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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, २०७८, काि�क – 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 
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िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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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 ।  
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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७४-CR-०५२९, जबरज�ती 
करणी, देवान टुडु िव. नेपाल सरकार

जबरज�ती करणीको �थम �माण पीिडता 
�वय ंरहेको कुरामा िववाद छैन । िनजको भनाइले 
अहम् भूिमका खेलेको ह��छ । जबरज�ती करणीको 
ि�या एका�त र लकु�िछपी ह�ने ह�दँा �यसको 
अ�य गवाह ह�न नस�ने यथाथ�ता रहेकै ह��छ । 
कसरुको सूचना पीिडताबाहेक अ�य �यि�ले िदन 
नस�ने भ�ने पिन छैन । जाहेरी बेहोरा र पीिडताले 
वारदातको त�कालै �य� गरकेो कुरािबच ताद�यता 
नरही केही फरकपन आउनलेु ��ततु वारदातमा 
पूण� अपराध हो वा अपूण� अपराध हो भ�ने �� 
गहन �पमा देखा परकेो छ । पीिडताको भनाइ र 
सङ्किलत भौितक सबतु �माणको िववेचना र 
तलुना�मक अनसु�धानबाट कसरुको अव�थालाई 
यिकन गनु�पन� ह��छ । कसरुदारले आफूले गरकेो 
कसरुको मा� सजाय पाउनपुछ�  भ�ने कुरामा 
अदालत सदा संवेदनशील रहनपुछ�  । पीिडता र 
�ितवादी सगैँ गएको र फक� ने �ममा वारदात घटेको 
कुरामा स�दहे गनु�पन� अव�था छैन । पीिडताको 
�वा��य परी�णबाट योिनको अव�था सामा�य 
रहेको, क�याजाली न�याितएको र करणी भए 
नभएको यिकन भ�न नसिकने भ�ने िचिक�सकको 
रायसमेतले वारदातको अव�थालाई पिु� गरकेो 
छ । जबरज�ती करणीमा पीिडताको भनाइ र 
भौितक सबतुिबच पिन ताद�यता ह�न ु ज�री 
ह��छ । जबरज�ती करणी भएको भिनए पिन सोको 

�प� िववरण र आधार पीिडताको बकप�बाट 
खलेुको अव�था नदेिखने । 

कुनै अपराधको समब�धमा िविभ�न 
चरणह� रहेका छन् । पिहलो - मनसाय चरणमा 
�यि�ले अपराधबार ेसो�दछ वा मनसायको उ�पि� 
गद�छ । दो�ो - तयारीको चरणमा मनले सोचेको 
कुरालाई काय��प िदन आव�यक वातावरण तयार 
गद�छ । ते�ो - उ�ोगको चरणमा तयारीकता�ले 
मनसायपूव�क अपराध घटाउन वा�तिवक 
काय�मा उ��छ, �य�न गछ�  तर पूण� अपराध गन� 
पाउदँनै । चौथो वा अि�तम चरण हो पूण� अपराध, 
यसमा कसरुदारको मनसाय पूरा ह��छ । पूण� 
�पमा अपराध घिटत ह��छ । ��ततु वारदातमा 
पीिडतासगैँ जादँा, सगैँ रहदँा �ितवादीमा करणीको 
मनसाय भएको भ�ने पिु� ह��छ । मनसायअन�ुप 
सगैँ साइकलमा जादँा क�मर तथा िपठ्युमँा समाउने 
काय� गरी पीिडतालाई साङ्केितक ��ताव गरकेो 
पिन देिख�छ । पीिडतालाई करणी गन� मनसायले 
समाउने, चढ्नेस�मको ि�या गरकेो पिन दिेखएको 
छ । पीिडताले “म आ�नो लगुा िटपी घरितर गए,ँ 
�ितवादी मलाई खो�दै अक�ितर गयो” भनी भनेको 
अव�थामा �ितवादीले आ�नो मनसाय प�रपूित� 
गन� अझै खोजीमा रहेको भ�ने त�य उजागर गरी 
िचिक�सकको �ितवेदनलाई समेत पिु� गरकेो 
छ । साथै जाहेरवालीले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� पीिडताले वारदातको लग�ै आफूउपर 
हातपात भएको भनी भनेको वा�तिवक त�यलाई 
समेत �य� गरबेाट �ितवादीले पीिडतालाई 
जबरज�ती करणी नै ग�रसकेको नभई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म गरकेो देिखने ।

जबरज�ती करणीस�ब�धी कानूनी 
�यव�था हेदा�, मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
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महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई 
िनजको म�जरुी निलई करणी गरमेा वा सो� 
वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई िनजको 
म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ� ” भ�ने उ�लेख 
छ । �यसैगरी ऐ. ३(३) मा जबरज�ती करणी 
गन�लाई “चौध वष� वा सोभ�दा बढी, १६ वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलका भए ६ वष�दिेख दश वष�स�म” 
कैद गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख गद� ऐ. को ५ नं. मा 
“जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो करणी गन� भने 
पाएको रहेनछ भने जबरज�ती करणी गन�लाई ह�ने 
सजायको आधा सजाय ह��छ” भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । जसअनसुार �ितवादी दवेान टुडुलाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगमा सजाय गनु�पन�मा 
जबरज�ती करणीतफ�  सजाय गरकेो हदस�म स�ु 
र पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको देिखन 
नआउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट ��ततु 
वारदात मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ 
र ३(३) नं. अ�तग�त पन� नदेिखई ऐ. को ५ नं. 
बमोिजमको कसरु दिेखदँा पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७२।५।१४ को फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादी देवान टुडुलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम 
ह�ने सजायमा ऐ. ५ नं. बमोिजम आधा सजाय 
अथा�त् ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CI-०६८८, 

अशं दता�, �दयनारायण �साद यादवसमेत िव. 
पृ�वीनाथ यादव

वादी �ितवादीह�िबच नाता स�ब�ध र 
अिंशयार सं�यासमेतमा िववाद रहेको देिखदँैन । 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले म�ुय �पमा घरबासको 
िक.नं. ३५ को ज.िब. ०-१-१६ ज�गा आफूह�ले 
बकसप�बाट �ा�त गरकेो िनजी आज�नको 
स�पि�समेत ब�डा ला�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला �िुटपूण� छ भनी िजिकर 
िलएको दिेखएकोले सो स�ब�धमा िवचार गदा�, 
उ� िक.नं. ३५ को ज�गा घरबासको ऐलानी ज�गा 
रहेको भ�ने कुरा िमिसल संल�न �े�ता �माणबाट 
देिख�छ । सो ज�गाम�ये पूव�तफ� बाट ज.िव. ०-०-
१८-२ ज�गा िमित २०४८।११।५ मा �ितवादी 
�दयनारायणले र पि�चमतफ� बाट ज.िव. ०-०-१८-
२ज�गा िमित २०४८।११।५ मा नै �ितवादी भवुन 
राउत अिहरले हालैको बकसप� िलखतबाट �ा�त 
गरकेो िमिसल संल�न िलखतको �ितिलिपबाट 
देिखने ।

िववािदत उ� िक.नं. ३५ को ज�गा 
कोही कसैको नाममा दता� �े�ता कायम नभएको 
घरबासको ऐलानी पत� ज�गा देिखएको र सो ज�गामा 
वादी तथा यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले घर बनाई 
भोग बसोबास गरी आएको भ�ने वादीले पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको आदशेानसुार अ.ब.ं१३३ 
नं.बमोिजम कागज गदा�  उ�लेख गरकेो दिेख�छ । 
वादी प�ृवीनाथ यादवको सोबाहेक अ�य� बसोबास 
रहेको भनी यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले देखाउन 
सकेको नदेिखदँासमेत सो ज�गामा वादीसमेतको 
भोग बसोबास रहेको मा�नपुन� देिखने ।

िववेिचत आधार, कारणबाट स�ु बारा 
िज�ला अदालतले िमित २०६६।३।१५ मा गरकेो 
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फैसला केही उ�टी गरी िववािदत िक.नं. ३५ को 
घरबासको ऐलानी पत� ज�गासमेत भोगबमोिजम 
मूल २ भाग गरी सोको १ भागलाई पनु: २ भाग 
लगाई सो २ भागको १ भाग वादीले अशंबापत 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०६८।१।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काित�क १ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७५-RB-०१६२, दूिषत 
िनण�य बदरसमेत, ि�भुवन िवमान�थल भ�सार 
काया�लय, काठमाड� िव. रोमी लाल �े�

��ततु म�ुामा ओमान एअरमाफ� त 
२४ अग�ट २०१७ मा यी िववािदत सामानह� 
सलु�स ए�ड क�पनीले VICTORINOX 
SWISS ARMY क�पनीको ८७ थान घडी 
SWITZERLAND बाट आयात गरकेो 
दिेख�छ । उ� घडीह� ि�भवुन िवमान�थलको या� ु
जाचँपास क�मा ३ वटा काटु�नमा रहेको र ओमान 
एअरको नेपालि�थत Ground Handling  एजे�ट 
नेपाल वाय ुसेवा िनगमले िमित २०७४।५।१७ को 
प�साथ भ�सार काया�लयमा िडपोिजट गन� पठाएको 
दिेख�छ । भ�सार काया�लयले २०७४।५।१७ मा 
सामान िडपोिजट गरी भ�सार ऐन, २०६४ को 
दफा ४७ र िनयमावलीको िनयम ३२ बमोिजम 
६० िदनिभ� सामानको हकदाबी गन� कोिह पिन 
नआएको ह�दँा ऐ दफा ४७ (३) को रीतअनसुार उ� 
सामान को क�को हो ७ िदनिभ� दाबी गन� आउन ु
भ�ने साव�जिनक सूचना िमित २०७४।८।३ मा 

�कािशत गरकेो र उ� समयाविधिभ� हकदाबी गन� 
कोही पिन नआएको ह�दँा िमित २०७४।८।१३ को 
िनण�यबमोिजम उ� िववािदत सामान भ�सार ऐन, 
२०६४ को दफा ४७ (५) बमोिजम भनी जफत 
ग�रएको दिेखने । 

िवप�ी सलु�स ए�ड क�पनीले उ� सामान 
छुटाउन �यास ग�यो वा गरने अथवा के �यास ग�यो 
भनी हेदा�  डेिलभरी अड�र भएपिछ र ��ापनप� 
भरपेिछ पटकपटक पैठारी ग�रएका मालव�तकुो 
खोजीमा लागेको र सामान काग� गरी �याउने 
ओमान एअरमा स�पक�  गदा� पिन उ� जहाजको 
नेपाल ि�थत Ground Handling Agent नेपाल 
वाय ुसेवाले उ� सामानह� काठमाड� नआइपगेुको 
वा हराएको भ�ने जानकारी स�बि�धत ओमान 
एअरलाई गराएपिछ ओमान एअरले िवप�ीलाई 
िबमातफ�  दाबी गन� भनी प�ाचार गरकेो भनी 
िवप�ीले राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन गदा�  
खलुाएको र सो स�ब�धमा िमिसल संल�न िमित 
२०१७।११।१७ को ओमान एअर काग� शाखाले 
पैठारी ग�रएका सामानह� हराएको प�का भएकोले 
िबमातफ�  दाबीको �ि�या अगािड बढाउन भनी 
िवप�ीलाई जानकारी गराएको देिख�छ । यसले 
िवप�ी सलु�स क�पनी आ�नो सामानको खोजीमा 
तदा�कताका साथ लागेको भ�ने ��ट ह�न आउने ।

ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयले 
७ िदनिभ� सामान छुटाई लैजानेस�ब�धी सूचना 
िमित २०७४।८।३ मा िनकालेको र सोही िमितको 
बोधाथ� प��ारा नेपाल वाय ुसेवालाई च.नं. ६६८ 
को प��ारा उ� सामान पैठारीकता�लाई सात 
िदनिभ� मनािसब कारणसिहत यस काया�लयमा 
उपि�थत भई छुटाई लैजानको लािग जानकारी 
गराइिदन ुह�न अनरुोध छ भनी सूचनाको जानकारी 
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गराएको देिख�छ । ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयको िमित २०७४।८।३ को उ� सूचना 
नेपाल वाय ुसेवा िनगममा िमित २०७४।८।२८ मा 
मा� �ा� भएको कुरा नेपाल वाय ुसेवाको एअरपोट�  
सिभ�सेज महाशाखाको प.सं. १६/२०७४/७५ 
िमित २०७४।९।५ को ��यथ� क�पनीलाई 
लेखेको प�बाट देिखएको छ । उ� प��ारा 
��यथ� क�पनीलाई ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयको च. नं. ६६८ िमित २०७४।८।३ को 
सूचना िमित २०७४।८।२८ मा �ा� भई अनरुोध 
भएबमोिजम भनी �यहा ँ क�पनीको नाममा पैठारी 
ग�रएको र िवमान�थल भ�सार काया�लयमा 
िडपोिजट गरी रािखएको घडी सात िदनिभ� 
मनािसब कारणसिहत ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लयमा उपि�थत भई छुटाई लैजान 
भ�सार काया�लयको प��ारा जानकारी आएकोले 
भनी जानकारी गराएको र सो प�को बोधाथ��ित 
ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयलाई समेत 
िदएको देिख�छ । यसरी ��यथ� क�पनीलाई 
ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयको िमित 
२०७४।८।३ को सूचना िमित २०७४।९।५ मा मा� 
�ा� ह�न आएको छ भने भ�सार काया�लयले िमित 
२०७४।८।१३ मै जफतस�ब�धी िनण�य गरकेो 
दिेख�छ । ��यथ� क�पनीको िमित २०७४।९।७ को 
सामान छुटाई लैजान पाउ ँभ�ने िनवेदन प�भ�दा 
अगािड नै जफत िनण�य भइसकेको देिखने । 

�यसैगरी नोभे�बर २४, २०१७ मा 
ि�भवुन िवमान�थल, एअर काग� शाखाले 
ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयलाई पिहले 
नभेिटएको सामान �यहा ँ भ�सार काया�लयमा 
िडपोिजट रहेको भ�ने बिुझएकोले consignee 
�रलाय�स लिजि��स् �ा.िल. लाई उपल�ध 

गराइिदने �यव�थाका लािग अनरुोध भनी लेिखएको 
पाइ�छ । सोही ता�रखमा ओमान एअरको काग� 
शाखाले पिन �ाउ�ड �ा�डिलङ एजे�टको कारण 
नभेिटएका सामानह� िनर�तर खोिजरहदँा पिन 
नभेिटएकोमा हाल नेपाल भ�सार काया�लयमा 
िडपोिजट रहेको कुराको जानकारी ह�न आएकोले 
ती सामानह� consignee �रलाय�स लिजि��स 
�ा िल लाई उपल�ध गराइिदन ुह�न अनरुोध भएको 
पाइ�छ । यी प�ाचार बेहोराह�बाट िववािदत 
मालव�तहु� पनुरावेदक क�पनीले भ�सारमा रहेको 
कुराको जानकारी भई भई पिन नलगेको भ�ने नदेिखई 
िनजले पैठारी गरकेो समान misplace भएको र 
िनर�तर खोजी काय�मा लािगरहेको भ�ने देिखन 
आउने । 

यसरी िववािदत मालव�त ु भ�सारमा 
रहेको जानकारी भएपिछ पिन पैठारीकता�ले 
जानी जानी नलगेको भ�ने पिु� ह�दँैन । आ�नो 
मालव�त ु क�पनीले िनर�तर खोिजरहेको पाइ�छ 
भने मालव�त ु छुटाउन ��यथ�का तफ� बाट 
��ापन प� भरी गोदाम भाडासमेत ित�रसकेको 
देिख�छ । मालव�तबुाहक जहाज ओमन एयरले 
सामान नभेिटएको कारण जनाई १७ नोभे�बर 
२०१७ मा िबमा दाबी गन� लेखेको प�बाट 
�ितवादीले आ�नो मालव�तकुो खोजी नगरी 
�यसै बसेको भ�न िम�दैन । �यसैगरी   भ�सार ऐन, 
२०६४ को दफा ४७ (३) को �योजनाथ� �कािशत 
ग�रएको सूचना  २०७४।०८।०३ मा नेपाल 
वाय ु सेवा या� ु सेवालाई पठाई पैठारीकता�लाई 
सामान छुटाई लैजान २०७४।०९।०५ 
मा मा� प� लेखेकोमा सो िमितअगावै 
२०७४।०८।१३ मा जफत गन� भनी िनण�य भएको 
छ । पनुरावेदक ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
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काया�लयले भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ४७ को 
�योग याि��क तथा सीिमत र सङ्कुिचत तवरबाट 
भएको भ�ने �प� पिु� भएको देिखने । 

अतः पैठारी ग�रएका मालव�त ुजफत गरी 
िललाम िब�� गन� गरी ि�भवुन िवमान�थल भ�सार 
काया�लयका �मखु भ�सार �शासकबाट भएको 
िनण�य उ�टी गरी कानूनबमोिजम ला�ने भ�सार 
महसलुलगायतका द�तरुह� ितरी पैठारी भएका 
िववािदत मालव�तहु� पैठारीकता� ��यथ�ले 
छुटाई लैजान पाउने ठहरी राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�बाट िमित २०७५।१।२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल जे� २७ गते रोज २ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-१२१२, ०७२-RC-
०१७५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. धावा 
िछ�रङ गु�ङसमेत, नेपाल सरकार िव. िछ�रङ 
धाक�  लामा

�ितवादीह� धावा िछ�रङ ग�ुङ र �या�वो 
ग�ुङसमेतको घटनामा संल�नता रहेको भ�ने 
कुरालाइ� शंकारिहत तवरले पिु�ट गन� �माण वादी 
प�ले ��ततु गनु�पन� ह��छ । सो �माण वादी प�बाट 
पेस दािखल ह�न सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । 
सहअिभय�ुको पोलको भरमा मा� कसरुदार कायम 
गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । शकंा र अनमुानको भरमा 
मा� सजायको भागीदार बनाउन ुफौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । शंकाको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने फौजदारी �यायको मा�यता 
रिहआएकोले यी �ितवादीह�को कसरुमा संल�नता 

रहेको ठोस सबदु �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको 
नदिेखदँा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने नै देिखयो । यसरी �ितवादीह� कसरुमा 
संल�न भएको पिु�ट ह�ने �माण वादी प�बाट पेस 
ह�न नसकेको अव�थामा िनज �ितवादीह� धावा 
िछ�रङ ग�ुङ र �या�वो ग�ुङलाइ� स�ु अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी िछ�रङ धाक�  लामाको हकमा 
साधकको रोहबाट िवचार गदा� �ितवादी िछ�रङ 
धाक�  लामाले अदालतमा बयान गदा�  मौकाको 
सािबती बयानलाइ� समथ�न गरी मतृक टासी छेवाङ 
ग�ुङसगँ च�री िक�न गएको अव�थामा वादिववाद 
ह�दँा धकेलेर सोमजङु खोलामा फालेको भनी कसरु 
�वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादी 
िछ�रङ धाक�  लामाले मतृकलाई ए�लैले कत��य 
गरी मारकेा ह�न् अ�य �ितवादीह�को सलं�नता 
छैन भनी बिुझएका मािनसह�ले अदालतमा समेत 
आइ� बकप� गरकेो पाइ�छ । मतृकको पो�टमाट�म 
�रपोट�मा cause of death most probably due 
to head injury भ�ने उ�लेख भएको दिेखएको 
छ । जाहेरी दरखा�त, जाहेरवाला तथा बिुझएका 
मािनसह�ले गरकेो बकप�, �ितवादी िछ�रङ 
धाक�  लामाले मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारी 
र अदालतसम� गरकेो सािबती बयानसमेतबाट 
मतृक टासी छेवाङ ग�ुङलाइ� �ितवादी िछ�रङ 
धाक�  लामाले मा� कत��य गरी मारकेो पिु�ट भएको 
देिखदँा िनज �ितवादी िछ�रङ धाक�  लामालाइ� 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी स�ु डो�पा िज�ला 
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अदालतबाट िमित २०७०।१२।३० मा भएको 
फैसलालाइ� सदर गरी पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट 
िमित २०७१।७।२५ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखने ।

जाहेरी दरखा�त, जाहेरवाला र बिुझएका 
मािनसह�ले अदालतमा गरकेो बकप�, �ितवादी 
िछ�रङ धाक�  लामाले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� गरकेो सािबती बयान, 
अ�य �ितवादीह� धावा िछ�रङ ग�ुङ र �या�वो 
ग�ुङले गरकेो इ�कारी बयान एवम् �ितवादीका 
सा�ीले गरकेो बकप�समेतबाट मतृक टासी 
छेवाङ ग�ुङलाइ� �ितवादी िछ�रङ धाक�  लामा 
ए�लैले कत��य गरी मारकेो पिु�ट भएको देिखदँा 
िनज �ितवादी िछ�रङ धाक�  लामालाइ� स�ु 
अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र अ�य �ितवादीह� धावा िछ�रङ ग�ुङ र 
�या�वो ग�ुङलाइ� अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
ह�ने गरी भएको फैसलालाइ� सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत ज�ुलाबाट िमित २०७१।७।२५ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठह�छ । 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । �ितवादी िछ�रङ धाक�  लामाका हकमा 
भएको फैसलासमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-००१९, ०७४-RC-
०१०६, कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, सागर 
काक� िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. गुड्डु 

भ�ने हसन अली फिकर मुसलमान
वादी नेपाल सरकारलेे मूलत: �ितवादी 

सागर काक�को हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. को कसरुमा सजाय ग�रपाउ ँभनी 
अिभयोग दाबी िलएको देिखयो । �ितवादीले वचन 
िदएको भनी सह�ितवादीले मौकामा पोल गरकेो 
पाइयो । �ितवादी र मतृक पित प�नी भएकोमा 
िववाद छैन । तर, िनजह�िबच सधै ँ झै-झगडा 
कुटिपटसमेत ह�ने गरकेो देिख�छ । यसरी पित 
प�नीको झै-झगडाका �ममा मतृक �ेमबहादरु 
काक�ले �ितवादीको शरीरमा तातो पानी एवं 
म��तेल ख�याई जलाउने �यास गरकेो भ�नेसमेत 
देिख�छ । ियनै र य�तै कारणले गदा�  �ितवादीले 
पितको �यान मान� वारदात�थलमा ��य� संल�न 
भएको नदिेखएपिन िनजले आ�ना पितलाई 
िस�याई देउ भनी सह�ितवादीलाई वचन िदएको 
भनी मौकामा गरकेो सािबती बयानलाई िमिसल 
संल�न सह�ितवादीको मौकाको बयान, जाहेरी 
दरखा�त, जाहेरवालाको बकप�समेतबाट पिु� 
भएको देिखने ।

िनज �ितवादी सागर काक� �वयंले 
पूव�योजना बनाई ह�या गरकेो अव�था नभएको, 
िनज �वयंले हातहितयार �योग गरी ह�या 
नगरकेो, झैझगडा, पा�रवा�रक कलह एवं �तािडत 
मनोदशाबाट उ�मिु� पाउने मकसदले वचनस�म 
िदएको, �ितवादीले िवगतमा य�तो कसरु गरकेो 
नदिेखएको, कसरुमा �ितवादीको संल�नताको 
ि�थित, �कृित र कसरुको मा�ासमेतको 
प�रि�थित एवं प�र��यह�लाई मू�याङ्कन गरी 
हेदा�  िनज �ितवादी सागर काक�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी स�ु का�क� िज�ला 
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अदालतबाट िमित २०७२।१।२८ मा भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०७३।१।६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

�ितवादी गड्ुडु भ�ने हसन अली 
फिकरले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
सािबती बयान, जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालाको 
बकप�, सह�ितवादीको मौकाको बयान, लास 
�कृित मचु�ुका, बरामदी मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट यी �ितवादी गड्ुडु भ�ने हसन 
अली फिकरले मतृक �ेमबहादरु काक�लाइ� कत��य 
गरी ह�या गरकेो पिु�ट भएको दिेखदँा िनज �ितवादी 
गड्ुडु भ�ने हसन अली फिकरलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय ह�ने ठह�याई का�क� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२/१/२८ मा भएको फैसलालाइ� सदर 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७३/१/६ मा भएको फैसला मनािसब नै 
दिेखने ।

अतः िववेिचत आधार एवम् कारणबाट 
�ितवादी गड्ुडु भ�ने हसन अली फिकरले 
सह�ितवादी सागर काक�को मतस�लाह र 
योजनाबमोिजम िमित २०६९/१२/२४ मा आ�नै 
मेटल उ�ोगमा घनले टाउकोमा हानी च�कुले घाटँी 
रटेी कत��य गरी ह�या गरकेो पिु�ट भएको देिखदँा 
िनज �ितवादी गड्ुडु भ�ने हसन अली फिकर 
मसुलमानलाइ� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र 
अका� �ितवादी सागर काक�लाई ऐ. महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी 
का�क� िज�ला अदालतबाट िमित २०७२/१/२८ 
मा भएको स�ु फैसलालाइ� सदर गन� ठहर गरी 

पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७३/१/६ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।

��ततु म�ुामा िमिसल संल�न स�पूण� �माण 
अवलोकन गदा� �ितवादी सागर काक� र मतृकिबच 
कटुतापूण� स�ब�धको कारण मतृकले �ितवादीलाई 
र�सी खाई बार�बार कुटिपट, गाली गलौज गनु�को 
साथै शरीरमा तातोपानी ख�याउने गरकेो भ�ने 
देिख�छ । जसको प�रणाम �व�प यी �ितवादीले 
आ�नो पितलाई िस�याई देउ भनी सह�ितवादीलाई 
वचन िदएको देिखयो । उ� प�र��यको म�ृयाङ्कन 
गदा�  िनज �ितवादीलाई ठहरकेो मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा अ.ब.ं 
१८८ नं. को �योग गन�तफ�  हेदा� , उ� न�बरले ऐनले 
सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� भएका 
म�ुामा सािबत ठहर े पिन इ�साफ गन� हािकमका 
िच�ले भिवत�य हो िक भ�न ह�नेस�मको शंकाले वा 
अपराध गरकेो अव�था िवचार गदा�  कसरुदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी 
सजाय ह�नपुन� िच�ले दखेेमा ऐनले गनु�पन� सजाय 
ठहराई आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको 
राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु�  ह��छ । 
अि�तम िनण�य िदनेले पिन �य�तो देखेमा ऐनले ह�ने 
सजायमा घटाई तो�न ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । सोअनसुार यी �ितवादी सागर 
काक�को िनजका �ीमान्  �ेमबहादरु काक�सगँ सधै ँ
झैझगडा ह�ने, �ीमान् ले र�सी सेवन गरी गाली गन�, 
कुटिपटलगायत िहसंा गन� गरकेो ह�दँा सो िहंसाबाट 
उ�मिु� पाउन �ीमान् लाइ� मान� वचनस�म िदएको, 
घटनामा आफँै उपि�थत नभएको, घटनाको �कृित 
र प�रि�थित एवम् कसरुको मा�ासमेतलाइ� िवचार 
गदा�  िनज �ितवादी सागर काक�लाइ� ज�मकैदको 
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सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा अ.ब.ं१८८ नं. 
बमोिजम िनज �ितवादीलाइ� आजस�म थनुामा 
रहेको अविध ५।८।१९ (पाचँ वष� आठ मिहना 
उ�नाइस िदन) कैद सजाय गदा�  पया��त र ऐनको 
मकसदसमेत परुा ह�ने देिखदँा िनज �ितवादी सागर 
काक�लाइ� मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
५।८।१९ (पाचँ वष� आठ मिहना उ�नाइस िदन) कैद 
सजाय कायम ह��छ । सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी सागर काक�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७४ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१०९९, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. च��बहादुर थापा

�ितवादी च��बहादरु थापाले मौकाको 
बयानमा क�ची सडकमा २० िकलोिमटरको 
गितमा हाकेँको से.१ त. ५१८९ नं. को ट्या�टरमा 
घ�या�क आवाज आएको सनुी पछािड हेदा� 
जाहेरवालाको भितज िहसेङोटुक थापा बाया ँ
साइडतफ�  ठोिकई घाइते भएकोमा उपचारको 
�ममा म�ृय ु ह�न गएको हो । मैले सवारी चालक 
अनमुितप� िलएको छैन भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । िनजले अदालतको बयानमा मतृक 
िहसेङोटुक थापा मैले हाकेँको ट्या�टरको 
�लीको भागमा ठोि�कई घाइते भएछन्, मैले 
त�काल थाहा पाइन, पिछ बाटोमा िहड्ँद ै गरकेा 
मािनसले भनेबाट थाहा पाएको भ�दै आफूले 
लापरवाहीपूव�क गाडी हाकँ� दघु�टना गराएको होइन 
भ�द ैआ�नो ट्या�टरको पछािड �लीमा ठोि�कएर 

मािनसको म�ृय ु भएको त�यलाई भने �ितवादीले 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । िनज �ितवादीले सो 
�वीकारोि�लाइ� अ�यथा �मािणत गन� सकेको 
नदिेखने ।

�ितवादी च��बहादरु थापाले को�टीदेिख 
मात�डीको लािग चलाई �याउदँ ै गरकेो से.१ 
त.५१८९ नं. को ट्या�टर पा�डुसैन बजार 
प�ुनभु�दा अगािड िनजले चलाउदँ ै लगेको 
ट्या�टरको इि�जन ए�कासी खराब भई ट्या�टर 
पछािड �याक ह�न गई �लीको पछािडको भागले 
रोडको िकनारा खेतको िडलमा बिसरहेको 
जाहेरवालाको भितजा िहसेङोटुक थापालाई 
ठ�कर लागी िनजको टाउको पछािड र पेटमा चोट 
ला�न गई ढ�दा ट्या�टर चालक भागी गएको र सो 
�थानमा अक� ट्या�टर प�ुदा उ� ट्या�टरमाफ� त 
घटना थाहा पाई घटना�थल प�ुदा मतृक बेहोस 
भइ� प�टेको अव�थामा फेला पारी थप उपचारको 
लािग लैजाने �ममा िनजको म�ृय ुभएको हो भनी 
आ�नो मौकाको भनाइलाइ� पिु�ट गद� जाहेरवाला 
�ेमबहादरु थापा (भोटे) र घटना िववरण कागज गन� 
दावा ग�ुङसमेतले अदालतमा आइ� बकप� गरकेो 
पाइने ।

�ितवादी च��बहादरु थापाले आफूले 
सवारी चालक अनमुितप� निलइ� चलाएको 
ट्या�टरले जाहेरवालाको भितजा िहसेङोटुक 
थापालाई ठ�कर िदइ� घाइते भएपिछ �थानीय 
मािनसले उपचारको लािग लैजादँै गदा�  म�ृय ुभएको 
कुरा �वीकार गरकेा छन् । उ� �वीकारोि�लाइ� 
जाहेरी दरखा�त र मौकामा बिुझएका मािनसले 
गरकेो घटना िववरण कागज तथा बकप�बाट समथ�न 
भएको देिख�छ । सवारी चालक अनमुितप�िवना 
�ितवादी च��बहादरु थापाले लापरवाहीपूण� 
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त�रकाले बढी गितमा चलाएको ट्या�टरको 
ठ�करबाट जाहेरवालाको भितजा िहसेङोटुक थापा 
घाइते भइ� उपचारको लािग लैजादँै गदा� िनजको 
म�ृय ुभएको भ�ने त�य �ितवादीको बयान, जाहेरी 
दरखा�त, बिुझएका मािनसले गरकेो घटना िववरण 
कागज एवम् बकप�, घटना�थल मचु�ुका, लास 
जाचँ मचु�ुका, पो�टमाट�म �रपोट�  र सडक दघु�टना 
�ितवेदनसमेतबाट �थािपत भइ� िनज �ितवादी 
च��बहादरु थापाले आरोिपत कसरु गरकेो देिखन 
आउने ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा ४५ र १६१ को कानूनी �यव�था 
हेदा�, दफा ४५ मा कुनै पिन �यि�ले चालक 
अनुमितप� �ा�त नगरी कुनै पिन सवारी चलाउन 
ह�दँैन र दफा १६१ को उपदफा (२) मा कसैले 
कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मािनसलाई िकची, 
ठ�कर लागी वा कुनै िकिसमले सवारी दुघ�टना भई 
सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा 
रहे बसेको मािनस �य�तो दुघ�टनाको कारणबाट 
त�कालै वा मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धीको महलमा 
उि�लिखत �यादिभ� मरमेा �य�तो काय� �यान 
मान� मनसाय िलई गरकेो नभए तापिन �यसरी 
सवारी चलाउँदा कसैको �यान मन� स�ने ठुलो 
स�भावना छ भ�ने कुरा जानी जानी वा लापरवाही 
गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दुघ�टना ह�न 
गई �यसैको कारणबाट कुनै मािनसको मृ�यु ह�न 
गएको रहेछ भने �यसरी सवारी चलाउने �यि�लाई 
कसुरको मा�ाअनुसार दुई वष�देिख दश वष�स�म 
कैद ह�ने छ । साथै दफा १६१ को उपदफा (४) मा 
चालक अनुमितप� नभएका �यि�ले सवारी चलाई 
उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको कसुर गरमेा 
िनजलाई सोही उपदफाबमोिजम ह�ने सजायमा 

थप दुई हजार �पैयाँसमेत ज�रवाना ह�ने छ भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । कुनै पिन �यि�ले सवारी 
चालक अनमुितप� �ा�त नगरी साव�जिनक सडकमा 
सवारी चलाइ� गराएको दघु�टनाबाट मािनसको म�ृय ु
ह�न गएमा सो काय� आफँैमा लापरवाहीपूण� काय� ह�न 
जा�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादी च��बहादरु 
थापाले सवारी चालक अनमुितप� िलएको 
देिखदँैन । यसरी सवारी चालक अनमुितप� निलइ� 
सवारी चलाइ� दघु�टना गराएमा उ� दफा ४५ को 
कानूनी �यव�थािवपरीत ह�न जा�छ । �ितवादी 
च��बहादरु थापाले सवारी चालक अनमुितप� 
�ा�त नगरी सवारी चलाइ� गराएको दघु�टनाबाट 
घाइते भएका जाहेरवालाको भितजा िहसेङोटुक 
थापाको म�ृय ु भएको देिखदँा िनज �ितवादीको 
हकमा ऐ.ऐनको दफा १६१ को उपदफा (२) र 
उपदफा (४) को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने ।

यसै स�दभ�मा ने.का.प.२०७५, अङ्क ३, 
िन.नं.९९६५ मा नेपाल सरकार िव�� परमे�र 
भ�ने कले�र राउत भएको सवारी �यान मु�ामा 
कुनै पिन सवारी साधन चलाउँदा सवारी चालक 
अनुमितप� �ा� गरकेो ह�नुपन�, सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ मा 
सवारी चालक अनुमित �ा� नगरी कसैले सवारी 
साधन चलाउन नह�ने भ�ने �यव�था भएको र ��तुत 
मु�ाका �ितवादीले सवारी चालकको अनुमितप� 
�ा� नगरी सवारी चलाएको �प� देिखएको छ । 
ऐनको दफा ४५ मा भएको उि�लिखत �यव�था 
�वेि�छक नभई अिनवाय� र बा�या�मक �यव�था 
भएको देिख�छ । दफा ४५ को �यव�था र दफा 
१६१ को उपदफा (२) को लापरवाहीपूव�क सवारी 
चलाउँदा मािनस मन� गएमा ह�ने सजायस�ब�धी 
�यव�था एकअका�मा अ�तरस�बि�धत रहेको 
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पाइ�छ । यस अव�थामा दफा ४५ बमोिजम सवारी 
चालक अनुमितप� �ा� नगरी कसैले सवारी 
चलाई मािनसको �यान मन� गएमा उ� काय� 
लापरवाहीपूव�क ग�रएको मािनने ह�दँा सवारी चालक 
अनुमितप� निलई सवारी चलाउनु चालकको 
कैिफयतकै �पमा िलनुपन� ह��छ । जसमा दफा १६१ 
को उपदफा (३) आकिष�त नभई लापरवाहीपूव�क 
सवारी चलाई मािनसको �यान मरमेा ऐनको दफा 
१६१ उपदफा (२) आकिष�त ह�ने भई उ� कसुरका 
लािग दफा १६१ को उपदफा (२) बमोिजमको 
सजाय ह�ने भ�ने िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । सोअनसुार यी �ितवादी च��बहादरु 
थापाले पिन सवारी चालक अनमुितप� निलइ� 
चलाएको ट्या�टरले ठ�कर िदइ� घाइते भएका 
जाहेरवालाको भितजा िहसेङोटुक थापाको म�ृय ु
भएको भ�ने देिख�छ । सवारी चालक अनमुितप� 
निलइ� �ितवादी च��बहादरु थापाले सवारी चलाइ� 
घटना घटाएको काय� लापरवाहीपूव�क ग�रएको 
मा�नपुन� दिेखदँा िनज �ितवादी च��बहादरु 
थापाको हकमा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) आकिष�त 
नभई लापरवाहीपूव�क सवारी चलाई मािनसको 
�यान मरकेो ह�दँा उ� कसरुमा सोही दफा १६१ 
को उपदफा (२) र उपदफा (४) बमोिजम सजाय 
ह�ने देिखन आउने ।

�ितवादी च��बहादरु थापाले आफूसगँ 
सवारी चालक अनमुितप� निलइ� लापरवाहीपूव�क 
सवारी चलाइ� जाहेरवालाको भितजा िहसेङोटुक 
थापालाई ठ�कर िदइ� घाइते भएपिछ उपचारको 
लािग लैजादँै गदा�  म�ृय ु भएको भ�ने त�य िनज 
�ितवादीले मौकामा र अदालतमा गरकेो बयान, 
जाहेरी दरखा�त, बिुझएका मािनसले गरकेो 

घटना िववरण कागज एवम् बकप� र घटना�थल 
मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, पो�टमाट�म �रपोट�  र 
सडक दघु�टना �ितवेदनसमेतबाट पिु�ट भइरहेको 
देिख�छ । यसरी �ितवादी च��बहादरु थापाले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु�ट भएको अव�थामा िनज 
�ितवादीलाइ� सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) र उपदफा 
(४) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा सो नगरी सोही दफा 
१६१ को उपदफा (३) र उपदफा (४) बमोिजम 
सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७४।१।२२ मा भएको फैसलामा िनज 
�ितवादीले सवारी चालक अनमुितप� निलइ� 
सवारी चलाइ� दघु�टना गराएको देिखदँा सोही दफा 
१६१ को उपदफा (४) बमोिजम सजाय भएको 
हदस�म उ� फैसला मनािसब नै देिखयो । तर 
िनज �ितवादी च��बहादरु थापाले सवारी चालक 
अनमुितप� निलइ� सवारी चलाइ� दघु�टना गराइ� 
मािनसको म�ृय ु भएको देिखरहेको अव�थामा 
िनजले लापरवाहीपूव�क सवारी चलाएको मा�नपुन� 
ह�दँा �ितवादीलाइ� ऐ.दफा १६१ को उपदफा (३) 
बमोिजम सजाय भएको हदस�म उ� फैसला 
िमलेको देिखन नआउने । 

अत: िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
च��बहादरु थापाले सवारी चालाउने अनमुितप� 
निलइ� सवारी चलाइ� दघु�टना गराइ� मािनसको 
म�ृय ु भएको त�य �थािपत भएको दिेखदँा िनज 
�ितवादी च��बहादरु थापालाइ� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को 
उपदफा (३) बमोिजम दइु�  मिहना कैद र दइु�  हजार 
�पैया ँ ज�रवाना ह�ने तथा िनजले सवारी चालक 
अनमुितप� �ा� गरकेो नदेिखदँा सोही दफा १६१ 
को उपदफा (४) बमोिजम थप दइु�  हजार �पैया ँ
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ज�रवानासमेत ह�ने गरी उ�च अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७४।१।२२ मा भएको फैसलामा िनज 
�ितवादीलाइ� ऐ.दफा १६१ को उपदफा (४) 
बमोिजम दइु�  हजार �पैया ँज�रवाना भएको हदस�म 
उ� फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने र ऐ.दफा 
१६१ को उपदफा (३) बमोिजम सजाय भएको 
हदस�म उ� फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भइ� िनज �ितवादी च��बहादरु थापालाइ� ऐ.दफा 
१६१ को उपदफा (२) बमोिजम दइु�  वष� कैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०३५३, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
च��बहादुर िल�बू

��यथ� �ितवादी च��बहादरु िल�बूउपर 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ िवपरीत ऐ. ऐनको दफा ४ को 
उपदफा (२) को (क) को कसरु गरकेो भ�ने आरोप 
लगाइएको देिख�छ । उ� दफा ४ को उपदफा (२) 
को (क) मा िक�ने वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाइ� 
िवदेशमा लैजाने काय�लाई मानव ओसारपसार 
मािनने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु 
म�ुामा ��यथ� �ितवादी च��बहादरु िल�बूले 
अिधकार�ा� अिधकारी एव ंअदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा�  पीिडत प�रवित�त नाम ०६ िज.�.
का. HT2 लाइ� बेचिबखन गन� उ�े�यले भारत 
लगेको होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । पीिडतको मौकाको जाहेरी बेहोरा 

एवं अदालतसम� ग�रिदएको बकप�समेतबाट 
�या�पस पढ्न भनी िहडेँक� पीिडतलाइ� �ितवादीले 
िविभ�न �लोभनसमेत देखाइ� फकाइ� अनिुचत दबाब 
िदइ� िनजलाइ� बसमा चढाइ� झापाको दमकमा लगी 
राखेको र भोिलप�ट झापाको माइधार मि�दरमा 
लगी िस�दरु पोते लगाई दइु�  िदनस�म काकँडिभ�ाको 
सकुु�बासी ब�तीमा राखेपिछ मलाइ� काकँडिभ�ाको 
सीमापारी भारतको पानीट्याङ्क�स�म लगी 
फका�ए । िनजलाइ� मैले काका र दाजहु� हामीलाइ� 
भेट्न दमकस�म आउन ुभएको छ, हामी पिन जाउ ँ
भनी दमक जादँा मेरो काका र दाजलुाइ� दे�नासाथ 
िनज मलाइ� छाडी भागेको भ�ने बेहोरा लेखाएको 
पाइने । 

��यथ� �ितवादीले िनज पीिडतलाइ� 
बेचिबखन गन� उ�े�य राखी योजना बनाई भारतमा 
लगेको भए काकँडिभ�ामा २ िदनदेिख ��यथ� 
�ितवादीसगैँ ब�दै आएक� पीिडतलाइ� भारतको 
पानीट्याङ्क�स�म प�ुयाइसकेको अव�थामा िनज 
��यथ� �ितवादीले नेपाल फका�ई �याउनपुन� 
र पीिडतको काका र दाजहु�लाइ� भेट्न भनी 
पीिडतसगैँ दमकस�म आउनपुन� कुनै कारणसमेत 
रहे भएको िमिसलबाट दिेखदँैन । पीिडतलाइ� ललाइ� 
फकाइ� अनिुचत �भावमा पारी अिभभावकको 
म�जरुी निलइ� मि�दरमा लगी िववाह गरकेोले 
पीिडतको काका र दाजहु�लाइ� देखेपिछ िनज 
��यथ� �ितवादी �यहाबँाट भागेको अव�था 
देिख�छ । यसरी ��यथ� �ितवादीले पीिडतलाइ� 
बेचिबखन गन� उ�े�यले नै िवदेश भारत लगेको भ�ने 
आरोप शंकारिहत ठोस सबतु �माणबाट समिथ�त 
ह�न आएको नदेिखदँा िनजले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ 
को उपदफा (२) को (क) को कसरु गरकेोले ऐ. 
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ऐनको दफा १५(१) को ङ (१) बमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदेिखने ।

��यथ�  �ितवादीले जाहेरवाली र 
आफूिबच राजीखसुीमा िववाह भएको भनी 
अदालतमा बयान गरकेो दिेखए तापिन सोको ठोस 
िलिखत �माणको �पमा िववाह दता�को �माणप� र 
कुनै सा�ी �माणसमेत पेस गन� सकेको िमिसलबाट 
दिेखदँैन । पीिडत जाहेरवालीले आ�ना माइती 
प�का आफ�तह�सगँ भेटघाट गन� िनज ��यथ� 
�ितवादीलाई समेत सगैँ िलएर दमकस�म आउदँा 
िनज �ितवादी जाहेरवालीका आफ�तह�सगँ 
डराएर भागेको र सोको एक मिहनापिछ ते�थुमबाट 
प�ाउ परकेो देिख�छ । यस�कार िनज �ितवादी 
च��बहादरु िल�बूले पीिडतलाइ� ललाइ� फकाइ� 
हङकङ पठाइिदने �लोभन दखेाइ� झ�ुयाइ� 
पीिडतका बाब ुआमाको म�जरुी निलइ� संर�कको 
संर�क�वबाट वि�चत गराइ� पीिडतसगँ िस�दरु पोते 
गरी िववाह गरकेो देिखन आयो । य�तो अव�थामा 
िनज �ितवादीलाइ� मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ 
को उपदफा (२) को ख�ड (ख) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को  ख�ड (छ) 
बमोिजम सात वष� कैद सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी िनज ��यथ� 
�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ख) बमोिजमको कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १५ (१) को (च) बमोिजम दइु� वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहराएको उ�च अदालत िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासको फैसलालाई िमिसल �माणको 
रोहबाट अ�यथा भ�न िम�ने अव�था देिखएन । 

तसथ�, उ� फैसला �िुटपूण�  ह�दँा बदर गरी स�ु 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एवं 
िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट स�ु ते�थमु िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।४।२० को फैसला केही उ�टी 
गरी ��यथ� �ितवादी च��बहादरु िल�बूलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १५(१) को (च) बमोिजम 
२(दईु) वष� कैद सजाय ह�ने ठहराएको उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित 
२०७३।१२।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१२४९, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िटकाकुमार 
�े�

यसमा मेरी भा�जी वष� १५ क� प�रवित�त 
नाम प�रसर १८ लाई �ितवादी िटकाकुमार �े�ठले 
जबरज�ती करणी गरकेोले कारबाही ग�रपाउ ँभनी 
जाहेरवाला भरत तामाङको जाहेरीबाट ��ततु 
म�ुाको अनसु�धान कारबाही �ार�भ भएको 
देिख�छ । यी ��यथ� �ितवादीले पीिडतसगँ 
सामा�य िचनजान भएकोमा वारदात भिनएको 
िमित २०७१।२।२२ गतेका िदन िनजले मलाई 
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फोन गरी तपाइ ँ िवदेश जादँै ह�नहु��छ म तपाइसँगँ 
भेट्न चाह�छु भनेक�ले िदउसँो तीन बजेको 
समयमा वीर अ�पतालअगािड हा�ो भेट भयो, 
�यहा ँ एउटा पसलमा िचसो खाई लगभग २० 
िमनेटजित बसी िनजलाई मैले घर जाउ ँ भनी 
परुानो बसपाक� मा गई पनौती जाने बस चढाई 
पठाएको हो, �यसपिछ िनजको र मेरो भेट भएको 
छैन, मैले िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा 
समेत मैले जबरज�ती करणी गरकेो होइन, ममािथ 
लगाएको आरोप झ�ुा हो भनी आरोिपत कसरु 
गरकेो होइन भनी इ�कारी बयान गरकेो देिखयो । 
पीिडतले मौकामा गरकेो कागज तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�मा �ितवादीले मलाई बोलाई साथीको 
कोठामा लगी राित धाकध�क� देखाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भने तापिन जबरज�ती करणीको 
वारदात भएको भिनएको रातको भोिलप�ट िबहान 
िनज ��यथ� �ितवादीले पीिडतलाई नहुाउन लगाई 
मोटरसाइकलमा पछािड राखी पीिडतको गाउ ँ
का�ेमा लगी छाडेको हो भ�ने बेहोरा लेखाएको 
दिेखदँा िनज पीिडतले जबरज�ती करणी भएको 
राितदिेख भोिलप�ट मोटरसाइकलमा बसी 
�ितवादीसगैँ आ�नो गाउ ँ का�े प�ुदास�म िनज 
�ितवादीको िव��मा कुनै �िति�या देखाएको 
नदेिखएबाट िनज पीिडतको भनाइलाई िव�सनीय 
मा�न सिकने अव�था नदिेखने । 

�यसैगरी िमिसल संल�न पीिडतको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा पीिडतको �वा��य 
ि�थित सामा�य रहेको, िनजको ग�ुाङ्ग शरीरमा 
कहीकँतै घाउ, चोट, िनलडाम नदेिखएको, िनजको 
क�याजाली परुानो �याितएको भ�ने उ�लेख 
भएको र िनज पीिडतको शारी�रक �वा��य 

परी�ण गन� डा. देवी ग�ुङले सो परी�ण �ितवेदन 
बेहोरालाई प�ुट्याइ ँह�ने गरी अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� ग�रिदएको समेत दिेख�छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी म�ुामा 
आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीको ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था ग�रएको 
पाइ�छ । �यसैले जबरज�ती करणी ज�तो सङ्िगन 
�कृितको मिहलाको अि�मता िव��को कसरुमा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यी ��यथ� �ितवादीउपरको अिभयोगदाबी 
शंकारिहत, त�यपरक तवरले स-�माण पिु�ट 
गन� स�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट �य�तो कुनै �माण 
पेस गन� सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । अक�तफ�  
��यथ� �ितवादीले अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतमा समेत आरोिपत कसरुमा पूण� इ�कार 
रही बयान गरकेो र पीिडतको शारी�रक �वा��य 
परी�णबाट समेत सो कुरा समिथ�त भइरहेको 
देिख�छ । यस ि�थितमा स�ु िज�ला अदालतबाट 
िनज �ितवादीलाई कसरुदार ठहराई सजाय गन� 
गरकेो फैसला उ�टी गरी िनज ��यथ� �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको उ�च 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था िमिसल �माणको रोहबाट देिखएन । तसथ� 
स�ुको फैसला उ�ट्याई �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहराएको उ�च अदालत 
पाटनको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
गरी पीिडतलाई मनािसब �ितपूित�समेत भराई पाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
एवं िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।
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अत: िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।११।१९ को फैसला उ�टी गरी 
��यथ� �ितवादी िटकाकुमार �े�ठले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७४।५।६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-०२९५, लागु 
औषध �ाउन सुगर, नेपाल सरकार िव. गुलाव 
केवटसमेत

यसमा ��यथ� �ितवादीम�येका ब�ल ु
िम�को पाइ�टको ख�तीबाट १ �ाम २०० 
िमिल�ाम लाग ु औषध �ाउन सगुर बरामद 
भएको भ�ने कुरा िमिसल सलं�न रहेको िमित 
२०७३।०४।१२ को बरामदी मचु�ुकाबाट 
दिेखएको र उ� बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा बसी 
िनजले सहीछापसमेत गरकेो दिेख�छ । उ� बरामद 
भएको लाग ु औषध के��ीय �हरी िविध िव�ान 
�योगशालामा परी�ण गराइएकोमा लाग ु औषध 
हेरोइन पाइएको भ�ने िमिसल संल�न रहेको परी�ण 
�ितवेदनबाट देिख�छ । उ� लाग ु औषध हामीले 
केही मा�ामा सेवन गन� र केही मा�ामा िब�� गन� 
उ�े�यले ख�रद गरी �याएका ह� भनी दवुै ��यथ� 
�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गर े तापिन अदालतमा आई बयान गदा� सो लाग ु
औषध सेवन गन�का लािग �याएको हो । िब�� 
िवतरण ओसारपसार गन�का लािग �याएको होइन 

भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिखने । 

िनज ��यथ� �ितवादीबाट बरामद भएको 
लाग ु औषधको प�रमाण १ �ाम २०० िमिल�ाम 
मा� रहेको देिखएको र सो लाग ुऔषध िब�� गन� 
नभई आफूह�ले सेवन गन� �योजनाथ� �याएको 
भनी �ितवादीह�ले अदालतमा उपि�थत भई 
आरोिपत कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो ि�थितमा 
िनज �तवादीह�ले यो यसलाई यित मू�यमा लाग ु
औषध िब�� गरकेा ह�न् भनी अिभयोजन प�ले ठोस 
सबतु �माणबाट आ�नो अिभयोग मागदाबीलाई 
समिथ�त गराउन सकेको िमिसल संल�न �माण 
कागजातबाट देिखदँनै । तसथ� यी ��यथ� 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाण, िब�� �यवहार गरी मनुाफा आज�न गरकेो 
नदिेखएको अव�था र �ितवादीह�ले अदालतमा 
गरकेो बयानसमेतका आधारमा स�ु �प�दहेी 
िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी िनज 
��यथ� �ितवादीह�लाई लाग ु औषध सेवनको 
कसरुमा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(ङ) बमोिजम जनही १ (एक) वष� कैद 
ह�ने ठहराएको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको फैसला िमिसल �माणको रोहबाट 
मनािसब नै देिखएकोले िनज �ितवादीह�लाई 
लाग ु औषध िब�� िवतरणतफ�  कसरुदार ठहर 
नगरकेो हदस�म उ� फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
गरी िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
लाग ुऔषध कारोबारमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एवं िव�ान्  
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
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कारणह�बाट ��यथ� �ितवादी गलुाब केवट र ब�ल ु
िम�लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा जनही 
५(पाचँ) वष� कैद र �.५,०००।– (पाचँ हजार) 
ज�रवाना ह�ने ठहराएको स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतको िमित २०७३।७।२५ को फैसला 
केही उ�टी गरी ��यथ� �ितवादीह�लाई लाग ु
औषध सेवनको कसरुमा लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
िनजह�लाई जनही १ (एक) वष� कैद ह�ने ठहराएको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७४।१।१२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-०२२९, मोही 
नामसारी, भोजलाल �े� िव. िचनु थापासमेत

मोहीको म�ृयपु�चात् मोहीको हकदारम�ये 
कसलाई मोही प�याउने भ�ने ज�गाधनीको अिधकार 
हो । मोहीको हकदारम�ये कसैले मोही नामसारीका 
लािग अक� हकदारलाई म�जरुी िदएको भ�ने 
आधारमा ज�गाधनीको मोही प�याउने अिधकार 
िनि��य ह�न स�ने ह�दँैन । कानूनी �ि�या पूरा गररे 
मा� मोही नामसारी ह�न स�ने । 

िववािदत ज�गा नापी भएकै समयमा मोही 
जिनएको पूण�बहादरुले नै आ�न ु जीवनकालमा 
मोहीको हैिसयतले ज�गा कमाउन छाडेको 

भ�ने त�य २०४० सालमा नै ज�गाधनीले घर 
बनाई बसोबास गरकेो त�यबाट पिु� भइरहेको 
देिख�छ । ज�गाधनीका तफ� बाट िववािदत ज�गामा 
मोहीको भोगािधकारमा बाधा िवरोध गरकेो भए 
मौकैमा मोही बदरवलीतफ�  कारबाही गनु�पन�मा 
िबस� वष�स�म मोहीका तफ� बाट ज�गा जोतभोग गन� 
काय� भएको नदिेखने ।

मोिहयानी हक िनरपे� होइन, सो हक 
कायम रिहरहन मोहीले आ�नो दािय�व पूरा गरकेो नै 
ह�नपुछ�  । िबस� वष�दिेख जोतभोग नै नगरकेो ज�गा 
मोहीको हैिसयत यथाि�थितमा रिहरहने नह�ने ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१)(ग) मा मोहीले ज�गा छाडी भागेमा वा बेप�ा 
भएमा तोिकएबमोिजम कुत नबझुाई मोिहयानी हक 
समा� भएमा सो कुराको ज�गावालाले िलिखत 
सूचना तोिकएको अिधकारी छेउ २५ िदनिभ� 
िदनपुन� र तोिकएको अिधकारीले जाचँबझु गरी सोही 
ऐनको दफा २५(४)(ख) बमोिजम दता�  िकताबमा 
स�याउनपुन� �यव�था रहेको र सोही ऐनको दफा 
३२(५) मा मोहीले ज�गा कमाउन छोडेको वा 
कुत नबझुाई मोिहयानी हक समा� भएको कुराको 
जानकारी निदने ज�गावालालाई �.५००।– स�म 
ज�रवाना गन� �यव�था भएकोले वष�स�म मोहीको 
हैिसयतले ज�गा जोतभोग गन� मोहीको मोिहयानी 
हक यथावत् रिहरह�छ भनी अथ� गनु�  �यायसङ्गत 
देिखन आउदँनै । एक पटक मोही कायम भएको 
मोहीको हक मोहीले आ�नो दािय�व पूरा ग�ररहेस�म 
कायम रिहरह�छ । िबस� वष�अिघदिेख मोहीको 
दािय�व िनवा�ह नगन� मोिहयानी जिनएको ज�गामा 
ज�गाधनीले वष�अिघदेिख घर बनाई बसोबास 
गरी भोग चलन गरी रहेको ज�गा मोहीको नाितको 
पालामा आएर मोही हक नामसारी ह�ने अव�था 
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दिेखन नआउने ।
अतः उि�लिखत �माणबाट पनुरावेदक 

वादीले मोही नामसारी ग�रपाउ ँभनी ज�गाधनीको 
बसोबास भएको घरज�गामा वादीलाई मोही कायम 
गन� गरी मोही नामसारी ह�ने ठहर गरकेो स�ु भूिम 
सधुार काया�लयको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।०९।१८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िहरा माया अवाल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल फागनु ८ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CI-०२३०, 

मोही लगत क�ा, भोजराज �े�ठ िव. 
िचन ु थापासमेत भएको म�ुामा पिन यसै 
�कृितको फैसला भएको छ । 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१४७४, 
जबरज�ती करणी, ई��मणी खरले िव. नेपाल 
सरकार

कसरुमा सजाय पाई पनुरावेदन नगन� 
सहअिभय�ु कुमार थापामगरले मौका तथा 
अदालतसम�को बयानमा यी �ितवादी ई��मणी 
खरलेसमेतले करणी गरकेो भनी पोल गरकेो 
दिेख�छ । �ितवादी ई��मणी खरलेसमेत भई 
पीिडतलाई करणी गरकेो त�य व�तपुरक तवरबाट 
पिु� भएको अव�था छ । पीिडतको उमेर िनज 
पीिडत तथा जाहेरवालाले देखाएभ�दा अ�य हो 
भनी �ितवादीह�ले भ�न र पिु� गन� सकेको 
अव�था छैन । यस अव�थामा पीिडत नाबािलग 

रहेको देिखयो । मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
१ नं. मा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई 
िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहन� कानूनी �यव�था 
रहेको र पीिडताको उमेर १६ वष� पगेुको भ�ने त�य 
�मािणत भएको नदेिखएकोले पीिडतको म�जरुी 
रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरका आधारबाट 
�ितवादीले उ�मिु� पाउने नदेिखने ।  

िमिसल संल�न �माणह�बाट यी 
�ितवादी ई��मणी खरलेले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आएको देिखएकोले िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कैद सजाय 
गरी िनजबाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराइिदने 
गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल चै� १ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-१२४०, ग�डा मारी 
खाग िब�� �यवसाय, च��बहादुर थापा िव. नेपाल 
सरकार

वारदातको �कृित र कसरुदारको �विृ� 
हेदा�  ग�डा मारी खाग त�करी गन� उ�े�यले यी 
�ितवादीसमेतका एकभ�दा बढीको आपसी 
मत स�लाह र योजनामा िनयोिजत �पमा ग�डा 
मान�स�मको वारदात घटाएको भ�ने देिखएको र 
सो त�य मतृ अव�थामा रहेको एउटा पोथी ग�डा 
भेिटएको, उ� ग�डाको गदु�ारबाट िफज ज�तो 
िदसा बािहर िनि�कएको, दािहने ख�ुाको पातामा 
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गोली लागेको �वाल भेिटएको, घा�रलो हितयारले 
मतृ ग�डाको खाग कािटएको अव�थामा फेला परकेो 
भ�ने सो ग�डाको घटना�थल �कृित मचु�ुका तथा 
लास जाचँ मचु�ुकाको बेहोराबाट ख�ुन आएको 
दिेखयो । यसैगरी उ� ग�डा मैले ब�दकु चलाई 
मारकेो ह� ँ। उ� ग�डाको अगािडप�� कोखामा गोली 
लागेपिछ ग�डा ढ�यो गोपी महतोले �या�ीबाट च�ने 
आरा �याएको रहेछ । सोही आराले ग�डाको खाग 
काटी झोलामा राखी भागेका ह� । उ� खाग गोपी 
महतो र गौरी चौधरीले िब�� गन� लगेका ह�न्  भनी 
कसरु�ित सािबत भई मौकामा र स�ु िनकु�ज 
काया�लयमा समेत बयान गरकेो र उ� सािबती 
बयान अ�य �ितवादीको पोलसमेतबाट समिथ�त 
ह�न आएको देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी च��बहादरु थापाले 
म�ुा हेन� अिधकारीसम�को सािबती बयानमा ६ 
वटा ग�डा मा�रसकेको भ�दै ��ततु वारदातमा समेत 
आफूसमेतले योजना बनाई पोथी ग�डा मारकेो कुरामा 
सािबत रहेकोमा सो बयान आ�नो �वे�छािवपरीत 
भएको वा �वत�� ढङ्गले बयान गराएको होइन 
भनी स�ु िनकु�ज काया�लय तथा पनुरावेदन 
प�मा समेत कहीकँतै िजिकर िलनसकेको अव�था 
नदेिखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माण 
र िववेचनासमेतको आधारमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
संर�ण ऐन, २०२९ को दफा ५क र १९(१) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम १४ 
वष� कैद र �.८०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लयको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 

२०७२।७।१० मा भएको फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
इित संवत् २०७५ साल माघ २० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७३-CR-०१३६, लागु औषध 
(कोिकन), Cristina Abaygar Haro िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले कानून�ारा िनषेिधत लाग ु
पदाथ� आ�नो सगँसाथमा �याई कारोबारसमेत 
गन� खोजेको त�य बरामदी मचु�ुकासमेत 
�माणबाट �थािपत ह�न आएको र सो बरामदी 
मचु�ुका तथा सोमा भएको सहीछापलाई अ�यथा 
भनी यी पनुरावेदक �ितवादीले कहीकँतै िजिकर 
िलन नसकेको अव�था िमिसलबाट देिखदँा िनज 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
�थािपत भएको मा�नपुन� देिख�छ । यसैगरी बरामदी 
२८३० �ाम लाग ुऔषधलाई ठूलो प�रमाणमा लाग ु
औषध बरामद भएको अव�था नह�दँा �ितवादीको 
काय�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरुज�य 
काय�अ�तग�त रा�न िम�ने होइन भनी िनज 
�ितवादीले िलएको िजिकर अ�य �व�� �माणबाट 
पिु�ट ह�न नसकेकोले िव�वसनीय देिखन नआउने ।

�ितवादी ि��टीना हारोसमेत तीन जनाले 
काठमाड� िज�ला का.म.न.पा.-२९ चा�सीबारी 
ि�थत होटेल �ेकस� होमको ३०९ नं.कोठा बकु गरी 
बसेको अव�थामा २ िकलो ८३० �ाम लाग ुऔषध 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट समिथ�त भएको 
र उ� बरामदी मचु�ुकालाई यी �ितवादीले अ�यथा 
भनी िजिकर िलन सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । यी 
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पनुरावेदक �ितवादी ि�ि�ना अवेयर हारोले मौकामा 
तथा स�ु अदालतमा बयान गदा� KENNITH 
EJIKE ले सामान नेपाल प�ुयाइदेउ भनी भनेकाले 
पे�बाट �ािजल, दवुई ह�दँै नेपालस�म आएको भनी 
लेखाई िदएको पाइ�छ । यित धेर ैमलुकु घमुी नेपाल 
आउदँा आफूले बोकेको सटुकेसमा के छ जानकारी 
िथएन र अ�य �ितवादीह� आएसा ह�सेन र लइुस 
िनहाटले आफूलाई ब�चाको सामान िलएर आउन ु
भनी पठाएको भनी बयानको �ममा लेखाए तापिन 
�यित थोर ैसामान िलन िनजह�लाई हवाई खच�, 
ब�ने खाने होटलको �यव�था, पा�र�िमकसिहत 
पठाउदँा आफूले के गद�छु र मेरो लािग यित धेर ै
खच� िकन ग�रयो भनी पूव�अनमुान गन� सिकने 
अव�था िथएन भ�ने यी �ितवादीको बयान बेहोरा 
िव�वासलायक मा�न िम�ने नदेिखने । 

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
इ�कार भई बयान बेहोरा लेखाएको भए पिन यी 
�ितवादीसमेत बसेको होटेलमा यी �ितवादीको 
सगँसाथमा रहेको सटुकेसबाट उ� लाग ु औषध 
बरामद भएको र उ� बरामद लाग ुऔषध खि�बर 
ह�ने गरी �ितवेदकह�ले अदालतमा बकप�समेत 
ग�रिदएकोबाट अिभयोग दाबी समिथ�त भएको 
दिेख�छ । बरामद लाग ु औषध कोिकन नै भएको 
भनी परी�ण �ितवेदनबाट ख�ुन आएको र यी 
�ितवादीको कसरुज�य काय�बाट लाग ु औषध 
ओसारपसार िब�� िवतरण अथा�त् ख�रद िब�� 
काय�मा संल�न रहेको पिु� भई राखेको दिेखदँा लाग ु
औषधको कारोबारमा जानाजान मेरो संल�नता 
नभएको र अनिभ�तावश ह�न गएको सो काय�मा 
म दोषी नह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन� नह�दँा स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 

फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� का 
िव�ान्  कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी ि�ि�ना अवेगर हारोलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(३) बमोिजम जनही १५ वष� कैद र �.१०(दश) 
लाख ज�रवाना गन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।३।६ 
को फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०८००, 
उ��ेषण, उमेशमान िसंह िव. आ�त�रक राज�व 
काया�लय �े� नं. २, बबरमहल लािज�पाट

िमित २०६९।०३।०६ मा िवप�ी िनवेदक 
क�पनीको आ.व २०६६/६७ को आयकर तथा 
मू�य अिभविृ�तफ� को संशोिधत कर िनधा�रण 
आदेश तथा अि�तम कर िनधा�रण आदेश जारी 
गरी सोको सूचना करदातालाई बझुाई सिकएको 
अव�थामा उ� िनण�य आदशेमा िच� नबझेुमा 
सूचना �ा� गरकेो िमितले ३० िदनिभ� आ�त�रक 
राज�व िवभागसम� �शासक�य पनुरावलोकनको 
िनवेदन िदन सिकनेमा �यादिभ� करदाताको 
तफ� बाट �शासक�य पनुरावलोकनको िनवेदन 
परकेो देिखएन । �चिलत आयकर ऐन, २०५८ तथा 
मू�य अिभविृ� कर ऐन,२०५२ बमोिजम ब�यौता 
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कायम ग�रएको र सोअनसुार ब�यौता रकम असलु 
गन� स�ब�धमा करदाता सेवा काया�लय ि�परु�ेरबाट 
ग�रएका प�ाचार �चिलत कानूनबमोिजम नै भएको 
दिेख�छ । अत, कृ�णकुमार तोडी िनवेदक क�पनीको 
�ितिनिध नरहेको भ�ने िव�ासलायक आधार 
�माण िनवेदकबाट पेस ह�न सकेको नदिेखदँा य�तो 
अव�थामा िनज कृ�णकुमार तोडीले गरकेो काम 
कारबाहीबाट क�पनीलाई थाहा जानकारी भएन 
भनी मा�न िम�ने अव�था नदिेखने । 

तसथ�, िवप�ी काया�लयबाट आयकर 
ब�यौता रकम दािखला गन� स�ब�धमा िनवेदकलाई 
लेखेको प� तथा सो स�ब�धमा भए गरकेा 
िनण�यसमेत कानूनअनकूुल नै भए गरकेो देिखएकोले 
ती िनण�य र प�ाचार उ��ेषणको आदशेले बदर गरी 
क�पनीको आिधका�रक �ितिनिधलाई उ� िनण�य 
आदशेह� �दान गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नह�दँा ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- स�रता �रजाल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०२०७, 
उ��ेषण, िमठुमाया ड�लाकोटी िव. नेपाल सरकार 
अथ� म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�

ज�गा तथा घरज�गा िनःसग�मा पुजँीगत 
लाभस�ब�धी िनद�िशका, २०७२ को दफा 
४.१२ मा "िधतो िलएको स�पि� क�जामा 
िलने र �यसको िब�� गन� �यि�को सो 
स�पि� आ�नो �वािम�वमा रहकेो हैिसयतले 
नभई एक एजे�टको हैिसयतले िब�� गन� हो र 

िब�� र ह�ता�तरणसगँ स�बि�धत सबै खच� 
ऋणीको दािय�वमा रह�छ" भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । उ� �यव�थाबमोिजम लाभकरबापतको 
रकम ब�कले ऋणी सरु�े�बहादरु थापा �े�ीबाट 
असलु ह�न बाकँ� लेनाबाट िलन स�ने नै देिखने ।

िवप�ी मालपोत काया�लयले िवप�ी 
िनवेदकको नामको ज�गा रो�का गन� स�ब�धमा 
यी िनवेदकलाई ब�ुने, �ितवाद गन� मौका िदएको 
नदिेखएकोले िनज िमठुमाया ड�लाकोटी प� नै 
नभएको िवषयमा िवप�ी मालपोत काया�लयको 
िमित २०७०।१२।७ को िनण�यउपर पनुरावेदन 
गनु�पन� भ�ने िवप�ी कानून �यवसायीह�को तक�  
कानूनसङ्गत नदेिखने । 

तसथ�, मालपोत काया�लय कलंक�बाट 
िमित २०७०।१२।७ मा िललाम सकार गरकेो थैली 
२ करोड १८ लाख २० हजारको ५% ले ह�ने १० 
लाख ९१ हजार �पैया ँ छुट ह�न गएको लाभकर 
िवप�ी �ा�ड ब�कबाट असलुउपर गरी िलने र सो 
छुट लाभकर असलु नभएस�म िनवेदकको नाउ ँ
दता�को उि�लिखत िक.नं.२१३ र २१७ का ज�गा 
रो�का रा�ने भनी भएको िनण�य कानूनस�मत 
नदिेखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । िनवेदकका नाउकँो उि�लिखत ज�गा फुकुवा 
ग�रिदन ुभनी िवप�ी मालपोत काया�लयको नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं३

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७१-CR-१३७८, 
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जबरज�ती करणी,  राजु लोध िव. नेपाल सरकार
िकटानी जाहेरी, जाहेरी बेहोरालाई 

समथ�न गन� गरी पीिडतबाट ग�रएको कागज, 
जाहेरी बेहोरालाई नै पिु� गन� गरी जाहेरवालाले 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा गरके� बकप�, 
�हरी िविध िव�ान �योगशालाको �रपोट�समेतका 
एकापसमा मालाकार�पमा जोिडएर रहेका िमिसल 
संल�न सबतु �माणह�बाट जबरज�ती करणीको 
वारदातमा यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतको 
संल�नता पिु� भइरहेको ह�दँा आफू उ� वारदातमा 
संल�न नरहेको भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन दाबीसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेचना ग�रएको िमिसल 
संल�न आधार �माणबाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
राज ु लोधसमेतले पीिडत नाबालक (प�रवित�त 
नाम) िसमा च�दलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
पिु� भएको देिखएकोले िनज �ितवादीसमेतलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहर 
गरी सजाय गनु�पन�मा आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदएको देिखदँा सो हदस�म उ� फैसला िमलेको 
नदेिखएकोले स�ु बिद�या िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।७।१५ मा भएको फैसला उ�टी भई िनज 
पनुरावेदक �ितवादी राज ुलोधसमेतलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको ३(२) 
नं. बमोिजम जनही ८ वष� कैद र ऐ.को ३(क) 
नं. बमोिजम जनही थप ५ वष� कैदसमेत थप 
गरी ज�मा जनही १३ वष� कैद ह�ने र ऐ.को १० 
नं. बमोिजम पीिडतले िनज �ितवादीसमेतबाट 
�ितपूित�बापतको �.५०,०००।- (पचास लाख) 
दामासाहीले भ�रपाउने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 

अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७१।६।६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदवे महतो
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७५ साल भा� २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-WO-११९२, परमादेश, शरदकुमार 
िम� िव. िश�ा म��ालयसमेत

िव�ालय �यव�थापन सिमितको सोही 
िसफा�रसको आधारमा िज�ला िश�ा सिमितको 
िमित २०७१।१०।०५ को िनण�यले जन�भात 
मा.िव.को िन.मा.िव. तहको दरब�दी एक (१) क�ा 
गरी राि��य िन.मा.िव. जैसीदवेलमा सा�रएको 
र िमित २०७१।१०।०८ गतेको िनण�यअनसुार 
िनवेदक शरदकुमार िम�लाई जन�भात मा.िव.
बाट दरब�दीसिहत राि��य िन.मा.िव. जैसीदेवलमा 
स�वा ग�रएको भ�ने िवप�ी िज�ला िश�ा काया�लय 
काठमाड�को िलखत जवाफबाट देिख�छ । िश�ा 
ऐन, २०२८ (संशोधनसिहत) को दफा १६(ज) को 
उपदफा ३ ले गरकेो �यव�थाअनसुार िश�कको 
स�वा गन� िज�मेवारी स�बि�धत िज�ला िश�ा 
काया�लयको रहेको ह�दँा िज�ला िश�ा काया�लय 
काठमाड�ले यी िनवेदकलाई स�वा गन� स�ने नै 
देिखने ।

जहासँ�म िनवेदकलाई िनज काय�रत 
िव�ालयमा हािजर ह�न निदएको तथा िनजको 
स�वा तथा दरब�दीको अव�थाबार े िमित 
२०७३।११।२३ मा मा� आिधका�रक जानकारी 
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�ा� गरकेो ह� ँ भनी िजिकर िलएको पाइ�छ, 
सो स�दभ�मा हेदा�, िज�ला िश�ा काया�लय 
काठमाड�को िलिखत जवाफ तथा िमिसल संल�न 
िनवेदक शरदकुमार िम�ले पेस गरकेो िज�ला िश�ा 
काया�लयको च.नं.२८२५ िमित २०७१।१०।०८ 
को स�वा तथा पद�थापनस�ब�धी प�को 
�ितिलिपमा उ�लेख भएअनसुार यस 
काया�लयको िमित २०७१।१०।०८ को 
िनण�यअनुसार तपाइँलाई �यस िव�ालयबाट 
सािबकबमोिजमको िव�ालयको सािबक पदमा 
स�वा तथा पद�थापना ग�रएको बेहोरा अनरुोध 
छ भनी हाल काय�रत िव�ालयको नाममा जन�भात 
मा.िव. कालीमाटी र स�वा तथा पद�थापन 
ग�रएको िव�ालयको नाममा राि��य िन.मा.िव. 
जैसीदेवल भनी उ�लेख गरी बोधाथ�सिहतको 
प� पठाएको देिखने । �यसैगरी जन�भात मा.िव. 
�यव�थापन सिमितको िमित ०७१।०४।१२ को 
िनण�यले िनजलाई दरब�दीसिहत अ�य िव�ालयमा 
स�वाको लािग िज�ला िश�ा काया�लयमा 
स�वा गन� िसफा�रस गन� िनण�य गरकेो कुराको 
जानकारी िनजले िमित २०७२।०३।१६ मा नै �ा� 
ग�रसकेको भ�ने ियनै �रट िनवेदकले जन�भात 
मा.िव. �यव�थापन सिमितका अ�य� पाव�ती 
शाहसमेतलाई िवप�ी बनाई हािजर क�ी स�ब�धमा 
काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर गरकेो िमित 
०७३।०९।११ को िलिखत बेइ�जती म�ुाको 
िफरादप�को बेहोराबाट दिेखने । 

उपयु�� आधार कारणह�बाट िनवेदकको 
दरब�दी िवप�ीह�ले लकुाएको नभई िनज काय�रत 
िव�ालयबाट दरब�दी क�ी भई जैसीदवेलि�थत 
राि��य िन.मा.िव.मा गइसकेको र सो कुराको 
जानकारी िनवेदकलाई िश�ा काया�लय काठमाड�को 

च.नं.२८२५ िमित २०७१।१०।०८ को प�माफ� त 
नै गराइसकेको देिखन आयो । अक�तफ�  जन�भात 
मा.िव. �यव�थापन सिमितले िमित २०७१।०४।१२ 
मा गरकेो दरब�दी क�ीस�ब�धी कुराको जानकारी 
िमित ०७२।०३।१६ मा पाएको ह� ँ भनी िनवेदक 
�वयंले िलिखत बेइ�जती म�ुामा �वीकार गरकेो 
देिखदँा सो कुराको जानकारी िनवेदकलाई समयमा 
नै िथयो भ�ने पिु� ह�न आउने । 

आफू काय�रत जन�भात मा.िव.बाट 
दरब�दी क�ी भई दरब�दीसिहत जैसीदेवलि�थत 
राि��य िन.मा.िव.मा गइसकेको जानकारी �ा� 
भएप�ात् आफू स�वा भएको िव�ालयमा समयमा 
नै हािजर ह�न जानपुन� दािय�व िश�क कम�चारीको 
नै रहेको र हािजर ह�न गइसकेपिछ काममा लगाउने 
दािय�व िश�ा ऐन, २०२८ (संशोधनसिहत) को 
दफा १२ को उपदफा (६) को (च) मा �यव�था 
भएअनसुार िव�ालय �यव�थापन सिमितको रहेको 
ह�दँा हािजर नगराएको िवषयमा िनजले समयमा 
स�बि�धत िनकायमा उपचार माग गनु�पन�मा सो 
भए गरकेो देिखदँैन । तसथ�, समयमा हािजर ह�न 
नगई अनपुि�थत िश�क कम�चारीलाई हािजर गराई 
तलब भ�ा भ�ुानी िदन ुभनी आदेश गनु�  भनी �रट 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नदिेखने ।

िनवेदकले िलएको दो�ो माग दाबीतफ�  
िवचार गदा� , िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च 
(१ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम 
अ�थायी िश�क मा� उ�मेदवार ह�न पाउने 
गरी िव�ापन गरकेोमा उ� िव�ापनको बुदँा 
नं.२ अ�तग�तका २.१, २.२ र २.३ मा िमित 
२०७३।०३।१५ स�म अिवि�छ�न �पमा काय�रत 
रहेको भ�ने �ावधान रािखएकोमा पिछ संशोधन 
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गरी २०७२ असोज २ स�म अिवि�छ�न �पमा 
काय�रत रहेको ह�नपुन� भ�ने �ावधान रहेको पाइ�छ 
। यी िनवेदक जन�मात मा�यिमक िव�ालयमा 
िमित २०५१।११।१७ देिख काय�रत रहदँै आएको 
भए तापिन िज�ला िश�ा काया�लय काठमाड�को 
िमित २०७१।१०।०८ गतेको िनण�यअनसुार 
जन�भात मा.िव.बाट दरब�दीसिहत राि��य 
िन.मा.िव. जैसीदेवलमा स�वा ग�रएकोमा िनज 
िमित २०७१।१०।०९ देिख नै अनपुि�थत रहेको 
दिेखन आयो । अक�तफ�  यी िनवेदकले िदएको �रट 
िनवेदनमा कुन िमितको िव�ापन भ�ने उ�लेख 
भएको देिखदँैन । �रट िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
िव�ापनस�ब�धी सूचना हेदा� दो�बर द�तरु ितरी 
फाराम भन� �याद ०७४।०१।२४ स�म रहेको 
दिेख�छ । यी �रट िनवेदकले िमित २०७४।०१।२५ 
मा मा� �रट िनवेदन िदएको देिख�छ । जसअनसुार 
िनवेदन दायर गनु�भ�दा १ िदनअगािड नै फाराम 
भन� �याद समा� भएको देिखयो । साथै यस 
अदालतबाट िमित २०७४।०१।२८ मा जारी भएको 
अ�पकािलक अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य 
भइसकेको प�र�े�यमा िनवेदकको अयो�यताको 
आधारमा फाराम अ�वीकृत गन� स�ब�धमा भएका 
कामकारबाहीबाट िनवेदकको कुनै �कारको 
संवैधािनक र कानूनी हक अिधकार हनन भएको 
नदेिखने । 

अत: िमित २०७१।१०।८ को प�बाट 
नै स�वा तथा पद�थापनाको जानकारी �रट 
िनवेदकले पाइसकेकोमा िमित २०७४।०१।२५ मा 
मा� ��ततु �रट िनवेदन परकेो देिखएको र उपयु�� 
िववेिचत आधार कारणह�बाट �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखन 

आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उषा �े�ठ
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर ५ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७३-CR-०१४२, ०७३-RC-००५१, 
कत��य �यान, िदपे�� नेपाली िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िदपे�� नेपाली, नेपाल सरकार 
िव. स�तोष रोका

�ितवादी िदपे�� नेपालीले आफूले कसरु 
नगरकेो, स�य नेपालीलाई स�तोष रोका मगरले 
खकुुरी �हार गरपेिछ म ढलेको ह� ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकर िलएको देिखए तापिन स�ु अदालतसम�को 
बयानमा िनज हितयार बोक� घटना�थलमा 
उपि�थत भएको साथै मतृकको म�ृय ु कुटिपटको 
कारणबाट भएको हो भनी घटनाको त�यलाई 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । �ितवादी िदपे�� नेपालीले 
सासू नरमाला नेपालीलाई एउटा हातमा खकुुरी 
िलई अक� हातले समातेको ��य� देखेक� ह� ँभनी 
जाहेरवाली बालकुमारी नेपालीले मौकामा िनजउपर 
िकटानी जाहेरी िदई जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने 
गरी स�ु अदालतमा बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
घटनाका ��य�दश� मोहन नेपालीले आमा नरमाला 
नेपालीलाई �ितवादी िदपे�� नेपालीले खकुुरी �हार 
गरकेो भनी बेहोरा लेखाएको तथा मतृक नरमाला 
नेपालीको AUTOPSY REPORT मा उि�लिखत 
CHOP WOUND EXSANGUINATION 
AND AIR EMBOLISM भ�ने बेहोराबाट 
समिथ�त छ । सह�ितवादीह� शैले�� नेपाली र 
म�तबहादरुसमेतले िदपे�� नेपालीले कत��य गरी 
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मारकेो भनी अदालतसम� बेहोरा लेखाएकोसमेतका 
आधारबाट �ितवादी िदपे�� नेपालीको कत��यबाट 
नरमाला नेपालीको ह�या भएको पिु�ट ह�ने ।

�ितवादी स�तोष रोका मगरको साधकको 
रोहबाट िनण�यतफ�  िवचार गदा�, उ� वारदातमा 
िनजको संल�नता के क�तो िथयो भ�ने स�ब�धमा 
हेदा�, �ितवादी स�तोष रोका मगर र मतृक स�य 
नेपालीिबच ज�गाको िसमानाको िवषयमा झगडा ह�ने 
गरकेो भ�ने बेहोरा मतृकका छोरा मोहन नेपालीले 
ग�रिदएको घटना िववरण कागजबाट देिख�छ । 
सह�ितवादी िदपे�� नेपालीको अदालतसम�को 
बयानबाट समेत �ितवादी स�तोष रोका मगरले 
स�य नेपालीलाई िठक पानु�पछ�  भनी मान� योजना 
बनाएको भनी बेहोरा लेखाएको देिख�छ । िनज 
मौकामा फरार रहेका तथा िनजउपर लागेको 
अिभयोगलाई अदालतमा उपि�थत भई ख�डन गन� 
सकेकोसमेत नदेिखने ।

�य�तै �ितवादी स�तोष रोका मगरले मतृक 
स�य नेपालीलाई घाटँीमा समाई खकुुरी देखाएको 
��य� दखेेक� ह� ँ भनी जाहेरवाली बालकुमारी 
नेपालीले मौकामा िकटानी जाहेरी िदई अदालतसम� 
सोही बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो 
दिेख�छ । सह�ितवादी िदपे�� नेपालीले समेत 
�ितवादी स�तोष रोका मगरले स�य नेपालीलाई 
घाटँीमा खकुुरी �हार गरकेो भनी गरकेो बयान 
बेहोरालाई मतृक स�य नेपालीको AUTOPSY 
REPORT मा म�ृयकुो कारण MULTIPLE 
CHOP WOUNDS AND AIR EMBOLISM 
भ�ने बेहोराले समिथ�त गरकेो देिख�छ । घटना 
िववरण कागज गन� अका� ��य�दश� मोहन नेपालीले 
बबुा स�य नेपालीलाई स�तोष राना मगरले क�चटमा 
खकुुरीले �हार गरी ह�या गरकेो भनी उ�लेख गरी 

िदएकोले �ितवादी स�तोष राना मगरले मतृक स�य 
नेपालीलाई मान� मनसायले खकुुरी ज�तो धा�रलो 
हितयारले घाटँी ज�तो संवेदनशील भागमा �हार 
गरी कत��य गरी ह�या गरकेो गरकेो पिु�ट ह�ने । 

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
�ितवादीह� िदपे�� नेपाली र स�तोष रोकाले 
पूव��रसइवीको कारणले मतृकह� स�य नेपाली र 
नरमाला नेपालीलाई मान�का लािग पूव�तयारीका साथ 
राित खकुुरी िलई मतृकह�को घरमा गई खकुुरीले 
�हार गरी काटी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले 
िनज �ितवादीह�ले �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत १३(१) नं. अनसुारको कसरु गरकेो 
देिखयो । तसथ�, मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. अन�ुपको कसरुमा सोही 
महलको १३(१) नं. बमोिजम �ितवादीह� स�तोष 
रोका मगर र िदपे�� नेपालीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरी स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी �ितवादी िदपे�� 
नेपालीको हकमा पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु 
दाङको िमित २०७२।१०।०५ को फैसला र 
�ितवादी स�तोष रोका मगरलाई साधकको 
रोहमा उ�च अदालत तलुसीपरु दाङबाट िमित 
२०७५।०१।०३ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उषा �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर ३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-०४११, राज�व 
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चुहावट गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
कृ�ण�साद व�तीसमेत

��ततु म�ुामा ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत 
िललामस�ब�धी कारबाही गन� पाउने अिधकारी 
��यथ� �ितवादी कृ�ण�साद व�तीलाई नभएको 
भनी िनजले गरकेो काय� स�ब�धमा �� उठाएको 
पाइएन । सो िललाम गदा� अवल�बन ग�रएको 
िललामी �ि�यामा कुनै �िुट छ भनी उ�लेख 
गन� सकेको दिेखएन भने उ� िललाम सकार 
गरी िलने �ितवादी आङिछ�रङ शेपा�ले िललाम 
�ि�यामा भाग िलन नपाउने �यि� ह�न् भनी 
िनजको यो�यतामा समेत कुनै कमी रहेको भनी 
पनुरावेदक प�ले   दाबी िलनसकेको पाइएन । 
िललामीको �ि�या तो�ने वन िनयमावली, २०५१ 
को िनयम ११(३) को �यव�थाबाहेक यासा�ग�ुबाको 
�यूनतम मू�य स�ब�धमा अ�य �यव�था रहेको 
भ�ने आरोप-प�मा कहीकँतै उ�लेख भएकोसमेत 
दिेखदँैन । उजरुीकता�ले उजरुीमा उ�लेख 
गरबेमोिजमको मू�य �.१८ लाख पन� आधार के 
हो भ�नेसमेत पिन कतैबाट �थािपत ह�न आएको 
नपाइने । 

यसैगरी आरोप प�मा उि�लिखत �.३३ 
लाखमा िब�� भएको भिनएको यासा�ग�ुबाको 
सोही काया�लयबाट भएको िललाम िब�� गदा� 
�यूनतम मू�य �ित के.जी. �.१०,०००/- का 
दरले नै िललाम बढाबढ ह�दँा अि�तम बोलकबोल 
मू�यमा िललाम भएको भ�ने दिेखन आयो । राज�व 
अनसु�धान िवभागको प�मा समेत यासा�ग�ुबाको 
िललामको �यूनतम मू�य �.१०,०००।– मा� 
दिेखएको छ । उ� मू�यभ�दा उ� िनयमावलीमा 
अक� �यूनतम मू�य नदेिखएको तथा िमलेमतोमा 
िललामी भएको भिनएका अ�य बोलप�दाता 

�यि�ह�लाई अनसु�धान गरी म�ुा चलाएको पिन 
नपाइने ।

यसै िललामसगँ स�बि�धत िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतमा चलेको म�ुा नं.०६८-
CR-००६५ को िबना अनमुित यासा�ग�ुबा (वन 
पैदावर) ओसारपसार म�ुामा िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०२।०८ मा 
बरामद यासा�ग�ुबा िललाम गरी आएको रकम धरौटी 
खातामा ज�मा गनु�  भनी आदशे भएको दिेखएको 
र सोही म�ुामा प�ाउ परकेा �यि�ह�ले उ� 
यासा�ग�ुबा �.१,००,०००।– मा ख�रद गरकेो भनी 
बयान गरकेोसमेत देिखयो । ��ततु िललामभ�दा 
पिछ�लो िललामीमा िललामीको �यूनतम मू�य 
कित िथयो भ�ने अनसु�धानबाट ख�ुन सकेको 
पिन पाइएन । यासा�ग�ुबाको �यूनतम मू�य, 
िललाम / िब�� मू�य कित ह�ने भ�ने �प� शू�यता 
रहेको दिेखएकोले य�तो कानूनी शू�यता (Legal 
Gap) रहेको अव�थामा अदालतको आदेशबाट 
िललाम भएकोमा िललामकता�ले बजार मू�यलाई 
समेत म�यनजर राखी िललाम गनु�पन� िथयो भनी 
िलइएको दाबीमा सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने दिेखदँैन । 
ब� यसमा सरकारले �य�तो शू�यता पूरा गन� कदम 
चा�न ुउपय�ु देिखने ।

यसैगरी िनज ��यथ� �ितवादीह�लाई 
यी सम�त प�र�े�यमा िवचार गदा�  यासा�ग�ुबा 
सिडगली जाने �कृितको जिडबटुी रहेको भ�ने 
त�य उिचत नै देिखएको, यसको गणु�तर, �कृित, 
अव�था, �व�प तथा समयअनसुार मू�यमा 
एक�ता ह�नैपन� भनी मा�न पिन �यायोिचत ह�ने 
देिखदँैन । �यसकारण यासा�ग�ुबाको �व�प, 
अव�था, �कृित र समयका आधारमा ख�रदकता�ले 
ख�रद गन� अव�था रहने कुरालाई पिन नजर अ�दाज 
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गन� सिकँदनै । उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
��यथ� �ितवादीह�ले आरोप-प� दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो �मािणत ह�न नआएबाट िनजह�लाई 
दोषी करार गन� उपय�ु नदेिखएको अव�थामा 
िवशेष अदालत काठमाड�को फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने । 

तसथ�, कृ�ण�साद व�ती र आङ िछ�रङ 
शेपा�ले आरोिपत कसरु गरकेो नदिेखदँा ��ाचार 
िनवारण ऐनबमोिजम कसरु ठहर नगरी ��यथ� 
�ितवादीह�ले आरोिपत अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७२।०३।२९ को फैसला कानूनस�मत 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
क��यटुर: रिव दवुाल
इित सवंत् २०७६ काित�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-०७०६, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. राजे�वर झासमेत

सर�वती �ाथिमक िव�ालयको नाममा 
�ा� भएको ज�मा अनदुान रकम �.१,३८,३६५।– 
दिेखएकोमा अनसु�धानको �ममा �.९५,०००।– 
बझुाइसकेकोले �.४३,३६५।– िबगो असलु 
गनु�पन� भ�ने दाबी िलइएकोमा िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�ही, मलंगवाको च.नं.३२५६ िमित 
२०७२।२।२२ गतेको प�बाट उ� िव�ालयको 
नाममा कूल ज�मा �.१,३४,६००।– रकम िनकासा 
भएको, िमित २०७१।२।२९ मा �.९५,०००।–, 
िमित २०७१।५।२२ मा �.३९,६००।– समेत गरी 
ज�मा �.१,३४,६००।– रकम दािखला भएको 
भौचरको �ितिलिपसिहत प� पठाएको देिखएबाट 

उ� िव�ालयको नाममा बे�ज ुरकम बाकँ� रहेको 
भ�ने नदेिखने । 

��ततु म�ुामा िववािदत �कुलमा खच� 
गरकेो रकम सो खच� भएको सरकारको नीितगत 
काय�मा उपयोग भए नभएको कुरा खच�को �योग, 
िबल, भरपाई, �माण कागजातबाट देखाउन 
नसकेको कारण िवभागीय �तरबाट बे�ज ुठह�याई 
ितन� बझुाउन लगाएको आदेश िदएर प�ाचार 
भई बे�ज ु रकम स�बि�धत अि�तयारवालाबाट 
�कुलको नाममा रहेको सरकारी राज�व खातामा 
ब�क दािखला भएकोले ��ततु म�ुामा सो रकमलाई 
सरकारको आिधका�रक िनकायले बे�ज ु देखाई 
असलुउपर गन� �यादसमेत तोक� सोहीअन�ुप 
बे�ज ु ितर े बझुाएको देिखदँा सो रकम ��यथ� 
�ितवादीह�ले हािन नो�सानी गरकेो भ�ने �थािपत 
ह�न आएको नपाइने । 

��ाचार र बे�ज ु फरक िवषय भएको 
स�दभ�मा यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
��ाचार ह�न ुर बे�ज ुह�न ुफरकफरक िवषय ह�न् । 
��ाचारमा �यि�गत फाइदा िलने बदिनयत त�वको 
िव�मानता ह��छ भने बे�जमुा खच� भएको रकम 
िबल भरपाई�ारा पिु� भएको ह�दँैन । ��ाचारको 
कसरु �थािपत ह�न सरकारी स�पि� दूिषत 
मनसायबाट खच� गरी हािन नो�सानी प�ुयाउने 
िनयत र �यसबाट आफूले िलन ुखान ुगरकेो भ�ने 
��ट �पमा देिखनपुन� । बे�जकुो हकमा िबल 
भरपाई�ारा पिु� गराउन नसके बे�ज ु भएको 
रकम खच� गन� अि�तयारवालाले दािखला गनु�  
गराउनपुन�स�मको दािय�व ह�ने (ने.का.प. २०७६, 
अङ्क ३, िन.नं. १०२०८) तथा (ने.का.प. 
२०७४, अङ्क ६, िन.नं. ९८२७) समेतमा कानूनी 
िस�ा�त �ितपािदत भएको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा 
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��ाचारको कसरु �थािपत ह�न सरकारी स�पि� 
बदिनयत त�रकाले दूिषत मनसायबाट खच� गरी 
हािन नो�सानी प�ुयाउने िनयत र यसबाट आफूले 
िलन ु खान ु गरकेो भ�ने ��ट �पमा देिखनपुछ�  । 
��ततु म�ुामा दाबीको रकम सरकारको राज�व 
खातामा ज�मा गरी बझुाइसकेको अव�थामा 
��ाचारको कसरु �थािपत ह�न स�ने अव�था 
दिेखन नआउने ।

��यथ� �ितवादीह�को िवशेष अदालतमा 
कसरुमा इ�कारी बयान, िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीले बे�ज ु देखाई फछ् य�टका लािग गरकेो 
प�ाचारबमोिजम बे�ज ुरकमका स�ब�धमा िज�ला 
िश�ा काया�लय, सला�हीले िवशेष अदालतलाई 
स�बोधन गरी लेिखएको प�मा दाबीको सर�वती 
�ाथिमक िव�ालय खैवा� २ सला�हीलाई िनकासा 
भएको स�पूण� रकम यस काया�लयको कोड नं. १९–
३५०–०१ बे�ज ुराज�व िशष�क नं.१५११२ मा 
रकम िफता� गरकेो भनी नेपाल ब�क िल. मलंगवामा 
�.१,३४,६००।– ज�मा गरकेो भौचरह�समेत 
िमिसल सलं�न राखी पठाएको देिखएको ��यथ� 
�ितवादीह�को िज�मामा ितनु�  बझुाउनपुन� रकम 
बाकँ� रहेको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट 
नदेिखएको अव�थामा यी ��यथ� �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो 
िवशेष अदालत काठमाड�को फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

तसथ�, ��यथ� �ितवादीह�को िज�मामा 
ितनु�  बझुाउनपुन� रकम बाकँ� रहेको भ�ने िमिसल 
संल�न कागजातबाट नदेिखएको अव�थामा  यी 
��यथ� �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७२।०३।१७ को फैसला कानूनस�मत 

िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल काित�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०६९-CR-०३९९, 
जालसाजी, का�ती कहाइनसमेत िव. राजे�� 
कहारसमेत

�व. च�दर कहारको �ीमती का�ती 
भएको कुरा �ितवादीले �वीकार नै गरकेो 
देिखयो । न�दिकशोरको म�ृय ु दता�  �माणप� 
�ितिलिपमा च�दर कहारको छोरा न�दिकशोर 
भएको उ�लेख भएको पाइ�छ । न�दिकशोर 
कहारको नाग�रकता �माणप�को फोटोकपीमा 
बबुाको नाम च�दर कहार उ�लेख भएको पाइ�छ । 
वादी इसरावती कहाइनले पेस गरकेो नाग�रकताको 
फोटोकपीमा पितको नाम न�दिकशोर कहार 
उ�लेख भएको पाइ�छ र वादीह� अिनल 
कहार, लिलताकुमारी कहार, सर�वती कहार 
र सिुनल कहारको ज�मदता�को �माणप�को 
फोटोकपीमा च�दर कहारको नाित, न�दिकशोर 
कहारको छोरा भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
दाता च�दर कहारको छोरा जिनई न�दिकशोर 
कहारले िमित २०५२/७/२१ मा िज�ला �शासन 
काया�लय, �प�देहीबाट नाग�रकता �ा�त गरकेो 
देिखयो । न�दिकशोर च�दर कहारको छोरा 
जिनई न�दिकशोरको िमित २०६०/१/१० मा 
म�ृय ु भए पिन िमित २०६३/१२/६ मा �थानीय 
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पि�जकािधकारीको काया�लय, जोगडा �प�दहेीको 
दता�  न�बर ४७ बाट देिखदँा सो नाग�रकता र म�ृय ु
दता�को िववरण एकआपसमा िभडेको देिखदँा नाता 
स�ब�धमा िववाद नदेिखने । 

िमित २०६४/१०/१० मा भएको च�� 
कहार िदने तथा राजे�� कहार िलने भई भएको 
हालैको बकसप�को िलखतको बेहोरामा मेरो छोरा 
छोरी नभएको र म र मेरो �ीमती व�ृ अव�थाको 
ह�दँा भाइ स�तरामको छोरा राजे�� कहारले म र 
मेरो �ीमतीको सेवा टहल गन� भएकोले सेवा टहल 
गरी �रझाई आएकोले सो �रझबापत बकसप� 
लेिखिदए ँभ�ने बेहोरा उ�लेख भएको पाइयो । उ� 
बकसप� िलखतमा वादी काि�त कहाइनको समेत 
�वीकृित िलएको भ�न सकेको अव�था नरहेकोबाट 
अंिशयारह�लाई थाहा जानकारी निदई आ�नो 
�ीमती छैन । बहुारी हकवाला छँदाछँद ै सो कुरा 
नदेखाई कपटपूण� तवरबाट जीिवत हकवाला 
�यि� ह�दँाह�दँै कोही नभएको बेहोरा बनाई स�पि� 
ह�ता�तरण गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट 
दिेखने । 

आ�नो खसु गन� पाउनेबाहेक अ� 
स�पि� अंिशयार र हक प�ुनेह�को म�जरुी िलएर 
मा� दान वा बकस गन� पाउछँ । म�जरुीको िलखत 
निलई वा हक प�ुनेलाई सा�ी नराखी दान बकस 
ग�रिदन ह�दँैन । िदएको भए पिन सदर ह�दँनै । 
��ततु म�ुामा त�कालको अव�थामा च�दर कहार, 
िनजको �ीमती का�ती कहाइन र �व. न�दिकशोर 
कहारको �ीमती इसरावती कहारसमेत ३ अिंशयार 
भएको िमिसल संल�न �माण कागजातबाट 
दिेख�छ । ��ततु िववादको हालैको बकसप� 
िलखतमा वादीह� का�ती कहाइन र इसरावती 
कहारको म�जरुीको िलखत िलएको नदेिखनकुो 

साथै िलखतमा िनजह�लाई सा�ीसमेत राखेको 
देिखएन । िववािदत िलखतमा सा�ी र लेखकलाई 
िलने िदने प�ले भनेबमोिजम िलखत ग�रिदने 
भएकोले िदने िलनेले जालसाजी गर े गरनेन्, 
जानकारी ह�न नस�ने ह�दँा लेखक िव�म�साद 
धवल सा�ी स�तलाल कहार एवं इ���साद 
मा�केले जालसाजी गर े भ�न ु कानूनसङ्गत 
देिखएन । वादीह�को नाता प�ुता हेदा�  मूल अंशीह� 
�व. च�दर, िनजको �ीमती वादी का�ती र �व. 
छोरा न�दको �ीमती इसारावती रहेको देिखने ।

न�द र इसरावतीबाट ज�मेका छोरा छोरी 
दो�ो प�ुताका अ�य पनुरावेदक वादीह� रहेका 
छन् । मूल अंशी नाताका पिहलो प�ुताका �यि�ले 
�ा�त गन� हकबाट नै दो�ो प�ुताका अंिशयारले 
आ-आ�नो हागँातफ� बाट हक �ा�त गन� हो । ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक वादी अिनल, लिलता, सर�वती 
र सिुनलले आ�नो अंश हक आमा इसरावतीले 
�ा�त गन� स�पि�बाट पाउने ह��छ । दो�ो प�ुताका 
पनुरावेदक वादीह�को अंश हक लोप ह�ने काय� 
भएको देिखएन । अतः िनज वादीह�का हकमा 
समेत दाबीको िलखतबाट हक जाने देिखन 
नआएको र िनजह�को हक आमाबाट �ा�त ह�ने 
नै ह�दँा मूल ३ अंशीको िहसाब गरी ३ भागको २ 
भागस�म दाबीको िलखत जालसाज गरकेो देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/१/५ 
गते स�पूण� िलखत जालसाजी भएको भनी ठहर 
गरकेो हदस�म फैसला उ�टी गरी वादी का�ती 
कहाइन र �व. न�दिकशोरको प�नी इसरावतीको 
भागस�म ३ भागको २ भाग र.नं. १२५२(घ) िमित 
२०६४/१०/१० को िलखत जालसाजी ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६९/२/२८ 
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को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल 
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-CI-०५८२, हालैको 

बकसप� िलखत दता�  बदर, का�ती 
कहारसमेत िव. राजे�� कहार भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०५४२, 
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. टहल 
दास भ�ने ननकलाल दास त�मा

�ितवादीले िमित २०६५।११।२१ मा 
ससरुालीको घरमा बिसरहेको अव�थामा िदसा 
गन� बािहर िन�केको अव�थामा िचिनलाल  दासले 
कटुवा ब�दकु हातमा िलएर आएको र सोही 
ब�दकुले िहका�ई िनजसगँ भएका अ�य �यि�ह�ले 
समेत कुटिपट गरी बरामदी ब�दकु र गोली मेर ैहो 
भ�ने बेहोराको बरामदी मचु�ुका तयार गरी पेस 
गरकेा ह�न् भनी अनसु�धानकै �ममा बयान गरकेो 
पाइ�छ । सोही िमितको �.स.िन. केदार अया�लको 
�ितवेदनमा �ितवादी ननकलाललाई नलकटुवा 
ब�दकु-१ र ३०३ राइफलको गोली राउ�ड थान-
२ सिहत प�ाउ गरकेो जानकारी गराएकोले 
त�काल घटना�थलमा जादँा �थानीयह�ले 
हातहितयारसिहत प�ाउ भएका ननकदासलाई 
िनय��णमा िलई मचु�ुका तयार गरी पेस गरकेो छु 
भ�ने �ितवेदन र सोही बेहोराको मचु�ुका िमिसल 
संल�न भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुाको के��िब�द ु
भएको हितयारको बारमेा मचु�ुकामा सोको िव�ततृ 
िववरण नखलुाईकन केबल नलकटुवा ब�दकु 

र ३०३ को गोली मा� भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । सो बरामदी हितयारको बारमेा यथाथ� 
िववरण नखलुाई सतही तवरले तयार पारकेो 
मचु�ुकालाई रीतपूव�क तयार पारकेो मचु�ुका रहेछ 
भनी मा�न नसिकने ।

हातहितयार खरखजाना म�ुामा बरामदी 
हितयार आधारभूत �माण भए ज�तै सो हितयार 
गै�कानूनी तवरले बोक� िहडेँको भनी तयार ह�ने बरामदी 
मचु�ुकामा सा�ी ब�ने मािनस पिन मह�वपूण� �माण 
ह�न् । वारदात �थलमा बरामद भएको हितयारको 
अव�था र सो बोक� िहड्ँने �यि�को उ� 
हितयारसगँको स�ब�धका बारमेा ��य� द�ेने 
�यि�को मह�वपूण� �थान रहेको ह��छ । सो समयमा 
मौकाको कागज गन� �यि� रामतप�या ठाकुरले 
�ितवादीलाई गाउकँा �यि�ह�ले समाती कुटिपट 
ग�ररहेका र िनजको साथबाट बरामदी मचु�ुकामा 
उ�लेख भएको हितयार बरामद भएको दिेखन भनी 
कागज गरकेो देिख�छ । सोही कागज गन� अ�य 
�यि�ह� ब�ी पासवान र िजत ुदास त�मासमेतले 
रामतप�या ठाकुरले गरकैे बेहोरा उ�लेख गरी 
बरामदी हितयार �ितवादीबाट बरामद भएको 
देिखन भनी कागज गरकेो देिखने ।

�ितवादी टहलादास त�माको म�ुा हेन� 
अिधकारीसम�को बयानमा बरामदी मचु�ुकामा 
उ�लेख भएको ब�दकु र गोली थान-२ मेरो होइन र 
मबाट बरामद भएको पिन होइन, सो ब�दकु र गोली 
िचिनलाल दास त�माको हो, मैले िनजैको हातमा 
देखेको िथए ँसोही हितयारले मलाई िहका�ई घाइते 
बनाएका ह�न्, िनजलाई पिन �हरीले प�ाउ गरी 
�याएकोमा िनजले पैसा खच� गरी छुटी गए, मलाई 
कुटिपट पिन गर े र ��ततु म�ुामा बेकसरु फसाए ँ
भनी िसलिसलेवार बयान गरकेो पाइ�छ । िनजलाई 



29

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, काि�क - १

ब�दकुको कु�दाले बाया ँ आखँामा िहका�एको 
भिनएकोमा िज�ला �वा��य काया�लयबाट भएको 
परी�णमा िनजलाई चोट लागेको भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । िनजको इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी िनजका सा�ी मेथुरदास त�माले 
गरकेो बकप�बाट पिन यी �ितवादी अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुमा संल�न रहे भएको देिखन 
आउदँैन । मौकाको कागज गन�ह�लाई िज�ला 
�शासनमा उपि�थत गराई मौकाको कागजलाई 
पिु� गराउन सकेको दिेखन आएन । �ितवादीले 
आरोिपत कसरुमा अनसु�धान अिधकारीसम� र 
म�ुा हेन� अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई ख�डन 
गन� �माण िन: स�दहे �पमा वादीले पेस गरी 
आ�नो दाबी पिु� गन� नसकेको अव�थामा शंकाको 
भरमा �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकैे ह�न् भनी 
िन�कष�मा पगुी दोषी करार गन� यस अदालतबाट 
िविभ�न म�ुामा �ितपािदत फौजदारी �यायको 
िस�ा�तको रोहमा मनािसब नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी भएको फैसला मनािसब देिखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य र ग�रएको 
िववेचनाको आधार र कारणबाट �ितवादीले गरकेो 
इ�कारी बयान ��य� बरामदी मचु�ुकाको अभाव, 
बरामदी हितयार �ितवादीबाटै बरामद भएको भ�ने 
��य�दश�को अभावसमेतबाट शकंाको भरमा 
दोषी करार गनु�  फौजदारी �याय िस�ा�तको रोहमा 
�यायोिचत नदेिखदँा यी �ितवादी टहला दास 
भ�ने ननकलाल दास त�मालाई कसरुदार ठह�याई 
३(तीन) वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी िज�ला �शासन 
काया�लयबाट भएको फैसला उ�टी गरी सफाइ 
िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०६८।२।१० मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 

सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु १७ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-१२६३, 
उ��ेषण, धनबहादुर साक� िव. �हरी �धान 
काया�लय, काठमाड�समेत

िनवेदकउपर लागेको उि�लिखत आरोपका 
स�ब�धमा िमित २०६८।२।२४ मा सोिधएको 
�प�ीकरणको जवाफमा मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
तर अ�य आरोिपत कसरु नगरकेो भनी िनज 
िनवेदकले �प�ीकरण पेस गरकेो देिख�छ । िमित 
२०६८।२।२६ मा पनु: सोिधएको �प�ीकरणको 
जवाफमा पिन िनजले अ�यिधक मादक पदाथ� सेवन 
गरी पसल तोडफोड लटुपाट गरकेो छैन, अ�जानमा 
भएको ग�तीबाट स�ुने मौका पाउ ँ भ�नेसमेतको 
�प�ीकरण पेस गरकेो पाइ�छ । िनजलाई मौकामा 
मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�थामा िनय��णमा 
िलइएको भ�ने स�ब�धमा िनजले कुनै ख�डन गन� 
सकेको देिखदँैन । िनजले ड्यटुी तोिकएको समयमा 
मादक पदाथ� सेवन नगरकेो वा आफूलाई तोिकएको 
िज�मेवारी र दािय�व अनशुासनपूव�क पालना गरकेो 
अव�थामा यसरी िनजउपर कारबाही गनु�पन� ि�थित 
नै रहदँैन । तसथ�, उि�लिखत छानिबन सिमितको 
रायसिहतको �ितवेदनसमेतबाट िनवेदकले �हरी 
िनयमावलीिवपरीतको काय� गरकेो भ�ने देिखने ।  

�हरी िनयमावली, २०४९ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ८४ को ख�ड (छ) 
मा भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी �हरी कम�चारीलाई नोकरीबाट 
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हटाउनेस�ब�धी कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
सो िनयमावलीको िनयम ८८ को (क), (ग), (ङ), 
(च) र (ज) मा िन�नअनसुारको �यव�था उ�लेख 
भएको देिख�छ ।
िनयम ८८. नोकरीबाट हटाउने वा बखा��त 

गन�: देहायका अव�थामा सजाय गन� 
अिधकारीले कुनै �हरी कम�चारीलाई 
नोकरीबाट हटाउन े वा बखा��त गन� 
स�ने छ:-
(क) अयो�यताको कारणले आ�नो 

पदीय िज�मेवारी पूरा र दािय�व पूरा 
गन� नसकेमा,

(ग) बराबर अनुशासनहीनताको काम 
गरमेा,

(ङ) आ�नो पदको िज�मवेारीअनुसार 
आचरण नगरमेा,

(च) पालोमा रहकेो अव�थामा वा 
नरहकेो अव�थामा पिन उद�को 
पोसाक लगाई कुनै मादक पदाथ� 
सवेन गरी िहडेँमा वा जथाभावी 
गरमेा,

(ज) आचरणस�ब�धी िनयमह� बराबर 
उ�लङ्घन गरमेा, 

यसबाट �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८ अनसुार मािथ उ�लेख भएका काय� 
गरमेा कुनै �हरी कम�चारीलाई सोही िनयमावलीको 
िनयम ८४ को ख�ड (छ) बमोिजम भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी 
नोकरीबाट हटाउन स�नेसमेतका कानूनी �यव�था 
रहेको देिखने । 

व�ततु: िनवेदक �हरी कम�चारी रहेकोमा 
िनजले आफूलाई खटाएको ड्यटुीमा नगई मादक 

पदाथ� सेवन गरकेोले आ�नो पदीय िज�मेवारी तथा 
दािय�व पूरा गन� नसकेको भ�ने देिख�छ । राित 
पसल खो�न लगाई मादक पदाथ� िलई सेवन गन� 
र पैसा मा�दा पसल स�चालकलाई धाकध�क� िदई 
�हरीको बद�को अनिुचत �योग गरकेो भ�नेसमेत 
देिखन आएको छ । यसरी मादक पदाथ� सेवन गरी 
होह�ला गरकेो अव�थामा प�ाउ परपेिछ िनवेदकले 
स�बि�धत मािथ�लो दजा�को �हरी अिधकारीसगँ 
वादिववाद गरी �हरी आचरणस�ब�धी िनयम 
उ�लङ्घन गरकेो भ�नेसमेत �हरी नायव 
िनरी�कको �ितवेदनबाट पिु� ह�न आएको छ । 
ड्यटुी खटाएको �थानमा नबसी रातको समयमा 
पसल खो�न लगाई मादक पदाथ� सेवन गरी होह�ला 
गद� िहडेँको अव�थामा िनय��णमा िलइएका 
िनवेदकले आफूउपर लागेको आरोपको स�ब�धमा 
सोिधएको �प�ीकरणसाथ उ� आरोपबाट 
उ�मिु� पाउने गरी �माण पेस गन� सकेको ि�थित 
देिखदँैन । िनवेदकले मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
स�ब�धमा वीर अ�पतालको िमित २०६८।१।१६ 
को परी�ण �ितवेदन पिन रहेको भ�ने दिेखने ।

तसथ�, िनवेदकउपरको आरोपका 
स�ब�धमा छानिबन गन� छानिबन सिमितसमेत 
गठन भई �ि�या प�ुयाई िनयमअनसुार �प�ीकरण 
पेस गन� लगाई िनवेदकलाई उिचत सनुवुाइको मौका 
िदइएको देिखनकुा साथै साव�जिनक सरु�ाको 
िज�मेवारी पाएको �हरी सङ्गठनको सेवाका लािग 
िनजले गरकेो कसरुको �कृित ग�भीर खालको 
देिखनसमेत आएको ि�थित ह�दँा भिव�यमा सरकारी 
सेवाको लािग अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
िन�कासन गरकेो िनण�य �हरी िनयमावली, २०४९ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ८८ तथा िनयम ८४ 
को ख�ड (छ) समेतबमोिजम कानूनस�मत नै रहेको 
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दिेखने । 
अत: उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 

�रट िनवेदक धनबहादरु साक�लाई �हरी िनयमावली, 
२०४९ (संशोधनसिहत) को िनयम ८८ को ख�ड 
(क), (ग), (ङ), (च) र (ज) अनसुारको कसरुमा सो 
िनयमावलीको िनयम ८४ को ख�ड (छ) अनसुार 
भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट हटाउने गरी महानगरीय �हरी प�रसर 
काठमाड�का �हरी उपरी�कबाट भएको िनण�य 
सदर गरी महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लयका 
�हरी नायव महािनरी�कबाट िमित २०६९।२।१० 
मा भएको िनण�य गैरकानूनी नदिेखई कानूनस�मत 
नै दिेखएकाले िनवेदकको मागबमोिजम सो िनण�य 
बदर गन� उ��ेषणसमेतको �रट जारी गनु�पन� 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर १० गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-०९६५, 
उ��ेषण / परमादेश, ड�बरबहादुर के.सी. िव. 
पि�चम �े�ीय �हरी काया�लय, पोखरासमेत

िनवेदकलाई िवभागीय कारबाहीको 
सजाय गदा� अवल�बन ग�रएको �ि�याका 
स�ब�धमा हेदा� , �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८९(१) मा �हरी िनरी�क र सोभ�दा 
मािथका �हरी कम�चारीलाई सजाय गनु�पदा� 
सजाय गन� अिधकारीले �हरी महािनरी�कको 
स�लाह िलनपुन� छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । िनयमावली�ारा ग�रएको सो �प� 
�यव�थालाई �वेि�छक वा केवल आलङ्का�रक 

�ावधानको �पमा मा� �हण गन� निम�ने 
ह�दँा �हरी िनरी�क र सोभ�दा मािथ�लो 
�हरी अिधकृतह�लाई सजाय गनु�पदा�  �हरी 
महािनरी�कको स�लाह िलएको भ�ने �प� �पले 
देिखन ुपद�छ । िनवेदक �हरी िनरी�क पदमा काय�रत 
रहेकोमा िनजलाई सजाय गनु� पूव� सोबमोिजम �हरी 
महािनरी�कको स�लाह िलइएको भ�ने देिखन 
आएको नपाउने । 

साथै, सो िनयमावलीको ८९(२) मा 
“�हरी कम�चारीलाई सजायको आदेश िदनअुिघ 
कारबाही गन� लािगएको उ�लेख गरी ह�नस�ने 
सजायसमेत खुलाई सूचना िदई िनजलाई आ�नो 
सफाइ पेस गन� मौका िदनुपन� छ । �य�तो सूचना 
िददँा लगाइएको आरोप �प� �पले िकिटएको 
ह�नुपद�छ र ��येक आरोप कुन कुरा र कारणमा 
आधा�रत छ सोसमेत खुलाउनुपन� छ । �यसपिछ 
�य�तो �हरी कम�चारीले सजाय गन� अिधकारीले 
तोिकिदएको �यादिभ� आ�नो सफाइको 
र ��तािवत सजायको स�ब�धमा िलिखत 
�प�ीकरण पेस गनु�पन� छ” भ�नेसमेत उ�लेख 
ग�रएको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
सजाय गन� अिधकारीले कुनै �हरी कम�चारीलाई 
सजाय िदनभु�दा अगािड िनजलाई लगाएको 
आरोप तथा सोको आधार र कारण �प� उ�लेख 
गरी िनजलाई ह�नस�ने सजायसमेत खलुाई सूचना 
िदई अिनवाय� �पमा �प�ीकरण पेस गन� लगाई 
सफाइको मौका �दान गनु�पन� ।

यसै स�दभ�मा सव��च अदालतबाट 
ने.का.प. २०६८, अङ्क ८, िन.नं. ८६६३ मा 
“कुनै िनण�यबाट कसैको हक अिधकारमा आघात 
पद�छ भने िनण�य गनु�पूव� सुनुवाइको मौका िदनपुन� 
कुरा अिनवाय� र �वाभािवक ह��छ । सुनुवाइको 
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मौका निदई ग�रएको िनण�यले िनण�यको �थान 
नै िलन नस�न ेह�दँा �याियक �ि�यामा वैधािनक 
मा�यता �ा� गन� नस�ने” भनी �याियक 
िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । िनवेदकलाई 
�हरी स�चार�ारा �प�ीकरण मािगएको भ�ने 
दिेख�छ । तर िनजलाई सजाय गन� अिधकारीले 
िलिखत �पमा �प�ीकरण पेस गन� लगाएको 
पाइदँैन । य�तो काय�लाई िविधवत् �पले िनजउपर 
लागेको आरोपको सूचना िदई सो आरोपको 
ख�डन गन� मौका �दान ग�रएको भनी मा�न िम�ने 
दिेखदँैन । िनवेदकको हक अिधकारमा असर प�ुने 
गरी िनण�य गनु� पूव� िनजलाई यसरी िविधवत �पले 
�प�ीकरण सोिधएको नदेिखएको अव�था ह�दँा 
िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� र िनजउपर लागेको 
आरोपको ख�डन गन� मौका नै निदइएको �याियक 
�ि�याले वैधािनक मा�यता पाउन स�ने नदेिखने । 

व�ततु: िनवेदकलाई �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८४(क) बमोिजम पिहलो 
पटक निसहत िदने गरी छानिबन सिमितले िमित 
२०६८।४।३१ मा पेस गरकेो रायको आधारमा िज�ला 
�हरी काया�लय, किपलव�तकुा �हरी उपरी�कबाट 
िनण�य भई पनुरावेदन तहबाट पिन सदर भएको 
दिेखयो । �थमत: िनवेदकको कारणले नै म�ुाका 
सा�ीह� अदालतमा बकप�का लािग उपि�थत 
नभएको भ�ने �प� ख�ुन आएको देिखएन । 
साथै, �हरी िनरी�क रहेका �रट िनवेदकलाई 
सजाय गन�का लािग �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८९(१) बमोिजम �हरी महािनरी�कको 
स�लाह िलएर सजाय गनु�पन�मा �य�तो गरकेो पिन 
पाइएन । �यसैगरी, �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८९(२) अनसुार सजाय गन� अिधकारीले 
रीतपूव�क �प�ीकरण नै नमागी िनवेदकलाई 

सफाइको मौका निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत निसहतको सजाय िदने गरी 
िनण�य भएको देिखयो । तसथ�, �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८९(१) र (२) �ारा तोिकएको 
काय�िविधसमेतको पालना नै नगरी भएको उ� 
िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
रहेकोसमेत देिखदँा कानूनस�मत् नभएकाले सदर 
कायम रहन स�ने नदेिखने । 

अत: उि�लिखत आधार, कारण 
तथा �याियक िस�ा�तसमेतबाट �रट िनवेदक 
ड�बरबहादरु के.सी. लाई �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८४(क) बमोिजम पिहलो पटक निसहत 
िदने गरी िज�ला �हरी काया�लय, किपलव�तकुा 
�हरी उपरी�कबाट िमित २०६८।८।२० मा भएको 
िनण�य सदर गरी पि�चम �े�ीय �हरी काया�लय, 
पोखराका �हरी नायव महािनरी�कबाट िमित 
२०६९।६।१७ मा भएको िनण�य कानूनस�मत 
नदिेखएकाले िनवेदकको मागबमोिजम उ� 
िनण�यह� र सो िनण�यका आधारमा भएको 
प�ाचारसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै, सो िनण�यका आधारमा स�बि�धत 
�हरी काया�लयह�को अिभलेखमा जनाउन 
पठाएको अिभलेख हटाउन ुहटाउन लगाउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर 
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १० गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०१७५, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िनमा िघिसङ

अपाङ्ग नाबािलकालाई जबरज�ती 
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करणी गरकेोमा जबरज�ती करणी महलको ३क नं. 
बमोिजम थप सजाय नगरकेाले सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइयो । जबरज�ती  
करणीको ३(२) नं. र ऐ. को १० नं. बमोिजमको 
अिभयोग दाबी पिु� भई सो कसरुमा सजाय भई 
सोउपर �ितवादीले कसरु �वीकार गरी बसेकाले 
सोतफ�  थप िववेचना गनु�पन� आव�यकता परने । 
अब ऐ. को ३क नं. बमोिजम थप सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�  जबरज�ती 
करणीको ३क नं. मा मिहलालाई सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गन� वा गभ�वती, अस� वा 
अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती करणी गन�लाई 
यस महलमा लेिखएको सजायमा थप पाँच वष� कैद 
गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइने । 

अपाङ्गको संर�ण तथा क�याण गन� 
�योजनको लािग िवधाियकाले अपाङ्ग संर�ण 
तथा क�याण ऐन, २०३९ को �यव�था गरी 
लाग ु भएको पाइ�छ । सो ऐनको दफा २ (क) मा 
अपाङ्गको प�रभाषा गरकेो छ । जसमा “अपाङ्ग” 
भ�नाले  सामा�य दैिनकचया� गन� शारी�रक वा 
मानिसक तवरले असमथ� वा अस�म भएको नेपाली 
नाग�रकलाई स�झनुपछ�  । सो श�दले कानो, अ�धो,  
बिहरो,  लाटो,  लठे�ो,  लुलो,  कँुजो,  लङ्गडो, 
खोर�डो,  डँुडो  वा  सु�त मनि�थित भएको 
�यि�लाई समेत जनाउँछ भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । यसबाट अपाङ्ग भ�ने श�दले कानो, 
अ�धो, बिहरो, लाटो, लठे�ो, ललुो, कुजो, लङ्गडो, 
खोर�डो घगेु वा स�ुत मनि�थित भएको �यि� लाटो 
जनाउछँ भ�ने �यव�था भएको पाइयो । �यसैगरी 
अपाङ्ग संर�ण तथा क�याण िनयमावली, २०५१ 
को िनयम ५ ले कुनै �यि� अपाङ्ग हो वा होइन भनी 
पिहचान गन� र भएमा क�तो �कारको अपाङ्ग हो 

भनी प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । सो स�दभ�मा िनयम 
५ को �यव�था हेदा�  प�रचयप�  �दान  गन� स�नेः 
समाज क�याण अिधकृतले अपाङ्गलाई ऐन तथा 
यस िनयमावलीबमोिजम सुिवधा िदने �योजनको 
लािग म��ालयले तोिकिदएबमोिजमको ढाँचामा 
प�रचयप� �दान गन� स�ने छ भ�ने �यव�था 
भइरहेको देिखयो । उि�लिखत प�रभाषाबाट 
अपाङ्गको िनधा�रण िचिक�साशा�का सव�मा�य 
िस�ा�त र सोहीबमोिजमका प�र�े�यमा िनधा�रण 
ग�रएको मापद�डको आधारमा िनि�त ग�रएको 
पाइ�छ । कुनै �यि� अपाङ्ग हो, होइन भ�ने 
कुराको िनण�य नेपाल सरकारबाट यस �योजनको 
लािग तोिकएको वा गठन ग�रएको िचिक�सक वा 
सिमितको िनण�य नै आिधका�रक ह�ने छ भ�ने 
�यव�था ग�रएको पाइने । 

उि�लिखत कानूनी �यव�था रहेको 
स�दभ�मा ��ततु म�ुाको त�य हेनु�पन� देिखयो । वादी 
नेपाल सरकारले पनुरावेदन िजिकर िलदँा पीिडता 
अपाङ्ग भएको भनी िजिकर रहेको, �ितवादीले 
समेत पीिडता अपाङ्ग रहेको �वीकार गरकेा, 
अदालतबाट बिुझएक� गाय�ीले समेत पीिडत 
अपाङ्ग हो भनी बकप� गरकेो अव�था रहेको 
छ । पीिडत अपाङ्ग रहे पिन अपाङ्गस�ब�धी ऐन, 
कानूनले तोकेबमोिजम पीिडतको आिधका�रक 
अपाङ्गको प�रचय प� रहेको छ भनी िजिकर 
िलनसकेको दिेखदँैन । के क�तो अपाङ्ग हो भनी 
कानूनले तोकेबमोिजम प�रभािषत नगरी हचवुाको 
भरमा फलानोले अपाङ्ग भनेको छ, �वीकार गरकेो 
छ भनी दाबी िलन ु मा� पया�� ह�दँैन । कुनै त�य 
ह�न ु र सो त�यलाई कानूनले मा�यता िदन ुअलग 
कुरा हो । पीिडतले अपाङ्ग भ�न ुर सो अपाङ्गको 
स�ब�धमा कानूनबमोिजमको िनकायले मा�यता 
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िदएर अपाङ्गताको �माण-प� �ा� नगरसे�म 
वा सोको पिु� ह�ने आिधका�रक �माण प� पेस 
नगरसे�म अपाङ्गको िजिकर िलदँैमा सोलाई 
अपाङ्ग भनी मा�यता िदन अपाङ्गस�ब�धी 
कानूनको रोहमा �यायोिचत देिखन आएन । यसबाट 
पीिडत अपाङ्ग भएको भनी दाबी िलनेले नै �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम सोको पिु� 
गनु�पन� पिन देिखन आउने ।

पीिडता अपाङ्ग भएको भनी िजिकर 
िलएको स�दभ�मा अपाङ्ग नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर अपराध भएकोमा 
सोको संवेदनशीलतालाई म�यनजर गरी 
दाबीबमोिजम पीिडत कानूनी �पमा अपाङ्ग ह�न्, 
होइनन् ? परी�ण गराई पेस गनु�  भनी पनुरावेदन 
सरकारी विकल काया�लयलाई आदेश पिन गरकेो 
पाइ�छ । सोबमोिजम प�ाचार गदा�समेत पीिडतलाई 
परी�ण गराई पेस गन� सकेको त�य िमिसलबाट 
दिेखन आउदँैन । स�ुको �वा��य परी�णमा 
पिन पीिडताको जबरज�ती करणीस�ब�धी अ�य 
िववरण खलुाई अपाङ्गको बारमेा खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । पीिडत अपाङ्ग ह�न् होइनन् भनी 
आिधका�रक �पमा प�रभािषत गन� िनकायबाट 
आिधका�रक �पमा कसैले भनेको वा उ�लेख 
गरकेो आिधका�रक �माण पेस ह�न सकेको पाइएन । 
भौितक �माणको अभावमा मौिखक �पमा अपाङ्ग 
हो भनी भनेकै आधारमा अपाङ्गको मा�यता िदएर 
जबरज�ती करणीको ३क नं. बमोिजमको थप सजाय 
गन� अपाङ्गस�ब�धी कानूनीको रोहमा �यायोिचत 
दिेखएन । उि�लिखत त�य र िववेचनाबाट 
अपाङ्गस�ब�धी आिधका�रक �माण प�को 
अभावमा जबरज�ती करणीको ३क को दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 

नै देिखने । 
तसथ�, मािथ उि�लिखत त�य, कानून, 

िववेिचत आधार कारणबाट पीिडत अपाङ्ग ह�न् भ�ने 
आिधका�रक �माण प�को अभावमा जबरज�ती  
करणीको ३क नं. बमोिजम थप सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०६९।८।२० को 
फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: देबीमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु १४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०५३७, �ितषेध 
/ परमादेश, भरतमणी जङ्गम िव. भूिमसुधार तथा 
�यव�था म��ालय, िसहंदरबारसमेत

गठुी सं�थानले िविभ�न राज गठुी, छुट 
गठुी र िनजी गठुीको ज�गा जिमन रकैरमा प�रणत 
भई अ�य कोषमा �ा� भएको रकम खच� गन� 
अिधकारमा ०६९-WS-००२१ को िवचाराधीन 
म�ुामा असर पन� गरी गठुी ऐन सशंोधन ह�न लागेको 
आशकंा भएकाले रोिकपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन 
िजिकर रहेको देिख�छ । सो स�दभ�मा हेदा� , गठुी 
सं�थान ऐन, २०३३ को दफा १६(२) १७(२) र 
१९ र गठुी सं�थानको �वािम�वमा रहेका िविभ�न 
गठुी तैनाथी ज�गामा िनजी लगानीमा प�रयोजना 
काया��वयन गन�स�ब�धी िसलब�दी ��ताव आ�ान 
ग�रएको िमित २०६९।१।२३ को सूचनासमेत 
खारजे गरी पाउन ०६९-WS-००२१ र ०६९-
WS-००३६ को �रट दता�  भई सोमा अ�त�रम 
आदेशसमेत जारी भई हाल सवंैधािनक इजलासमा 
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िवचाराधीन रहेको देिख�छ । िनवेदकको िनवेदन 
लेखबाटै िनजले उठाएको िवषयव�त ु संवैधािनक 
इजलासमा िवचाराधीन रहेको �वीकार गरी ��ततु 
�रट दता� गन� आएको देिखयो । अ�य कोषमा ज�मा 
भएको रकम गठुी सं�थान ऐनमा भएको संशोधनको 
��तावबाट सो रकम खच� गन� पाउने अिधकार भूिम 
सधुार म��ालयमा जाने भनी काि�तपरु पि�कामा 
�कािशत समाचारअनसुार िनवेदकलाई आशंका 
लागेको भ�ने दिेख�छ । ��ततु �रटमा िनवेदकले 
उ�लेख गरबेाहेक अ�य �माणले अ�य कोष भूिम 
सधुार म��ालयको अधीनमा जाने भ�ने नदिेखने ।

िनवेदकको िनवेदन दाबीबमोिजम पिन 
अ�य कोषमा भएको रकम खच� गन� अिधकार भूिम 
सधुार तथा �यव�था म��ालयमा गइसकेको भ�ने 
दिेखदँैन । गठुी सं�थानस�ब�धी कानूनमा के क�तो 
संशोधन, प�रमाज�न आव�यक पन� भ�ने कुरा 
िवधाियक� अिधकारको िवषय देिख�छ । संिवधानको 
धारा २९०(१) मा मूलभूत असर नपन� गरी क�तो 
कानून आव�यक छ भ�ने कुरा िनता�त साव�भौम 
संसद ्को अनभूुतको िवषय हो । सो स�ब�धमा 
सरोकारवाला िनकायिबच आव�यक र उपय�ु 
छलफल गरी उपय�ु कानून िनमा�ण गन� बाटो बाकँ� नै 
दिेख�छ । हाल गठुीस�ब�धी कानूनमा 
संिवधानबमोिजम समयानकूुल सधुारको लािग 
स�ब� िनकायमा �ारि�भक छलफलस�म भएको 
दिेख�छ । छलफलको �ममा रहेको िवषयलाई 
कानून िनमा�ण ह�नै लागे ज�तो पूवा�नमुान र 
आशंका गरी �ारि�भक चरणमा नै ह�त�ेप गनु�  
शि� पथृक�करणको िस�ा�तको �ितकूल ह�न 
जा�छ । सङ्घीय ससंद ्ले नेपालको सिंवधान 
�ितकूल ह�ने गरी गठुीस�ब�धी कानून िनमा�ण गरकेो 
दिेखए �याियक पनुरावलोकनको मा�यम�ारा 

�याियक परी�ण ह�न स�ने कानूनी तथा संवैधािनक 
�यव�था रहेकै देिखने ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट पिन 
मठ मि�दरलगायत गठुीह�को रकम िहनािमना गन� 
मनसाय छैन भ�ने �ितब�ता जनाएको अव�था 
छ । अ�यकोषमा ज�मा भएको रकम गठुीकै 
भएको र सो रकम धािम�क, सां�कृितक स�पदाको 
िनमा�ण, िजण��ार तथा मम�त स�भारमा खच� गरी 
गठुीको मम�अन�ुप धम� सं�कृितलाई नै जगेना� गन� 
संवैधािनक �यव�थाअन�ुप नै कानून िनमा�णको 
�ि�यामा रहेको िवषय हो भनी �वीकार गरकेो 
अव�था देिखने ।

िनवेदकले ��ततु म�ुामा आफूले 
साव�जिनक सरोकारका िवषय बनाई दईु दशकदेिख 
�याय िन�पण गन� सहयोगीको भूिमका िनवा�ह गद� 
आएको छु भ�ने िजिकर गरी ��ततु िनवेदन िलएर 
आएको देिखयो । साव�जिनक सरोकारको िनवेदन 
िलएर अदालतमा आउने कुनै पिन िनवेदकलाई 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
४२ ले केही दािय�व स�ुपेको पिन छ । सो दािय�व 
पूरा गनु�  िनजको कत��य पिन हो । उ� िनयमावलीमा 
भएको िनयम ४२ को �यव�था हेदा� िनवेदकले 
अदालतलाई सहयोग गनु�पन�ः (१) काबुबािहरको 
प�रि�थित परकेोमा बाहेक साव�जिनक हक वा 
सरोकारको िववादको सुनुवाइको ��येक चरणमा 
िनवेदक उपि�थत भई अदालतको आदेशबमोिजम 
बहस पैरवीलगायतका काय� गनु� गराउनुपन� 
छ । (२) िनवेदकले दता�  गराएको साव�जिनक 
हक वा सरोकारको िववादको  िवषयमा िनर�तर 
अ�ययन अनुस�धान गरी िववाद िन�पण गन� 
अदालतलाई हरस�भव सहयोग पु�याउनुपन� छ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । तर िनवेदकलाई 
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यस अदालतबाट िमित २०७४।६।४ को पेसी 
तारखे तोकेकोमा उ� पेसी तारखे गजुारी बसेको 
दिेख�छ । सिंवधान�ारा �द� मौिलक हक �प� 
�पमा हनन ह�न गएको ि�थितमा सो रो�नको 
लािग �भावकारी उपचारको लािग साव�जिनक 
सरोकारको िववाद र संवैधािनक उपचारको हकको 
क�पना ग�रएको ह�दँा सोको िन�पणको लािग यस 
�कारका �रटह� अदालत �वेश पिन गनु�पछ�  । 
साथै उ� िनयमावलीको कानूनी �यव�थाअनसुार 
िनवेदकले पिन अदालतलाई हरस�भव सहयोग 
प�ुयाउन ुपन� कत��य पिन रहेको देिखयो ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार कारणको 
आधारमा आशकंाको आधारमा �रट जारी ह�न 
नस�ने ह�दँा �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-११११, दूिषत िलखत 
दता�  बदर दता�, सुवास ितमि�सना िव. सािव�ी 
ितमि�सनासमेत

वादीले दूिषत िलखतको दता�  बदरको दाबी 
िलएर िफराद गरकेो िक.नं. १८४१ को �े�फल ०-३-
३-२ ज�गा यी पनुरावेदक वादीको आमा �ितवादी 
सािव�ी ितमि�सनाले र भेषराज �यौपानेले सयं�ु 
�पमा नर�े� िव�म राणाबाट िमित २०५३।१०।२३ 
मा र.नं.४८८९ बाट ख�रद ग�रिलएको देिखन 
आउछँ । उ� ज�गा भेषराज �यौपानेको हक 
िह�साजित र�नकाजी महज�नलाई िब�� गरकेो 
दिेख�छ । �यसपिछ सो ज�गा सािव�ी ितमि�सना 
र र�नकाजी महज�नको सयं�ु हक िह�साको 

ज�गा दिेख�छ । �ितवादी सािव�ी ितमि�सनाको 
हक िह�सा भएको भागजित िनजले आ�नो 
हक िह�सा िब�� गन� र�नकाजी महज�नलाई 
अिधकृत वारसे मकुरर गरबेमोिजम र�नकाजी 
महज�नले �ितवादीम�ये जजुकुाजी महज�नलाई 
र.नं. १०८३९ बाट िमित २०६१।१०।२६ 
मा रिज��ेसन पा�रत गरी हक छािडिदएको 
देिख�छ । उ� अिधकृत वारसेनामा ह�दँाको 
अव�थामा अिधकृत वारसे ग�रिदने यी पनुरावेदन 
वादीको आमा सािव�ी ितमि�सनाले िनजको 
एकाघरका बाब ु िशवराम ितमि�सना र उमेर 
पगेुका दाज ु सदुन ितमि�सनालाई सा�ी राखेको 
देिख�छ । यस समयमा यी पनुरावेदकको उमेर 
१५ वष� ९ मिहनाको देिख�छ । ज�गा िब�� 
ह�दँाको अव�थामा यी पनुरावेदकसमेत एक 
अिंशयार भएकोमा आमाको नाउकँो ज�गा दाज ु
र बाब ु सा�ी बसेर भएको हक ह�ता�तरण गदा�  
यी पनुरावेदकलाई अंश हकबाट वि�चत गराउने 
उ�े�य राखी िब�� िवतरण भएको होला भ�ने 
िव�सनीय आधार देिखदँैन । अशं हकबाट 
वि�चत गराउने उ�े�य राखी िब�� गरकेा ह�न् 
दाबीबमोिजमको �माण गजुान� सकेको पिन 
पाइदँैन । अिधकृत वारसेनामाको कागज ह�दँाको 
अव�थामा एकासगोलमा रहेको दिेखएको 
अव�थामा आफू अ�य अिंशयारसगँ अलग रहेको 
भ�ने देिखदँैन र सोबमोिजमको कुनै िजिकर पिन 
रहेको नदेिखने ।

सािव�ी ितमि�सनाले अिधकृत 
वारसेनामाको कागज िमित २०६१।१०।६ मा 
गरकेो देिख�छ । सो समयमा यी पनुरावेदक १५ 
वष� ९ मिहनाको देिख�छ । िमित २०६७।२।१९ 
मा ��ततु म�ुाको िफराद प� दता�  गदा�  २१ वष�को 
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उ�लेख गरी िफराद दायर गरकेो दिेख�छ । अदालती 
ब�दोब�तको ४० नं. बमोिजम िनजको उमेर पगेुको 
िमितबाट कानूनबमोिजमको हद�यादिभ� िफराद 
दायर गनु�पन�मा कानूनबमोिजम िफराद दायर गन� 
हद�याद स�ु भएको ५ वष�पिछ मा� आएर िफराद 
गरकेो देिखन आयो । तसथ�, िमित २०६१।१०।२६ 
को िलखतलाई म.ुऐन, अदालती ब�दोब�तको ४० 
नं. र लेनदेन �यवहारको १० नं. बमोिजमको हद�याद 
नघाई दायर भएको िफराद प�को त�यिभ� �वेश 
गनु�  नपन�मा �वेश गरी दाबीबमोिजम फैसला गरकेो 
स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
मनािसब नै देिखन आउने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था तथा आधार कारणबाट अदालती 
ब�दोब�तको ४० नं. को हद�याद नघाई दायर 
भएको िफराद अदालती ब�दोब�तको १८० 
नं. बमोिजम खारजे गनु�पन�मा दाबी प�ुने ठहर 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।७।२२ को फैसला उ�टी गरी िफराद 
खारजे गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९।१०।२२ को फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: रािधका घोरासाइने 
इित संवत् २०७४ साल चै� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७२-CI-०२००, हालैको 
बकसप� िलखत दता�  बदर, रमरितयादेवी कुिम�न 
िव. जयपितदेवी कुिम�न

िववािदत िक.नं.१३३ को ज�गाको 

स�ब�धमा हेदा� , िमित २०२६।१।१७ को 
आदेशबमोिजम बाब ु धनराजको नाउबँाट आमा 
कुसमुीदेवीले उ� ज�गा आ�नो नाउमँा �े�ता 
कायम गरकेो भनी वादीले िफरादमा �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । आमा कुसमुीदेवी कुिम�नबाट 
पिन िवप�ी जयपितले मालपोत काया�लय 
पसा�बाट र.नं.३८०७ िमित २०४५।१।२७ मा 
हालैदेिखको बकसप� िलखत पा�रत गराई िलएको 
भनी वादीले सो िलखत बदर गन� माग गरकेो 
देिख�छ । कुसमुीदवेीले जयपितदेवीलाई उ� 
बकसप� पा�रत ग�रिदएप�चात् िमित २०४९।६।२५ 
मा र.नं. ११४४ बाट िक�ाकाट गरी िक.नं. ५८१ 
दरुपितदेवी त�मीनलाई‚ बाकँ� िक.नं.५८२ को ज�गा 
र.नं. ४९२५ बाट िमित २०५०।१।२३ मा रामच�� 
महतो था�समेतलाई गरी िविभ�न �यि�ह�लाई 
िविभ�न िमितमा उ� ज�गा हक ह�ता�तरण भएको 
भ�ने िमिसल सामेल रहेको �लट रिज��र उतारको 
�ितिलपीबाट देिख�छ । यसरी वादीले अपतुाली 
हक कायम गराइपाउ ँभनी २०५५ सालको दे.नं. 
१६९६ को िफराद दायर गनु� पूव� नै सो ज�गा बाब ु
धनराजको नाउबँाट कुसमुीदवेीको नाउमँा हक 
ह�ता�तरण भएको र कुसमुीदवेीले समेत �ितवादी 
छोरी जयपितदेवीलाई हालैको बकसप� ग�रिदएको 
भ�ने दिेखयो । साथै, िनज जयपितदेवीका नाउमँा 
आएप�चात् उ� ज�गा िक�ाकाट गरी िविभ�न 
�यि�ह�को नाउमँा हकह�ता�तरण भएकोसमेत 
देिखन आउने । 

�यसैगरी, उ� दे.नं. १६९६ को म�ुामा 
पसा� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला हेदा�, 
वादी दाबीबमोिजम वादीको बाब ु धनराज कुम�को 
नाममा रहेको िक.नं. १३३ को ज�गाको आधा 
अपतुाली हक कायम भई वादीको नाममा दता�  ह�ने 
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भनी फैसला भएको दिेख�छ । सो म�ुाका �ितवादी 
जयपितदेवीले वादीले दाबी िलएको उ� ज�गा हक 
ह�ता�तरण भइसकेको भ�ने बेहोरा उजागर गरी 
वा�तिवक त�य खलुाई �ितउ�र िदएको भ�ने 
ख�ुन आएको देिखदँनै । साथै, वादीले उ� दे.नं. 
१६९६ को अपतुाली हक कायम म�ुा दायर गरकेो 
समयमा दाबीको स�पि�को �े�ता िनजको बाब ु
धनराजको नाममा कायमै िथयो भनी यस म�ुामा 
दाबी िलन र सो कुराको पिु� गन� सकेको अव�था 
रहेको पिन नदेिखने । 

व�ततु: पनुरावेदक वादीले उ� दे.नं. 
१६९६ को अपतुाली हक कायम म�ुामा भएको 
फैसला पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०५७।१०।२६ मा स�ु सदर भई सो फैसला 
अि�तम भएकोमा ज�गाधनी �माणप� पाउ ँ भनी 
िमित २०६५।११।१५ मा आएर िनवेदन गरकेो 
भ�ने देिखयो । �यसप�चात् मा�ै दाबीको ज�गा 
हक ह�ता�तरण भइसकेको थाहा पाएको भनी 
��ततु म�ुाको िफराद दायर गरकेो ि�थित देिखन 
आएकाले वादीले समयमै वा�तिवक �याय �ाि�का 
लािग सफाहात िलई अदालत �वेश गरकेो भ�ने 
दिेखएन । �ितवादीले पिन आफूले �ा� गरकेो 
िववािदत ज�गा हक ह�ता�तरणसमेत ग�रसकेको 
अव�थामा सो कुराको �ितउ�र िफराई 
अदालतलाई �याियक िन�कष�मा प�ुन सहयोग 
गरकेो पाइएन । फल�व�प उ� दे.नं. १६९६ को 
अपतुाली हक कायम म�ुामा फैसला ह�न पगेुको 
भ�ने त�य दिेखन आउने । 

अपतुाली पन� �यि�बाट आफू जीिवत 
छँदै आ�नो जीवनकाल रहेकै अव�थामा िववािदत 
िक.नं.१३३ को ज�गा आ�नो छोरी अथा�त् �ितवादी 
जयपितदेवीलाई ०४५ सालमा नै हक ह�ता�तरण 

ग�रसकेको पाइ�छ । �वयम् अपतुाली पन� �यि�ले 
हक ह�ता�तरण ग�रसकेको स�पि�मा िनजको हक 
समा� भइसकेको ह��छ । अपतुाली पन� �यि�को 
िविधवत् हक मौजदुा रहेको अव�था भएमा सो 
स�पि�मा अपतुाली खान पाउने �यि�ले हकदाबी 
गन� पाउने, िम�ने ि�थित रह�छ । जसको अपतुाली 
परकेो हो िनजैको हक नरहेको स�पि�मा िनजको 
शेषपिछ अपतुाली खान पाउनेको हक िसज�ना ह�न 
स�दैन । तसथ�, वा�तिवक त�य उजागर नै नगरी 
सफाहात िलई अदालत �वेश नगरी उ� अपतुाली 
हक कायम म�ुाको फैसला गराएको ि�थित देिखनकुा 
साथै िफराद दाबीअनसुार अपतुाली हक कायम 
ह�ने ठहर भएको म�ुाको फैसलाबमोिजम सो म�ुा 
पनु�भ�दा क�रब १० वष�अगावै अपतुाली पन� �यि� 
�व. कुसमुीदेवीबाट �ितवादी जयपितदवेीलाई 
हक ह�ता�तरण गरी पा�रत भइसकेको दाबीको 
िलखत ��ततु म�ुाको रोहबाट बदर ह�नस�ने 
अव�थासमेत नरहेकाले वादी दाबी प�ुन नस�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला 
अ�यथा नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पसा� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७०।१।२२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १२ गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७०-CI-११९६,  घर भ�काई 
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ज�गा टहरा िखचोला चलन, अकलुमहरा िव. 
हो�रलभगत महरा चमार

पनुरावेदक वादीले बकसप� �ा� 
गनु�अिघ वादीका दाता िनस�रया चमैनले िमित 
२०५३।३।३१ मा िक.नं. २२ को ०-०-३ धरु 
ज�गामा फुसको घर बनाई बसोबास गरी आएको 
र सो ऐलानी ज�गा न�बरी कायम गरी ज�गाधनी 
पजुा� पाउ ँभनी मालपोत काया�लय बारामा िनवेदन 
िदएको देिख�छ । त�प�ात् उ� िनवेदनमा मालपोत 
काया�लय बाराबाट कारबाही ह�दँा �ितवादीले समेत 
सोही ज�गामा भोग बसोबास गरकेो भनी दाबी 
दखेाई िक.नं. २२ को ०-०-३ धरु ज�गाबाहेक अ� 
ज�गा मेरा नाउमँा दता�  ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीले 
िमित २०५३।५।५ मा मालपोत काया�लय बारामा 
िनवेदन िदएको देिख�छ । मालपोत काया�लय 
बाराबाट िमित २०५३।५।१३ मा �थलगत सज�िमन 
बझेुको दिेखयो । सो सज�िमन मचु�ुकामा िक.नं. 
२२ मा िनस�रया चमैन र �ितवादी हो�रल भगत 
महरा चमारको मा� घर रहेको भनी उ�लेख गरकेो 
दिेखयो । उ� सज�िमन मचु�ुकामा िनस�रया चमैन र 
�ितवादी हो�रत भगत महरा चमार रोहबरमा बसेको 
दिेखयो । अतः उ� सज�िमन मचु�ुकासमेतका 
�माणलाई �ि�गत गदा�  २०५३ सालमा नै 
िववािदत �थानमा �ितवादी हो�रल भगत महराको 
घर बसोबास भोग रहेको भ�ने स�माण पिु� ह�न 
आयो । सो त�यलाई वादीका दातासमेतले �वीकार 
गरकेो देिख�छ । यस अव�थामा वादीले २०६८ 
सालमा हालैको बकसप� �ा� गरपेिछ �ितवादीले 
सो �थानमा घर बनाएको भ�ने वादीको िफराद 
दाबीमा स�यता देिखएन भने सो भनाइ औिच�यपूण� 
र सा�दिभ�क पिन ह�न नआउने । 

यसबाट पनुरावेदक वादीको िक.नं. २२ 

को ०-०-३ धरु ज�गास�ममा घर बसोबास रहेको 
�मािणत रहेको िफ�डबकुबाट देिखएको छ । उ� 
िक.नं. २२ को ज�गा ऐलानी �कृितको देिख�छ । 
सो ऐलानी ज�गामा िक.नं.२२ को ०-०-३ धरुस�म 
िफ�डबकुबाट पनुरावेदक वादीको भोग �मािणत 
भएको देिखयो । सो िक.नं.२२ को ०-०-३ धरुमा 
बनेको घरस�म मा� वादीले बकसप� पाएको 
अव�थामा सो िक.नं.२२ को ऐलानी ज�गाको परु ै
ज�गामा वादीको हकभोग तथा �वािम�व ह�ने ि�थित 
नै दिेखएन । ज�गाको हक �वािम�व �थािपत ह�न 
कानूनबमोिजमको दता� �े�ता, िफ�डबकु, नापीका 
न�सा तथा अ�य आिधका�रक िलखत तथा 
भोगािधकारसमेतलाई मा�नपुन� ह��छ । पनुरावेदक 
वादीले बकसप�को िलखतबाट िक.नं.२२ 
को ०-०-३ ज�गास�म �ा� गरकेोले िनजको 
कानूनबमोिजमको ०-०-३ धरु ज�गास�ममा हक 
�वािम�व �थािपत ह�ने देिखने । 

पनुरावेदक वादीले िक.नं. २२ को ज�गामा 
पूव�तफ� बाट ०-०-१२ ज�गामा फुसको छानो 
भएको घर बनाई �ितवादीले क�जा िखचोला 
गरकेो भनी दाबी िलए तापिन दाबी िलदँमैा दाबी 
�मािणत ह�ने होइन । सो दाबी �मािणत गन� भार 
वादीउपर नै ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२६ ले "देवानी म�ुामा आ�नो दाबी �मािणत 
गन� भार वादीको ह�न ेछ" भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । वादीले दाबीअनसुार िक.नं. २२ 
को ज�गामा पूव�तफ� बाट ०-०-१२ ज�गामा फुसको 
छानो भएको घर बनाई �ितवादीले क�जा िखचोला 
गरकेो हो भ�ने कुराको व�तिुन� �माण पेस गरी 
प�ुट्याई ं गन�सकेको देिखन आएन । िक.नं. २२ 
को ज�गामा �ितवादीले क�जा गरी घर बनाएको 
भ�नलाई �यसको आधार �माणसिहत �थािपत गन� 
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स�नपुछ�  । वादीले स�ु िफराद दायर गदा� िक.नं. 
२२ को ज�गाको �े�फल ०-१-६ भए पिन नापीको 
भूलले ०-०-३ लेिखएको हो भनी दाबी िलए तापिन 
सो कुरा �माणबाट पिु�समेत भएको नदिेखने ।

दता�  �े�ता, न�सा मचु�ुका, िफ�डबकु 
तथा सज�िमन मचु�ुकासमेतका �माणबाट 
िक.नं.२२ को ०-०-३ धरुबाहेकका अ�य ज�गामा 
पनुरावेदक वादीको हक भोग तथा �वािम�व रहेको 
भ�ने पिु� नह�दँा �ितवादीले दाबीअनसुारको 
ज�गामा घर बनाई क�जा िखचोला गरकेो भनी 
िन�कष�मा प�ुन ु�यायोिचत ह�न स�दनै । त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब ह�न 
नआउने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट वादी 
दाबी नप�ुने ठहर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७०।११।२६ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असोज ३० गते रोज ५ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-CI-१०९९, उ��ेषण / 
िनषेधा�ा, उ�च मा�यिमक िव�ालय व�तीपुर, 
लहान िव. च�दे�वर साह

��यथ� िनवेदकले अिभभावकको नाम 
�कािशत सूचीमा आ�नो नाम नभएको िवषयलाई 
िलएर आ�नी छोरी िव�ालयको क�ा ७ (रोल 
नं.६०) मा अ�ययनरत रहेको सो कुरा ढाकछोप 
गरी अिभभावक सूचीमा नाम नराखी जानकारीस�म 
नगराई िमलेमतोमा िमित २०७१।११।९ मा 

अवैध �पमा िव�ालय �यव�थापन सिमित गठन 
गरकेोले बदर ग�रपाउ ँभनी िमित २०७२।१२।१० 
मा िज�ला िश�ा सिमितमा िनवेदन गरकेोसमेत 
देिखएको छ । आफू अिभभावक रहेको िव�ालयको 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनवा�चनमा भाग 
िलन पाउन ुअिभभावकको अिधकार हो । ��यथ� 
िनवेदकलाई िव�ालयको �यव�थापन सिमितको 
िनवा�चनमा नै सहभागी नगराउने िनयत रहेको 
देिखने ।

िव�ालय राजनीितक गन� �थान नभई 
िव�ा आज�न गन� पिव� मि�दर हो । आ�नो 
�वाथ�का कारण िव�ालयको शैि�क वातावरणमा 
�ितकूल असर पनु�  ह�दँैन । �व�छ वातावरणमा 
पढ्न पाउनपुन� िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ�को 
अिधकार हो । कानून�ारा �थािपत िनकायह�को 
हरके ि�याकलाप कानूनबमोिजम नै पारदश� 
ह�नपुन� । 

िनवेदक मागबमोिजम िमित २०७१।११।९ 
र िमित २०७१।१२।२ मा भएको िव�ालय 
�यव�थापन सिमित गठनस�ब�धी िनण�यह� 
र उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने, उ� िमितमा 
गठन भएको भिनएको िव�ालय �यव�थापन 
सिमितबाट कुनै काम नगनु� , नगराउन,ु गन� 
नलगाउन ु भनी िनषेधा�ाको आदेश र िनवेदकले 
िमित २०७१।१२।१० मा िदएको द.नं.७७९७ को 
िनवेदन काया��वयन गनु� , गराउन ुभ�ने परमादशेको 
आदेश िवप�ीह�का नाममा जारी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको आदशे अ�यथा 
देिखएन । तथािप, िनवेदकले िमित २०७१।११।९ 
र िमित २०७१।१२।२ मा गठन भएको िव�ालय 
�यव�थापन सिमित उ��ेषणको आदेशले बदर 
माग गरकेो, िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(५) 
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मा िव�ालय �यव�थापन सिमितमा छािनएका वा 
मनोिनत भएका अ�य� र सद�यको पदाविध ३ 
वष�को ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था दिेखदँा ��ततु 
पनुरावेदन प�को औिच�य समा� भइसकेको 
दिेखने । 

अतः िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण, 
िनषेधा�ा र परमादशेको आदेश जारी ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िमित २०७२।३।६ 
को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु 
पनुरावेदन प�को औिच�यसमेत समा� भइसकेको 
दिेखएको ह�दँा पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: मदन�साद पराजलुी
क��यटुर: रािधका घोरासाइने 
इित सवंत् २०७७ साल असार २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७६-WH-०१४६, 
ब�दी��य�ीकरण, िव�णु�साद नेपाल िव. उ�च 
अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत

मधसुदुन परुी वादी यशोदा कमा�चाय� �े� 
�ितवादी भएको ०७५-CP-०५१७ को लेनदेन 
म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको तथा 
वादी यशोदा कमा�चाय� �ितवादी मधसुदुन परुीसमेत 
भएको ०७५-CR-००४१ को िकत� म�ुा �प�देही 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
दिेख�छ । यी दवैु म�ुामा िनवेदक िव�ण�ुसाद नेपाल 
म�ुाका स�दभ�मा वारसेको �पमा �ितिनिध�व गन� 
�यि� ह�न् भ�ने त�य िमिसलबाट देिखएको छ । 
िनज िववािदत कारोबारका कारणी �यि� ह�न् भ�ने 

त�य ��ततु ह�न आएको दिेखदँैन । काठमाड� 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको लेनदेन 
म�ुाको मूल �माण िलखतको िवषयलाई िलएर 
यशोदा कमा�चाय�ले मधसुदुन परुी, िव�ण�ुसाद 
नेपालसमेतउपर िज�ला �हरी काया�लय 
�प�देहीमा सङ्गिठत ठगी अपराध म�ुाको जाहेरी 
दखा��त िमित २०७६/४/२४ मा दता�  गरकेो 
पाइयो । �हरीले िनवेदकलाई सङ्गिठत ठगी 
अपराध म�ुामा प�ाउ गन� भएपिछ यशोदा कमा�चाय� 
र िज�ला �हरी काया�लय �प�देहीका िव�� उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा �रट नं. 
०७६-WO-००२८ िमित २०७६/५/८ मा र �रट 
नं. ०७६-WO-००५० िमित २०७६/७/१४ मा 
उ��ेषणय�ु परमादेशको �रट िनवेदन दायर गरकेो 
देिखयो । यसम�ये �रट नं. ०७६-WO-००२८ 
मा िमित २०७६/५/९ गते जारी भएको अ�त�रम 
आदेश र� ग�रपाउ ँभनी िवप�ी यसोदा कमा�चाय�ले 
िदएको िनवेदनउपर उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट सनुवुाइ भई अ�त�रम आदेश 
र� भएको पाइयो । अक� �रट िनवेदन (०७६-
WO-००५०) मा समेत सनुवुाइ भई िवप�ीह�को 
नाउमँा कारण देखाउ आदेश जारी भएको 
देिखयो । यसपिछ िमित २०७६/७/१५ गते उ�च 
अदालत त�ुसीपरु, बटुवल इजलासबाट तारखे 
िलई बािहर िनि�कने �ममा िवप�ी िज�ला �हरी 
काया�लय �प�देहीले िव�ण�ुसाद नेपाललाई प�ाउ 
गरी सङ्गिठत ठगी अपराध म�ुामा अनसु�धानका 
लािग भनी पटकपटक गरी छैठ� पटकस�म 
िहरासतमा रा�न अनमुित (�याद थप) गरी, गराई 
हालस�म थुनामा राखेको पाइने ।

यस�कार िववादको प�ृभूिमलगायतका 
सम�त स�दभ�तफ�  िवचार गदा� काठमाड� िज�ला 
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अदालतमा चलेको लेनदेन म�ुामा ��ततु �माणको 
िवषयलाई िलएर �प�देही िज�ला अदालतमा िकत� 
म�ुा चलाइएको देिख�छ । यसपिछ ियनै िववादको 
िवषयलाई िलएर “सङ्गिठत ठगी अपराध” म�ुा भ�ने 
नामकरण गरी जाहेरी दखा��त िदने, िनवेदकलाई 
प�ाउ गन�, अनसु�धानका लािग भनी िहरासतमा 
रा�न अनमुित िलने, िदनेसमेतका काम कारबाही 
ग�रएको पाइयो । यसिबच उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासमा समेत दईुवटा �रट िनवेदन 
परकेो र िवचाराधीन अव�थामा रहेकोसमेत देिखन 
आयो । �थम-��ा (Prima facie) म�ुाको �कृित 
हेदा� �रट िनवेदकलाई सङ्गिठत �पमा ठगीको 
कसरु गरकेो भनी प�ाउ गरी अनसु�धानका लािग 
िहरासतमा नै रा�नपुन�स�मको पूवा�व�था िव�मान 
रहेको देिखन आएन । अदालतमा िवचाराधीन 
लेनदेन म�ुा तथा िकत� म�ुालाई अनिुचत तवरबाट 
�भािवत गन� हेतलुे “सङ्गिठत ठगी कसरु” मा 
उजरुी परकेो र कारबाही चलाएको देिखएको 
छ । यस �कारको काम कारबाहीलाई उिचत मा�न 
सिकँदैन । अदालतमा िवचाराधीन िवषयलाई 
�भािवत गन� गरी िववादका कुनै एक प�को उजरुीको 
आधारमा प�ाउ गनु� , थनुामा रा�न ु अनिुचत र 
�याियक मया�दा �ितकूलको काय� ह�न जा�छ । 
यसका अित�र� कदािचत् सङ्गिठत ठगीको 
अिभयोगमा अनसु�धान छानिबन गनु�  पन� भनी 
स�ब� अिधकारीले ठानेको अव�थामा पिन म�ुामा 
प�को तफ� बाट वारसेको �पमा �ितिनिध�व गरकेा 
�यि�लाई सोही कारणले प�ाउ गरी िहरासतमा 
रा�न ु उिचत दिेखदँैन । यस �कारका उजरुीका 
िवषयमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १५ समेतका कानूनबमोिजम 
साधारण तारखेमा राखेर पिन अनसु�धान छानिबन 

गन�, गराउन सिक�छ । �यसतफ�  िवप�ीह�ले 
िववेकपूण� �ि� िदएको पाइएन । अनसु�धानका 
लािग भनी प�ाउ गरी थनुामा नै रा�नपुन�स�मको 
कुनै मनािसब आधार र कारण िवप�ीह�बाट 
��ततु ह�न आएको देिखएन । अनसु�धानका 
लािग िहरासतमा रा�ने अनमुित माग गदा�  र 
अदालतबाट अनमुित �दान गदा�समेत कुनै उिचत 
आधार कारण खलुाइएको पाइएन । सम�मा हेदा�  
�व�ृ धारणा राखेर तथा अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुाको िवषय �भािवत ह�ने गरी गैरकानूनी तवरबाट 
िनवेदकलाई प�ाउ गरी ब�दी बनाएको देिखन 
आयो । यस �कारको थुनाबाट �याियक �ि�याको 
द�ुपयोग ह�न प�ुने ि�थितसमेत रह�छ भ�ने 
प�मा समेत कानून काया��वयन काय�मा संल�न 
पदािधकारीह�ले हे�का रा�न ुवा�छनीय दिेखने ।

अत: िनवेदकलाई थनुामा नै राखी 
अनसु�धान गनु�पन�स�मको अव�था नदेिखएको, 
िनजलाई �व�ृ धारणा राखी प�ाउ गरी ब�दी 
बनाएको देिखएको र िववािदत कारबाही अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुालाई �भािवत पान� अिभ�ायबाट 
ग�रएको भनी िव�ास गन� सिकने अव�थासमेत 
देिखन आएको ह�दँा थनुा गैरकानूनी देिखन 
आएकाले िनवेदक िव�ण�ुसाद नेपाललाई त�काल 
थनुाम�ु ग�रिदन ु भनी नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(३) बमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का 
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७०-CR-००७४, घुस �रसवत िलई 
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��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. रमेश महज�न 
वादीका सा�ी भागवत िघिमर ेअदालतमा 

उपि�थत भई बकप� गदा�  पैसा रमेश महज�नको 
साथबाट बरामद नभई साम�ुने चौरबाट बरामद 
भएको भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
मौका र अदालतमा समेत कसरुमा पूण�इ�कार रही 
बयान गरकेो अव�था छ । बरामदी मचु�ुका हेदा� 
�ितवादीको सगँसाथबाट रकम बरामद भएको 
नभई िनज उिभएको �थानको निजकै रहेको 
चौरबाट बरामद भएको भ�ने देिख�छ । बरामदीको 
समयमा धेर ै मािनसको िभड लागेको भ�नेसमेत 
दिेख�छ । पिहलेबाटै काया�लय �मखु र उपभो�ा 
सिमितिबच केही िववाद र मतभेद रहेको भ�ने पिन 
दिेख�छ । �ितवादीले रकम िलई भइुमँा फालेको 
हो भनी आरोप लगाए पिन �ितवादी आरोपमा पूण� 
इ�कार रहेको अव�था छ । �ितवादीले पैसा िलई 
भइुमँा फालेको भ�ने �माणबाट पिु� भएको छैन । 
बरामदी मचु�ुकाबाट �ितवादीको साथबाट रकम 
बरामद भएको भ�ने दिेखदँैन । निजकै उिभएको 
चौरबाट बरामद भएको भनी उ�लेख भएकोस�म 
पाइने ।

वादीका सा�ी कसैले रकम समाउन ुभएको 
िथएन भनी बकप� गरकेो र कसैले रकम समाएर 
फािलिदन ुभएको हो भनी बकप� गरबेाट घटनाको 
वा�तिवक प�रि�थित र अव�था िवरोधाभाषपूण� 
दिेखएको छ । कुनै पिन फौजदारी कसरुमा 
आरोप लगाएर मा� ह�दँैन । सो आरोप व�तिुन� 
�माणबाट पिु� भएको ह�नपुछ�  । धेर ै जना मािनस 
समूहको �पमा ज�मा भएको भ�ने घटना�थलको 
िववरण र सह�ितवादीको �पमा रहेका उपभो�ा 
सिमितका अ�य� र सिचवको बयानबाट देिखएको 
छ । घसु माग गरकेो कारण घसु रकम िलई गएको 

भनी �ितवादीउपर आरोप लगाए पिन स�बि�धत 
िनकायमा सोभ�दा पूव� घसु मागेको भनी जानकारी 
िदएको देिखदँैन । घटना�थलमा एकैचोटी रकम 
बरामद भएको भनी मचु�ुका गराएको र सो 
रकम �ितवादीको साथबाट बरामद भएको भ�ने 
नदिेखएको, िनजको काय� क�बाट बरामद पिन 
नभएको र बािहर चौरबाट बरामद भएको भ�ने 
देिखएको अव�थामा शकंा र अनमुानकै भरमा 
�ितवादीलाई कसरुदार कायम गनु�  �यायोिचत 
नदिेखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादी 
रमेश महज�नलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको िवशेष अदालतको िमित २०७४।१।११ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काित�क १ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-CR-२०८२, अवैध लागु 
औषध (�ाउनसुगर), नेपाल सरकार िव. कुलबहादुर 
नेपालीसमेत

दईु �ितवादीह�को कसरुमा संल�नताको 
मा�ा िमिसल संल�न �माण कागजको आधारमा 
के कित रहेको दिेख�छ भनी हेदा�  �ितवादीम�येका 
सिमम कुरशेीको हकमा िवचार गदा� िनजले मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा�  आफूले 
सेवन गन�को िनिम� भारतको �पैिडहाबाट १० 
�ाम �ाउन सगुर भा.�. ७०००।- मा ख�रद गरी 
�याएको, पिहलादेिख नै सेवन गन�को लािग ख�रद 
गरी �याउने गरकेो, �पैिडहामा एकपटक सेवन 
गरकेो बाकँ� �हरीले बरामद गरकेो, कुलबहादरुको 
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मोटरसाइकलमा िनजलाई थाहा निदई �याएको 
भनी बयान गरबेाट नै िनजले बरामद भएको ७ �ाम 
६३० िमिल�ाम लाग ुऔषध भारतबाट ख�रद गरी 
�याई राखी लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा ४(च) ले िनषेध गरकेो लाग ुऔषध ख�रद गन�, 
स�चय गन� र ओसारपसार गन� कसरु गरकेो देिखन 
आएको छ । यसरी उ� काय� लाग ुऔषध ख�रद, 
ओसारपसार तथा स�चयको कसरु रहेको पिु� 
भइरहेको अव�थामा िनजलाई सोही ऐनको दफा 
४(छ) बमोिजमको सेवन गरतेफ� को मा� कसरुमा 
सो ऐनको १४(१)(ङ) बमोिजम सजाय गरकेो स�ु 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको 
फैसला �यायोिचत नभई िनजलाई लाग ु औषध 
ख�रद गन�, स�चय र ओसारपसारसमेतको कसरु 
गरकेोमा सो ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम 
सजाय ह�नपुन� देिखने । 

�ितवादी कुलबहादरु नेपालीको हकमा 
िवचार गदा� बरामद भएको लाग ु औषध िनजले 
नभई �ितवादी सिमम कुरशेीले ख�रद ग�रिलई 
आएको, मोटरसाइकलमा सो लाग ु औषध 
िनजलाई थाहा निदई सह�ितवादी सिमम कुरशेीले 
राखेको, �ितवादी सिमम कुरशेीको मौकाको बयान 
रहेकोसमेतका आधार �माणह�बाट िनजले 
चलाएको मोटरसाइकलबाट लागऔुषध बरामद 
भएकोमा िनजलाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१) (ङ) बमोिजम ७ मिहना 
कैद र �. ५०००।- ज�रवाना गन� गरी स�ु दाङ 
दउेखरुी िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अत: �ितवादीम�येका कुलबहादरु 

नेपालीलई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा ४ (६) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम ७ मिहना कैद र �.५०००।- ज�रवाना 
गरकेो स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।२।२६ को फैसला िनजको हकमा मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी सिमम कुरशेीको 
हकमा िनजले बरामद भएको लाग ुऔषध भारतबाट 
�. ७००।- मा ख�रद गरी लाग ुऔषध (�ाउनसगुर) 
�याई सेवन तथा स�चयसमेत गरी सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� 
भएकोले िनजलाई सो ऐनको दफा १४(१)(ङ) 
बमोिजम सेवनतफ�  मा�को कसरुमा सजाय गरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।२।२६ को फैसला िमलेको देिखएन । िनज 
�ितवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(छ)(१) 
बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र �.५०००।- (पाचँ 
हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द िनरौला
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७७ साल असार २१ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७४-CI-००६०, उ��ेषण / 
परमादेश, उिम�ला गग� उपा�यायसमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�समेत

�मखु िज�ला अिधकारीले गरकेो 
िववािदत िनण�य र प�ाचार सं�था दता�  ऐन, २०३४ 
को दफा ११ तथा समाज क�याण ऐन, २०४९ 
को दफा २० को उपदफा (२) को �ितकूल देिखन 
आयो । अिधकार�े�भ�दा बािहरको िवषयमा �वेश 
गरी िनण�य गरकेो र िनवेदकह�लाई िव�थािपत 
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गन� गरी तदथ� सिमित गठन गरी काम कारबाही 
गराएको कारणबाट िनवेदकह�लाई �ा� नेपालको 
संिवधानको धारा १७(२)(घ) बमोिजम सङ्घ र 
सं�था खो�ने �वत��ताको हकमा समेत आघात 
प�ुन गएको देिखयो । यस अव�थामा �रट िनवेदन 
खारजे गन� गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७३/१२/२ को आदशे (फैसला) कानूनअनकूुल 
दिेखन आएन । तसथ�, सो आदशे (फैसला) उ�टी 
ह��छ । आफूमा ह�दँै नभएको अिधकार �योग गरी 
कानून �ितकूल ��यथ� �मखु िज�ला अिधकारीले 
नेपाल चखा� �चारक गा�धी त�ुसी �मारक महागठुी 
नामक स�ंथाको तदथ� सिमित गठन गन� गरी गरकेो 
िमित २०७३/५/२० को िनण�य र तदनसुार भएका 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 

िनवेदकह� रहेको काय� सिमितको 
पनुब�हाली ह�नपुद�छ भ�ने िनवेदन मागका स�दभ�मा 
हेदा� िनवेदकले दाबी गरअेनसुारको काय� सिमित 
िमित २०७२/६/२३ मा गठन भएको दिेख�छ । 
सो िमितको चार वष�को काय�काल अिहले समा� 
भइसकेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम सो 
सिमितलाई अिहले काय� स�चालन गन� िदन ुभनी 
आदशे जारी गनु�  मनािसब नदेिखने । 

अतः िनवेदकह� िनवा�िचत भएको अविध 
चार वष� �यतीत भइसकेकाले िनजह�को काय�काल 
समा� भइसकेको अव�थामा िनजह�लाई काय� 
सिमितका बहालवाला पदािधकारी मानेर काय� 
स�चालन गन� िदन ु भनी आदशे जारी गन� िम�ने 
नदेिखएको; ��यथ�म�येका उदयमोहन �े�समेत 
रहेको काय� सिमित कानून �ितकूल गठन भएको 
दिेखन आएकाले सो सिमितले समेत मा�यता �ा� 
गन� नस�ने भनी आज यसै इजलासबाट लगाउमा 
रहेको ०७४-CI-००६१ को ियनै िनवेिदका 

उिम�ला गग� उपा�यायसमेतले दायर गरकेो �रट 
िनवेदनका स�दभ�मा आदेश भएको; र स�ंथाको 
अिवि�छ�न स�चालन र नया ँकाय� सिमितको गठन 
गनु�  वा�छनीय देिखएको ह�दँा समाज क�याण ऐन, 
२०४९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोिजम 
नेपाल सरकारको िनण�यबाट नेपाल चखा� �चारक 
गा�धी त�ुसी �मारक महागठुी नामक स�ंथाको 
तदथ� सिमित त�काल गठन गनु�  र सो तदथ� सिमित 
गठन भएको िमितले समाज क�याण ऐन, २०४९ 
को दफा २० को उपदफा (३) बमोिजम तोिकएको 
अविध तीन मिहनािभ� स�ंथाको िवधानबमोिजम 
नया ँ काय� सिमित गठन गनु� , गराउन ु भनी 
��यथ�ह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: वीर�े�बहादरु म�ल 
क��यटुर: िवजय खड्का
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर ७ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-CI-००६१, उ��ेषण, 

उिम�ला गग� उपा�यायसमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�समेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई  र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७५-CR-२२६९, सरकारी 
अनुदान रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल 
सरकार िव. िवमलेशकुमार यादवसमेत

��टाचार ज�तो ग�भीर �कृितको म�ुामा 
�ितवादीह�उपर लगाएको आरोप शकंारिहत 
तवरबाट पिु�ट ह�न ु पद�छ । �ितवादीह�उपर 
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आरोप लगाउन ुमा� पया��त ह�दँैन । वादी प�बाट 
लगाइएको अिभयोगलाई �वत�� �माणबाट पिु�ट 
गरी अिभयोग �मािणत गन� दािय�व वादी प�मा 
नै िनिहत रहेको ह��छ । कसैमािथ आरोप लगाउन ु
मा� पया��त ह�दँैन । मूलत: िकशोरी रामच�� जनता 
�ा.िव. का नाममा िवनाअनमुित रकम िनकासा 
गरी सरकारी स�पि�को िहनािमना र द�ुपयोग 
गरकेो भनी �ितवादीह�उपरको अिभयोगको 
स�ब�धमा वादी प�बाट कुनै ठोस एवम् व�तिुन�ठ 
�माण पेस गन� सकेको देिखदँैन भने िकशोरी 
रामच�� जनता �ा.िव. स�चालन गन� िज�ला 
िश�ा काया�लय महो�रीबाट िमित २०६८।१०।४ 
र २०६९।१०।२५ का प�माफ� त िव�ालय 
स�चालन गन� अनमुित �दान गरकेो देिख�छ । 
िमिसल सामेल रहेका उ� प�ह�का आधारमा सो 
िवधालय �ितवादीह�ले िबनाअनमुित स�चालन 
गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी पिु�ट नभई िज�ला 
िश�ा काया�लय महो�रीको अनमुितका आधारमा 
नै स�चालन भएको देिख�छ । िनकासा भएको 
रकम खच�बारकेो अिभलेख पेस गरकेो भ�ने �धान 
अ�यापकको अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानबाट देिख�छ । उि�लिखत कुराह�समेत हेरी 
िवशेष अदालतले �ितवादीह�ले बदिनयतपूव�क 
िव�ालयको नाममा िनकासा भएको रकम म�यौट 
गरी िलए खाएको भ�ने पिु�ट नभएकोले ��ाचारमा 
सजाय गनु�पन� ि�थित नभए पिन �ितवादीह�बाट 
खच� भएको रकम �मािणत भएको हदस�म िनयिमत 
गन� र िबल भरपाई पेस ह�न नसकेको हदस�मको 
रकमलाई बे�ज ुमानी �ितवादीह�बाट असलुउपर 
ह�ने ठह�याएको पाइयो । िव�ालय स�चालन भएको 
ि�थितमा �ितवादीबाट पूण�तः फरिेव काय� भएको 

नदिेखदँा िबल भरपाईबाट समथ�न नभएको रकम 
�ितवादीह�बाट असलुउपर गन� भ�ने िनण�यलाई 
अ�यथा भ�नपुन� नदिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट िकशोरी रामच�� जनता �ाथिमक 
िव�ालय स�ुदरपरु-८ िशवनगरका नाममा िनकासा 
भएको रकम बदिनयतपूव�क �ितवादीह�ले िलए 
खाएको भ�ने आरोप ठोस र व�तिुन�ठ तवरबाट 
पिु� ह�न नसक� अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने र िव�ालयका नाममा िनकासा 
भएको रकमम�ये िबल भपा�ई पेस ह�न नसकेका 
हदस�मको रकम �ितवादीह�बाट नेपाल 
सरकारलाई दामासाहीले भराई असलुउपर गनु�पन� 
ठहछ�  भनी िकशोरी रामच�� जनता �ाथिमक 
िव�ालय स�ुदरपरु-८ महो�रका नाममा िनकासा 
भएको रकम �.२,७४,८८५।- उ� िव�ालयको 
तालकु काया�लय मािनने त�कालीन िज�ला िश�ा 
काया�लय तथा हालको िश�ा िवकास तथा सम�वय 
इकाई, महो�रीमा सो िनकासा भएको रकमको 
कुनै िबल भरपाई वा अ�य अिभलेख रहे भएको भए 
सोहीबमोिजम �मािणत भएको हदस�म िनयिमत 
गन� र नभएमा िनज �ितवादीह� िवमलेशकुमार 
राय यादव र रामिव�ास यादवबाट दामासाहीले 
नेपाल सरकारलाई भराई असलुउपर गनु�  गराउन ु
र सोको जानकारी यस अदालतलाई िदन ु भनी 
फैसलाको तपिसलमा उ�लेख गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७५।९।२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७५-CR-०५४८, कत��य 
�यान, सुरशे थापामगर भ�ने सुरशे थापा िव. नेपाल 
सरकार

मनसाय त�व अल�गै �मािणत ह�ने नभई 
आपरािधक काय� गदा�का गितिविधह�बाट पिु� ह�ने 
िवषय हो । ��ततु वारदातमा भएको �ितवादीको 
बयान, िववाद िमलाई िदन मतृकसगँ �ितवादीको 
घरस�म पगेुको भिनएका सनम भ�राई र दीपक 
भ�राईको बकप�, मतृकको लास जाचँ मचु�ुका 
एवम् शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल 
संल�न �माणबाट पनुरावेदक / �ितवादी सरुशे 
थापामगर भ�ने सरुशे थापाले मान� मनसायले नै 
च�� माझीलाई च�कु �हार गरी ग�भीर घाइते 
बनाएकोमा उपचारको लािग अ�पताल प�ुयाउदँा 
प�ुयाउदँै म�ृय ुभएको देिखएको ि�थितमा “घटनाको 
सम� �व�प एक �कृितको ह�ने र �ितवादीको 
िजिकर अक�  �कृितको भएको अव�थामा िनरपे� 
�पले �ितवादीको बयान िजिकरलाई मा� 
आधार िलएर िन�कष�मा पु�नु �ुिटपूण� ह�ने” (ने.
का.प.२०७६, अङ्क ६, िन.नं.१०२८७) भ�ने 
�ितपािदत िस�ा�तसमेत ��ततु म�ुाको त�यसगँ 
सा�दिभ�क देिख�छ । यसरी ��ततु म�ुामा घिटत 
वारदातको �कृितको आधारमा �ितवादीले गरकेो 
आपरािधक काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. अ�तग�तको देिखइरहेको 
अव�थामा सोही महलको ५ वा १४ नं. बमोिजमको 
मनसायरिहत कसरु अपराधमा प�रणत गरी 
सोहीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहससमेतसगँ 

सहमत ह�न नसिकने ।
तसथ�, मािथ िववेिचत आधार 

कारणसमेतबाट �ितवादी सरुशे थापामगर भ�ने 
सरुशे थापालाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३/०५/२९ मा भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
पाटनको िमित २०७४/८/२५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कण�बहादरु राई
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल भदौ २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७५-CI-०६८२, िनषेधा�ा, 
िदनेशकुमार साह िव. रमेश�साद साह

��ततु िववादमा अंशब�डाको िलखत 
भई तथा ��यथ�समेतको लािग बाटो, ढल, 
िनकाससमेतको �योजनाथ� रहने र मािथ 
पनुरावेदकले �योग गन� पाउने भ�ने उ�लेख 
भएबाट यी पनुरावेदकले आ�नै सहोदर दाज ु
रमेश�सादलाई अंशबापत पाएको ज�गामा 
आवतजावत गन� बाटो िद�न भ�न �वभावतः 
िम�ने ह�दँैन । �यसैले िववािदत बाटोको ज�गामा 
पनुरावेदकले आवतजावत गन� रोक लगाउन स�ने 
आशकंाको ि�थित िव�मान रहेको अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी 
गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको आदेश सदर 
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गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
पनुरावेदकको हकभोगको ज�गा साव�जिनक 
बाटो कायम ग�रएको िमित २०६६।८।२१ को 
मालपोत काया�लयको िनण�यको आधारमा बाटो 
पाउने भ�ने उ�च अदालतको फैसलामा उ�लेख 
भएको देिखदँा आज यसै इजलासबाट जारी भएको 
उ��ेषणसमेतको �रट नं.०६६-WO-१२५४ बाट 
उ� मालपोत काया�लयको िनण�य बदर भएको ह�दँा 
उ� िववािदत ज�गालाई साव�जिनक कायम गरी 
िनषेधा�ा जारी ह�ने हदस�मको आदेश केही उ�टी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल माघ २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-०५९६, कत��य 
�यान, लोकबहादुर थापामगर िव. नेपाल सरकार

वारदात घटाउन अ�य �यि�ह�को 
उपि�थित र च�मिदद गवाह नभए पिन र 
मतृकको मखु, घाटँीलगायत शरीरका अ�य 
िविभ�न भागह�मा भएका चोट तथा िनलडामह� 
पिहलेदेिख भएको भ�ने पिन नदेिखन ु तथा लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका, लास जाचँ परी�ण �ितवेदन 
र सो परी�ण गन� डा�टरको बकप� बेहोराबाट 
मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको पिु�ट ह�न आउछँ । 
मतृकको म�ृय ुझाडा, बा�ता एवम् पखालाको कारण 
भएको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरलाई 
समिथ�त गन� व�तिुन�ठ आधार, कारण एवम् सबदु 

�माण िमिसल संल�न कागजातह�बाट नदिेखएको 
ह�दँा िनजको उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार 
कारणबाट �ितवादी लोकबहादरु थापा मगरले 
आ�नी �ीमती मैनादवेी थापामगरलाई कत��य 
गरी मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. तथा १३(३) नं.को कसरु गरकेोले िनजलाई 
ऐ. महलको १३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरी स�ु अछाम िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।६।१५।६ को फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित 
२०७३।३।२० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।

�ितवादीमा �ीमतीलाई मान�स�मको 
पूव�योजना एवम् तयारी भएको नदेिखएको, र�सी 
खाएको थाहा नह�दँास�म उपचारको �यव�थापन 
गन� अ�सर भइरहेको र पिछ र�सीको कारण 
देिखएपिछ िनज �ितवादीले आ�नी �ीमतीलाई 
कत��य गरी मारकेोमा ज�मकैद ह�ने ठहरी फैसला 
भए तापिन पूव�योजनाको िव�मानता नरहेको र कुनै 
घातक साम�ीको �योग गरी मारकेो नदिेखएको 
अव�थामा अ�य �यानस�ब�धी कसरुको तलुनामा 
कम ग�भीर रहेको एवम् र�सी खाएको भ�ने �रसमा 
नाक मखु िथ�दा िबरामी रहेक� प�नीको म�ृय ु
ह�न गएकोसमेत ज�ता अव�था र प�रि�थितका 
कारण िनजलाई भएको उ� ज�मकैदको सजाय 
चक� पन� दिेखएकोले अपराध ह�दँाको अव�था 
र प�रि�थितलाई िवचार गदा�  स�ु अदालतले 
लगाएको रायअन�ुप मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८नं. 
बमोिजम िनज �ितवादी लोकबहादरु थापा मगरलाई 
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१०(दश) वष� कैद गदा�  कानूनको मकसद पूरा ह�ने 
ह�दँा िनजलाई १०(दश) वष� कैद ह�न उपय�ु ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-००२०, कत��य �यान, 
िव�वास पौडेल िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले आफू १०/१२ वष�अिघदेिखको 
मानिसक रोगी भएको र वारदात ह�दँाको अव�थामा 
औषधी खान छुटेकोले मानिसक अव�था िब�न गई 
आफूबाट वारदात घिटत ह�न गएकोले मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको १ नं. अनसुार सफाइ पाउनपुछ�  भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� , मतृकले 
परप�ुषसगँ स�ब�ध रा�ने गरकेो भ�ने स�ब�धमा 
झगडा भइरहने गरकेो, वारदातका राित उनी र 
छोरासगँ आफू एउटै िव�तारामा सतेुको, �यसबेला 
िदमागमा के के कुरा आयो अिन �रस उठ्यो केही 
सो�न नसक� भा�सा कोठामा रहेको िसलौटो �याई 
�ीमतीको टाउकोमा १/२ पटक िहका�ए,ँ उनी 
केही बोिलनन्, मर ेज�तो ला�यो, घटना घटेपिछ 
छोराले थाहा पाई िच�याई �ँदा घरप�रवार सबैले 
थाहा पाई सो कोठामा आएर त�काल �हरीमा 
खबर गरपेिछ मलाई �हरीले प�ाउ गरी लगेका 
ह�न् भनी �ितवादीले मौकामा र अदालतमा गरकेो 
बयान, वारदातमा �योग भएको िसलौटा ढुङ्गा र 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदन तथा िब�यौनाको 

टु�ा कपडाको परी�ण �ितवेदन, सा�ीह�को 
बकप�समेतका िमिसल संल�न �माणह�को 
आधारमा �ितवादीले घटनाको त�यगत िववरण 
िसलिसलेवार र �वाभािवक �पमा अदालतसम� 
बयान गदा�समेत उ�लेख ग�रिदएको देिखदँा यी 
�ितवादी वारदातको अव�थामा अपराधको �कृित 
र प�रणाम थाहा पाउन स�ने अव�थामा रहेको 
भ�ने देिखन आएबाट �ितवादीले �ीमतीसगँ 
पूव�वत् रहेको झैझगडा एवम् �रसइवीको कारण 
मनसायपूव�क आ�नो �ीमतीलाई िसलौटाले हानी 
कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको १ नं. बमोिजम सफाइ पाउनपुछ�  
भ�ने िनज �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�यसैगरी पनुरावेदकले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. समेतलाई �यानमा 
राखी अ.बं.१८८ नं.अनसुार सजाय कम ह�नपुछ�  
भनी िलएको िजिकरतफ�  िवचार गदा�, उ� मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. मा ‘‘सव��वसिहत ज�मकैद 
वा ज�मकैद गनु�पन� भएका म�ुामा सािबत ठहर े
पिन इ�साफ गन� हािकमका िच�ले भिवत�य 
ह�ने हो िक भ�न ह�नेस�मको शकंाले वा अपराध 
गरकेो अव�था िवचार गदा� कसरुदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी 
सजाय ह�नुपन� िच�ले देखेमा ऐनले गनु�पन� सजाय 
ठह�याई आ�नो िच�ले देखेको कारणसिहतको 
खुलासा राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहरे 
गन� ह��छ । अि�तम िनण�य िदनेले पिन �य�तो 
देखेमा ऐनले ह�ने सजायमा घटाई तो�न ह��छ’’ 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । शारी�रक, 
भौितक अव�था मानिसक अस�तलुन, आवेश, 
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बा�यता, प�रब�द, समय, प�रि�थित, सामािजक 
तथा मनोवै�ािनक दबाब आिद कारणबाट 
मािनसले कानून उ�लङ्घन गरी जघ�य वा ग�भीर 
अपराध गन� बा�य वा उ��े�रत ह�न स�दछ । यसरी 
अपराध गन� पगेुका मािनसलाई पेशेवर अपराधीलाई 
गरसेरह सजाय गनु�  कितपय अव�थामा मनािसब 
नह�न स�दछ । य�तो ि�थितमा कसरुदारलाई 
ग�रने सजाय �यायोिचत र औिच�यपूण� बनाउन 
�यायकता�ले मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ को �योग गदा� 
�याियक सद ्िववेक �योग गन� पाउने गरी ग�रएको 
कानूनी �ब�ध हा�ो कानूनी �णालीको मौिलक 
अ�यास हो । ��ततु कानूनी �यव�थाले कसरुको 
मा�ा र सो मा�ानसुार सजायमा स�तलुन �याई 
�यायको मम�लाई िदगो बनाउने कुरासगँ स�बि�धत 
छ । सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैदको सजाय 
ह�ने वारदातमा भिवत�य हो िक भ�ने आशंका भएको 
तथा �ितवादीले गरकेो अपराधको अव�थाका 
स�दभ�मा ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� ह�न जाने 
�यायकता�को िच�ले देखेमा मा� �यायकता�ले 
अ.बं.१८८ नं. को �योग गन� हो । य�तो अ�यास 
�यायोिचत सजायसगँ स�बि�धत रही �याियक 
स�तलुन कायम रा�नलाई ग�रने ह�नाले कसरुमा 
कम सजायको िजिकर िलदँमैा सजाय कम ह�नपुछ�  
भनी हकैसरह दाबी िलने र उपचार �ा� गन� 
हक म�ुाका प�लाई रहदँैन । य�तो मागदाबीको 
िजिकरअ�तग�त �याियक सद ्िववेक �योग गन� 
म�ुामा अ�तरिनिहत त�यय�ु तथा िव�वसनीय 
आधारले �े�रत नगरसे�म र �माणले समथ�न 
नगरसे�म उपय�ु ह�न नआउने ।

��ततु म�ुामा मतृकले परप�ुषसगँ 
स�ब�ध रा�ने गरकेो भ�ने स�ब�धमा �ितवादी र 

मतृकिबच वारदातपूव� पिन बेलाबेलामा झैझगडा 
ह�ने गरकेो, केही िदनपिछ घरमा ह�न गइरहेको 
हजरुआमाको चौरासी पूजाको स�दभ�मा मतृकसगँ 
सरस�लाह गन� खो�दा पिन मतृक स�लाहमा 
नआई उ�टै गालीगलौजमा उि�एको, वारदातका 
राित �ीमती र छोरासगँ सतेुको अव�थामा �ीमतीले 
अिघ “मार” भनी झगडा ह�दँा भनेको कुरा स�झदा 
पनु: �रस उठी भा�सा कोठामा रहेको िसलौटो �याई 
सिुतरहेक� �ीमतीलाई टाउकोमा हानी मारकेो 
ह� ँ भनी कसरुमा सािबत भई गरकेो �ितवादीको 
बयान तथा घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका, 
व�तिु�थित मचु�ुका, शव परी�ण तथा दशी परी�ण 
�ितवेदन, सा�ीह�को बकप�समेतका िमिसल 
संल�न �माणह� र घटनाको �कृितको आधारबाट 
हेदा�  ��ततु वारदातलाई भिवत�यको �पमा िलन 
िम�ने अव�था देिखएन । अपराधको अव�था र 
�कृितलाई हेदा�  �ितवादीले �ीमतीको च�र�मािथ 
शंका उठाइरहेको, पूव� झैझगडाको �रसइवी राखी 
सिुतरहेक� �ीमतीलाई िसलौटा ज�तो चोिटलो 
ढुङ्गाले मान� िनयतले नै टाउकोमा पटकपटक 
िहका�ई मारकेो देिखदँा ��ततु वारदातलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको ५ नं. बमोिजम भिवत�यको 
�पमा मा�न निम�ने तथा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोिजम सजाय कम ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी िव�वास पौडेललाई 
सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत ऐ. १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।०८।२९ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
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ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७२।०८।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
िव�वास पौडेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु नवलपरासी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला सािबक कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको सजाय 
ह�न ेरहछे भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रन े
छैन” भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै 
गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे 
भन ेमलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ मा सव��वको 
सजाय गन� �ावधान रहेको नह�दँा ��ततु म�ुामा 
�ितवादी िव�वास पौडेललाई सव��वको सजाय ह�ने 
दिेखएन । तसथ�, िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको 
मा� सजाय ह�ने ।

 इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल /
मानबहादरु िव�ट
इित संवत् २०७६ साल फागनु २२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७५-CR-०२६०, सवारी �यान, 
धनबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार

िमित २०७२।७।३० गते भएको 
वारदातबाट मतृक य�बहादरु घत�को म�ृय ुभएको 
भ�ने लास जाचँ �कृित मचु�ुका र Cause of 
Death Blunt Force Injury to The Chest 
भ�ने िज�ला अ�पताल स�ले �कुमबाट भएको 
मतृक य�बहादरु घत�को शव परी�ण �ितवेदन 
िमिसल सलं�न रहनकुो साथै जाहेरवाली रिमता 
थापा घत�ले अदालतमा आई बकप� गदा�  स�ु 
जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको र 
मौकामा कागज गन� घाइते आयसु घत� र िख�ी 
पनुले मौकामा आफूले गरकेो कागज पिु� ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको पाइने ।

�ितवादी धनबहादरु शाहीउपर परकेो 
िकटानी जाहेरी पिु� ह�ने गरी जाहेरवालीले 
अदालतमा गरकेो बकप�, मौकामा कागज गन� 
घाइते आयषु घत�ले मौकाको कागज पिु� ह�ने 
गरी अदालतमा गरकेो बकप�, सह�ितवादी ख�ब ु
सेपा�लीले मौकामा तथा अदालतमा गरकेो बयान 
र मतृकको लासजाचँ मचु�ुका एवं शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका कागज �माणह�बाट �ितवादी 
धनबहादरु शाहीले चलाएको ल.ु१ ज. २६८३ 
नं. को िजपले छोरालाई ठ�कर िदई लडाएको 
अव�थामा छोरालाई उठाउन गएका मतृक 
य�बहादरु घत�लाई �ितवादी धनबहादरु शाहीले 
िजपलाई �याक गरी िकचेको र सोही चोट िपरले 
य�बहादरु घत�को म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी धनबहादरु शाहीले चलाएको 
ल.ु१ ज. २६८३ नं. को िजपलाई �याक गरी 
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िकचेको कारणबाट मतृक य�बहादरु घत�को म�ृय ु
भएको अव�थामा िनज �ितवादीलाई  के क�तो 
सजाय ह��छ भनी �यसतफ�  िवचार गदा�  वादी नेपाल 
सरकारले िनज �ितवादी धनबहादरु शाहीलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९को 
दफा १६१(१) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १६१(१) बमोिजम सजाय माग गरकेोमा 
उि�लिखत दफा १६१(१) मा “कसैले सवारी 
चलाई कुनै मािनसलाई िकची ठ�कर िदई वा कुनै 
िकिसमले सवारी दुघ�टना गराई सवारीमा रहकेो 
वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहबेसेको कुनै 
मािनस �य�तो दुघ�टनाको कारणबाट त�काल 
वा सोही चोटको प�रणाम �व�प ए�काईस 
िदनिभ�मा मरमेा �य�तो काय� �यान मान� 
मनसाय िलई गरकेो भए �यसरी सवारी चलाउन े
�यि�लाई ज�मकैद ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइने । 

��ततु वारदातमा �ितवादी धनबहादरु 
शाहीले चलाएको िजपले ठ�कर िदई घाइते भएका 
छोरा आयषु घत�लाई उठाउन जादँा यी �ितवादीले 
आफूले चलाएको िजप �याक गरी  य�बहादरु 
घत�लाई िकची घाइते भएकोमा उपचार ह�दँाह�दँ ै
म�ृय ुभएको दिेखएको ह�दँा अगािड गइसकेको िजप 
�याक गरी िनज य�बहादरु घत�लाई िकचेको ह�दँा 
मान� मनसायले नै �ितवादीले िजप �याक गरकेो 
��ट दिेखएकोले यी �ितवादीउपर अिभयोग 
दाबीबमोिजम सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(१) बमोिजम �ितवादी 
धनबहादरु शाहीलाई ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो 
हदस�मको स�ु फैसला सदर गन� र छोरालाई 
आफूले चलाएको िजपले ठ�कर िदई घाइते 

बनाएको अव�थामा घाइतेलाई उठाउनपुन�मा यी 
�ितवादीले यसको िवपरीत छोरालाई उठाउन 
गएका मतृकलाई अगािड गएको िजप �याक गरी 
िकची घाइते बनाएकोमा उपचारका �ममा म�ृय ु
भएको दिेखदँा स�ु अदालतबाट त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम �य� भएको 
रायसगँ सहमत ह�न सिकएन भनी उ�च अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने । 

अतः सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(१) बमोिजम �ितवादी 
धनबहादरु शाहीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो हदस�मको स�ु फैसला सदर 
गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७४।१०।२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
धनबहादरु शाहीलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु �कुम 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरुको फैसला सािबक कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको सजाय 
ह�ने रहछे भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने 
छैन” भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै 
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गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी 
रहछे भने मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रही मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा 
सव��वको सजाय गन� �यव�था नभएकोले ��ततु 
म�ुामा �ितवादी धनबहादरु शाहीलाई सव��वको 
सजाय ह�ने देिखएन । तसथ�, िनज �ितवादीलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल / 
केदार�साद गौतम
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७७ साल असार १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७५-CR-११८६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. शेख इजराइल कवारीसमेत

��ततु म�ुामा िनज �ितवादीह�बाट 
ब�दकुसमेत बरामद भएको देिखदँैन भने अक�तफ�  
सो वारदातको च�मिदद गवाहसमेत कोही भएको 
अव�थासमेत दिेखदँैन । फौजदारी म�ुामा कुनै 
पिन �यि�लाई कसरुदार घोिषत गन� िनजउपर 
लगाइएको अिभयोग �माणह�बाट पिु�समेत 
ह�नपुछ�  भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेत रहेको प�र�े�यमा ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो भ�ने कुरा वादी प�बाट पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा �माणको िववेचना गरी अिभयोग दाबीबाट 

सफाइ पाउने ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरु, 
वीरग�ज अ�थायी इजलासको फैसला िमलेको नै 
देिखएको ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण 
र कारणबाट िनज �ितवादीह�कै कत��यबाट 
मतृक भगवान साह कलवारको म�ृय ु भएको हो 
भनी व�तिुन� �माणबाट पिु� ह�न नसकेको, 
�ितवादीह�को खानतलासी गदा�समेत ब�दकु 
बरामद नभएको, �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा समेत मारकेो 
हो भनी �वीकार नगरकेो र सोलाई समिथ�त ह�ने 
गरी अदालतमा बकप�समेत गदा� को कसले 
मारकेो हो थाहा भएन भनी बकप�समेत गरकेो, 
�ितवादीह�का सा�ीले पिन यी �ितवादीह�ले 
नै मारकेो हो भनी भ�न नसकेको र जाहेरवाला 
मतृकका दाज ु िवनलुाला साह कलवारले पिन 
यिकनका साथ िनज �ितवादीह�ले नै मारकेो 
हो भनी भ�न नसकेको र अ�ात समूहले मारकेो 
भनी जाहेरी दता�  गरकेो र जाहेरवाली शारदादेवीले 
पिन िनज �ितवादीह�ले मारकेो होइन, िनज 
�ितवादीह� िनद�ष छन्, मेरो पित भगवान साह 
कलवारलाई आपरािधक अ�ात समूहले आपसी 
झैझगडा ह�दँा गोली हानी मारकेा ह�न् भनी िमित 
२०७१।०४।२२ मा स�ु अदालतमा जाहेरवाली 
शारदाकुमारी देवीको स�यत�य स�ब�धमा 
जानकारी गराइएको िनवेदन प�समेत पेस भएको 
अव�थामा िनज �ितवादीह�कै कारणले मतृक 
भगवान साह कलवारको म�ृय ु गोली हानी भएको 
भनी यिकनका साथ �माणबाट पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा कत��य �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा 
शंका र अनमुानको भरमा िनज �ितवादीह�लाई 
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कसरुदार ठह�याएको स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतको िमित २०७२।०२।०५ को फैसला 
उ�टी भई �ितवादीह� तवारक िमया,ँ एकरामलु 
िमया ँ भ�ने एकरामलु हक, शेख एजाजलु, शेख 
इजराइल कवारी, महमदु िमया ँकवारी, शेख बिसर, 
इसराइल िमया ँकवारी, ब�च ुिमया ँकवारी, असगर 
अली र गफुर िमयालँाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको िमित २०७५।३।२९ को उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा माया अवाल
इित संवत् २०७७ साल जेठ २८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े,  ०७३-CR-०८८५, ०७३-CR-
०९७६, कत��य �यान, राजकुमार भ�ने रोशन 
थापा िव. नेपाल सरकार, राजे�� भ�ने होमबहादरु 
थापासमेत

मतृकका पित रोशन थापाले 
मौकैमा हराएको भनी ह�िलया जाहेरी िदएको, 
मानु�पन�स�मको कुनै कारण नै नदेिखएको, मतृकको 
शरीरका चोटह� म�ृय ु ह�दँै गदा�का सङ्घष�का 
िच� र म�ृयपुिछ लासमा आउने �वाभािवक 
प�रवत�न (Post mortem change) का �ममा 
दिेखने �कृितका भएका जनु म�ृयकुा लािग पया�� 
छैनन्  भ�ने डा.�मोद �े�समेतको भनाइ तथा 
मतृकको Viscera, छाद, िवषादीको ब�ा र खैरो 
धलुोमा Phosphine gas पाइएको भई मतृक 
िसता भ�डारीको म�ृय ु उ� Aluminum नामक 
िवषादीकै �योगबाट भएको पिु� भएको देिख�छ । 
फरिे�सक मेिडिसन �रपोट�मा injuries present 

at the body is insufficient to cause death 
लासमा रहेको चोट म�ृयकुो लािग पया��त होइन 
भनी डा.�मोदकुमार �े�ठको बकप�समेत रहेको 
अव�थामा कत��यबाट भएको भ�ने कुनै ठोस �माण 
वा शंिकत ह�नपुन� प�रि�थितज�य �माणको कुनै 
कडी नै नभएको र �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम आ�नो दाबी शंकारिहत �पमा �मािणत 
गनु�पन� दािय�वबाट अिभयोजक प� पूण�त: िवमखु 
रहेको देिख�छ । �ितवादी रोशन थापा, होमबहादरु 
थापा र रमा अिधकारी थापाउपरको अिभयोग 
दाबी पिु� ह�ने कुनै पिन �माण वादी प�ले पेस 
गन� सकेको दिेखदँैन । वादी प�ले �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो भनी �माण 
नै गजुान� नसकेको अव�थामा �ितवादीह� रोशन 
थापा, होमबहादरु थापा र रमा अिधकार थापालाई 
कसरुदार कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनले गरकेो फैसला �यायसङ्गत देिखन 
नआउने ।

स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
कसरुदार कायम गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।१२।०२ को फैसला उ�टी 
भई �ितवादीह� रोशन थापा, होमबहादरु थापा र 
रमा अिधकारी थापाले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : जनक िसहं बोहरा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-WO-००७३, उ��ेषण 
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/ परमादशे, च�� देव यादव िव. महालेखापरी�कको 
काया�लय, प�ुचोक, लिलतपरुसमेत

काम गरकेो अविधको तलब निदन ुभनेको 
�मको शोषणको �व�प नै हो । साथै य�तो 
काय� “Doctrine of Unjust Enrichment” को 
अवधारणािवपरीतको काय� हो । “Doctrine of 
Unjust Enrichment” का अनसुार “कसैले पिन 
अक�को खच�मा आफूले फाइदा िलई अ�यायपूव�क 
काय� स�प�न गराउन ु ह�दँैन । �य�तो काय� गरकेो 
पनुपू�ित� गनु�पद�छ ।” यस म�ुामा िनवेदकले बढी 
अविध काय� गरी उपभोग गरकेो तलब, भ�ा, िबमा 
थप, चाडपव� खच�, पोसाक भ�ा, क.सं. कोष थप, 
महङ्गी भ�ा, �थानीय िवशेष भ�ालगायतका 
सिुवधाह� यिकन गरी ह�न आउने ज�मा रकम 
नगद ैसरकारी कोषमा दािखला गन� गरी िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७३।४।२७ को प� 
�ाकृितक �याय र �मस�ब�धी िविधशा�ीयअन�ुप 
रहेको देिखन नआउने ।

िनवेदकले सेवा �वेश गदा�  पेस गरकेो 
िश�ण सं�थाको �माणप�मा उि�लिखत 
ज�मिमितअनसुार िनजको अवकाश िमित 
२०७२।११।२१ ह�ने भए तापिन िनवेदक िमित 
२०७३।११।५ स�म अिवि�छ�न �पमा �ज ुहािजर 
भई काय�रत रही आएकोले िनजले सो अविधको 
िनयमानसुार पाउने तलब, भ�ालगायतको अ�य 
सिुवधासमेत पाउने नै ह��छ । यसरी काम गरकेो 
अविधको खाई पाइसकेको तलब, भ�ा तथा अ�य 
सिुवधाबापतको ज�मा रकम पनुः असलु गन� काय� 
कानूनस�मत र �यायपूण� देिखन नआउने । 

�रट िनवेदकले िमित २०७२।११।२१ दिेख 
२०७३।११।५ स�म काम गरकेो अविधको खाई 

पाइसकेको तलब, भ�ा र अ�य सिुवधा सरकारी 
कोषमा दािखला गन� गरी िनजामती िकताबखानाको 
िमित २०७३।४।२७ को प� एवं सोस�ब�धी अ�य 
काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई िमित २०७३।११।५ 
स�म �ज ुहािजर भई काम गरकेो अविधको िनजले 
खाइपाई आएको तलब, भ�ा, पे�सन प�ालगायत 
अ�य सिुवधा िदन ुर िनविृ�भरण बनाउनका लािग 
नेपाल रा�� ब�क थापाथली, काठमाड�को खाता 
नं.१२०१२००००१०००५२४ मा  बझुाउन 
लगाएको �.१,९९,०००।– िफता� िदन ु भनी 
िवप�ी िनजामती िकताबखानासमेतको नाउमँा 
परमादेशको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मितना शा�य
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथमेा, ०७३-CR-०७१५, १४६८, 
खुन डाँका, नेपाल सरकार िव. मनराज भ�ने रोमन 
लामासमेत, िदलबहादुर �याङ्गतानसमेत िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� डाकँाको वारदातको उ�े�यले 
वारदातमा संल�न भएकोमा प�रि�थितवश �यान 
नै मान� आपरािधक काय� घटेको देिखन आएको 
छ । यी �ितवादीह�बाट बरामद भएका हातहितयार 
आरोिपत वारदातमा �योग भएको हो भनी  
स�बि�धत �ितवादीह�बाट सनाखतसमेत भएको 
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छ । �ितवादीह� हातहितयारसिहत डाकँा गन� 
जाने �ममा मतृक �वण खड्कासमेतलाई फेला 
पारी घेरा हाली लट्ुने �यास गदा� मतृकले �ितकार 
गरकेोले संल�न �ितवादीह�म�येका �ान ु दोङले 
�हार गरकेो गोली लागी मतृक �वण खड्काको 
म�ृय ुभएको हो भनी िसलिसलेवार �पमा घटना�म 
खलुाई अनसु�धान अिधकृतसम� �ितवादी 
मनराज भ�ने रोमन लामा, िदलबहादरु �याङ्गतान, 
सागर भ�ने खड्गबहादरु तामाङ र आकाश भ�ने 
िदपक तामाङसमेतले गरकेो बयान बेहोरा एक 
अका�मा समिथ�त भएको देिखने । 

�ितवादीह� लिलतपरुको झ�वावासी 
ए�रयामा डाकँा गन� हितयारसिहत जादँा बाटाछेउमा 
मतृकसिहत दईुजना गफ ग�ररहेकोमा मतृक �वण 
खड्कालाई लट्ुन खो�दा िनजले �ितकार गरकेो 
कारणबाट िनजलाई �ितवादी �ान ु दोङले गोली 
हानेको कारणबाट िनजको म�ृय ु भएको अव�था 
दिेख�छ । मतृक �वण खड्का वा कसैलाई पिन 
लट्ुन भनी �ितवादीह� पूव�सोच र तयारीका साथ 
गएको देिखदँैन । लट्ुन र डाकँा गन� हितयारसिहत 
पूव�तयारी भएर �ितवादीह� िहडेँका र सो काय�मा 
कसैबाट बाधा अड्चन परमेा हितयार �योग ह�ने 
र �यसबाट कोही पिन मन� स�ने अव�था रहेको 
दिेख�छ । य�तै प�रि�थितको प�रणाम �व�प 
�वण खड्कालाई �ितवादीह�बाटै �हार भएको 
गोली लागी म�ृय ु भएको ि�थित देिखएको छ । 
य�तो अव�थामा �ितवादीह�को मतृकलाई 
मान�मा कुनै मनसाय, पूव�तयारी, �रसइवी र 
िचनजान नै नरहेकोले उ� घटना कसरुको 
दायरािभ� नै पद�न भनी भ�न िम�ने अव�था देिखन 
आउदँैन । झ�वावासी ए�रयामा वा बाटोमा कही ँ

�ितवादी आफूह�ले डाकँा वा लट्ुने योजनामा 
कोही बाधक भए उसलाई गोली हा�ने भनी 
पूव�मानिसकता र तयारीसाथ भएको योजनापूण� 
काय�मा आपरािधक मनसाय िथएन भनी भ�न 
निम�दा �य�तो वारदातको अव�थामा वारदातमा 
उपि�थत यी �ितवादीह� पिन कुनै न कुनै तह र 
�तरका कसरुदार नै होइनन् भ�न िम�ने अव�था 
देिखदँैन । कसै�ित लि�त नभए पिन कसैको 
पिन स�पि� र िजउ�यान िव��को काय�लाई 
आपरािधक काय� नै मािनन जा�छ र यसबाट 
अपराधको गा�भीय�, �कृित र �ितवादीह�को 
भूिमकाअनसुार आपरािधक दािय�व वहन गनु�  नै 
पन� ह��छ । यी चार ैजना र साथै फरार �ितवादी 
�ान ु दोङसमेत भई मतृकलाई घेरा हाली लट्ुने 
�ममा �ान ु दोङले गोली �हार गदा� मतृकलाई 
गोली लागेको त�य िनजह�ले मौकामा गरकेो बयान 
बेहोरा, बरामदी मचु�ुका, लास �कृित मचु�ुका, 
Autopsy Report, घटना�थल मचु�ुका �ितवेदक 
�हरी �.ना.िन. असरफ अिल अ�सारी, �.स.िन. 
पूण��साद दाहाल, �.ह. िभमबहादरु थापा, �.ह. 
राजन ठकुरीसमेतको बकप�का साथै अ�य िमिसल 
संल�न �माणह�बाट समिथ�त भई आरोिपत कत��य 
�यानको वारदातमा यी पनुरावेदक �ितवादीह� 
�यान मान� काय�मा वारदात �थलमा हितयारसिहत 
उपि�थत भएको त�य पिु� ह�न आएको देिखने ।

साथै �ितवादीह�को सगँ साथ र 
िनजह�को घर र भनेको �थानबाट नगद, दशीको 
सामान एवं कुनै धनमाल बरामद ह�न सकेको 
छैन । �ितवादीह�ले मतृकको सगँ साथबाट यो यित 
नगद वा धनमाल डाकँा गरी िलए खाए मासेको हो 
भ�ने त�य �ितवादीह�को बयान बेहोरा र िमिसल 
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संल�न �माणबाट पिन नगद वा धनमालस�ब�धी 
कुनै िववरण ख�ुन आएको नदिेखएबाट जाहेरीकै 
आधारमा मा�ै डाकँा ज�तो ग�भीर कसरुमा डाकँा 
गरकेो िबगो धनमालतफ�  यी �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठह�याउन ु�यायोिचत ह�ने दिेखदँैन । अत: 
यी �ितवादीह� वारदातमा उपि�थत मा� भएको 
आधारमा िनजह�लाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही 
महलको १७(१) बमोिजम जनही १० वष� (दश वष�) 
कैद ह�ने र िनजह�को सगँ साथबाट नगद र कुनै 
धनमालसमेत बरामद नभएको ह�दँा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन चोरीको १ र ६ नं. को कसरुमा ऐ. को 
१४(४) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ु अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
िमलेकै देिखदँा �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�,  िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
यी �ितवादीह� िदलबहादरु �याङ्तान, सागर 
भ�ने खड्गबहादरु तामाङ, आकाश भ�ने िदपक 
तामाङ र मनराज भ�ने रोमन लामालाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १७ नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही महलको १७(१) बमोिजम जनही 
१० वष� (दश वष�) कैद सजाय ह�ने गरी र सोही 
ऐनको दफा १३(४) र चोरीको महलको १ र ६ नं. 
को दफाको कसरुमा ऐ. को १४(४) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
गरी स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 

पाटनबाट िमित २०७१।७।४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर ९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७५-CR-०३६९, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. रामिदन 
चमार

�वयम् जाहेरवालाले पिन �ितवादी रामिदन 
चमार आ�ना �वाइ ँ भएको र िनजसगँ लेनदेन, 
�रसइवी केही छैन । छोरा जगतराम चमारलाई मैले 
बालबािलकास�ब�धी काम गन� सं�थाबाट �याएको 
ह� ँ भनी जाहेरवाली कमला चमारले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो पाइ�छ । यसैगरी पीिडत 
जगतराम चमारले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा�  िभनाज ुजगतराम चमार भारत बहराइच सामान 
िक�न जादँाको अव�थामा आफू पिन िभनाजकुो 
पिछ लागी बहराइच गएको, िभनाजलुे सामान ख�रद 
गन� बेलामा िभडभाडमा िनजको साथबाट छु��एको 
हो । िभनाजलुे अपहरण गरकेा होइन भनी लेखाएको 
पाइ�छ । �ितवादी रामिदन चमारले जाहेरवालीको 
माइली छोरी िववाह गरकेोले �ितवादी र जाहेरवाली 
सहोदर �वाइ ँसासू नाताका कुरामा िववाद छैन । 
यसरी पीिडत जगतराम �ितवादीको सहोदर साला 
नाताको देिख�छ । �ितवादी रामिदन चमारको 
सहोदर िभनाज ु भएकोले पीिडतको िददीसरहको 
संर�कको हैिसयतमा रहेको मा�नपुन� ह��छ । अत: 
पीिडत जगतरामले आफूखसुी िभनाजकुो संर�णमा 
पिछ लागी भारत बहराइच गएको अव�थामा 
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संर�कको म�जरुीबेगर नाबालकलाई यी �ितवादीले 
झ�ुयाई, ललाई, फकाई, छलकपटसमेत गरी 
क�जा / िनय��णमा िलई �ितवादीले पीिडतलाई 
भारत बहराइच लगी अपहरण तथा शरीर ब�धक 
बनाएको भ�न सिकने अव�था नदिेखने ।

बरामदको �कृित हेदा�, पीिडत र 
�ितवादी सहोदर सालो िभनाजकुो नाता पन� 
दिेख�छ । पीिडत आफू ११ वष�को नाबालक रहेको 
र िभनाज ुभारतको बहराइचमा सामान िक�न जादँा 
आफू पिन �वे�छाले िभनाजकुो पिछ लागी घ�ुन 
गएको अव�था छ । �ितवादी िभनाजलुे नाबालक 
पीिडतलाई भारत आफूसगँ घ�ुन जान ललाई 
फकाई कुनै िचजको �लोभन देखाई िदएर अनिुचत 
�भावमा पारी झ�ुयाई, डर, �ास एवं दबाबमा 
पारी वा जबरज�तीसगँ शि� �योग गरी लगेको 
दिेखदँैन । भारत बहराइच पगेुपिछ पिन पीिडत 
जगतरामलाई कुनै घर एवं एका�त ठाउमँा ब�धक 
बनाई खान निदई यातना एवं पीडा िदएर राखी 
पीिडतको बाब,ु आमा एवं अ�य अिभभावकसगँ 
फोनमाफ� त िफरौतीको लािग मोलमोलाई गरकेो 
अव�था देिखएन । �ितवादीको पीिडतको 
अिभभावकसगँ कुनै लेनदेन एवं पूव��रसइवी भएको 
अव�थासमेत देिखदँनै । दबाब, �लोभन, डर, 
�ास एव ंअनिुचत �भावमा पारी यातना एवं पीडा 
िदएर कसैलाई झ�ुयाएर वा जबरज�ती �पमा 
एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा प�ुयाएर केही फाइदा 
�ा�त गन�को लािग ब�धक बनाएर िफरौतीको 
लािग मोलमोलाई गरकेो अव�थास�मको काय�लाई 
अपहरणको कसरु एवं कसरुदार भएको मा�नपुन� 
ह�दँा ��ततु म�ुामा वारदातको प�ृठभूिम, अव�था, 
प�रि�थित र जाहेरवाला एवं पीिडत �वयम् को 

भनाइबाट समेत �य�तो अव�थाको िव�मानता 
नदिेखएको ह�दँा ��ततु वारदात अपहरणको 
कसरुको दायरािभ� पन� नदेिखने ।

उि�लिखत आधार, कारणबाट �ितवादी 
रामिदन चमारउपरको अिभयोग दाबी ठोस र 
व�तिुन�ठ �माणका आधारमा �थािपत ह�न 
आएको देिखदँा �ितवादीलाई सजाय गन� गरी 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको उ�च अदालत 
त�ुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट भएको िमित 
२०७३।५।१३ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामान�द�साद अिधकारी
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७६ साल काित�क २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CR-०५८२, अदालतको 
अपहेलना, उमेश �सादसमेत िव. डा. कयोदेवी 
यमीसमेत

दरब�दी तथा पद िमलानस�ब�धी काय� 
श�ु नीितगत �शासिनक िवषय हो । य�तो िवषयमा 
अदालतले ह�त�ेप गनु�  शि� पथृक�करणको 
िस�ा�तबमोिजम पिन शोभनीय ह�दँैन । नेपाल 
�वा��य सेवा ऐन, २०५३ को चौथो संशोधन, 
२०७० ले �वा��य सेवाको पदपूित�स�ब�धी 
�यव�थाह�मा आव�यक संशोधन गरी �तरविृ� 
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ग�रएका �वा��य सेवाका िविभ�न तहका 
कम�चारीह�को पदपूित�को लािग पलु दरब�दी 
िसज�ना गन�समेतको �यव�था ग�रएको भ�ने 
��यथ�ह�को िलिखत जवाफबाट दिेख�छ । 
�वा��य सेवामा �तरविृ�, पदनाम र पद�थापन 
स�ब�धमा िविभ�न �रट िनवेदनह�समेत परी 
�शासिनक �यव�थापन स�ब�धमा नीितगत �पमा 
नै ठोस �यास आव�यक रहेको महससु गरी ऐन नै 
संशोधन गरी �तरविृ� भएका �वा��य सेवाका 
कम�चारीह�को पदनाम र पद�थापनस�ब�धी 
काय�ह� �यवि�थत गन� �यास भइरहेको भ�ने 
िलिखत जवाफ बेहोरासमेतबाट ��यथ�ह�ले 
अदालतको आदेशको अव�ा गरकेो नदेिखदँा 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

पनुरावेदकह�ले िविभ�न िमितमा दायर 
गरकेा परमादेश िनवेदनह�मा लोक सेवा आयोग 
के��ीय काया�लयलाई िवप�ी बनाएकोसमेत 
दिेखदँैन । लोक सेवा आयोगले  आ�नो वािष�क 
काय�तािलकाअन�ुप माग भई आएका �र� 
दरब�दीमा कानूनबमोिजम िव�ापन नगरसे�म 
�वा��य सेवािभ� नया ँयो�य जनशि�को �वेश नै 
रोिकने अव�था ह�दँा लोक सेवा आयोगले �चिलत 
कानूनबमोिजम �कािशत गरकेो उ� िव�ापनले 
अदालतबाट जारी भएको आदेशको अव�ा गरकेो 
भ�न िम�ने नदिेखदँा पनुरावेदकह�को उपयु�� 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः ��यथ�ह�बाट िनवेदन 
दाबीबमोिजम अदालतको अवहेलना भएको 
अव�था नदिेखदँा िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 

िमित २०७१।१२।११ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा�  ढुङ्गाना
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-CI-१४७०, मोही दता�  
नामसारी, उसमान िमयाँ िव. पवनीदेवी चौधरी

ज�गाधनी काठमाड� नगरपािलका 
वडा नं. ३२ ब�ने रौ� थापा नाउकँो २००४ 
सालको नापीमा दता� रहेको िमयाजानदेिख 
उ�र, िवसनदिेख पूव�, िजरायतदेिख दि�ण, 
गेनीलालदिेख पि�मको ०-५-० ज�गा बाब ुसैनीले 
नै भूिमसधुार लाग ु ह�नअुिघदेिख नै जोती कमाई 
आएको हो र १ नं. फाराम भरी २ नं. अनूसूची 
�कािशत भएको ज�गा हो भनी यी पनुरावेदकले 
िफरादमा उ�लेख गरकेो भए पिन अनसूुची १ र २ 
मा उि�लिखत चार िक�ला र �े�फलको कुनै ज�गा 
रौ� शमशेर थापाको नाउमँा रहेको २००४ सालको 
�े�ताबाट देिखदँैन । दाबीको िक.नं.१९१ को 
ज�गा सभ� नापी ह�दँाका अव�थामा र.ैनं. १९३ का 
नरशे िव�मलाई ज�गाधनीको �पमा उ�लेख गरी 
जोताहा र कैिफयत महल खािलरहेको भ�ने �े�ीय 
िकताब उतारबाट देिख�छ भने ज�गाधनी पजुा�मा 
समेत मोही जिनएको अव�था देिखदँैन । वादीले 
रौ� शमशेरका नाउमँा २००४ सालमा दता� भएको 
ज�गा सभ� नापीका बखत नर�े� िव�मका नाउमँा 
दता�  भएको िजिकर िलएपिन रौ� शमशेरका नाउकँो 
ज�गा नर�े� िव�मका नाउमँा के कसरी दता�  ह�न 
गएको हो खलुाउन सकेको देिखदँनै । सभ� नापीको 
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�े�ीय िकताबमा मोही उ�लेख नभएको र ज�गाधनी 
नर�े� िव�मबाट मोही हक �थािपत गराएको समेत 
दिेखदँैन । दाबीको ज�गा यी पनुरावेदकका िपता 
सैनी िमयालेँ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ लाग ु
ह�नअुिघदेिख जोती कमाई आएको भनी दाबी गर े
पिन उ� ऐन लाग ुभएपिछ ज�गा जोती कमाउनेले 
मोही हक कायम गराई मोही दता� गराउन सकेको 
समेत नदेिखने । 

��ततु म�ुाको त�यगत अव�था हेदा�  यी 
पनुरावेदकका िपताको मोही हक कायम भइसकेको 
अव�थामा ज�गाधनीले प�याएमा िनजको नाममा 
नामसारी ह�नेस�म हो । यी पनुरावेदकका िपताले 
नै दाबीको ज�गाको मोही हक कायम गराउन 
नसकेको ि�थितमा यी पनुरावेदक वादीका नाममा 

नामसारी ह�ने अव�था नह�दँा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखदँा पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः दाबीको िक.नं.१९१ को ०-४-५ 
ज�गाको वादीका नाउमँा मोही दता�  नामसारी ह�ने 
ठह�याएको स�ु भूिमसधुार काया�लय, स�तरीको 
िमित २०७०।७।५ को फैसला उ�टी भई वादीको 
िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।०९।२३ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।


