपराधसमेतको िविभ�न ३ वटा म�ुामा अनसु�धान 
गन� �ममा �चिलत कानूनबमोिजम अदालतको 
समेत अनमुित िलई प�ाउ गरकेो देिखएको र प�ाउ 
ग�रसकेपिछ अनसु�धानको लािग अदालतबाट �याद 
थप गरी िहरासतमा राखी अदालतको आदेशबमोिजम 
साधारण तारखेमा छुिटसकेको देिखयो । िनवेदक 
मोहनबहादरु काक� म�ुा पपु��को �ममा सखंवुासभा 
िज�ला अदालतको आदेशले साधारण तारखेमा 
छुिटसकेकाले ��ततु िनवेदनको �योजन नै समा� 
भइसकेको देिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�ररहन नपन� ।

अतः िनवेदक ब�दी अव�थामा रहेको 
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नदेिखदँा मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  परने । िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का 
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७६-WH-००३३, ब�दी��य�ीकरण 
/ उ��ेषण, �ेम पुरी िव. िवशेष अदालत, बबरमहलसमेत

�ाकृितक �यायको िस�ा�त याि��क 
िवषयव�त ुहोइन । िनवेदकले वतन नै नभएको वतन 
उ�लेख गरी �याद तामेल भएको कारणले सनुवुाइको 
मौकाबाट वि�चत ह�न प�यो भनी िलएको िजिकर दाबीका 
स�ब�धमा हेदा� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनवेदकलाई तोकेको िमित २०७०।१२।०५ 
को तारखे िनवेदकले गजुारी बसेको दिेखएको छ । 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०७१।०१।२४ गते िवशेष अदालतमा म�ुा दता� 
भएपिछ िनवेदक �ेम परुीको नाउमँा िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट जारी भएको १५ िदने �याद िनजको 
एकासगोलको आमाले दईुजना सा�ीह� र कम�चारीको 
रोहवरमा िमित २०७१।०३।०९ गते बझेुको देिख�छ । 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७२।०३।०३ 
मा िनवेदकउपरको कसरु ठहन� गरी फैसला भएको 
र समयको अ�तरालमा गा.िव.स. प�रवत�न भई हाल 
नगरपािलका भएको कारणले वडा नं. समेत फरक 
परकेो देिखए तापिन िनवेदकको घर�ारमा गई कानूनको 
�ि�या अवल�बन गरी िनवेदकको आमालाई �याद 
बझुाएको कुरा �याद तामेली बेहोरासमेतबाट दिेखन 
आएको र िनवेदकले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा बयान गरी आयोगले तोकेको तारखे छोडी 
बसेको भ�नेसमेत िमिसलबाट देिखदँा सनुवुाइको 
मौकाबाट वि�चत ह�नपु�यो भ�ने िनवेदकको भनाइ 
बेहोरा त�यपरक देिखन नआएकोले मागबमोिजमको 

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�ररहन पन� 
नदिेखने ।

अतः िनवेदकले सनुवुाइको मौकाबाट 
वि�चत ह�नपु�यो भ�ने िनजको भनाई िव�ासयो�य र 
भरपद�समेत नदिेखदँा आफूलाई लागेको अिभयोगका 
स�ब�धमा छानिबनको �ममा तोिकएको तारखे छोडेर 
बसेको ि�थित र अव�थाले सनुवुाइको मौका पाइन 
भ�ने िनवेदकको भनाइ स�य त�यमा आधा�रत नभई 
मनािसबसमेत नदिेखएकोले िनवेदकको ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अि�बका�साद दहाल 
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट  
इित संवत् २०७६ साल भा� २४ गते रोज ३ शभुम् ।

 § ०७६-WH-००३४, ब�दी��य�ीकरण 
/ उ��ेषण, �ेम पुरी िव. िवशेष अदालत, 
बबरमहलसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-०१११, 
ब�दी��य�ीकरण, रोशनकुमार खड्गीसमेत िव. 
काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

२०७३ को स.फौ.नं. ०२९० को ठगी 
म�ुामा यी िनवेदकह�को नाउमँा तामेल भएको �याद 
कानूनस�मत छ वा छैन भ�ने �� स�ब�धमा िवचार 
गदा� रोशनकुमार खड्गी र �कृित �े�को नाउमँा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी भएको �याद 
िमित २०७३।८।१ मा घरदैलोमा टासँ गरी �याद तामेल 
भएको देिख�छ । मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको ११० नं. मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
स�बि�धत �यि�को घरमा एकाघरका उमेर पगेुको 
�यि� भेट भएन भने घर दैलामा टासँ गरी �याद तामेल 
गन� सिकने नै देिख�छ । ०२९० को ठगी म�ुामा यी 
िनवेदकह�को ठेगाना काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. 
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वडा नं. १३ कािलमाटी टंके�र भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । िनवेदकह�को �रट िनवेदनमा समेत 
िनजह�को ठेगाना काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. 
वडा नं. १३ कािलमाटी टंके�र नै उ�लेख भएको 
देिखयो । सोबाहेक अक� वतन हो भनी िनवेदकह�ले 
देखाउन सकेको पिन पाइएन । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट यी िनवेदकह�को नाउमँा �याद जारी ह�दँा 
िनवेदकह�को ठेगाना काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. 
वडा नं. १३ कािलमाटी टंके�रमा िनवेदकह�को 
घरदैलोमा नै �याद तामेल भएको पाइयो । �याद 
तामेल गदा�  काठमाड� िज�ला का.म.न.पा वडा नं.१३ 
कािलमाटी ब�ने िवमल शा�य र अमतृ �े�लाई सा�ी 
राखी काठमाड� महानगरपािलकाको वडा नं. १३ का 
सहायक �शासक�य �मखु िवमला दवेी काक�लाई 
रोहवरमा रािखएको दिेखयो । �याद तामेल ह�दँाका 
बखत �थानीय जन�ितिनिध नभएको अव�थामा 
स�बि�धत वडाको सहायक �शासक�य �मखुले नै 
सो हैिसयतमा �याद तामेलीको रोहवरमा बसी तामेल 
भएको �यादलाई बे�रतको मा�न िम�ने नदेिखने ।

िनवेदक मधकृु�ण नािपतको हकमा �मोद 
नािपत िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 
भएको ०७३-WH-००९४ को ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनका स�दभ�मा िनवेदकको घरदैलोमा �याद तामेल 
भई उ� तामेली �यादमा वडाको �शासक�य �मखुले 
जन�ितिनिधको हैिसयतले रोहवरमा बसेको �यादलाई 
रीतपूव�क तामेल भएको भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७४।७।८ मा आदेश (फैसला) भएको पाइ�छ । उ� 
आदेश (फैसला) मा िलइएका समान िस�ा�तसमेतका 
आधारमा ०७३ को स.फौ.नं. ०२९० को ठगी म�ुामा 
यी िनवेदकह�को नाउकँो �याद िनजह�को घरदैलोमा 
टासँ भएको �यादलाई रीतपूव�क नै तामेल भएको 
मा�नपुन� देिखने ।

अत: िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
यी िनवेदकह� �ितवादी भएको २०७३ को स.फौ.

नं. ०२९० को ठगी म�ुामा िनवेदक �ितवादीह�लाई 
म�ुाको रोहमा भएको फैसलाअनसुार ठहर भएको कैद 
र ज�रवानाबापत कानूनबमोिजम कैदी पजु� िदई थनुामा 
रािखएको काय�लाई गैरकानूनी थनुा भनी मा�न िमलेन । 
िनवेदकह�लाई कानून �ितकूल ब�दी बनाएको देिखन 
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गरी 
रहन परेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २० गते रोज ६ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :

 § ०७५-WH-०११२, ब�दी��य�ीकरण, 
रोशनकुमार खड्गीसमेत िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत
 § ०७५-WH-०११३, ब�दी��य�ीकरण, 

रोशनकुमार खड्गीसमेत िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

६
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-००१६, 
ब�दी��य�ीकरण, स�यमान लामा िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत

��ततु म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िनवेदकको नामको �याद काठमाड� 
िज�ला िवशालनगर घर नं. १११ ब�ने वष� ६५ को 
स�यमान लामा नामको ३० (ितस) िदने समा�ान 
�याद भनी �याद जारी भई िमित २०७५।९।१८ मा 
बेप�े तामेल भई आएको दिेख�छ । पेस ह�न आएको 
िनजको नाग�रकताको �माणप�बाट िनजको वतन 
का�े िज�ला परुानो गाउ ँगा.िव.स वडा नं. ७ हो भ�ने 
देिखयो । अिभयोगप�मा उि�लिखत िवशालनगर घर 
नं. १११ भ�ने वतन िनवेदकको वा�तिवक वतन हो 
भनी देिखने कुनै �ामािणक आधार ��ततु ह�न आएको 
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नपाइने ।
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार कुनै पिन 

�यि�लाई िनज िव�� लागेको अिभयोगको स�ब�धमा 
जानकारी िदई �ितवादको अवसर �दान गनु�  आव�यक 
ह��छ । �ितवादीका नाममा �याद सूचना पठाउनकुो 
उ�े�य िनज िव�� चलेको म�ुामा �ितवादको 
अवसर �दान गनु�  हो । यो �याियक कामकारबाहीमा 
औपचा�रकता िनवा�ह गन� िवषय मा� होइन । �याद 
सूचना तामेल ग�रएको �यि�ले जानकारी पाउन स�ने 
गरी वा�तिवक बसोबास रहेको �थानमा रीतपूव�क �याद 
तामेल ह�न ुआव�यक ठािन�छ । गलत वतन उ�लेख 
गरी तामेल भएको �याद सूचनाबाट �ितवादको अवसर 
�दान भएको स�झन िम�दैन । जारी ग�रएको �याद नै 
बे�रतको छ भने �य�तो �यादका आधारमा �ितवादको 
अवसर �ा� भएको मा�न सिकँदैन । प�रणामत: 
�ितर�ा गन�बाट वि�चत गरी भएका फैसला एवं काम 
कारबाही �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तिवपरीत ह�न प�ुने ।

िनवेदक �ितवादी स�यमान लामाको नेपाली 
नाग�रकताको �माणप�मा िनजको वतन का�े िज�ला 
परुानो गाउ ँ गा.िव.स. वडा नं. ७ उ�लेख भएको 
देिखयो । िनजका नाउमँा उ� ब�िकङ कसरुको म�ुा 
चलाउदँा र �याद जारी गरी पठाउदँा िज�ला काठमाड�, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ४ िवशालनगर 
व�ती घर नं. १११ भनी उ�लेख भएको पाइयो । सो 
वतन िनजको वा�तिवक वतन हो भ�ने त�य पिु� ह�ने 
कुनै आधार �माण पेस ह�न आएको िमिसल संल�न 
�माणबाट देिखन आएन । िमित २०७५।९।१८ मा 
तामेल भएको भिनएको �यादसमेत कुन घर�ारमा 
तामेल गरकेो हो सो �प� �पमा ख�ुन आएको 
देिखएन । यसबाट �ितवादीले रीतपूव�क �ितवादको 
मौका पाएको मा�न िमलेन ।

अत: �रट िनवेदक स�यमान लामाउपर 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल कारबाही 
र फैसला भएको देिखदँा िनजका नाउमँा िमित 

२०७५।९।१८ मा तामेल भएको भिनएको बे�रतको 
तामेली �याद, सो आधारमा भएको उ�च अदालत 
पाटनको िमित २०७६।२।६ को फैसला र सो 
फैसलाअनसुार काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी 
भएको िनजको नाउकँो िमित २०७६।०४।९ को 
कैदी पजु�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब िनज �ितवादी स�यमान लामालाई कारागार 
काया�लयबाट िझकाई िववािदत ब�िकङ कसरु म�ुामा 
उ�च अदालत पाटनमा उपि�थत गराई िनजको बयान 
िलने, थनुछेक आदेश गन�, �माण ब�ुनेलगायतका जो 
जे �ि�या पूरा गनु�पछ�  गरी कानूनबमोिजम म�ुामा पनु: 
फैसला गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशसमेत 
जारी ह�ने ठहछ�  । उपयु��अनसुार जारी भएको उ��ेषण 
तथा परमादेशको आदशेको प�रणाम�व�प िनवेदकले 
कानूनी उपचार �ा� गरकेो र अ�य त�यगत एवं कानूनी 
��को िन�पण सनुवुाइका �ममा ह�ने नै भएकाले 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� नपन� । इजलास 
अिधकृतः दगुा��साद ब�याल, ओजा लािमछाने
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CI-१२५०, िनषेधा�ा, 
आलम िगरी अ�सारीसमेत िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
बारा कलैयासमेत

नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ४, 
६ ले �दान गरकेो अिधकारह� कानूनबमोिजम बाहेक 
अपहरण ह�न नस�ने र कुनै िवषयमा कुनै कसैको उजरु 
गन� आएमा सो िनकायलाई त�कालै �य�तो उजरुी वा 
िनवेदनउपर कारबाही नगनु�  भनी िनषेधा�ा जारी गन� 
िम�ने दिेखदँैन । जनु िनकायमा िनवेदन वा उजरुी पन� 
आएको अव�थामा सामा�य �ारि�भक छानिबन गरी 
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िविध र �ि�याबमोिजम गनु�पन� ह�दँा कानून छाडी 
कसैको दबाब र �भावमा �यि�गत दभुा�वना राखी 
सरकारी िनकाय वा अिधकारीले कसैलाई थ�ुने वा द:ुख 
िदने गनु�  ह�दँैन । अदालतले य�तै अपे�ा राखेको ह��छ । 
बािलग भएसकेका इमितयाज अ�सारी र �यटुी कुमारी 
भ�ने सयाना अ�सारीिबच माया �ेम र स�ब�धलाई 
िलएर दईु समदुायका �यि�ह�िबच केही वैमन�य रहन ु
�वाभािवकै ह��छ । य�तो अव�थामा �हरी �शासनले 
समेत सद ्भाव खलब�याउने गरी िनवेदकह�को िनजी 
िवषयलाई िलई अ�यथा कुनै कारबाही ग�रहा�छ भनी 
िव�ास ग�रहा�नपुन� अव�था नह�दँा पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
िनवेदकको नाग�रक हक अपहरण ह�ने आशंकाको 
ि�थित रहे भएको कुनै व�त ु त�य िमिसलमा नह�दँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� िमलेन भनी �रट खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७३।३।२२ मा भएको आदशे िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शारदादेवी पौडेल
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल पसु २६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७६-WH-००२६, (०७६-
FN-०११४), ब�दी��य�ीकरण, जय�नु गु�ङ िव. 
उ�च अदालत पाटनसमेत

ियनै िनवेदकउपर उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।४।१४ मा  फैसला भएका २ वटा ब�िकङ 
कसरुका म�ुा (०७४-CB-००९० र ०७४-CB-
०१५३) उपर ियनै िनवेदक �ितवादी जय�न ुग�ुङको 
यस अदालतमा िमित २०७५।१२।१३ मा ०७५-
RB-०६७१ र ०७५-RB-०६७२ नं. का पनुरावेदन 
परी अि�तम फैसला ह�न बाकँ� नै रहेको र िनवेदकको 

कानूनी उपचार �ा� गन� साधारण �े�ािधकारको बाटो 
समा�त भइसकेको नदिेखने । 

जहासँ�म िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा 
उठाएको यस अदालतबाट िमित २०७६।३।९ मा 
फैसला भएको पनुरावेदक �ितवादी िनम�ला सोडारी 
��यथ� वादी नेपाल सरकार भएको ०७५-RB-०५६४ 
नं. को ब�िकङ कसरु म�ुा छ उ� म�ुामा पिन यस 
अदालतबाट िमित २०७६।५।५ मा पनुरावलोकनको 
(०७६-RV-००२२) िन�सा �ा�त भई अि�तम 
फैसला ह�न बाकँ� नै दिेखयो । यस ि�थितमा संय�ु 
इजलासबाट भएको फैसलालाई अि�तम मा�न 
िमलेन । यस ि�थितमा उ� म�ुाकै आधारमा 
िनवेदकको थनुा गैरकानूनी हो भ�न िम�ने अव�था पिन 
देिखएन । साथै यी िनवेदकको पनुरावेदनसमेत 
यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
�े�ािधकारको ��न पिन सोही म�ुाबाट िन�पण ह�ने 
नै दिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।७।१८ 
मा जारी भएको िनवेदक नाउकँो कैदी पजु� र 
सोबमोिजमको थनुासमेत कानूनस�मतको नै देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल भा� १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७६-WH-००६६, 
ब�दी��य�ीकरण / उ��ेषण / परमादशे, रामबहादुर 
�लोन िव. कारागार काया�लय, न�खु, लिलतपुरसमेत

�रट िनवेदकको िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
गैरकानूनी थनुाबाट थनुाम�ु गरी ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने स�दभ�मा, �रट िनवेदकलाई 
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पसा� व�यज�त ुआर� काया�लय, आधाभार बाराबाट ९ 
वष� कैद र �. १,००,०००/- ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला 
भएकोले कैदीपजु�अनसुार िनजलाई िनयमानसुार 
िसदा खान पाउने गरी थुनामा रािखएको र �रट िनवेदक 
पाटेबाघको छाला र हड्डी ओसारपसार म�ुामा सजाय 
भ�ुान ग�ररहेका �यि� ह�न् । िनज �रट िनवेदकको 
म�ुा कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ मा 
कैद क�ा (कैद छोट्याउन) गन� निम�ने म�ुाको सूचीमा 
रहेको ह�दँा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम कैद क�ा ह�न 
स�ने अव�था छैन भ�ने िलिखत जवाफ पेस भएको 
पाइ�छ । िनवेदनसाथ पेस ह�न आएको पसा� व�यज�त ु
आर� काया�लय, आधाभार, बाराको फैसला अ�ययन 
गरी हेदा� , िनवेदक रामबहादरु �लोन पाटेबाघ िशकार 
गरी �यसको छाला र हड्डी ओसारपसार गरकेो म�ुामा 
िमित २०६७।१२।१६ देिख २०६८।१।८ स�म 
अनसु�धानको �ममा र िमित २०६८।१।९ बाट म�ुा 
हन� अिधकारीको आदशेले हालस�म थनुामा बसेको 
देिख�छ । �रट िनवेदकले उ� पसा� व�यज�त ुआर� 
काया�लय, आधाभार बाराको फैसलालाई चनुौती िदई 
उ� फैसलाउपर पनुरावेदन गरकेो नभई फैसलालाई 
�वीकार गरी बसेको देिखएबाट िमित २०६७।१२।१६ 
देिख हालस�म थनुामा नै बसेको अव�थालाई 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�न िम�ने नदिेखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार र   
कारणसमेतको आधारमा हाल िनवेदक गैरकानूनी 
थुनामा रहेको भ�न सिकने अव�था नह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�नपुन� अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । साथै 
आव�यक िविध र �ि�या अिवल�ब तयार गरी �ये� 
नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२(१) तथा कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२)(क) समेतका 
�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम िनज �रट िनवेदकले 
कैद छुट पाउने सिुवधाको स�ब�धमा शी� िनण�य गनु�  

भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�, क�णा �े�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल असोज १० गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CI-१२६६, बेलगती मोही 
लगत क�ा, पुनदेव महतो नुिनया िव. मधुसुदन �साद 
जयसवाल

िववािदत िक.नं.३६को ज.िब.०-१५-१२ 
ज�गाको ज�गाधनी �माणपजुा�को �ितिलिप हेदा� 
ज�गाधनी रामअधार राय यादवको नाम र मोहीको 
नाममा यी पनुरावेदक �ितवादी पनुदवे महतो 
निुनयाका बाब ु बतह� महतो निुनयाको नाम उ�लेख 
भएको देिख�छ । िनज बतह� महतो निुनयाको िमित 
२०४८।०९।०५ मा म�ृय ु भएको दिेखएकोमा  िनज 
मतृकको नामबाट नै यी पनुरावेदक �ितवादी पनुदेव 
महतो निुनयाबाट सािबक ज�गाधनी रामअधार राय 
यादवले िब.सं.२०५५,२०५६ र २०५७ सालको 
कुलबाली बझुी िलएका भरपाइसमेत िमिसल सामेल 
रहेछन् । साथै उ� िक.नं.३६को ज.िब.०-१५-१२ 
ज�गा िमित २०६४।०९।०२ मा ख�रद गरी िलएप�ात् 
सोम�ये ज.िब.०-७-१६ िक.नं.३१७ कायम गरी 
फूलकुमारी देवी र ज.िब.०-७-१६ िक.नं.३१६ कायम 
गरी िवर�े��साद यादवलाई राजीनामा ग�रिदएको र 
िनज दवुैको नामको ज�गाधनी �माणपजुा�मा मोहीको 
महलमा यी पनुरावेदक �ितवादीका बाब ु बतह� महतो 
निुनयाको नाम नै उ�लेख भएको देिखने । 

िमित २०६४।०९।०२ मा सािबक ज�गाधनी 
रामअधार राय यादवबाट राजीनामा गरी ख�रद गरी 
िलएकामा क�रब एक मिहनामा िमित २०६४।१०।१० 
मा नै मोहीको लगत क�ा गन� िनवेदन िदने यी ��यथ� 
वादीले सो ज�गा �ा�त गदा� मोिहयानी लागेकै ज�गा 
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हो भ�ने जानीबझुी ख�रद गरी �ा�त गरकेो मा�नपुन� 
देिख�छ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को िव.सं. २०५३ 
सालमा भएको सशंोधनपिछ मोिहयानी हकको लगत 
क�ा ह�न स�ने नदेिखने ।

��यथ� वादी मधसुदुन �साद जयसवालले 
सािबक ज�गाधनी रामअधार राय यादवबाट िमित 
२०६४।०९।०२ मा राजीनामा गरी ख�रद गरी िलदँा 
िववािदत उ� िक.नं.३६ को ज�गामा कायम रहेका मोही 
बतह� महतो निुनयालाई �वीकारी आ�नो ज�गाधनी 
�माणपजुा�मा लगत कायम गरी आएको पाइएको र बतह� 
महतो निुनयाको म�ृयपु�ात् िनजका छोरा पनुरावेदक 
�ितवादी पनुदवे महतो निुनयाले म�ुा सकार गरकेो 
अव�था ह�दँा पनुरावेदक �ितवादी लोकनाथ उपा�याय 
िव�� ��यथ� वादी देवीमाया भ�राईसमेत भएको 
मोही बाली म�ुामा "सवैंधािनक �यव�था, कानूनी 
�यव�था र सव��च अदालतसमते�ारा �ितपािदत 
िस�ा�तबमोिजम �थािपत मा�यताको िवपरीत 
भूिमस�ब�धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो सशंोधन 
र २०५८ सालको पाचँ� सशंोधनप�चात ्बाँडफाँटको 
काय� �वतः ह�नुपन� �यव�था भएकोले त�प�चात ्को 
कुतबाली िदलाई मोही िन�काशन ग�रपाउँ भनी म�ुा 
चलेकोमा कुत नबुझाएको भनी मोही िन�कासन गनु� 
सिंवधान र कानूनस�मत नदेिखने" भनी (संवत् ०६१ 
सालको दे.प.ुनं.२३, फैसला िमित ०६२।०५।२३, 
ने.का.प.२०६२, अङ्क ६, िन.नं. ७५४९), �ितवादी 
तलुसी राउत ��यथ� वादी उमादेवी अ�वाल भएको 
बेलगती मोही म�ुामा “ज�गाधनी �माणपुजा�, 
िफ�डबुकसमेतबाट मोही देिखएको र ��यथ� 
वादीले बुझेको अशं भरपाइसमेतमा मोही �वीकार 
गरकेो, सािबक ज�गाधनीले मोहीमा िववाद नउठाई 
मोही भागेको मा� भनेको । तर सालबसाली मोहीले 
कुतबाली बुझाई आएको देिखएबाट मोहीलाई वादी 
दाबीबमोिजम मोही महलबाट नाम क�ा ह�न े गरी 
गरकेो भूिमसधुार काया�लय, बाराको फैसलालाई 

सदर गन� गरकेो पुनरावेदन अदालत, हटे�डाको 
फैसला मनािसब नदेिखँदा उ�टी ह�ने ठहछ�” भनी 
(संवत् ०६३ सालको द.ेप.ुनं.०८८५, फैसला िमित 
०६६।०५।०५) र पनुरानेदक, गोपालभ� माथेमा 
िव�� ��यथ� रामपजुन यादव भएको मोही �माणप� 
म�ुामा “वा�तिवक �पमा आ�नो �मबाट खेती 
िकसानी गरी मोहीको हैिसयतमा ज�गा कमाउने 
�यि�ले लगत भन� छुट भएकै आधारमा िनजलाई 
मोही हकबाट िवमुख गराउन निम�ने । दता� 
�े�ताका कागजात िफ�डबुक तथा �वय ं मोहीको 
�पमा �वीकार गरी कुतबाली बुझी भरपाइ गरी 
िदएको अव�थामा लगत भरी अनुसूची �कािशत 
नभएको भ�न े आधारमा मा� कायम रहकेो मोही 
हक समा� गन� कानूनले आ�मसात ्गरकेो भावना 
तथा उ�े�यिवपरीत ह�ने ह�दँा युि�सङ्गत नदेिखने” 
भनी (संवत् ०६५ सालको दे.प.ुनं. ०६४५, फैसला 
िमित ०६६।११।१४ सव��च अदालत बलेुिटन, 
२०६७ जेठ पूणा�ङ्क ४२९, प�ृ ३९) मा �ितपािदत 
िस�ा�तह� ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने नै देिखदँा 
मोही लगत क�ा ह�ने गरी भएको स�ु भूिमसधुार 
काया�लय, बाराको िनण�यलाई सदर गन� गरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेको 
देिखएन । सो ह�दँा उ� िनण�यह� सदर ह�नपुद�छ भ�ने 
��यथ� वादीको िफराद दाबी एवं िलिखत �ितवाद 
र िनजको तफ� बाट बहस ��ततु गनु�ह�ने िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
वादी दाबीबमोिजम मोही लगत क�ा गन� गरी स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, बाराको िमित २०६५।०३।०८ 
को िनण�यलाई सदर गन� गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०६६।११।१० मा भएको 
फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई मोही लगत क�ा 
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ग�रपाउ ँभ�ने ��यथ� वादीको दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः- भीम�साद भसुाल
क��यटुर:- म� ज ुखड्का 
इित संवत् २०७६ साल �ावण २२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७२-CI-१७३७, अंश चलन, 
तारा�साद काय�थ िव. ितलक�साद काय�थ

िव.सं. २०३४ साल पौष २७ गतेभ�दा अिघ 
ब�डाप� खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम 
िमलाई अचल स�पि� अंशब�डा गरी छु��एको रहेछ 
भने रिज��ेसन नभए पिन ब�डा भएको सदर ह��छ । 
यसमा आ�नो आ�नो िहसाब भाग शाि�तबमोिजम 
िलई पाई दािखल खा�रजसमेत गराइसकेको रहेछ 
वा ब�डाबमोिजम आ�नो आ�नो भागको अचल 
स�पि� छु�ाछु�ै भोग िब�� �यवहार गरकेोमा �यवहार 
�माणबाट ब�डा भइसकेको ठहरमेा रिज��ेसन 
भएको छैन वा ब�डा घटीबढी असल कमसल भयो 
भ�न पाइदँनै भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
यी वादी र �ितवादीक� आमा त�ुसी �भाको २०३० 
सालमा म�ृय ुभएपिछ आमाका नाउमँा रहेका ज�गाह� 
वादी र �ितवादीका नाउमँा नामसारी भएको देिख�छ । 
उ� नामसारी िनणय�उपर वादीले कानूनका �यादिभ� 
उजरुी गरकेो अव�था देिखदँनै । यसैगरी �ितवादी 
ितलक�साद काय�थका नाउमँा दता� भएको बिद�या 
िज�लाअ�तग�तको ज�गा िब�� गन�को लािग वादीलाई 
नै २०४०/०२/२२ मा अिधकृत वारसेनामा पास गरी 
िददँा �ितवादीले आफूखसु गन� पाउने ज�गा भनी 
उ�लेख गरकेो पाइने । 

पनुरावेदक वादीले आ�नो नाउमँा रहेका 
ज�गाम�ये िवलास चमारलाई िमित २०३८/०३/०८ मा 
ितथ�राम कुमारलाई िमित २०३८/०४/०८ मा जलुख ु
कुम�लाई िमित २०४५/०१/२१ मा मेघनाथ बत�ला 
र रामगोपाल राढलाई िमित २०४५।२।२१ मा बेचन 

कुम�लाई िमित २०२५।२।२५ मा कृ�ण�साद अया�ल, 
सोमनाथ पौडेल, िचरि�जवी थपिलया र महे�वर 
खनाललाई िमित २०४६/०१/२१ मा र कलाधर 
अया�ललाई िमित २०४७/०२/३१ मा आ�नो नाममा 
दता� रहेको ज�गाम�ये केही ज�गा अलगअलग िलखत 
गरी िब�� गरकेो दिेख�छ । यसैगरी ियनै वादीका 
जेठी प�नीतफ� का छोरालाई िमित २०४७/०३/२५ 
मा अशं भरपाइ गदा�  �ितवादीलाई र �ितवादीको 
छोरालाई अंश िददँा वादीलाई अ�तर सा�ी राखेको 
बेहोरा िमिसल संल�न कागज �माणबाट देिख�छ । सबै 
कागजात गदा� कही ँपिन हामी दाजभुाइिबच अंशब�डा 
ह�न बाकँ� छ भनी उ�लेख भएको पाइदँैन । यसैगरी 
यी वादीक� जेठी प�नी दवेक� काय�थले दायर गरकेो 
अंश म�ुामा िमित २०६५/०८/२६ मा �ितउ�र दता� 
गदा�समेत यी वादीले आ�ना दाजभुाइिबच अंशब�डा 
ह�न बाकँ� रहेको भनी उ�लेख गरकेो नदेिखदँा यी 
वादी तारा�साद काय�थ र �ितवादी ितलक�साद 
काय�थिबच िलखत खडा गरी अशंब�डा नभए पिन 
�यवहार �माणबाट २०३४/०९/२७ भ�दा अगािड 
नै अशंब�डा भई आ-आ�नो भागमा परकेो ज�गाको 
७ नं. फाटँवारी भरी सोहीबमोिजम नापीमा दता� गरी 
िब�� �यवहार गरकेो र आ�ना छोराह�लाई समेत 
आ-आ�नो अशं भागबाट अंशब�डा गरी िदएको देिखन 
आउने । 

यसरी पनुरावेदक वादीले हामीह�िबच 
अंशब�डा भएको छैन भने तापिन �यवहार �माणबाट 
वादी �ितवादीिबच घरसारमा नै अशंब�डा भई 
आ-आ�नो भागको ज�गा िब�� �यवहारसमेत गरकेो 
देिखदँा हामी दाजभुाइिबच हालस�म पिन अंशब�डा 
भएको छैन, अंशब�डा ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी 
व�तिुन�ठ �माणको अभावमा प�ुन स�ने देिखन 
आएन । िमिसल सलं�न दवुै प�िबच भएको ज�गाको 
अलग अलग िब�� �यवहार एवम् ज�गा जिमनको ७ 
नं. फाटँवारीको बेगल �यव�थापन र आ�नो त�लो 
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प�ुताका छोराह�लाई अशं भरपाइ ग�रिदएको 
कागजसमेतको आधार कारणबाट यस अदालतले 
म�ुा दोहो�याई हेरी पाउन िदएको िन�साको आधार 
र उि�लिखत निजरको �या�यासगँ सहमत ह�न 
सिकएन । ��ततु िववादमा वादी �ितवादीिबच 
ब�डाप�को िलखत नभए पिन िनजह�को सम� 
�यवहारबाट ब�डा भई छु��ई अलग अलग बसेको र 
�यवहार भएको देिखदँा पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत िमिसल संल�न म�ुाको 
आधार त�य र �माणबाट यी वादी र �ितवादीिबच िमित 
२०३४/९/२७ भ�दा अगािड नै �यवहार �माणबाट 
घरसारमा नै अशंब�डा भई आ-आ�नो नाउकँा ज�गा 
भोग चलन र िब�� �यवहारसमेत गरकेो दिेखदँा 
हामीिबच अशंब�डा भएको छैन �ितवादीबाट अशं 
िदलाई पाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०६६।१।२७ 
को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६८/०८/०५ को फैसला कानूनस�मत भई 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०६८-WO-०८०६, 
उ��ेषण / परमादशे, कोमलकुमार होडा (�े�ठ) 
समेत िव. काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण 
अनामनगरसमेत

काठमाड� िज�ला सािबक चाबिहल प�चायत 
वडा नं. ६(ख) िक.नं. ६५ को ०-१-०-० र िक.नं. १८ 
को ०-३-३-० को घरज�गा मा.पो.का.काठमाड�को 
िमित २०३३।११।४ र.नं.२५०५ को पा�रत 
िलखतबमोिजम �रट िनवेदकह�का िपता िहराभाइका 

नाउमँा आएको र िनजले त�कालीन काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास योजना काठमाड�को प�ानसुार 
काठमाड� नगरपािलकाको िमित ०३८।९।३।६ र 
िमित २०३९।९।१८ को िनण�यअनसुार सो ज�गामा 
न�सा पास गरी २०४० सालमा घर िनमा�ण गरी 
नगरपािलकालाई घर करसमेत बझुाउदँै आएको 
देिख�छ । नापी ह�दँा िक.नं. ६५ र िक.नं. १८ ज�गा नया ँ
नापीको िक.नं. ६२ कायम भई सोको �े�फल ०-४-
१-१ कायम भएको र िनवेदकह�ले अिंशयारिबचमा 
िमित २०४९।१।१० मा र.नं.१०८८७/२  बाट 
अंशब�डा गदा� उ� िक.नं. ६२ को ज�गा िक�ाकाट 
भई कोमलकुमार होडा �े�ठको नाउमँा िक.नं. ३२६, 
िवमलकुमार होडाको नाउमँा िक.नं. ३२५ र ३२८, 
िनम�ल होडाको नाउमँा िक.नं. ३२७ तथा कोमल/
िवमल र िनम�लकुमार होडा �े�ठसमेतको संय�ु 
नाउमँा िक.नं. ३२९ कायम भएको िमिसल सलं�न 
दता� �े�ताबाट देिख�छ भने उि�लिखत िक.नं. ३२५, 
३२६, ३२७, ३२८ र ३२९ समेतका ज�गाह� 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको िमित २०६१।७।३० 
को िनण�यअनसुार चोकह�सिहतको गौशाला-चाबिहल 
सडकलाई चौडा गरी सधुार गन� भनी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०६१।११।१८ मा 
गोरखाप�मा सूचना �कािशत भई कोमलकुमारको 
नाममा रहेको िक.नं. ३२६ को �े�फल ०-०-१-१ 
म�ये ०.४५ ब.िम. र िनम�लकुमारको नाममा रहेको 
िक.नं. ३२७ को �े�फल ०-१-०-३ म�ये १३.९३ 
ब.मी. ज�गा अिध�हणमा परकेो र िवमलकुमार होडा 
�े�ठसमेतको नाममा रहेको िक.नं. ३२५, ३२८ 
र ३२९ समेतका ज�गाह�को मआु�जा स�ब�धमा 
िडिभजन सडक काया�लयबाट प�ाचारस�म भएको 
र सोदेिख बाहेक अ�य कुनै पिन कारबाही भएको 
तथा सूचनामा उि�लिखत ज�गाधनीह�ले मआु�जा 
�ा�त गरकेो बेहोरा काया�लयको अिभलेखमा नरहेको 
साथै बाकँ� ज�गासमेत पूर ै सडकमा परेको भनी 
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िडिभजन सडक काया�लय, काठमाड�को च.नं. 
१३४४।०७३।७४ िमित २०७३।१०।१२ को प�बाट 
ख�ुन आएको देिखने ।

संवैधािनक र कानूनी �यव�थालाई हेदा� 
साव�जिनक िहत, लाभ वा उपयोगको लािग नेपाल 
सरकारले �यि�को ज�गा �ा�त गन� स�ने नै 
देिखयो । तर सो काय�को लािग �यि�को कानूनी 
हकभोग �वािम�वको स�पि� रा�यले अिध�हण गदा� 
िनि�त कानूनी �ि�या अवल�बन गनु�पन� र अिध�हण 
ग�रएको �य�तो स�पि�को मआु�जा / �ितपूित� 
िदनपुन� कुरालाई पिन सिुनि�चत गरकेो देिख�छ । 
कानूनी �ि�याअनसुार �ितपूित� वा मआु�जा निदइकन 
�यि�को स�पि� साव�जिनक िहत, लाभ वा उपयोगको 
लािगसमेत नेपाल सरकारले �ा�त गन� स�ने अव�था 
नदेिखने ।

��ततु �रट िनवेदनमा उ��ेषण र �ितषेधको 
समेत माग गरकेो देिख�छ । उ��ेषणको माग स�ब�धमा 
िवचार गदा�  �रट िनवेदकह�ले िवप�ीह�को के कुन 
िमितको िनण�य बदर ह�नपुन� हो �प�सगँ िनवेदनमा 
उ�लेख गन� सकेको देिखदँैन । िवप�ीबाट “घरज�गा 
�ा�त गन� काम कारबाही एवम ्िनण�य गरकेो देिखए” 
भ�ने वा�यांश राखी अनमुानको आधारमा उ��ेषणको 
माग गरकेो देिख�छ । य�तो अ�प�ट िजिकरको आधारमा 
उ��ेषणको आदेश जारी ह�न स�ने दिेखदँैन । �य�तै 
�ितषेधको माग स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदकह�को 
तफ� बाट बहसको �ममा हाल उ� घरह� भ�काई 
बाटो िव�तार भइसकेको भ�ने कुरा ख�ुन आएको र 
उि�लिखत घरज�गा बाटोमा प�रसकेको भ�ने कुरालाई 
िडिभजन सडक काया�लयको प�समेतबाट पिु�ट 
भएको देिख�छ । िलिखत जवाफ तथा लगाउको �रट 
िनवेदनबाट समेत उ� ज�गामा परकेो बाटोमा �ाभेल 
भई कालोप�े गन� चरणमा सूचना जारी भइसकेको भ�ने 
देिखएको र िनवेदकह�ले घरज�गाको �ितपूित�  माग 
गरकेो अव�था िव�मान रहेको स�दभ�मा �ितषेधको 

आदशेसमेत आकिष�त ह�न स�ने नदेिखने । 
िनवेदकह�को परमादशेको माग स�ब�धमा 

हेदा�  �रट िनवेदकह�ले ०३८/०३९ सालमा नै 
काठमाड� नगर प�चायतबाट न�सा पास गरी २०४० 
सालमा नै घर िनमा�ण गरकेो र घरज�गाको मालपोत 
बझुाउदँ ै आएको देिख�छ । िमित २०३३।११।४ मा 
�रट िनवेदकको बबुा र काकाको िबचमा अंशब�डा 
ह�दँा उि�लिखत िक.नं. १८ र िक.नं. ६५ को ज�गा 
िनवेदकको बबुाको नाउमँा परकेो देिख�छ । उि�लिखत 
ज�गाह� नया ँनापीमा िक.नं. ६२ कायम भई �े�फल 
०-४-१-१ भएको र सो ज�गा २०४९।१।१० को 
अंश ब�डाले िनवेदकह�को हकमा आई सो सािबक 
िक.नं. ६२ को ज�गा िक�ाकाट भई �मशः िक.नं. 
३२५, ३२६, ३२७, ३२८ र ३२९  गरी पाचँ िक�ा 
कायम भएको देिख�छ । सडक िनमा�ण गन� �ममा 
उ� घरज�गा रहेको ए�रया सडक िव�तारिभ� पन� 
भएपिछ िमित २०६१।११।१८ को सूचनाबमोिजम 
�रट िनवेदकह�ले मआु�जाको लािग िनवेदन िदएको 
देिखएको र मआु�जा िलन आउन ु भनी भनेकोमा 
िनवेदकह�ले सो घरज�गाको मआु�जा िलइसकेको 
भनी िवप�ीबाट कुनै कागज �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । िवप�ीबाट सो ज�गाह� २०३१ सालमा 
नै अिध�हण भएको भनी िजिकर िलएको दिेखए 
पिन सो ज�गा अिध�हण गदा�  �रट िनवेदकह�ले 
मआु�जा िलइसकेको भ�ने खलुाउन सकेको पिन 
देिखदँनै । �रट िनवेदकह�ले ०३८/०३९ सालमा नै 
न�सा पास गरी कानूनबमोिजम नै घर िनमा�ण गरकेो 
देिख�छ । िवप�ी िडिभजन सडक काया�लयले सडक 
िव�तार गन� �ममा कसैको ज�गा वा घरज�गा पन� 
भएमा �य�तो ज�गा वा घरज�गा कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी �ितपूित� िदन वा िदन नपन� भए सोको 
कारणसिहतको जानकारी ज�गा वा घरज�गा धनीलाई 
िदनपुन� ह��छ । यसमा िनवेदकह�लाई सोअनसुारको 
कुनै जानकारी िदएकोसमेत नदेिखने । 
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�रट िनवेदकह�ले िमित ०३८/०३९ मा 
िक.नं. १८ र ६५ को ज�गा देखाएर सािबक काठमाड� 
नगर प�चायतबाट न�सा पास गरकेो देिख�छ । 
िवप�ीले २०३१ सालको सूचना िन�केको भनी 
भने तापिन सोबमोिजमको ज�गा �ा�त नै गरकेो भनी 
िनवेदकह�लाई सूचना �ा�त ह�न सकेको दिेखदैँन । 
नया ँनापी ह�दँा सो िक.नं. १८ र ६५ को ज�गा िक.नं. 
६२ भएको सलं�न लालपजुा�बाट दिेखएको छ । सव� 
नापीको न�सा हेदा� िक.नं. ६२ को ज�गामा घर बनेको 
देिख�छ । सो ज�गामा घर बनेको र सडक िव�तारमा 
घर भ�केको भ�ने �रट िनवेदनबाट ख�ुन आएको 
देिख�छ । न�सामा समेत घर दिेखएको छ । उपयु�� 
त�यबाट २०६१ सालको सूचनामा ज�गाको अि�त�व 
छैन भ�न िम�ने देिखएन । कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गरी घर भ�काउनपुन�मा २ िक�ा ज�गाको मा� 
ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ अनसुार सूचना जारी गरकेो 
र बाकँ� ३ िक�ाको सूचना जारी गरकेो दिेखएन । 
२०६८ सालमा सडकको पनुः िव�तार ह�दँा बाकँ� ३ 
िक�ा पिन सडकमा प�रसकेको भ�ने िडिभजन सडक 
काया�लयको २०७३।१०।१२ को प�बाट पिु�ट भएको 
देिखएकोले अब पनुः ज�गा �ाि�त ऐनबमोिजम सूचना 
�कािशत गरी मआु�जा िदने भ�ने कुरा िनरथ�क ह�न 
जाने देिखने ।

उपयु�� िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदकह�को नाउमँा दता�को िक.नं. ३२५, 
३२६, ३२७, ३२८ र ३२९ ज�गा तथा घरसमेत 
सडक िव�तारको �ममा प�रसकेको र िनवेदकह�ले 
घरज�गाको �ितपूित�समेत माग गरकेो देिखएकोमा 
िवप�ी िडिभजन सडक काया�लयले सो घरज�गाह� 
अिध�हणमा प�रसकेको भनी िजिकर िलएको देिखए 
पिन �रट िनवेदकह�ले सो घरज�गाको मआु�जा 
/ �ितपूित� पाइसकेको भनी भ�न सकेको देिखदँैन । 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थाबमोिजम साव�जिनक 
िहत, लाभ वा उपयोगको लािग नेपाल सरकारले 

�यि�को ज�गा �ा�त गन� स�ने देिखए तापिन 
�यि�को कानूनी �वािम�वको स�पि� अिध�हण 
गदा� िनि�त कानूनी �ि�या अवल�बन गनु�पन� र 
अिध�हण ग�रएको �य�तो स�पि�को मआु�जा / 
�ितपूित� िदनपुन� कुरालाई सिुनि�त गरकेो देिख�छ । 
ज�गा �ाि�ततफ�  कारबाही ग�रएको िवषयमा िनवेदकले 
कानूनबमोिजमको मआु�जा �ा�त ग�रसकेको भनी 
िवप�ीह�ले भ�न सकेको नदिेखदँा �रट िनवेदकह�ले 
घरज�गाको मआु�जा / �ितपूित�  नपाएको भए के कित 
�ितपूित� �ा�त गनु�पन� हो यिकन गरी कानूनबमोिजम 
मनािसब �ितपूित� िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��बहादरु काक�, तेज�साद 
पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल जेठ ९ गते रोज ५ शभुम् ।  

७
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-MS-००२०, 
अदालतको अवहेलना, �मोद �े� िव. नेपाल उ�ोग 
वािण�य महासङ्घ, शहीद शु� एफ.एन.सी.सी.आई. 
िमलन माग�, पचली टेकुसमेत

नेपाल उ�ोग वािण�य महासङ्घको िवधान, 
२०४९ को दफा ४६.३ (छ) ले सि�य �पमा 
राजनीितमा लागेमा अ�य� तथा उपा�य�को पदसमेत 
�र� ह�ने �यव�था गरकेो अव�थामा यी िनवेदक �मोद 
�े� नेपाल उ�ोग वािण�य महासङ्घको उपा�य� 
पदमा रहेकै अव�थामा �या�दी िज�लाको वेनी 
नगरपािलकाको मेयर पदका लािग उ�मेदवारी िदई 
��य� �पमा राजनीितमा सलं�न रहेको ि�थितमा 
िनज नेपाल उ�ोग वािण�य महासङ्घको उपा�य� 
पदमा रही काम काज गन� स�ने ि�थित नभई िनजको 
उ� पद �वतः �र� भएको ह�दँा नेपाल उ�ोग वािण�य 
महासङ्घबाट उ� �र� पदका लािग िनवा�चनको 
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�ि�या अगािड बढाएको कुरालाई पिन अ�यथा भ�न 
िम�ने नदिेखने ।

यसै लगाउको ०७४-WO-०१२५ को 
उ��ेषण परमादेश �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िमित २०७५।५।१५ मा एक �यायाधीशबाट 
िवप�ीह�को नाउमँा कारण देखाउ आदेश जारी भई 
िमित २०७५।५।२७ को छलफलको िमितस�मका 
लािग िनवा�चनस�ब�धी काम कारबाही नगनु�  नगराउन ु
भनी आदेश भए पिन यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७४।७।१४ मा पूण� सनुवुाइको 
लािग पेस गनु�  भ�ने आदेश भएको र उ�ोग वािण�य 
महासङ्घको �र� रहेको उपा�य� पदमा िनवा�चन गन� 
काय� अक� आदेश नह�दँास�मको लािग �थिगत गन� 
भ�ने स�ब�धमा कुनै पिन आदेश नभएको ि�थितमा 
िवप�ी उ�ोग वािण�य महासङ्घबाट उ� �र� 
उपा�य�को पदको िनवा�चन िमित २०७४।११।२५ 
मा गन� भनी काय�तािलका �काशन गरउेपर िनवेदकले 
��ततु अदालतको अवहेलनामा कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनमा पिन यस अदालतको एक 
�यायाधीशको इजलासबाट िमित २०७४।११।१६ मा 
र संय�ु इजलासबाट िमित २०७४।११।२३ मा समेत 
उ� िनवा�चनको काय� �थिगत गनु�  भनी कुनै आदेश 
जारी नभई िवप�ी उ�ोग वािण�य महासङ्घबाट 
िमित २०७४।५।१९ मा �थिगत भएको िनवा�चन िमित 
२०७४।११।२५ मा स�प�न ग�रसकेको ि�थितलाई 
समेत िव�ेषण गदा� पिन िवप�ीह�बाट यस 
अदालतको आदेशको अवहेलना गरकेो भ�न िम�ने 
पिन देिखन नआउने । 

अतः िनवेदक �मोद �े� नेपाल उ�ोग 
वािण�य महासङ्घको उपा�य� पदमा रिहरहेकै 
अव�थामा सि�य �पमा राजनीितमा संल�न भएको 
देिखदँा नेपाल उ�ोग वािण�य महासङ्घको िवधान, 
२०४९ को दफा ४६.३ (छ) बमोिजम यी िनवेदकको 
पद �र� भई उ� पदमा िमित २०७४।११।२५ मा 

िनवा�चन भई सो पदसमेत पूित� भइसकेको र िनवेदक 
वारसेले समेत ��ततु िनवेदनमा यस अदालतबाट 
तोक� पाएको िमित २०७६।२।३० को पेसी तारखेसमेत 
गजुारी बसेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम अदालतको 
अवहेलनामा िवप�ीह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण ुपौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल भा� १६ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-०४९३, 
०६७५, ��ाचार घुस �रसवत, नर�े�कुमार साउद िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� नर�े�कुमार साउद र 
िटकाराम जोशीबाट भए ग�रएको काय� ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा १ 
को कानूनी �यव�थाको प�रभाषािभ� पर े नपरकेो 
स�ब�धमा िनजह�को पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
उजरुवाला स�तोष यादव, जय नारायण यादव र 
गौरव ग�ुा तीनैजनाले आफूह�ले अ��रयाका 
�थानीय �यापारीह�का अड�रबमोिजमका ल�ा 
कपडालगायतका सरसामानह� धनगढी बजार तथा 
भारतको गौरीफ�टा तफ� बाट ख�रद गरी साइकलमा 
राखी �थानीय �यापारीह�लाई िब�� गन� काम गरी 
आएकोमा हामीले यसरी �याएका सर सामानह�को कम 
भ�सार ितरकेो तथा �यून िबजक गन� गरकेो भनी राज� 
अनसु�धान म�यपि�म तथा सदूुर पि�मा�चल �े�ीय 
काया�लय, कोहलपरुअ�तग�तको कैलाली अ��रया 
ि�थत अ�थायी चेक पो�का नायब स�ुबा नर�े�कुमार 
साउदले जनही �.१५,०००।– (प�� हजार) का दरले 
रकम िदएमा मा� काम गन� िदने, अ�यथा काम गन� निदने 
भनी (घसु र �रसवत) माग गरकेोले �.४५,०००।– 
(प�तािलस हजार �पैया)ँ आयोगबाटै हामीलाई 
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उपल�ध गराई पाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको सयं�ु उजरुी 
िनवेदन िदई मागबमोिजमको रकम बझुी िलएको र 
माक�  लगाइएका उ� नोटह�समेत �.६०,०००।– 
(साठी हजार �पैया)ँ िमित २०७४।५।५ गते काया�लय 
समयमा क�रब ३.०० बजे �ितवादी िटकाराम जोशीले 
लगाइरहेको हाफ पाइ�टको अगािडको दाया ँख�तीबाट 
रङ्गेहात बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुका र सो 
बरामदी मचु�ुका िनज �ितवादीह�को रोहवरमा भई 
िनजह�बाट सनाखतसमेत भएको देिखने ।

�ितवादीह�म�ये नायब स�ुबा नर�े�कुमार 
साउदँले बोलेको श�दह�को उतारको बेहोरा 
आयोगसम� गरकेो बयानमा उ�लेख गरकेो म स�तोष 
यादव र गौरव गु�ाले िमित २०७४।५।५ गते 
क�चनपुर ि�थत अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगको काया�लयमा िनवेदन िदई अि�तयारले नै 
PHENOLPHTHALEN लगाई उपल�ध गराएको 
�.४५,०००।- (प�तािलस हजार �पैयाँ) बुझी िलई 
सो रकम नर�े�कुमार साउदलाई घुसबापत िदन 
स�तोष यादव र म िनजकै अिफसतफ�  जाँदै गदा� 
िनजले मलाई फोन गरी एकजनाको प�� हजारको 
दरले चारजनाको साठी हजार �याउनु भनकेाले 
िनज नर�े�कुमार साउदले मागेबमोिजम हामीले 
अि�तयारबाट बुझी �याएको रकममा �.१५,०००।- 
(प�� हजार) थपी ज�मा �.६०,०००।- (साठी 
हजार) बनाई सो रकम नर�े�कुमार साउदलाई 
िदन खो�दा िनजले यता �यामरा छ, उता गएर 
िटकाराम जोशीलाई देउ भनकेाले उ�  घुस रकम 
काया�लय सहयोगी िटकाराम जोशीलाई िदई हामी 
फक� का ह� । िनजह�लाई घुस िदएको रकमम�ये 
�.१५,०००।- (प�� हजार �पैयाँ) मेरो रकम 
भएकोले मलाई िफता� िदलाई पाउँ भ�नेसमते 
बेहोराको िनवेदक जय नारायण यादवको घटना 
िववरण कागज बेहोरासगँ मेल खानलुाई सयंोग मा� हो 
भ�न िमलेन । िनज �ितवादी  नर�े�कुमार साउद उ� 

घुस �रसवतबापतको रकम िलनखानमा लालाियत 
भई तारत�य िमलाएका रहनेछन ्भ�न पिन निम�ने ।

एउटा काया�लय सहयोगी पदीय हैिसयत 
भएको �यि�ले काया�लय समयिभ� आ�नो 
काय��थलमा यित ठुलो रकम �.६०,०००।– (साठी 
हजार �पैया)ँ आ�नो काया�लयको आफूभ�दा 
मािथ�लो ओहोदाको काया�लय �मखुलाई नसोधी 
निचने नजानेको �यि�ले िददँा साव�जिनक पद धारण 
गरकेो िनज रा��सेवक िटकाराम जोशीले नसोधी 
नबझुी उ� रकम िलई आ�नो ख�तीमा रा�ने काय� 
सेवा�ाहीबाट िलने खाने िनयतबाट भए ग�रएको 
देिखदँा आफँैमा गैरकानूनी �कृितको भई सो काय� घसु 
�रसवतको प�रभाषाअन�ुपको देिखने ।

यसमा अनसु�धानको �ममा अिभयोजन 
प�ले िव�तुीय मा�यमबाट सङ्कलन गरी 
�ितवेदनसाथ पेस भएको ��य��यय�ु िभ.िस.डी.को 
िलपीब� उतार हेदा� वाता�लापको �ममा यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�म�येका नर�े�कुमार साउदले “पैसा िलने 
िक निलने, के गन�, ह ँगु� ? मेरो नाम आयो भन ेम 
जा�नेवाला छैन, नदेउ ब� । उता जाउ, �यामरा 
छ” भ�ने श�दह� बोलेको अिभलेख तथा “मबाट 
बरामद भएका बरामदी मुचु�कामा न�बर उ�लेख 
भएबमोिजमका �.१,०००।- (एक हजार) दरका 
नोटह� थान-४५ (प�तािलस) र �.५००।- (पाँच 
सय) दरका नोटह� थान-३० (ितस) िनवेदकह�ले 
भारततफ� बाट भ�सार छली �याएका सामानह� 
राज�वले नसमातोस ् भनी घुसबापत िदएका 
ह�न ्। नायब सु�बा नर�े�कुमार साउदले िलई रा�नु 
भनेअनुसार मैले िनवेदक स�तोष यादवसमतेबाट 
सो रकम िलई आ�नो हाफ पाइ�टको ख�तीमा 
राखेको ह�”ँ भ�ने िनज ितकाराम जोशीको भनाई, 
िनजको सगँसाथबाट सो रकम रङ्गेहात बरामद 
भएको अव�थासमेतका िमिसल संल�न �माणबाट 
उजरुवालाह�सगँ उ� घसु �रसवत िलने काय� 
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�ितवादीह� नर�े�कुमार साउद र िटकाराम जोशीको 
आपसी स�लाह र सहमितबाट भए ग�रएको पिु� ह�ने । 

यस ि�थितमा िनज �ितवादीह�ले 
आ-आ�ना पनुरावेदन िजिकरमा उ�लेख गनु�भएका 
निजर िस�ा�तसमेत ��ततु म�ुामा आकिष�त 
ह�ने नदेिखकाले िनज �ितवादीह�का सा�ीह�ले 
�ितवादीह� असल चालचलन भएका मािनस ह�न्, घसु 
�रसवत िलएका होइनन् भनी बकप� गरकैे आधारमा 
मा� यी �ितवादीह�बाट अिभयोग दाबीबमोिजमको 
काय� भए ग�रएको रहेनछ भनी पनुरावेदन िजिकर र 
पनुरावेदकह�को तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माण र 
कारणबाट �ितवादीह� नर�े�कुमार साउद र 
िटकाराम जोशीले उजरुवाला स�तोष यादवसमेतबाट 
�.६०,०००।- (साठी हजार �पैया)ँ घसु �रसवत 
िलई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को 
उपदफा (१) बमोिजमको कसरु गरकेो स-�माण पिु� 
ह�न आएकोले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ३ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ग) बमोिजमको अिभयोग दाबीबमोिजम 
िनज �ितवादीह� नर�े�कुमार साउद र िटकाराम 
जोशीलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) को कसरुमा सोही  ऐनको दफा ३(१) र ३(१) 
(ग) बमोिजम जनही ४(चार) मिहना कैद र िबगोअन�ुप 
�.६०,०००।–(साठी हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहराई िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७५।३।२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िभम�साद भसुाल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-११८९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. राजकुमार चे�जोङ

��ततु म�ुामा यी �ितवादी राजकुमार 
चे�जोङले मतृक महे�� िल�बूको �यान मान� 
मनसायले पूव��रसइवी राखी सोही �रसइवीका कारण 
योजना बनाई लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची िनजको �यान 
मारकेो भ�ने देिखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ मा "फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को 
कसुर �मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ" भ�ने 
कानूनी �यव�था छ । वारदातमा �ितवादीको �यान 
मान� मनसाय रहेको देिखदैँन, त�काल उठेको �रसको 
आवेगमा काठको दािबलोले �हार गरकेो अव�था 
छ । �ितवादीउपरको अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
कसरु वादी प�ले �वत�� व�तिुन� �माणबाट पिु�ट 
गन� सकेको दिेखन आएन । यसथ� िनज �ितवादीउपर 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु ठहर गरी ऐ. 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गन� िम�ने दिेखन नआउने ।

िनज �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी एवम् मनसाय भएको देिखदैँन । �ितवादी 
राजकुमार चे�जोङले मतृक महे�� िल�बू आ�नी 
�ीमतीसगँ कुराकानी, �यालठ�ा गरकेो एवम् अ�लील 
श�दले गाली गरकेोले सो कुरा सहन नसक�, त�काल 
उठेको �रस था�न नसक�, सोही �रस आवेशका कारण 
जाडँ पकाउन �योग ग�रने काठको दाबीलोले पेटमा 
१ पटक �हार गदा�  सोही चोट पीरका कारण िनज 
महे�� िल�बूको म�ृय ुभएको देिख�छ । यहा ँ�ितवादीले 
मतृकलाई पटकपटक �हार गरकेो अव�था नभई �रस 
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एवम् आवेगमा आएको अव�थामा सोही झोकँमा १ 
पटक मा� �हार गरकेो अव�था छ । कसैले कसैलाई 
पटकपटक �हार गनु�लाई �यान मान� मनसाय भएको 
भ�न सिकएला तर �रस एवम् आवेगमा आएको 
अव�थामा १ पटकको �हारले कसैको म�ृय ुह��छ भने 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �यसलाई �यान मान� नै 
मनसाय िथयो भनी अनमुान गन� िम�ने ह�दैँन । ��ततु 
वारदातको िसलिसलाब� त�यह�ले �ितवादीको 
मतृकलाई मान� पूव�योजना एवम् मनसाय भएको 
देिखदँैन । य�तो घटनालाई मनसाय�े�रत घटना भ�न 
िम�ने नभई आवेश�े�रत घटना मा�नपुन� ह��छ । यसथ� 
��ततु घटनाका स�ब�धमा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
१३(३) नं.को �यव�था आकिष�त ह�ने नभई १४ 
नं.बमोिजमको �यव�था आकिष�त ह�ने दिेखन आउने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार 
कारणह�बाट �ितवादी राजकुमार चे�जोङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को 
कसरुमा ऐ. १४ नं.बमोिजम १०(दस) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।०५।२० मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७५/३/२२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-RC-००५० र ०७५-
RC-२०८५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
िवकास राय र िवकास राय िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले सानो पैसाको सामा�य 
वादिववादका िवषयमा आ�नो घरबाट धा�रलो हितयार 
क�ी �याई मतृकलाई �हार गनु� , धा�रलो हितयार 
�हार गदा�  म�ृय ु ह�नस�छ भ�ने सामा�य चेतनाको 

िवषयमा यी �ितवादी ग�भीर नह�न,ु वारदात �थलबाट 
घर जान आउन ला�ने समयको अविधमा धा�रलो 
हितयारको �हारको प�रणामका बारमेा केही नसो�न,ु 
मतृकलाई ढालेपिछ अ�य ��य�दश� साथीह�लाई 
समेत सोही हितयारले �हार गन� खेदाउन ु आिद 
ज�ता ि�याकलापको िव�लेषण गदा� यी �ितवादीमा 
मतृकलाई मान� पूव�योजना एवम् मनसाय िथएन भ�न 
िम�ने अव�था नदिेखने । 

�ितवादीले िनज मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
काय� गन� लामो समयदेिखको योजना बनाएको 
नदिेखएको, िनजह�िबच उ� सानो रकमको 
िवषयबाहेक अ�य पूव��रसइवीसमेत भएको नदिेखएको, 
वारदातको समयमा यी �ितवादीले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो भ�ने देिखएको, यी �ितवादी २६ वष� 
उमेरको अिववािहत एवम् सामा�य प�रवारको भएको 
देिखएकोसमेतका प�रि�थितज�य अव�थाह�समेत 
��ततु म�ुामा ह�ने सजायका स�दभ�मा िवचारणीय 
मािनने ।

उपयु�� आधार कारणबाट �ितवादीलाई स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।२५ 
मा सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी अ.बं. १८८ 
नं.बमोिजम १५(प��) वष� कैद सजाय ह�ने भनी �य� 
गरकेो राय सदर ह�ने गरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७५।२।१८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादीलाई भएको उ� 
सजायको राय साधकको रोहबाट कम गनु�पन� अव�था 
देिखएन । उ� सजायभ�दा कम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदक / �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी िवकास रायलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत 
िवराटनगरको फैसला त�कालीन कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ 
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गतेदिेख लाग ुभएको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापतमा सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन भ�ने, 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�  पद�छ भ�ने र केही 
नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा 
कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर भएको 
कुनै फौजदारी कसरुका म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही 
कानूनबमोिजम गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसरुको 
सजाय मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी 
रहेछ भने मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ भ�ने उ�लेख गरकेो र उ� ऐनह� 
२०७५।५।१ गतेदेिख लाग ु भइसकेको स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा यी �ितवादी िवकास रायलाई सव��वको 
सजाय नह�ने भई िनजलाई ज�मकैदको सजाय ह�नेमा 
सािबक मलुकु� ऐन, अ.वं.१८८ नं. बमोिजम १५(प��) 
वष� कैद सजाय ह�ने र िनज �ितवादीको अंश भागमा पन� 
आउने चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको कारणबाट 
रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०१७९, मोही लगत 
क�ा, ह�रनारायण मोची (चमार) िव. जमुना गु�ङ

िक.नं. २५ र २६ को ज�गाधनी बमबहादरु 
ग�ुङ भएको भ�ने दिेख�छ । उ� ज�गाको मोही 
दिुखलाल मोची भएको त�यमा पिन िववाद रहेको 
छैन । २०३२ सालमा नै दिुखलाल मोचीले ज�गा छाडी 
भागी गएको भनी भूिम सधुार काया�लयमा िनवेदन 
िदएको र उ� िनवेदनमा आफूले सनाखतसमेत 
गरकेो भ�ने आधारमा २०४९ सालमा मोही लगत 
क�ाको लािग ज�गाधनी बमबहादरुले िनवेदन िदएको 
देिख�छ । बमबहादरुले मोही लगत क�ाको िनवेदन 
िदएको स�ब�धमा भूिम सधुार काया�लयबाट आदेश 
ह�दँा उि�लिखत आदशे बेहोराबाट िववादको िक.नं. 
२५ र २६ को मोहीको लगत क�ा गन� िनण�य गनु�भ�दा 
पूव� सो स�ब�धमा मोहीलाई �याद सूचना जारी गरी 
ब�ुनपुन�मा सािधकार िनकाय भूिमसधुार काया�लय, 
सनुसरीले सो स�ब�धमा कुनै कारबाही गरकेो 
देिखएन । कुनै �यि�का िव�� कुनै कारबाही ह�ने अव�था 
रहेको छ भने �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम सो 
िनण�यबाट �भािवत ह�न स�ने �यि�लाई सनुवुाइको 
अवसर िदन ुपद�छ । उजरुी, नािलस, िनवेदन परपेिछ 
िवप�ीको नाउमँा कानूनबमोिजमको �याद जारी गरी 
�य�तो �याद सूचना कानूनबमोिजम तामेल भएको 
अव�थासमेत िव�मान ह�नपुद�छ अिन मा� स�बि�धत 
प�ले सनुवुाइको अवसर पाएको मािनने अव�था 
रह�छ । भाइराम खड्के िव�� �ान ुवै�समेत भएको 
उ��ेषण परमादशे म�ुा (ने.का.प.२०७१, अङ्क ६, 
भाग ५६, िन.नं.९१७५, सयं�ु इजलास) मा आ�नो 
म�ुामा कानूनबमोिजम �ितवाद गन� पाउने हकलाई 
कसैले हनन् गन� स�ैन । यसरी �ितवाद गन� पाउने 
�य�तो कानूनी हक �ाकृितक �यायको िस�ा�तमा 
आधा�रत रहने ह�दँा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
िवपरीत ह�ने गरी भएको काम कारबाहीले वैधता �ा� 
गन� नस�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएर रहेकोसमेत 
अव�थामा ��ततु म�ुामा कायम मोही दिुखलाल 
मोचीको नाउकँो लगत क�ा गनु�भ�दा अगािड 
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�ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम िनज मोहीलाई 
सो स�ब�धमा सनुवुाइको अवसर �दान गनु�पन�मा 
नगरी मोही लगत क�ा गन� गरी िनण�य ग�रएको अव�था 
पाइदँा �य�तो िनण�यलाई कानून र �यायस�मत िनण�य 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

मोहीको लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन 
प�रसकेपिछ िवप�ीका नाउमँा �याद तामेली गनु�पन�मा 
सो केही नगरकेो, मोहीको लगत क�ाको िनण�य 
भइसकेपिछ पिन सो िनण�यमा िच� नबझुेमा पनुरावेदन 
स�ुने अदालतमा कानूनबमोिजम पनुरावेदन गनु�  भनी 
�याद जारी गनु�पन�मा सोसमेत भए गरकेो नदिेखएको 
अव�थामा भूिमसधुार काया�लयबाट िनण�य सारी थाहा 
पाएको िमितले ३५ िदनिभ� पनुरावेदन गरकेोलाई 
अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहने ।

इटहरी नगरपािलकाले पनुरावेदक 
ह�रनारायण मोची चमार दिुखलाल चमारकै छोरा 
ह�न् भ�ने स�ब�धमा िदएको िसफा�रसमा ि�िवधा 
उ�प�न भई नातामा िववाद देिखएकोमा पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट नाता स�ब�धमा समेत �माण 
बझुी यिकन गरी िनण�यमा प�ुनपुन�मा सोसमेत गरकेो 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट वादीले 
िक.नं. २५ र २६ मा रहेको मोहीको लगत क�ा 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन दता� गरपेिछ सािधकार िनकाय 
भूिमसधुार काया�लयबाट िवप�ी मोहीको नाउमँा �याद 
सूचना जारी गरी �ितवाद गन� मौकासमेत �दान गरी 
लगत क�ा ह�ने नह�ने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन�मा सो 
नगरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेत िवपरीत 
मोहीको लगत क�ा गन� गरकेो भूिमसधुार काया�लय, 
सनुसरीको िनण�यलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०६९।१२।२७ को फैसला 
�यायसङ्गत नदिेखएकोले सो फैसला बदर ग�रिदएको 
छ । अब जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी पनु: इ�साफ गनु�  
भनी तारखेमा रहेका प�ह�लाई तारेख तोक� स�ु 

र पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमिसल उ�च 
अदालत िवराटनगरमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृतः- जनकिसंह बोहरा
क��यटुरः- च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-१२४३, अंश 
दता�, सािब�ी दाहाल (खितवडा) िव. डोरकुमारी 
खितवडासमेत

धन�जय खितवडाको परलोकप�ात् 
धनकुमारी खितवडा, रामे�र खितवडा, यवुराज 
खितवडा, राजन खितवडा, केदार खितवडा, 
प�ुकर खितवडािबचमा िमित २०५०/९/२६ मा 
अंशब�डा िलखत मालपोत काया�लय, सला�हीबाट 
रिज��ेसन पास गरी छु�ी िभ�न भएको ततप�ात् 
िमित २०५३/११/२६ मा सािव�ीकुमारी दाहालसगँ 
िववाह भएको भ�ने �ितवादी प�ुकर खितवडाको 
�ितउ�र लेखबाट देिख�छ । �ितवादीले उि�लिखत 
िमितमा अंशब�डा भएको भनी िजिकर िलएकोमा 
स�ु अदालतबाट तायदाती माग गन� आदशे गदा� 
मूल अंिशयार धनकुमारी खितवडा, रामे�र, यवुराज, 
राजन, केदार र प�ुकर�साद खितवडासमेतको िबचमा 
र.नं.२९७१ िमित २०५०/९/२६ मा रीतपूव�कको 
अंशब�डा िलखत गरी छु�� िभ�न भई बसेप�ात् 
�ितवादीम�येका प�ुकर�सादसगँ यी वादीको 
२०५३/११/२६ मा िववाह भएकोमा वादी आ�नो 
पित प�ुकर�साद खितवडाबाट अशं पाउन स�ने 
अव�था र ि�थित दिेखदँा िफराद परकेो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी सोभ�दा अिघ�लो 
िदनस�मको तायदाती फाटँवारी वादी �ितवादी 
प�ुकर�साद खितवडा र सर�वती खितवडाबाट 
दाखेला गराउने भनी आदशे भएको देिख�छ । उ� 
तायदाती आदशेलाई वादीले िच� बझुाई िनजको 
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तफ� बाट तायदाती फाटँवारीसमेत पेस गरकेो अव�था 
ह�दँा उ� अशंब�डाको अि�त�वलाई वादीले �वीकार 
गरकेो देिखने ।

वादीले पनुरावेदन गदा�  िमित २०५०।०९।२६ 
को ब�डाप�मा रामे�र उपा�याय खितवडाको नामको 
िज�ला धनषुा कुवारामपरु प�रवित�त जनकपरु न.पा.३ 
िक.नं. ३०६ को ०-६-१२ म�ये उ�र पि�मबाट 
०-०-१५ ज�गा प�ुकर�साद खितवडाको अंश भाग 
भनी पा�रत ब�डामा ��ट उ�लेख भएको ज�गा 
दा.खा.नगरी रामे�र उपा�यायकै नाममा राखी रामे�र 
उपा�यायको म�ृयपु�ात् िमित २०५७।०५।१८ मा 
िवप�ी डोरकुमारीले आ�नो हक भनी नामसारी 
गराई िविभ�न �यि�ह�लाई िब�� गरकेो �वयं वादी 
पनुरावेदकले पनुरावेदन दायर गदा� उ�लेख गरकेो 
अव�था रहेको छ । वादीको उ� पनुरावेदन बेहोराबाट 
समेत यी वादीका पित प�ुकर�साद खितवडा अ�य 
िवप�ी �ितवादीह�बाट िमित २०५०/९/२६ मै 
अंशब�डा िलखत गरी छु�ी िभ�न भएको दिेखन 
आयो । यसरी एक पटक एकासगोलका अंिशयारह�िबच 
िविधवत् �पमा अंशब�डा भई आ�नो भागको अशं 
बिुझसकेपिछ पनुः दोहोरो �पमा �य�तो अंिशयारले 
अंश �ा� गन� अव�था नह�ने ।

�ितवादीम�येका प�ुकर�साद खितवडा 
िमित २०५०/९/२६ अंशब�डा गरी छु�ी िभ�न 
भएको भ�ने दिेखयो । यी �ितवादी सािव�ीकुमारी 
दाहालको िनज �ितवादी प�ुकर�साद खितवडासगँ 
िमित २०५३/११/२६ मा िववाह भएको भ�ने 
देिख�छ । उ� कुरालाई यी वादीले अ�यथा भनेको 
अव�था दिेखदैँन । वादीको �ितवादी प�ुकर�साद 
खितवडासगँ िववाह ह�नभु�दा अगािड नै �ितवादी 
प�ुकर�साद खितवडाले आ�नो अंश भाग बझुी 
िलइसकेकोमा �य�तो अशंब�डाबाट पिछ िववाह 
भएक� यी वादीको अंश हकमा असर प�ुन गएको भनी 
मा�न िम�ने नह�ने ।

अंश मा�ने भनेको आफूले अंश �ा� गन�सगँबाट 
हो भने �ा� गन� पिन िनजैसगँबाट हो । आफूले अशं माग 
गन�ले नै अशं नपाइसकेको अव�थामा िनजले समेत 
अंश पाउने अ�य अंिशयारलाई िवप�ी बनाई अंश 
दायर गन� सिकने कानूनी �चलन र �याियक पर�परा 
हो । ��ततु म�ुामा आ�नो पित प�ुकर खितवडासमेत 
अ�यलाई िवप�ी बनाउन प�ुकर खितवडाले अ�य 
अंिशयारबाट अंश निलई वा नपाई एकासगोलमा रहेको 
अव�था ह�न ु पद�छ । �य�तो अव�था िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट देिखदँनै । �रतादेवी खाती �े�ी िव�� 
दमबहादरु खाती भएको अंश म�ुामा (ने.का.प.२०५२, 
अङ्क ३, िन.नं.५०७३, संय�ु इजलास) िस�ा�त 
�ितपादन भई यी वादीले �ितवादी प�ुकर खितवडा 
र अ�य अंिशयारिबच िमित २०५०/९/२६ मा भएको 
अंशब�डालाई �वीकार गरकेो अव�थामा यी वादीले 
आफूले अंश �ा� गन� आ�ना पित तथा �ितवादी 
प�ुकर�साद खितवडाबाहेक अ�यलाई �ितवादी 
बनाउन र िनजह�बाट समेत अंश �ा� गन� भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

�ितवादी प�ुकर�साद खितवडाले 
उि�लिखत िमितमा अंशब�डा िलखत गरी छु�ी िभ�न 
भएको अव�थामा यी वादी िनजको पित तथा �ितवादी 
प�ुकर�साद खितवडाको नाउ ँ तथा अंश भागमा 
परकेो स�पि�को अंिशयारस�म कायम ह�ने देिखयो । 
�ितवादी प�ुकर�सादका �ीमती वादी सािव�ीकुमारी 
दाहाल र अक� �ीमती सर�वती खड्का भ�ने 
देिख�छ । ��ततु अशं म�ुा पदा�को अव�थामा िनज 
�ितवादी प�ुकर�साद खितवडाको दईु अिववािहत 
छोरीसमेत रहेको भ�ने िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट दिेख�छ । य�तो अव�थामा �ितवादी 
प�ुकर�साद खितवडाको अशं भाग पाउने िनज 
प�ुकर�साद खितवडा, �ीमती सािव�ीकुमारी दाहाल, 
सर�वती खितवडा, दईु अिववािहत छोरीसमेत पाचँ 
अंिशयार कायम ह�न जाने अव�था देिखयो । मलुकु� 
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ऐन, अंशब�डाको महलको १ नं. मा अशं गदा� यो 
न�बर �ार�भ भएपिछ अशंब�डा गदा� यस महलका 
अ�य न�बरह�को अधीनमा रही बाबु, आमा, लो�न,े 
�वा�नी, छोरा, छोरीह�को िजयिजयैको अंश 
गनु�पद�छ भनी उ�लेख भएको र यी वादी, �ितवादी 
प�ुकर�साद खितवडा, िनजक� अक� �ीमती सर�वती 
खितवडा र दईु छोरीसमेत पाचँ अंिशयार ह�दँा वादीले 
पाचँ भागको १ भाग अंश पाउने दिेखन आउने । 

अंशब�डाको १७ नं. ले िववाह नभएका 
छोरा छोरीको िववाह खच� परसारी मा� अशंब�डा 
गनु�पन� भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार �ितवादीका दईु छोरीह� अिववािहत 
रहेको भ�ने देिखदँा िनजह�को िववाह खच� पर सानु�पन� 
देिख�छ । यस ि�थितमा दईु छोरीको िववाह खच� पर 
सान� गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसला मनािसब देिखने ।

डोर कुमारीका पित रामे�र र यी वादीका 
पित प�ुकर�साद खितवडािबच अंशब�डा भइसकेको 
अव�था दिेख�छ । अशं म�ुामा �ितवादीह�सगँ अशं 
माग गदा� सोको कानूनी आधारसिहत वादीले दाबी 
िलन ुपद�छ । ��ततु म�ुामा वादीले डोरकुमारीसमेतका 
�ितवादीबाट समेत अशं पाउनपुन� भनी िजिकर िलए 
तापिन सोको �प� आधार देखाउन सकेको देिखदँैन । 
वादीका पित प�ुकर�साद खितवडाले �वयं �ितउ�र 
लगाउदँा वादीले आफूसगँबाट अंश �ा� गन� स�ने भनी 
िजिकर िलएको र िनज �ितवादीले आ�नो अंश बझुी 
िलइसकेको अव�थामा अ�य �ितवादीह�बाट समेत 
अंश पाउनपुन� भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरमा 
सहमत ह�न स�ने अव�था नरहने ।

�यसैगरी वादीले पनुरावेदन गदा� �ितवादी 
डोरकुमारीले िविभ�न िलखत पा�रत गदा� िलखतमा 
प�ुकर�साद खितवडा एकासगोलको भनी उ�लेख 
गरकेो भनी िजिकर िलएतफ�  हेदा� एकासगोलमा रहेको 
भनी लेिखन ु र साि�चकै एकासगोलमा रहन ु फरक 

अव�था हो । अंश नह�दैँको अव�थामा अंिशयार 
एकासगोलमा रहने अव�था ह��छ भने अंश भइसकेपिछ 
पिन कानूनबमोिजम मानो जो�रएको िलखत पा�रत 
गरकेो अव�थामा एकासगोलमा रहेको भनी कानूनतः 
मा�न सिकने अव�था ह��छ । यस स�ब�धमा (ने.
का.प.२०७१, भाग ५६, अङ्क १२, िन.नं.९३०७, 
सयं�ु इजलास) उमादेवी काक� िव�� कुमारी 
काक� भएको अपतुाली हक कायम नामसारी म�ुामा 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिखदँा पनुरावेिदका वादीले 
�ितवादी प�ुकर�साद खितवडा सासू डोरकुमारीसगँ 
एकासगोलमा रहेको भ�ने कुरा पिु� ह�न स�ने आधार 
देिखएन । यसि�थितमा एकासगोलमा रहेको भनी 
पा�रत लेिखएकै आधारमा एकासगोलमा रहेको भनी 
अथ� गन� मनािसब नह�ने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले �ितवादी प�ुकर�साद 
खितवडाका ज�मा ५ जना अंिशयारह� कायम गरी 
वादीले �ितवादीबाट ५(पाचँ) भागको १ (एक) भाग 
अंश पाउने ठह�याई गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था देिखएन । प�ुकर�साद खितवडाका 
नाम दता�को सला�ही र िस�धलुी िज�लाको िक.नं.२८, 
१६६, १६३, १६१, १६६, १७०, ७८, १०४, 
र १७१ को स�पि�बाट िववाह नभएका २ जना 
छोरीह�को िववाह खच� पर सारी बाकँ� स�पि�बाट 
वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले िमित २०७३।०२।१६ 
मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सो फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जनक िसहं बोहरा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल असार २३ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-CI-१२४३, अंश 
दता� , सािव�ी दाहाल (खितवडा) िव. 
डोरकुमारी खितवडासमेत रहेको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७०-CR-१२५६, बह�िववाह, 
नेपाल सरकार िव. गीता प�रयार

�ितवादी गीता प�रयारले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� कसरुमा सािबत रही बयान 
गर े तापिन अदालतमा बयान गदा� आफूलाई कृ�ण 
प�रयारसगँ िववाह गदा�का बखत िनजको जेठी प�नी 
रहेको कुरा थाहा िथएन भनी कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो दिेख�छ । तर अदालतमा गरकेो इ�कारी 
मा� िनज िव��को अिभयोग खि�डत गन� आधार 
ह�न स�दनै अथा�त् �ितवादी कसरुमा इ�कारी ह�नलेु 
मा� िनज िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था 
ह�दँनै । �य�तो इ�कारी िव�सनीय �माणह�बाट 
पिु� समिथ�त भएको अव�था मा� �य�तो इ�कारी 
�ितवादी िव��को अिभयोग खि�डत गन� आधार ब�न 
स�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीको इ�कारी िव�सनीय 
�माणह�बाट समिथ�त ह�न सकेको अव�था नदेिखने ।

कुनै पिन मिहलाले कुनै प�ुषसगँ िववाह 
गदा� िनजको प�ृभूिम बझेुर नै िववाहज�तो कुराको 
िनण�य िलनपुन� ह��छ । आफूले िववाह गन� लागेको 
प�ुष िववािहत वा अिववािहत के हो भ�ने कुरा 
स�बि�धत मिहलाले िववाह गनु�अिघ िवचार गनु�पन� 
कुरा हो । कुनै मिहलाले कुनै प�ुषसगँ िववाह गन� 
अिन िनजलाई बह�िववाहको अिभयोग लागेपिछ सो 
कुरा िववाह गदा� मलाई थाहा िथएन भनी भ�दै जाने 
र िनजको भनाइलाई मा� आधार मानी सफाइ िददँ ै
जादँा कुनै प�ुषको �ीमती भएको जानी जानी 
बह�िववाह गन� �विृ�ले �ो�साहन र ��य पाउने 
अव�था रह�छ भने बह�िववाहको कसरुलाई िनय��ण 
गन� िवधाियक� मनसायसमेत परािजत ह�न प�ुदछ । 
उि�लिखत स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी �ितवादीले 
कृ�ण प�रयारसगँ िववाह गनु�भ�दा अगािड िनजको 
जेठी �ीमती थाहा िथएन भनी �य� गरकेो कथन अ�य 

�माणह�बाट समिथ�त नभएको अव�थामा िनजलाई 
कसरुबाट उ�मिु� िदन मनािसब ह�ने नदिेखने ।

�ितवादी गीता प�रयारले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� िनज कृ�ण प�रयारको घरमा 
िववाह गरके� जेठी �ीमती र छोरासमेत छन् भ�ने कुरा 
आफूलाई थाहा भएको र िनजह�को स�ब�ध रा�ो 
नभएको भ�नेसमेत जानकारी भई मलाई नै माया�ेम 
गछ�न् भ�ने सोची िववाह गरकेो ह� ँभनी कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी कृ�ण प�रयारले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान हेदा� गीता 
मामाक� छोरी ह�न् । सानैदेिख घरमा आउने जाने 
िथयो । जनुा प�रयारसगँ स�ब�ध िब�ेको सबै िवषयमा 
गीता प�रयारलाई रा�ो जानकारी िथयो भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । �ितवादी कृ�णका सा�ी श�ुमा 
प�रयारले अदालतसम� गरकेो बकप�मा �ितवादी 
कृ�ण प�रयार फुपूको छोरा र यी �ितवादी गीता प�रयार 
मामाक� छोरी नाताक� ह�न् भनी लेखाएको दिेख�छ । 
गीता प�रयारलाई मेरो जनुा प�रयारसगँ स�ब�ध िब�ेको 
थाहा िथयो भनी कृ�ण प�रयारले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो बयानमा लेखाएको देिखन आउने ।

यसैगरी जाहेरवाला जनुा प�रयारले 
अदालतमा बकप� गदा� गीता र मेरो �ीमान् िबच 
िववाह ह�नपूुव� गाउलेँ िददी बिहनी िछमेक� नाता 
िथयो । िववाहपूव� �ितवादी हा�ो घरमा आउने गरके� 
िथइन् । कृ�ण प�रयारको घरमा जेठी �ीमती छ भ�ने 
कुरा �ितवादी गीतालाई गाउलेँ िछमेकबाट पिन थाहा 
िथयो भनी बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादी गीता 
प�रयार र कृ�णको घर भौगोिलक �पमा टाढा रहेको 
भ�ने कुरा पिन देिखन आउदँैन । �ितवादी कृ�ण 
प�रयारको सा�ी स�ुमा प�रयारले अदालतसम� गरकेो 
बकप�मा �ितवादी कृ�ण प�रयार फुपूको छोरा र यी 
�ितवादी गीता प�रयार मामाक� छोरी नाताक� ह�न् भनी 
लेखाएको देिख�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
सरुज पा�डेले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको कागज 
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बेहोरामा �ितवादी गीता प�रयारले घरमा �ीमती छ 
भ�ने जानी बझुी नै िववाह गरके� रिहछन् भनी उ�लेख 
गरकेो देिखने ।

 �ितवादी िगता प�रयार र कृ�ण प�रयारको 
उि�लिखत बयान बेहोरा, जाहेरवालाको जाहेरी र 
िनजले अदालतमा गरकेो बकप�, �ितवादी कृ�ण 
प�रयारको सा�ी स�ुमा प�रयारले अदालतमा गरकेो 
बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस सरुज पा�डेले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज हेदा� गीता प�रयार 
र कृ�ण प�रयारिबच मामाको छोरी फुपूको छोराको नाता 
रहेको देिखएको, उ� नाता स�ब�ध रहेकै कारण गीता 
प�रयार कृ�णको घरमा आउने जाने गरकेो भ�ने कुरा 
�वाभािवक भएको, गीता प�रयार र कृ�ण प�रयारको 
गाउ ँघर पिन भौगोिलक �पमा एकले अक�को बारमेा 
थाहा नपाउने टाढा रहेको भ�ने नदिेखएकोसमेतका 
अव�थालाई िवचार गदा� यी �ितवादी गीता प�रयारलाई 
कृ�ण प�रयारको जेठी �ीमती रहेको कुरा िनजसगँ 
िववाह गनु� पूव� थाहा िथएन भ�ने भनाइ िव�ासलायक 
नदेिखने ।

फौजदारी म�ुामा Physicial Evidence 
को मह�वपूण� �थान ह��छ तर सबै फौजदारी कसरुमा 
Physicial Evidence उपल�ध ह��छ नै भ�ने ह�दँनै । 
बह�िववाह म�ुा फौजदारी म�ुा भए तापिन य�ता म�ुामा 
भौितक सबदु �माणको उपल�धता नह�न स�छ । 
य�तो अव�थामा �ितवादीह�ले गरकेो बयान बकप�, 
सा�ी �माण नै Non- Physicial Evidence �पमा 
रहने ह�दँा तीनै �माणह�लाई िव�ेषण गरी �याियक 
िनण�यको िब�दमुा प�ुनपुन� ह��छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीको इ�कारी बयान िव�सनीय �माणबाट 
समिथ�त नभएको, तर िनजको अनसु�धानको �ममा 
गरकेो सािबती बयान जाहेरवालाको जाहेरी, िनजले 
अदालतमा गरकेो बकप�, �ितवादी कृ�ण प�रयारको 
सा�ी स�ुमा प�रयारको बकप�, िनजह� भौगोिलक 
�पमा पिन टाढा नरहेको अव�था, व�तिु�थित 

मचु�ुकाका मािनस सरुज पा�डेले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागजसमेतबाट समिथ�त भएबाट यी 
�ितवादी गीता प�रयारलाई कृ�ण प�रयारसगँ िववाह 
गनु� पूव� िनजको जेठी प�नी रहेको थाहा िथयो भ�ने कुरा 
पिु� ह�न आउने ।

यसै स�ब�धमा िनम�ला यादव िव�� नेपाल 
सरकार भएको बह�िववाह म�ुा (स.अ. बलेुिटन, वष� 
१९, अङ्क १९, माघ १, २०६७, पूणा�ङ्क४४५) मा 
 �ितपािदत िस�ा�त ��ततु म�ुामा समेत सा�दिभ�क 
देिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारबाट िनज �ितवादी गीता 
प�रयारले कृ�ण प�रयारको जेठी �ीमती रहेको 
कुरा जा�दाजा�द ै िनजसगँ िववाह गरी मलुकु� ऐन, 
िववाहवारीको महलको ९ र १० नं. बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो देिखन आएकोले िनजले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनज 
�ितवादी गीता प�रयारलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी गीता प�रयारलाई ऐ. १० नं. 
अनसुार १ वष� कैद र �. ५,०००।- ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जनकिसहं बोहरा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ २७ गते रोज ६ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७४-WO-०९३३, 
उ��ेषण, रामि�त�साद गु�तासमेत िव. अिनताकुमारी 
गु�तासमेत

िनवेदकसमेत �ितवादी ��यथ�ह� 



76

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, चैत - १

अिनताकुमारीसमेत वादी भई पसा� िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन अंश म�ुामा पसा� िज�ला अदालतबाट 
वादी िद�ती ग�ुताको जैिवक बाब ुिड.एन.ए. परी�णबाट 
यिकन गनु�पन� भएको कारण िद�ती ग�ुता, अिनताकुमारी 
ग�ुता, िवर�े� ग�ुता र िदपे�� ग�ुतासमेतलाई लिलतपरु 
िज�ला अदालतमाफ� त राि��य िविध िव�ान 
�योगशालामा गई िड.एन.ए. परी�ण गराउन ु भ�ने 
आदेश भएकोमा सो आदेशउपर �ितवादीह�को उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जमा 
अ.बं.१७ नं. बमोिजमको िनवेदन परी सो िनवेदन 
पेस ह�दँा कैिफयत माग भई िवर�े� ग�ुताको छोरी 
िद�ती कुमारी हो, होइन ? भ�ने �योजनाथ� िड.एन.ए. 
परी�ण गन� भनी पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५/०१/०४ को आदेशलाई उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट िद�ती 
ग�ुताको ज�मिमित २०६६/०१/१४ मा भएको त�य 
िमिसल संल�न ज�मदता�को �माणप� तथा िनजको 
अ�पतालको वथ� सिटिफकेटबाट देिखएको र सो 
कागजह�मा िद�ती ग�ुताको बाबकुो नाम िवर�े�कुमार 
ग�ुता र आमाको नाम अिनतादेवी उ�लेख भएको 
देिखएको आधारमा बे�रतको देिखदँा िवर�े�कुमार 
ग�ुताको छोरी िद�तीकुमारी हो, होइन ? भ�ने �योजनाथ� 
DNA परी�ण गन� भनी स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५/०१/०४ मा भएको आदेशको �करण नं. 
२, ३, ४ मा भएको हदस�मको आदशे बे�रतको दिेखदँा 

सो हदस�मको आदेश बदर ग�रिदएको पाइने ।
वादी िद�ती ग�ुताको जैिवक बाबकुो DNA 

परी�ण गन� स�ब�धमा यी �रट िनवेदक िवर�े�कुमार 
ग�ुताले बारा िज�ला अदालतमा चढाएको हाडनाता 
करणी म�ुाको िफरादप�मा २०६८ सालको 
आर�भितरदेिख नै िवप�ी िदपे��कुमार र िवप�ी 
अिनताकुमारीिबच िभ�िभ�ै देवर भाउजूिबच अनैितक 
स�ब�ध भएको कुरा उ�लेख गरकेो देिखयो भने �रट 
िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा समेत सोही बेहोरा 
उ�लेख गरकेो पाइयो । िनवेदकले अिनतादेवीको 
आ�नै देवर िदपे��सगँ अवैध स�ब�ध रहेको आरोिपत 
गरकेो िमितभ�दा झ�डै २ वष�अगावै िद�तीको ज�म 
भएको भ�ने त�य िनजको ज�मदता� �माणप� तथा 
अ�पतालको वथ� सिट� िफकेटबाट �थािपत भएको भ�ने 
आधारमा उ�च अदालतले आदेश गरकेोमा सो त�यलाई 
अ�यथा हो भनी �रट िनवेदनमा उ�लेखनस�म पिन 
गरकेो देिखदँनै । यसबाट उ� त�यलाई �रट िनवेदकले 
�वीकार नै गरकेो मा�नपुन� ह��छ । अतः उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट िमित 
२०७५/०१/२७ मा भएको आदशे कानूनबमोिजम नै 
देिखएकोले िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन ु
परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ आषाढ ४ गते रोज २ शभुम् ।


