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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, मङ्िसर – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०७३-NF-००४४, उ��ेषण, िवनोद �े� िव. �म 
अदालत, अनामनगरसमेत

नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल. र माजोङ 
इ�टरटे�मेट �ा.िल.का सेयरधनीह� पिन फरकफरक 
रहेका र सो�टी होटलसगँ स�झौता गरी �यािसनो 
नेपालकै परुानो सामान �योग गरकेोले मा� माजोङ 
इ�टरटे�मेट �ा.िल. नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल.को 
उ�रािधकारी हो भनी िन�कष� िनका�न निम�ने । 

होटल सो�टीसगँ ९ िडसे�बर १९९३ मा 
पिहलो र सो स�झौता �ित�थापन गरी २६ मे १९९८ 
मा अक� स�झौता गरी नेपाल �रि�एसन से�टर �ा.
िल. ले �यािसनो स�चालन गद� आएको कुरा नेपाल 
�रि�एसन से�टर �ा.िल. िव�� सो�टी होटल 
िल. भई पनुरावेदन अदालत पाटनमा चलेको संवत् 
२०६९ सालको FJ-०१२६ को करार ऐन, २०५६ 
को दफा ८७(२) बमोिजमको उपय�ु आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुाबाट देिख�छ । �माणमा आएको 
उ� म�ुाको िमिसल अवलोकन गदा� �यव�थािपका 
संसद ् साव�जिनक लेखा सिमितको िनद�शनअनसुार 
त�कालीन पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयले 
िमित २०६८।४।५ गतेको गोरखाप�मा �कािशत 
सूचनाअनसुार सो�टी होटल हातािभ�को �रि�एसन 
से�टर �ा.िल. ब�द भएको देिख�छ । �यस  समयस�म 
िनवेदक क�पनी दता� भएको नै देिखदैँन । िमित 
२०६९।७।१५ मा दता� भई सो�टी होटल र �यािसनो 
माजोङिबच िमित २०६९।७।२४ मा स�झौता भई िमित 
२०६९।७।२९ मा माजोङ �यािसनो स�चालनमा 
आएको कुरा िमिसल संल�न कागजातबाट �थािपत 

भएको छ । कामदार र क�पनीिबच भएको स�झौतामा 
स�चयकोष, नाग�रक लगानी कोष र उपदानको हकमा 
क�पनी िज�मेवार ह�ने छैन भ�ने �प� उ�लेख भएको 
देिख�छ । �म काया�लयको िमित २०६८।३।२ को 
फैसलाले पिन �रि�एसन से�टरका कामदारले पाउने 
रकम वा दािय�व नेपाल �रि�एसन से�टर �ा.िल. को 
नै ह�ने भनी उ�लेख गरकेो देिखने । 

सािबकमा �म काया�लयले मजदरुले 
पाउने रकम त�काल कायम �रि�एसन से�टरबाट 
पाउने उ�लेख छ । उ� फैसला ह�दँाका बखत 
िनवेदक क�पनीको ज�म भएको पिन देिखदँैन । 
य�तो �थािपत त�य भएको अव�थामा िनवेदक 
क�पनीले �यािसनो नेपालको दािय�व बो�न ुपन� गरी 
िवप�ी �म काया�लयबाट िमित २०७०।६।११ मा 
िनण�य भएको देिख�छ । उ� िनण�य ह�नभु�दा पिहले 
िनवेदन क�पनीको हकमा कुनै दािय�व रहेकोसमेत 
नदिेखने । नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल. ब�द 
भएपिछ पनुरावेदक क�पनीले सो�टी होटलसगँ 
स�झौता गरी नया ँ क�पनी स�चालन गरकेो र �म 
काया�लयको फैसलामा िनवेदक क�पनीको दािय�व ह�ने 
स�ब�धमा केही नबोलेको अव�थामा नेपाल �रि�एसन 
से�टर �ा.िल. को िव�ीय दािय�व �यािसनो माजोङले 
बेहोनु�  पन� भ�नलाई सो कुरा �यायको मा�य िस�ा�तले 
िम�ने नदेिखने ।

परुानो क�पनीको दािय�व नया ँ क�पनीको 
ह�ने स�ब�धमा कानूनी �यव�था भएको पिन 
देिखदँनै । यसरी परुानो क�पनीको िव�ीय दािय�व 
पिछ दता� भएको क�पनीको ह�ने कानूनी �यव�थाको 
अभावमा िनवेदक माजोङ इ�टरटे�मेट �ा.िल.ले 
िमित २०६९।११।११ को �म काया�लय, बागमतीको 
िनण�यको जानकारी िमित २०७०।१।१६ मा नै �ा� 
गरकेोले िमित २०७०।६।१५ मा �म काया�लय, 
बागमतीको िनण�यउपर दायर गरकेो पनुरावेदन खारजे 
गन� गरकेो �म अदालतको िमित २०७१।१।२५ को 
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फैसलामा कुनै �िुट नरहेको भनी यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट भएको फैसलामा यस अदालतबाट 
�ितपािदत मािथ उ�लेख ग�रएका �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �िुट देिखएकोले िमित २०७३।४।१८ 
को आदेश िमलेको नदेिखने । 

िनवेदक मकुु�दराज खरलेसमेत ४६ 
जनाले नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल.लाई िवप�ी 
बनाई िदएको िनवेदनमा �म काया�लय, बागमती 
अ�चलबाट िमित २०६९।११।११ मा भएको िनण�य 
र �व. ल�मण िव�म �े�को हकमा �जे�� �े�समेत 
३ जनाले नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल.लाई 
िवप�ी बनाई िदएको िनवेदनमा �म काया�लय, 
बागमती अ�चलबाट िमित २०७०।१।३० मा भएको 
िनण�य काया��वयनको स�ब�धमा �म काया�लय, 
बागमती अ�चलले िमित २०७०।६।११ मा माजोङ 
इ�टरटे�मेट �ा.िल.लाई लेखेको प�बाट मा�ै िनवेदक 
क�पनीले �म काया�लयबाट भएको िनण�यको पिहलो 
जानकारी रीतपूव�क पाएको भ�ने देिख�छ । िमित 
२०७०।६।११ मा िनवेदकलाई �यािसनो नेपालले 
ितनु�  पन� स�पूण� दािय�व बेहोन� गरी िनण�य काया��वयन 
गनु�  भनी �म काया�लय, बागमती अ�चलले पठाएको 
प�बाट आ�नो िव��मा भएको िनण�यको जानकारी 
िनवेदकलाई कानूनतः भएको भ�ने देिखदँा िमित 
२०७०।६।११ बाट पनुरावेदनको �याद कायम 
ह�नपुन�मा िमित २०७०।१।१६ मा �म काया�लयले 
नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल.लाई लेखेको प�बाट 
नै पनुरावेदनको �याद कायम गरी �यादकै आधारमा 
िनवेदकको पनुरावेदन नै खारजे गरी �म अदालतबाट 
िमित २०७१।१।२५ मा भएको फैसलाले िनवेदक 
क�पनीको नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ �ारा 
�द� समानताको हक, �वत��ताको हक, स�पि�को 
हकमा आघात परकेो देिखने । 

तसथ� उ�लेख भएअनसुार यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०७३।४।१८ मा �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई भएको आदेश कायम 
रहन स�ने नदेिखदँा बदर भई �म काया�लयको िमित 
२०७०।६।११ को िनण�यउपर िनवेदक क�पनीले 
दता� गरकेो पनुरावेदन �यादिवहीन भएको भनी खारजे 
गन� गरी भएको �म अदालतको िमित २०७१।१।२५ 
को फैसला र सो फैसला काया��वयन गन� स�ब�धमा 
भएका स�पूण� प�ाचारह�समेत उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह�ने ।

कामदार कम�चारीले �म काया�लयमा िनवेदन 
िददँा �यािसनो माजोङ दता� भएको नदिेखएको, 
िमित २०६८।३।२ मा भएको �म काया�लयको 
फैसलामा नेपाल �रि�यसन से�टर �ा.िल.ले कामदार 
कम�चारीको दािय�व बहन गनु�पन� भनी उ�लेख भएको, 
िमित २०६९।११।११ मा �म काया�लयबाट नै नेपाल 
�रि�यसन से�टरकै दािय�वलाई  औ�ंयाएर फैसला 
आदशे भएको समेतका उि�लिखत कागज �माणबाट 
�थािपत त�यले नेपाल �रि�एसन �ा.िल.को दािय�व 
र कत��य िनवेदक क�पनीले िनवा�ह गनु�पन� भ�ने कुरा 
�थम�ि�मै नदेिखएको ह�दँा यी सबै कुरालाई िवचार 
गरी कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ी �म 
अदालतको नाममा परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा� 
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७५ साल पसु १० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक� र मा.�या.�ी सपना �धान म�ल, ०७५-
WF-०००३, उ��ेषण, गोकुलबहादुर खुलाल िव. 
पदमकुमारी तामाङसमेत

िनवेदक र िवप�ीिबच िमित २०७०।९।१२ 
मा भएको करारनामाको िलखतमा उि�लिखत हालको 
वतन काठमाड� िज�ला गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. ८ 
मा बेप�े �याद तामेल भएको कारण यी िनवेदकलाई 
जानकारी ह�न नसक� �ितवादको अवसरबाट वि�चत 
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ह�न स�ने अव�थालाई म�यनजर गररे नै अदालतबाट 
िनवेदकको �थायी वतन खोटाङ िज�ला, ऐसेँलखुक�  
गा.िव.स. वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाड� िज�ला 
गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. ८ भनी दवुै वतनलाई 
उ�लेख गरी राि��य दैिनक पि�कामा साव�जिनक 
सूचना �काशन गरकेो देिख�छ । िनवेदक िव�� चलेको 
उ� म�ुामा िनवेदकलाई आफूउपरको आरोपको 
जानकारी �दान गरी �ितवादको अवसर �दान गनु�  नै 
उ� साव�जिनक सूचनाको उ�े�य देिखने । 

िज�ला अदालत, िनयमावली, २०५२ को 
िनयम २२क.(१)(ख) मा अ.बं.११० नं.बमोिजम 
तोिकएको �ि�याबाट �याद तामेल ह�न नसकेमा 
कुनै राि��य दैिनक पि�कामा सूचना �काशन गररे 
�याद तामेल गराउन सिकने �यव�था गरकेो छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार राि��य�तरको राजधानी 
दैिनक पि�कामा �याद सूचना �कािशत ग�रसकेको 
अव�थामा समेत िनवेदकले थाहा जानकारी नपाएको 
भ�न िम�ने अव�था रहदँनै । साव�जिनक सूचना जारी 
ह�दँा स�बि�धत �यि�ले �य�तो सूचना सहज त�रकाले 
थाहा जानकारी�ा� गन� स�छन् भ�ने आधारमा नै उ� 
कानूनी �यव�था गरकेो मा�नपुन� । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
यी िनवेदक र िवप�ीिबच िमित २०७०।०९।१२ मा 
भएको करारनामाको िलखतमा आ�नो वतन खोटाङ 
िज�ला, ऐसेँलखुक�  गा.िव.स.वडा नं. ९ घर भई हाल 
काठमाड�  िज�ला गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. ८ भनी 
उ�लेख भएको, िलखतबाट समेत सो वतनमा बसोबास 
ग�रआएको भ�ने देिखएको र ियनै िनवेदकउपर िवप�ी 
पदमकुमारी तामाङले दायर गरकेो ०७१-CG-००३६ 
को चेक अनादर म�ुामा समेत हालको वतनमा नै �याद 
तामेल भई फैसला भएको र सो फैसलाअनसुार यी 
िनवेदकलाई लागेको कैद असलु भई ज�रवानासमेत 
बझुाइसकेको भ�ने देिखदँा िनवेदक �वयम् को आचरण 
एवम् �यवहारसमेतबाट िनवेदकको हालको बसोबास 

रहेको काठमाड� िज�ला गोठाटार गा.िव.स. वडा नं. ८ 
नै भएको त�य �थािपत भएको देिखने । 

िनवेदकको हालको वतनमा नै जारी भएको 
�याद बेप�े तामेल भएको कारण िज�ला अदालत, 
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क. (१)(ख) 
बमोिजम राजधानी दैिनकमा सूचनासमेत �कािशत 
गरी �याद तामेल भई कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गरी फैसला भएको देिखएको ि�थितमा उ� 
�याद तामेल बदर नह�ने गरी स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।७।२४  मा र त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।११।१४ 
मा भएको आदेश एवम् सोस�ब�धी कामकारबाहीह� 
कानूनिवपरीत रहेको भ�ने देिखएन । तसथ� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था नदेिखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठाकुर�साद खरले 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७५ साल पसु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-CF-
०००५, अपहरण, आिशष लामा िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी आिशष लामाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� सािबत रही गरकेो बयानलाई 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, बरामदी मचु�ुका, 
�ितवेदकह� सोमे�� िसं ह राठौर, दीपे�� अिधकारी, 
रामच�� ितवारी, बिुझएका अिमर खड्काको 
बकप� तथा जाहेरवालाले यी �ितवादीसमेतलाई 
िचनी सनाखत ग�रिदएको कागज, िकटानी जाहेरी 
तथा सो जाहेरीलाई पिु� ह�ने गरी जाहेरवालाले 
अदालतसम� गरकेो बकप�लगायत घटनाको 
प�ृभूिम र अ�य �माणह�को शङ्ृखलाह�ले समिथ�त 
(Corroborate) एवम् पिु� गरकेो देिखदँा �ितवादी 
आिशष लामासमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
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गन� ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।०१।३१ गतेको 
फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादीको ��ततु पनुरावेदन िजिकर एवम् 
िनजतफ� का िव�ान्  अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

यसै वारदातका स�ब�धमा वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा परकेो ०७०-
CR-०७२० को पनुरावेदनप�मा �ितवादी आिशष 
लामालाई ��यथ� नबनाई अ�य �ितवादीह�को 
हकमा पनुरावेदन परकेो अव�थामा सो म�ुामा यस 
अदालतबाट िमित २०७३।५।२४ मा फैसला ह�दँा 
�ितवादीको हकमा समेत सजाय सदर ह�ने भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको दिेखयो । �ितवादी आिशष लामाको 
हकमा वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन 
नपरकेो अव�थामा सो म�ुामा यी �ितवादीको हकमा 
समेत सजाय सदर ह�ने वा�यांश उ�लेख देिखए तापिन 
यी �ितवादीउपर कसरु ठहर भई सो सजायसमेत 
भ�ुान भइसकेको अव�था (सजाय भ�ुान भई 
िमित २०७५।१०।९ मा कैदम�ु भइसकेको भ�ने 
कारागार काया�लय, काठमाड�को च.नं.३४७१ िमित 
२०७५।१०।९ गतेको प�समेत िनवेदन संल�न गरी यी 
�ितवादी उपि�थत ह�न आएको) समेतलाई म�यनजर 
गदा� उ� म�ुामा उि�लिखत सो वा�यांशबाट 
�ितवादीको हकमा अिभयोग दाबीअनसुारको 
फौजदारी कसरु र सो कसरुबाट सिृजत फौजदारी 
दािय�व वहनको अव�थामा कुनै असर पन� अव�था 
नह�दँा केही ग�ररहन ुनपन� । 

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणसमेतबाट 
यी �ितवादी आिशष लामालाई मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीरब�धक िलनेको महलको १ नं. र २ नं. 
को कसरुमा सोही महलको ३ नं.बमोिजम कसरुको 
मा�ाअनसुार ७ वष� कैद र �. ५०,०००।– ज�रवाना 

र सोही महलको ७ नं. अनसुार थप २ वष� कैदसमेत 
ह�ने र �ितवादीह�बाट पीिडतले सोही ऐनको दफा 
१२ बमोिजम �.१०,०००।– �ितपूित�समेत भराइ 
िदने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।०१।३१ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठाकुर�साद खरले 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी दीपकराज जोशी, ०७४-WH-००७४,  
ब�दी��य�ीकरण, सुिनता पौडेल िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदक �ितवादी िकशोर �यौपानेलाइ�  िमित 
२०७४।११।८ गते प�ाउ गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी 
रहेकोमा सोही िदनमा नै थनुवुा पजु� िदइएको दिेखए 
पिन साव�जिनक अपराध म�ुामा अनसु�धान गरी िमित 
२०७४।११।१८ गते रायसिहत िमिसल कागजात 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�मा 
पठाएको भ�ने देिखदँा सो अविध अथा�त् १० िदनस�म 
म�ुा दायर भएको भ�ने नदेिखने ।

साव�जिनक अपराध म�ुामा म�ुा हेन� अिधकारी 
अथा�त् �मखु िज�ला अिधकारीको काया�लयबाट 
िनवेदक िकशोर �यौपानेलाई केही साव�जिनक 
(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अ�तग�तको कसरुमा 
अनसु�धान गन� पिहला पटक िमित २०७४।११।९ मा 
िमित २०७४।११।८ गतेदिेख लागू ह�ने गरी ७ िदन 
थनुामा रा�न अनमुित िदएको र दो�ो पटक �याद थप 
अनमुित िददँा मनुािसब मािफकको कारण �प� �पमा 
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केही उ�लेख नै नगरी िज�ला �शासन काया�लयबाट 
िमित २०७४।११।१५ मा सोही िमितबाट लागू ह�ने 
गरी पनुः ४ िदन �याद थप िदएको िलिखत जवाफसाथ 
�ा� कागजातबाट दिेखने । 

िनवेदक िकशोर �यौपानेलाइ� केही साव�जिनक 
(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अ�तग�तको कसरुमा 
प�ाउ गरी पटकपटक गरी ७ िदनभ�दा बढी अविध 
�याद थप गरी थुनामा रािखएको काय�  साव�जिनक 
अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को कानूनी �यव�था 
र अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� कानूनी �ि�या 
पूरा नगरी गैरकानूनी तवरबाट थनुामा राखेको दिेखन 
आएकाले िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने देिखन आउने । 

तसथ�, केही साव�जिनक अपराध र सजाय 
ऐन, २०२७ को दफा ४(१) िवपरीत ७ िदनिभ� 
म�ुा दता� गरकेो नदिेखइ� अिनवाय� कानूनी �ि�या 
पूरा नगरी कानूनी �िुटपूण� तवरले गैरकानूनी �पमा 
थुनामा राखेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६७-CI-०९८०,  िखचोला 
छोडाई बाटो खलुाई चलन, सरफुल दवेानसमेत िव. 
आलम देवानसमेत 

ियनै वादीको िपता मसौदी देवानले    
�ितवादीका िपता जिलल दवेानसमेत िव�� 
चलेको ज�गा िखचोला चलन म�ुा (०४५ सालको 
१५१/२७६०) मा िमित २०४६।५।६ को न�सा 
कैिफयतको न.नं.९ को ज�गालाइ�  वादी मसौदी 
देवानको िक.नं. ३२ िभ�को भनी सो �े�फलको 
हदस�म वादी दाबी प�ुने ठहराइ� पसा� िज�ला 
अदालतले िमित २०४६।६।४ मा फैसला गरकेो 

देिख�छ । �य�तै सो म�ुामा िलएको िफराद दाबी हेदा� 
िक.नं.३२ को पि�मतफ� बाट ०-०-४ ज�गामा फुसको 
घर बनाइ�  िखचोला गरकेो भ�ने देिखयो । साथै उ� 
न�सा मचु�ुका हेदा� न.नं.९ मा फुसको घर र �े�फल 
०-०-२-८ देिखन आउछँ । यसबाट त�कालीन 
िववाद भनेको वादीको ज�गामा �ितवादीले फुसको 
घर बनाएउपरको देिखएको छ । त�कालीन िवषयको 
स�दभ� ��ततु म�ुामा एकै छ, छैन भनी हेदा� ��ततु 
वादी दाबीमा �ितवादीह�ले िक.नं. ३२ को ज�गाको 
दि�णतफ�  रहेको िनजी बाटो �े.फ. ०-०-३ll ज�गा 
क�जा िखचोला गरी बाटो ब�द ग�रिदएकोले सो क�जा 
िखचोला छु�ाई बाटो खलुाई पाउ ँभ�ने देिखएको छ । 
�य�तै अदालतबाट भई आएको िमित २०६४।७।२१ 
को न�सा मचु�ुकामा न.नं. ४ मा �े.फ. ०-०-३-१० 
र न.नं.५ मा ०-०-०-१३ को ज�गामा िववाद जिनएको 
तथा कैिफयत बेहोरामा न.नं. ४ ज�गामा �ितवादी 
समसलु देवानसमेतले नादख�ुा राखी भोगचलन 
गरकेो भ�ने छ । ��ततु म�ुामा भई आएको न�सा 
कैिफयतसमेतमा पिहलेको म�ुामा उठाएको फुसको 
घरको कुनै िववाद देिखदँनै । �य�तै हालको न�साको 
न.नं.५ को कैिफयत बेहोरा हे�रएमा वादीको िनकास 
बाटोको ज�गा हो भ�ने वादी र भ�भलाद ्मीको भनाइ�  
रहेको भनी खा�सा (खाली) ज�गा भनी खलुाएको 
देिख�छ । यसरी पिहले चलेको म�ुामा वादीले उठाएको 
िववादको िवषयव�त ु फुसको घरको देिखएको र 
पिछ�लो म�ुाको िववादको िवषयव�त ु नादख�ुा र 
वाटो िनकासको दिेखदँा उि�लिखत त�यह�बाटै 
एकै �कृितको नदेिखने । केवल पिहले चलेको (०४५ 
सालको दे.नं.१५१/२७६० ियनै वादी �ितवादीका 
बाबहु�िबच) म�ुा चलेको वा प� एकै भएको तथा दवुै 
म�ुाको िक.नं. ३२ र साधँ िसमाना एकैतफ�  भएको 
भ�ने आधारमा मा� पथृक िवषयव�त ु र स�दभ�मा 
�ाङ्�यायको िस�ा�त आकिष�त ह�ने देिखएन । अत: 
पिहले चलेको म�ुाका प� िवप�ह�का िबच पिछ 
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अक� कुनै पथृक् िवषयमा म�ुा च�नै नस�ने भनी 
�ाङ्�यायको िस�ा�तले रोक लगाउन निम�ने भई 
य�तो अव�थामा मलुकु� ऐन, अ.बं. ८५ नं. आकिष�त  
ह�नेसमेत नदेिखने ।

 वादीको िक.नं. ३२ को ज�गाको दता� 
�े�ताअनसुारको �े�फल ज.िव. ०-०-१२ll 

 

देिख�छ । िमित ०४६।५।६ मा भएको न�सा मचु�ुकामा 
िक.नं. ३२ म�येको वादीको भोगमा रहेको िववादरिहत 
न.नं. २, ३ र ४ को ज�गाको �े�फल ०-०-१०-८ 
रहेकोले वादीको �े�ता पजुा�अनसुार �े�फल पगेुको 
देिखएन । साथै उ� म�ुाको न�सा मचु�ुकामा न.नं. 
९ मा िववािदत घरले चच�को ज�गाको �े�फल ०-०-
२-८ देिख�छ । उ� न�साको न.नं. २, ३, ४ र ९ को 
समेतको ज�मा ज.िव. ०-०-१३-० ह�ने देिखएकोमा 
िववािदत न.नं.९ को ज�गा िक.नं.३२ को �े�फलको 
हदस�म वादीको कायम ह�ने ठहराइ�  पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०४६।६।४ मा फैसला भएको 
पाइ�छ । अिघ चलेको म�ुामा �ितवादीको �ितउ�रमा 
िक.नं. ३४ को �े�फल ज.िव. ०-०-१३ भिनएकोमा 
हाल भई आएको न�साको न.नं.६ मा ०-०-१२-१२ 
भई केही मा�मा स�म नपगु भएको देिखयो । �य�तै 
०६४।७।२१ मा भएको न�सा मचु�ुकामा वादीको 
भोगमा रहेको वादीको िक.नं. ३२ म�येको न.नं. २ 
र ३ को घर ज�गाको �े�फल ज.िव. ०-०-९-४ मा� 
िववादरिहत रहेकोले उ� ज�गा पिहलेको म�ुा (दे.नं. 
२७६०) मा वादीको ठहर भएको �े�फल वा वादीको 
�े�ता पजुा�मा उि�लिखत �े�फलभ�दा धेरै कम 
�े�फल देिखन आउने । हालको न�साको न.नं. २, ३, 
४ को ज�मा �े�फल ०-०-१२-१० ह�न आउने ह�दँा 
वादीको दता� �े�ताअनसुारको �े�फलअन�ुप नै ह�न 
आउने तथा सभ� न�साको आकृितसगँ िम�ने िभड्ने 
देिखएको छ । उ� न.नं. ४ को ज�गा वादीको �े�ता 
पजुा�को �े�फलको हदस�म वादीको ह�ने देिखदँा सो 
न.नं. ४ को ज�गामा �ितवादीह�ले नादखटुा राखी 

भोग गरी िखचोला गरकेो दिेखन आयो । �य�तै न.नं. 
५ को िववािदत ज�गा �थलगत न�सा मचु�ुकामा ब�ने 
�थानीय �यि�ह�ले लेखाएको बेहोराबाट परापूव� 
कालदेिख वादीले बाटोको �पमा भोग गरी आएको 
ज�गा हो भनी एकै बेहोरा लेखाई िदएकोमा उ� न�सा 
मचु�ुकामा �ितवादीको कुनै िजरह देिखदैँन । वादीको 
िक.नं. ३२ को ज�गामा नापीको समयदेिख नै वादीको 
घर बसोबास रहेको भ�ने दाबीलाइ�  सभ� नापीको 
न�सामा घर जिनएको पाइयो ।०४६ सालमा भएको 
�थलगत न�सा मचु�ुका िक.नं.३२ मा वादीको घर 
जिनएकोमा ��ततु म�ुामा भएको �थलगत न�सा 
मचु�ुकासमेतबाट सो ज�गामा घर देिखएको छ । िक.नं. 
३२ को ज�गामा रहेको वादीको घरको आवतजावत 
गन� न.नं. ४ तथा न.नं. ५ को ज�गाबाट न.नं. १० को 
बाटोमा आवतजावत गन� स�ने देिखयो । सो न.नं. ५ 
को बाटोबाहेक अ�य�बाट न.नं. १० को बाटोमा जान 
स�ने भनी �ितवादीले कुनै व�तिुन� िजिकर िलएको 
देिखदँनै । व�ततु: न.नं. ४ को ज�गा वादीको िक.नं. 
३२ िभ�को देिखइ� वादीले बाटोको �पमा समेत �योग 
गरी आएको भ�ने देिखएको तथा न.नं. ५ को ज�गा 
लामो अविधदिेख न.नं. १० को बाटोमा आवतजावत 
गन� वादीले बाटोको �पमा �योग गरी आएको भ�ने 
देिखएको छ । मूलत: सो न.नं. ५ को बाटोबाहेक न.नं. 
१० को साव�जिनक बाटोमा पह�चँ पाउन वादीलाई 
अ�य वैकि�पक बाटोसमेत नदेिखएकोले �थलगत 
न�सा मचु�ुकाका �यि�ले खलुाएको बेहोरालाइ�  
िमिसल सलं�न कागजातसमेतका �माणबाट समिथ�त 
भइरहेको तथा सो न.नं. ४ र ५ ज�गामा �ितवादीह�ले 
नाद ख�ुा राखी िक.नं. ३२ को ज�गामा आवतजावत 
गन� रोकावट गरी िखचोला गरकेो देिखदँा वादी 
दाबीबमोिजम �ितवादीले गरकेो िखचोला मेटाइ� चलन 
पाउने देिखने । 

िववेिचत आधार �माणह�बाट न.नं. ४ ज�गा 
र ५ को बाटोको ज�गामा �ितवादीह�ले िखचोला 
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गरकेो ठह�याइ�  उ� ज�गा एवम् बाटोमा �ितवादीह�ले 
गरकेो िखचोला मेटाई वादीले बाटोको चलनसमेत 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखन आयो । तसथ� �ाङ्�यायको िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने भनी िफराद दाबी खारजे गन� गरकेो 
स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित २०६४।९।२३ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६७।३।२८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी 
इित संवत् २०७४ साल पसु ३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई ०७१-RC-०००१, खनु 
डाकँा, नेपाल सरकार िव. ि�पुरारी शु�ला 

जाहेरवालाले मौकामा िदएको जाहेरी 
बेहोरामा मेरो दाजलुाई यी �ितवादीह� सोन ु भ�ने 
साने मेहता, जगना भ�ने जगनारायण यादव, ि�परुारी 
श�ुला र भारतीय नाग�रक ववन िसहंसमेतले गोली 
�हार गरी मोटरसाइकलसमेत िलई भागेको र उपचार 
गराउन वी.पी.अ�पताल लैजादँ ै गदा� बाटोमा म�ृय ु
भएको हो भनी िकटानी जाहेरी िदई अदालतसम� 
समेत सोही बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� 
ग�रिदएको पाइ�छ । �य�तै यी �ितवादीम�येका 
जगनारायण यादवले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा सोन ु भ�ने साने मेहता, ि�परुारी श�ुला, 
��दवे यादव, इजहार िमया, सरोजकुमार िसहं, ववन 
भ�ने सानेकुमार िसंहसमेत ७ जना भई िनज राम 
िनरौला मोटरसाइकलमा आइरहेको अव�थामा घेरा 
हाली ि�परुारी श�ुलाले आ�नो साथमा रहेको कटुवा 
पे�तोलले टाउकोमा गोली �हार गरपेिछ िनज सोही 
ठाउमँा ढलेकाले िनज चढी आएको मोटरसाइकल िलई 
गएका ह� भनी बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । मतृकको 
पो�माट�म �रपोट�बाट समेत म�ृयकुो कारण शरीरमा 

कडा चोट लागी रगत�ाव भई भएको हो भनी उ�लेख 
भएको देिखयो । िनज �ितवादी ि�परुारी श�ुला 
फरार रही आफूउपर लागेको अिभयोग झ�ुा हो भनी 
आ�नो िनद�िषता पिु� ह�ने गरी बयान गरकेो िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट देिखदँनै भने िनज �ितवादी 
जगनारायण यावदले आफूलगायत �ितवादी ि�परुारी 
श�ुलासमेतको संल�ता देखाई बयान गरकेो देिखयो । 
उ� वारदातमा संल�न अ�य �ितवादीह�को हकमा 
म�ुा फैसला भई अि�तम रहेको अव�था ह�दँा सोही 
घटनामा संल�न रहेका भनी पोल ग�रएका िनज ि�परुारी 
श�ुला िनद�ष रहेछन् भ�न सिकने अव�था नदिेखने ।

�ितवादी ि�परुारी श�ुलालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(४) नं.बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला िमले निमलेको स�ब�धमा 
हेदा� , मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं. मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�, “जनुसकैु कुरा 
ग�रकन पिन �यान माना�मा वचन िदनेलाई वा वारदात 
भइरहेको ठाउमँा गई माना�लाई संयोग पा�रिदना 
िनिम� मन� मािनसको िजउमा हात हाली, प��, 
समाती िदनेलाई ज�मकैद गनु�पछ� ” भ�ने �यव�था 
रहेको देिखदँा �ितवादीको काय� उ� १३(४) नं. मा 
विण�त �यव�थाको प�रिधिभ�कै देिखने ।

अत: िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरी स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।८।६ 
मा भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७०।६।४ मा भएको फैसला 
मनािसबै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मीना ग�ुङ
फैसला तयार गन� सहयोग गन� : इजलास अिधकृत उषा 
�े�
इित संवत् २०७४ साल जेठ १७ गते रोज ४ शभुम् ।
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४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-२०३८,  ��ाचार 
(�रसवत / घसु), राजे���साद साह िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� 
बयान गदा� मैले िनवेदकसगँ म�ुा िजताई िदने भनी 
कुनै रकम माग गरकेो वा िलएको छैन । बरामद रकम 
िनवेदकले जबरज�ती मेरो कोटको ख�तीमा राखी 
िदएकोले मैले उि�खेर नै सो रकम फािलिदएकोमा 
सोही रकम िटपी अि�तयारको टोलीबाट मचु�ुका 
तयार गरकेो भनी बयान गर ेतापिन सो खानतलासी 
तथा बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा �ितवादी �वयम् ले 
सिहछाप गरकेो पाइ�छ भने सो बरामदी मचु�ुकामा 
बरामद रकम िनवेदकले जबरज�ती मेरो कोटको 
ख�तीमा राखी िदएको भनी �ितवादीले उ�लेख गन� 
सकेको नदेिखने । 

िनवेदक अमरकुमार यादवको हकसाफ� 
म�ुा �ितवादी काय�रत मालपोत काया�लय, स�रीमा 
िवचाराधीन रहेको र उ� म�ुा �ितवादीको फाटँमा 
रहेको र सो म�ुा िमित २०७१।११।१३ गतेको 
पेसीमा रहेकोमा पिछ ०७१।११।१५ गते पेसी 
तोिकएको र िनवेदकले िमित २०७१।११।१४ मा घसु 
�रसवतबापत रकम उपल�ध गराइ पाउ ँभनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको स�पक�  काया�लय, 
इटहरीमा िनवेदन िदई िनवेदकले घसु �रसवत 
िदनलाई �.५०,०००।- बझुी भरपाई ग�रिदएको र 
आयोगले �ितवादीलाई प�ाउ गन� टोली खटाएको 
र �ितवादीलाई िनय��णमा िलई �ितवादीबाट उ� 
रकम बरामद भएकोसमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादीले िनवेदकको हकसाफ� म�ुा िजताई िदने 
भनी �.५०,०००।- (पचास हजार) घसु �रसवतबापत 
रकम माग गरी िनवेदकसगँ रकमसमेत िलएको कुरा 
�वतः िस� �पमा पिु� भएको दिेखने ।

कुनै रकम कसैबाट बरामद ह�न ु �वयम् मा 

��ाचार मा�न सिक�न तर जनु रकम बरामद भएको 
हो �यो रकम ��ाचारको अनसु�धान गन� िनकायले 
�माणको �पमा बरामद गरकेो अव�थामा �ितवादीले 
�यसको यिु�य�ु ढंगबाट ख�डन गरी सफाइ िदन ु
पन� देिख�छ । बरामदी मचु�ुकालाई ख�डन गन� �या� 
आधार र कारण िबना �ितवादीबाट बरामद भएको 
नगद अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगकै हो 
भ�ने �मािणत भएको देिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गरकेो फैसला अ�यथा ह�न 
नस�ने । 

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी राजे���साद साहलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को द

इजलास अिधकृतः मीना ग�ुङ
इित संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६५-CI-०८२४, दता�  बदर 
दता�, िव�दे�री�साद चौधरी कलवार िव. रामआधार 
राय यादवसमेत 

नदी कटानको कारण नदी जिनइ� सभ� नापीमा 
नापी भएको र नदीले छाडी आवादयो�य भएपिछ ज�गा 
छु�ाइ�  भोग गन� ला�दा �ितवादीले दाबीको ज�गा 
�ाथिमक िव�ालय ल�मीपरु वेलिवछवाको नाउमँा 
दता� भई �माणपजुा� �ा� गरकेो बताएपिछ न�कल 
सारी थाहा पाएको िमितले �यादिभ�ै दता� बदर गन� 
आएको भ�ने देिखयो । ज�गा पजनीको १७ नं.मा 
एकाको हकको ज�गा अका�ले दता� गराएकोमा थाहा 
पाएको िमितले छ मिहनािभ� नािलस गनु�पन� कानूनी 
�यव�था देिखएको र वादीले न�कल सारी थाहा 
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पाएको िमितले छ मिहनािभ� नै िफराद गरकेो दिेखदँा 
िव�ालयले २०३५ सालमा दता� गरउेपर लामो अविध 
�यितत गरी आएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर भए पिन 
२०३५ सालमा दता� गरेको कुरा वादीलाइ�  त�कालै 
थाहा जानकारी िथयो भनी पिु� नगरबेाट उ� िजिकर 
प�ुने नदेिखने । 

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) 
मा सामदुाियक िव�ालयको स�चालन, रखेदेख 
र �यव�थापन गन�को लािग ��येक िव�ालयमा 
�यव�थापन सिमित रहने �यव�था रहेको छ । िफरादमा 
दता�वाला िव�ालयलाइ� �ितवादी नबनाए पिन 
िव�ालयको स�चालन, रखेदखे र �यव�थापन गन� 
स�चालक सिमितको अ�य�लाइ� �ितवादी बनाएको 
र िव�ालयको स�चालन, रेखदेख र �यव�थापन गन� 
िज�मेवारीमा रहेको अ�य�ले िव�ालयको िहतमा 
�ितर�ा गन� नस�ने भ�ने देिखएन । िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य�लाइ� िवप�ी बनाएपिछ 
बेसरोकारवाला �यि�लाइ� �ितवादी बनाएको भ�न 
सिकने अव�था पिन दिेखएन । साथै दता�वाला िवप�ी 
िव�ालयको स�चालन रखेदखे र �यव�थापन गन� 
भूिमकामा रहेका अ�य�लाई �ितवादी बनाएपिछ दता� 
�ि�याको स�पि� संर�ण सिमितलाई बनाई रहन पन� 
देिखन नआउने । 

तसथ� दाबीको ज�गा सािबक �माण 
कागजातको आधारमा वादीको देिखन आइ� नदी 
उकासको ज�गा मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको २ नं. 
बमोिजम सािबक आधारमा वादीको कायम ह�ने 
देिखएकोले स�ु रौतहट िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।८।५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६४।५।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजालास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल काि�क २७ गते रोज २ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१३३०, िनषेधा�ा, 
रोिहत�साद िसहं िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
बबरमहलसमेत 

घरबहाल अविध समा� भइसकेपिछ 
स�य���साद रौिनयारले घरपसल खाली गन� आ�ह 
गदा� उ�टै धाकध�क� िदएकोले शाि�त सरु�ा िदलाइ�  
घर खाली पाउ ँ भनी �मखु िज�ला अिधकारीलाइ�  
स�बोधन गरी िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 
मधसुदुान�द वै�समेतले िनवेदन गरकेो दिेख�छ । 
�यसैगरी घर खाली गन� स�ब�धमा घरधनीले ३० नं. 
वडा काया�लयमा समेत िनवेदन िदइ�  �यस ठाउबँाट 
घर खाली गन� स�ब�धमा ३५ िदने सूचनासमेत 
�कािशत ग�रएको पाइ�छ । िनवेदक घरबहाल अविध 
समा� भएपिछ ३५ िदने सूचना �कािशत भएपिछको 
अव�थामा घरबहालमा ब�न पाउने कुनै कानूनी 
आधार िनवेदकले िदन सकेको देिखदँनै । साथै िवप�ी  
मधसुदुान�द वै�समेतले करारीय दािय�व पालना नगरी 
करार ऐन, २०५६ बमोिजम उपचार �ा� गन� स�ने 
आधार भए करार ऐन, २०५६ बमोिजम वैकि�पक 
बाटोसमेत अवल�बन गन� स�ने नै देिखएकोमा 
साधारण �े�ािधकार अवल�बन नगरी �रट �े�ािधकार 
अवल�बन गरकेो देिखदँा ��ततु िववादमा �वेश गरी 
रहन ुपन� नदेिखने । 

िनवेदक तथा घरधनीिबच भएको करारको 
अविध समा� भइसकेको र ५ वष�का लािग करारको 
अविध थप गन� सहमित भएको भ�ने िनवेदन दाबी 
भए पिन सोको कुनै व�तिुन� �माण पेस ह�न सकेको 
देिखएन । िनवेदकले अविध िकटान गरी िवप�ी 
घरधनीसगँ बहाल वा भाडामा िलई करार स�प�न 
गरकेो र हाल घरबहाल करारमा तोिकएको अविध 
समा� भइसकेको अव�थामा घरधनीले घर खाली 
गराइ�  पाउन आिधका�रक िनकायमा िदएको िनवेदनका 
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आधारमा घर खालीको �ि�या अिघ बढाएको 
देिखयो । िनवेदक घरभाडामा थप अविध ब�न पाउने 
िनिव�वाद कानूनी हकािधकार रहेको देिखएन । व�ततु: 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) 
बमोिजम िनषेधा�ा जारी ह�नका लािग िनवेदकको 
दाबीको पसलको सटरमा कायम रहने िववादरिहत 
हक (Undisputed Right) ह�नपुन�मा घरबहालमा 
यथावत् कायम रहन स�ने कानूनी आधार एवम् बहाल 
कायम रहेको कुनै �माण दखेाउन नसकेको अव�थामा 
िनषेधा�ा जारी ह�न स�ने नदिेखने ।

तसथ� दाबीको पसल सटरमा कायम रहने 
िनवेदकको िनिव�वाद हकािधकार नदेिखएकोसमेतबाट 
दाबीबमोिजम िनषेधा�ाको �रट जारी ह�ने अव�था 
नदेिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।१०।१३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ बजे ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१५०१, परमादशे, 
योगे�� दाहाल िव. यातायात �यव�था काया�लय, 
इटहरी, सुनसरीसमेत

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा २ को (क) मा “सवारी” भ�नाले याि��क 
शि�बाट सडकमा च�ने सवारीको साधन स�झन ुपछ� ” 
भ�ने र सोही ऐनको दफा २ को (ह) मा “िबमा” भ�नाले 
सवारी, या�ी, मालसामान, चालक, प�रचालक, 
सरु�ाकम�, सवारीमा काम गन� अ�य कम�चारी तथा 
ते�ो प�को स�ब�धमा सवारी धनी वा �यव�थापकले 
गनु�पन� िबमा स�झनपुछ�  र सो श�दले त�स�ब�धमा ग�रने 
कि��हेि�सभ िबमालाइ�  समेत जनाउनेछ” भनी सवारी 
र िबमाको प�रभाषा गरकेो र ते�ो प�को स�ब�धमा 

गनु�पन� िबमालाइ� पिन “िबमा” को प�रभाषामा समािव� 
गरकेो पाइ�छ । �य�तै सोही ऐनको दफा १४८(१) 
मा “सवारी धनी वा �यव�थापकले तोिकएबमोिजम 
��येक सवारीको िबमा गराउनपुछ�  ।” भ�ने र सोही 
ऐनको दफा १४८(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम िबमा 
नगराएको सवारीको दता�को �माणप� नवीकरण ग�रने 
छैन र �य�तो सवारी साव�जिनक सवारी भए �य�तो 
साव�जिनक सवारीलाइ� यातायात सेवा स�चालन 
गन� प�जीकृत ग�रने र बाटो इजाजतप� �दान ग�रने 
छैन ।” भ�ने उ�लेख भएको पाइयो । सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १४८(१) मा 
“सवारीको िबमा” भ�ने श�दावली / वा�यांश उ�लेख 
भएको छ । “सवारीको िबमा” को अथ� “सवारीको गनु�पन� 
िबमा” अथा�त् सवारी स�बि�धत िबमा (Vehicle 
Relate Insurance) अथ�मा �यापक िवषयव�त ु
समेट्ने िवधाियक� मनसाय हो वा उ� श�दावलीले 
“सवारी-िबमा” अथा�त् सवारीको मा� िबमा गनु�पन� 
ज�तो सीिमत अथ� िदने हो भनी ि�िवधाय�ु अव�था 
देिखन आएबाट ऐनमा �य�ु उ� श�दावली / 
वा�यांशको �या�या गनु�पन� देिखन आयो ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को उ�े�य हेदा� सवारी दघु�टनाको रोकथाम गन�, 
दघु�टनाबाट पीिडत प�लाइ� �ितपूित� िदलाउन, िबमा-
�यव�था गन� र सव�साधारण जनतालाइ� सरल एवम् 
सलुभ ढंगबाट यातायात सेवालाइ� स�ुढ, स�म तथा 
�भावकारी बनाउने रहेकोले “पीिडतलाइ� �ितपूित�  
िदलाउने, िबमा-�यव�था गन�” समेत रहेबाट उ� 
उ�े�यबाट पीिडतको हक सरुि�त गन� िवधाियक� 
मनसाय दिेख�छ । ऐनमा �य�ु भएको उ� श�दावली 
/ वा�यांशले “सवारीको िबमा” को अथ� “सवारी-िबमा” 
अथा�त् सकुंिचत अथ� गन� हो भने सवारी धनीको हािन 
नो�सानी वा जोिखमलाइ� स�म कम ह�ने ह�दँा प�रणामत: 
यसले सवारी धनीको स�म िहत सरुि�त गद�छ तर 
�यसले पीिडतको हकलाइ� कुनै िनि�तता �दान गद�न । 
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मािथ उि�लिखत “सवारीको िबमा” को अथ� “सवारीको 
गनु�पन� िबमा” अथा�त् �यापक अथ� गदा� ते�ो प�को 
स�ब�धमा गनु�पन� िबमासमेतका सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा २ को (ह) मा प�रभािषत 
िबमालाइ� समेट्ने ह�दँा प�रणामत: पीिडतले �ा� गन� 
कानूनबमोिजमको हकलाइ� सिुनि�तता र सरुि�त नै 
गन� । 

“सवारीको िबमा” को अथ� “सवारीको गनु�पन� 
िबमा” अथा�त् �यापक अथ� गदा� ऐनको उ�े�य पूित� ह�ने 
तथा सामा�य, �यावहा�रक र �यायपूण�समेत ह�ने तथा 
स�दभ� सहुाउदँो स�ुप� अथ� िदने र िवधाियकाको 
मनसायअन�ुप ह�नेसमेत देिखएको छ । व�ततु: ऐनमा 
भएको उ� “िबमा” श�दावलीले छु�ै �वत�� अथ� िदने 
देिखएकोमा ऐनको दफा २ को (ह) को प�रभाषाले 
उ� प�रभाषामा समेिटएका सबै िकिसमका िबमालाइ� 
जनाउने ह�दँा �यापक अथ� िदने देिखएकोले “सवारी-
िबमा” ज�तो एक �कारको िबमा मा�लाइ�  सीिमत 
गरकेो हो भनी अथ� गनु�  ऐनको उ�े�य र सम� ऐनको 
�यव�थाअन�ुप ह�ने नदेिखदँा उ� कानूनी �यव�थाले 
ते�ो प�को स�ब�धमा गनु�पन� िबमालाइ�  बाहेक गरकेो 
अथ�मा ब�ुन निम�ने ।  

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा २(ह) को िबमास�ब�धी प�रभाषा तथा 
सोही ऐनको दफा १४८(१)(२) मा भएको कानूनी 
�यव�थाअन�ुप ऐनमा भएको �यव�थाको �भावकारी 
काया��वयन वा पूण� प�रपालनाका लािग यातायात 
�यव�था िवभागले आ�ना मातहत काया�लयह�लाइ� 
ते�ो प� िबमा गराउनका लािग च.नं.६२२९ िमित 
२०६९।०२।२७ समेतमा प�रप� गरकेो देिखन आएको 
छ । ऐनको उपय�ु दफा १४८ को �यव�थाबाट सवारी 
धनीले सवारीको दता� वा नवीकरणको लािग ते�ो 
प� िबमा (Third Party Insurance) अिनवाय� 
तथा बा�या�मक देिखयो । िनवेदन दाबीमा उ�लेख 
गरजे�तो कानूनमा �यव�था नभएको िवषयमा नाग�रक 

हक हनन् ह�ने गरी तथा प�रप�को आधारमा मा� 
ते�ो प� िबमा गराउन लगाएको भ�ने िनवेदन दाबी 
उ�लेख गर े पिन उ�लेख भएबमोिजम सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १४८(१)
(२) मा भएको बा�या�मक कानूनी �यव�थाअन�ुप 
स�बि�धत िनकायले प�रप� गरकेो देिखन आएकोले 
जारी भएको उ� प�रप� एवम् िवप�ीह�को काम काय� 
कानूनिवपरीत दिेखन नआउने ।

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७२।७।२३ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् । 

८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०१८६, िनषेधा�ा, 
प�ा माथेमासमेत िव. बसनारायण महज�नसमेत 

िनवेदकह�को िनवेदन दाबीमा िक.नं. ४ 
को साव�जिनक �योगमा रहेको बाटो उपभोग गन�बाट 
िवप�ीले अवरोध गरकेो भ�ने देिखन आयो । सव��च 
अदालतको िमित २०६८।१२।२६ मा भएको िनण�यले 
सािबक टंके�र ताहाचल वडा नं. ५ िक�ा न�बर 
२१, १८२, ४८२ को िक�ाको हाल कायम भएको 
काठमाड� महानगरपािलका वडा न�बर १३ िक.नं. 
४ कायम भई नेपाल सरकारको नाउमँा दता� �े�ता 
कायम गन� गरकेो नापी गो�ाराको िमित २०६२।५।६ 
को िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तअन�ुप 
नभएको भनी उ� नापी गो�ाराको िमित २०६२।५।६ 
को िनण�य बदर भइ� पनु: िनण�य गनु�  भनी मालपोत 
काया�लय, कलंक�को नाउमँा परमादेश जारी भएको 
देिख�छ । यसबाट सव��च अदालतको फैसलाबमोिजम 
नापी गो�ाराको िमित २०६२।५।६ को िनण�य बदर 
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भएको भए पिन मालपोत काया�लयबाट पनु: िनण�य 
भइसकेको दिेखदँैन । िनवेदकह�ले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेा कागजातह�बाट सािबक िक.न. २८५ �े�फल 
००४५७.००१ वग�िमटर ज�गाबाट िनवेदकह�को 
हकभोग �वािम�वमा िक�ा न�बर ३३७, ३३८, 
३३९, ३४० र ३४१ को ज�गाह� कायम भएकोमा 
उ� िक�ा न�बर २८५ मा बसनारायण महज�नसमेत 
चारजनाले िदएको िनवेदनको आधारमा क�ची मोटर 
बाटो रहेको भनी घरबाटो �मािणत गरकेोसमेत 
देिखने । िनवेदकम�येका ब�ुनारायण महज�नको 
�वािम�वमा रहेको िक.नं. ३३९ को ज�गामा ि�ल�थ 
लेभलस�म नया ँ आवासीय भवन िनमा�णको लािग 
काठमाड� महानगरपािलका काया�लयबाट िमित 
२०७२।०४।१५ मा बाटोको के��बाट पि�मतफ�  ३ 
िमटर छोड्नपुन� सत�मा इजाजतप� िदएको दिेखएको 
छ । काठमाड� महानगरपािलका काया�लयसम� िमित 
२०६५।४।१५ मा अिमन उ�म�साद भ�राईले पेस 
गरकेो �ितवेदनमा िनवेदक बसनारायण महज�नको 
ज�गामा जान आउन �केचमा देखाएअनसुार बाटो 
रहेको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । नापी गो�ाराको 
िमित २०६२।५।६ को िनण�यले िक.नं. ४ को ज�गामा 
बाटो कायम गरेको अव�था सो कायम भएको बाटो 
िनवेदकले �योग नगरकेो भनी होलान् भनी मा�न सिकने 
कुनै आधार िमिसल सलं�न देिखदँनै । िमिसल संल�न 
उपयु�� व�तगुत आधार �माणबाट दाबीको िक.नं. ४ 
बाटो हो, होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य ह�न बाकँ� नै 
देिखन आए पिन वादीको दाबीलाइ�  पूण� �पमा इ�कार 
गन� सिकने अव�था देिखदँनै । िनषेधा�ाको आदेशले 
कसैको हक अिधकारका आघात पान� आशङ्काको 
ि�थितमा जारी ह�ने र साव�जिनक बाटो भिनएको 
िववािदत िक�ाका स�ब�धमा स�बि�धत मालपोत 
काया�लयलाई पनुः िनण�य गन� सव��च अदालतबाट 
परमादशे जारी उ� आदेशानसुारको काम स�प�न 
भइसकेको भ�ने नदेिखएको अव�थामा अदालतको 

आदशे काया��वयन गन� �ममा आदेशबमोिजमको 
काम स�प�न भई नसकेको अविधका लािग �योगमा 
रहेको िववािदत बाटोस�ब�धी िवषयलाई यथाि�थितमा 
रा�नको लािग िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा�ाको 
आदशे जारी गनु�  मनािसब नै ह�ने दिेखने । अत: सव��च 
अदालतको आदेशबमोिजम मालपोत काया�लय, 
कलंक�बाट िनण�य भई नसकेको अव�थामा अदालतको 
आदशे काया��वयन नभएको र आदेशबमोिजम िनण�य 
भई अि�तम भएका बखत ठहरबमोिजम ह�ने नै ह�दँा 
सो अविधस�मका लािग िनवेदकह�को हकभोग 
�वािम�वमा रहेको िक.नं. ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, 
३४१ को ज�गामा जान आउनसमेतको लािग िक.नं. ४ 
को �योग गरी आएको बाटो �योग गन� िदन,ु रोकतोक 
नगनु�  भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखन 
आउने ।

तसथ� सव��च अदालतको िमित 
२०६८/१२/२६ को आदेशबमोिजम मालपोत 
काया�लय, कलंक�बाट िनण�य भई नसकेको अव�थामा 
सव��च अदालतको आदेश काया��वयन नभएको 
र आदशेबमोिजम िनण�य भई अि�तम भएका बखत 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै भएकोले सो अविधस�म 
िनवेदकह�को ज�गामा आउन जान रोक लगाउने काय� 
नगनु�  भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।२।२६ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी 
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WH-०११२, 
ब�दी��य�ीकरण, उ��ेषण / परमादेश, �ीमती 
िवमला लामा िव. वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण 
काठमाड�समेत 
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िनवेिदकाको नाममा ३ पटक िमित 
२०६८।११।११, िमित २०६९।१।२० र िमित 
२०६९।६।४ मा तामेल भएका �याद सूचनामा 
िनवेिदका फेला परकेो कारण वैदेिशक रोजगार िवभागले 
िनवेिदकालाई म�ुामा सनुवुाइको मौका िदनको लािग 
िमित २०६९।७।२१ मा राजधानी दिैनक पि�कामा 
िनवेिदकासमेत पिहले जारी भएका �यादमा उपि�थत 
नभएकाले दोलखा िज�ला झलेु गा.िव.स. वडा नं. 
७ घर भई हाल का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १५ 
ब�ने (नाग�रकता �माणप� नं. १८८) उ�लेख गरी 
दीपक पाि�नको �ीमती िबमला तामाङ ७ िदनिभ� 
यस �यायािधकरणमा उपि�थत ह�न आउन ु होला 
भ�नेसमेत बेहोराले सूचना �काशन गरकेो देिख�छ । 
अिभयोगप�मा िनवेिदकाको ठेगाना का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. १५ उ�लेख भएर पिन �याद सूचना तामेल 
नभए पिन ठेगाना लेखी उ�लेख गरकेो नाग�रकता नं. 
लाई िनवेिदकाले होइन भ�न सकेको नदिेखने ।  

सूचना �काशन ह�दँा अिभयोगप�मा उ�लेख 
भएको नाम र नाग�रकता नं. नै उ�लेख भई सूचना 
�काशन भएको छ । िनवेिदका �ितवादीले �यस 
कुरालाई अ�यथा भ�न सकेको देिखदँनै । िनजले �रट 
िनवेदनसाथ पेस गरकेो नाग�रकतामा पिन अिभयोग 
प� र िमित २०६९।७।२१ मा �कािशत सूचनामा 
उ�लेख भएको नाग�रकता नं. लेिखई नाग�रकता नं. 
आपसमा िमलेिभडेको देिखयो । यसरी अिभयोग प�, 
िमित २०६९।७।२१ को सूचना र नाग�रकताको 
�ितिलिपमा भएका नाग�रकता नं. आपसमा 
िमलेिभडेको अव�थामा िनवेिदकाउपर वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा चलेको म�ुामा िनवेिदकाले 
�ितर�ा गन� �याद सूचना नपाएको भ�ने नदिेखएको 
ह�दँा �रट िनवेिदकाले ��ततु �रट िनवेदनमा गलत 
त�य उ�लेख गरी अदालतलाई गमुराहमा पान� �यास 
गरकेो त�य �प� ह�न आयो । यसरी �रट िनवेिदका 
सफा हातले यस अदालतमा �वेश गरकेो नपाइएकोले 

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले �याद सूचना िदएर 
िमित २०७०।१०।१४ मा िनवेिदकालाई कसरुदार 
ठहर गरकेो फैसला काया��वयन गन� काठमाड� िज�ला 
अदालतले िमित २०७५।१।४ मा िदएको कैदी पजु�को 
आधारमा रहेको थनुाले िनवेिदकाको संिवधान र 
कानून�द� हकमा आघात प�ुने मा�न िम�ने नदेिखने ।

अतः उ�लेख भएको आधार र कारणबाट 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०७४-WO-०४४२, उ��ेषण 
/ परमादेश, ह�रबहादुर पा�डे िव. काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िनवेदक 
/ �ितवादीको नाममा अिभयोग प�मा उ�लेख 
भएको लमजङु िज�ला ता��ाङ ट�सार गा.िव.स. 
वडा नं. ३ मा जारी भएको �याद िनज आफँैले बझुेर 
तामेल भएको देिखदैँन । िनजको आमा न�दकुमारीले 
बझेुको देिख�छ । �याद सूचनामा �याद सूचना ब�ुने 
एकासगोलक� आमा न�दकुमारी पा�डे भ�ने उ�लेख 
भएको भए पिन िनज न�दकुमारी पा�डे र िनवेदक 
/ �ितवादीसमेत िमित २०६३।१२।१९ मा छु�ी 
िभ�न भएको कुरा अशंब�डाको पा�रत िलखतबाट 
देिख�छ । �यसैगरी िनवेदक लमजङुको वतनबाट 
िनजउपर म�ुा दायर ह�नभु�दा पिहले नै बसाइसँराइ ँ
गरी हाल का.िज.का.म.न.पा वडा नं. ३ मा बसोबास 
गद� गरकेो कुरा िमिसल संल�न गा.िव.स.ले िदएको 
बसाइसँराइकँो �माणप�बाट देिख�छ । यसरी िनवेदक 
/ �ितवादीको नामको �याद िनजको आमाले बझेुको 
भए पिन िनज �याद ब�ुने आमा िनवेदक / �ितवादीको 
एकासगोलको भ�ने नदेिखदँा उ� �याद अ.बं. ११० 
नं. को रीतले तामेल भएको देिखएन । रीतपूव�क �याद 
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निदई भएको फैसलामा प�ले �ितवादको मौका पाएको 
मा�न निम�ने ।  

िनवेदकको नामको �याद नै अ.बं. ११० 
नं. को रीत नपगुी तामेल भई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत समेत भएको देिखएको र बे�रतको 
तामेली �यादको आधारमा कसरुदार ठहर गदा� 
िनवेदकको संिवधान �द� समानता, �वत��ता र 
�यायस�ब�धी हकमा �ितकूल असर पन� देिखदँा िमित 
२०७१।२।११ मा भएको बे�रतको �याद तामेलीको 
रोहमा िनवेदकलाई २ वष� कैद, �. २,००,०००।- 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको िमित २०७१।२।११ को 
तामेली �याद र िमित २०७२।२।३० को फैसला 
िनवेदकको हकमा कानूनअन�ुप नभएकोले िनवेदकको 
हकमा स�म नेपालको संिवधानको धारा १३३ को 
उपधारा (२) र (३) बमोिजम उ��ेषणको आदशेले बदर 
गरी िदएको छ । अब िनवेदक ह�रबहादरु पा�डेउपर 
चलेको वैदिेशक रोजगार ठगी म�ुामा िनजको नाममा 
कानूनबमोिजम �याद तामेल गरी वा िनवेदक आफँै 
हािजर भएमा बयान र �ितवाद गन� मौका �दान गरी 
फैसला गनु�  भनी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७५ साल काि�क २६ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै �कृितको ०७४-WO-०९०७, 
उ��ेषण / परमादशे, िवनोदकुमार भो�जन 
िव. सव��च अदालतसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-१३०६, जबरज�ती 

करणी, स�यराम मचामसी िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीले मौकामा र अदालतमा बयान 

गदा�समेत करणी गरकेो कुरामा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । पीिडतले आफूलाई �ितवादीले 
हात तानी �न िच�याउन निदई मखु थनुी माटोको 
िढ�कोमिुन कुलोमा लडाई करणी गरकेो हो भनी 
आ�नो बयानमा लेखाएको पाइ�छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन अ�ययन गरी हेदा� 
�वा��य सामा�य रहेको, क�याजाली �याितएको 
छैन भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ भने �वा��य 
परी�ण गन� िवशेष�ले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा�समेत सोही बेहोरा पिु� गरी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । िवशेष�को बकप�बाट जबरज�ती करणी 
भएको भ�ने वादी दाबी पिु� ह�न आएको पाइदैँन । 
पीिडतको बकप�को स.ज. ६ मा �ितवादीले आफूलाई 
यौनज�य द�ुय�वहार गरकेो भनी लेखाएको देिख�छ 
भने स.ज. ८ र १३ मा जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी लेखाएको ह�दँा पीिडतको बेहोरा िवरोधाभाषपूण� 
रहेको देिख�छ । यौनज�य द�ुय�वहार ह�न ुर जबरज�ती 
करणी ह�न ुफरक अव�था ह�न् । जबरज�ती करणीको 
कसरुमा पीिडतको भनाइ मह�वपूण� ह�दँाह�दँै िमिसल 
सलं�न अ�य �वत�� �माणले समिथ�त ह�न ुनपन� भ�न
निम�ने ।

मौकामा बिुझएका �यि�ह� सीता लोहनी, 
देवबहादरु बढुा र आकाश घत�ले �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी बकप� 
गरकेो देिखए पिन िनजह� ��य�दश� सा�ीह� 
नभई पीिडतले भनेको आधारमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । सा�ीको उ� भनाइ पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त ह�नसकेको दिेखदँैन । 
उि�लिखत सा�ीह� घटना ��य� दखेी जानी थाहा 
पाएका �यि� नभएकोले िनजह�को बेहोरा ��ततु 
म�ुाको स�दभ�मा ��य� �माण नभई गौण �माणको 
�पमा रहेको मा�न ुपन� ह�न आयो । ��य�दश� नभएको 
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सा�ीको भनाइलाई कसरु ठहर गन� िव�सनीय �माण 
मा�न िम�दैन । कसरु भएको पिु� ह�ने िव�सनीय 
एवम् व�तगुत �माणको अभावमा केवल पीिडतको 
भनाइ मा�को आधारमा �ितवादीलाई सजाय भागी 
बनाउन ु �यायको मम�िवपरीतसमेत ह�ने देिख�छ । 
उपयु�� �माण एवम् प�रि�थितज�य अव�थाले पीिडत 
भ�परु २७ (D) लाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
आरोिपत कसरु ठहर गरी �ितवादीलाई सजाय गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको इ�साफ िमलेको 
नदेिखने । 

उपयु�� िववेचनाबाट जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने ठोस �माणबाट समिथ�त ह�न नआएको भए 
तापिन िमित २०६९।१०।१२ मा पीिडतले उ�लेख 
गरकेो वारदात समय र �थानमा िनजलाई भेटेको, सगैँ 
िचया खाएको भ�नेसमेतको कुरामा पीिडतको बेहोरा 
िमलानकै बयान �ितवादीले गरकेो दिेख�छ । सो 
बेहोराअनसुार पीिडतले खलुाएबमोिजमको वारदात 
िमित समय र �थानमा यी �ितवादी पीिडतसगैँ 
रहेको त�य िववादरिहत�पमा  �थािपत ह�न आएको 
देिख�छ । �ितवादीले जबरज�ती समाई भइुमँा 
लडाएको भ�ने पीिडतको भनाइ रहेकोमा पीिडतको 
दाया ँ कुमको पछािड परुानो खोि�एको २×२ से.मी. 
घाउ, बाया ँकुमको पछािड ३×२ से.मी. को परुानो घाउ 
रहेको भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट दिेखन 
आएको छ । िमित २०६९।१०।१२ को वारदातमा िमित 
२०६९।१०।१५ मा मा� पीिडतको �वा��य परी�ण 
भएको देिखएबाट घाउ परुानो ह�न ु �वाभािवक पिन 
रहेको दिेख�छ । यसरी पीिडतको कुम पछािड रहेको 
घाउसमेतलाई हेदा� �ितवादीले करणी गन� उ�े�यले 
लडाएस�मको त�य �माणबाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखयो । तसथ� �ितवादीले पीिडत नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो पिु� ह�न 
आएको ह�दँा उ�ोगको कसरु कायम ह�ने भनी भ�परु 
िज�ला अदालतको माननीय �यायाधीश �ी बाले�� 

�पाखेतीले गरकेो इ�साफ �यायस�मत भएको पाइने ।
िववेिचत आधार �माणबाट पनुरावेदक 

�ितवादी स�यराम मचामसीले पीिडत भ�परु २७ (D) 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने आरोिपत कसरु 
पिु� ह�न नआई जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म 
गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ५ नं. अनसुार सोही महलको ३(३) नं. ले 
ह�ने सजायको आधा ३ (तीन) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।९।१६ मा भएको फैसला मनािसब ह�दँा 
सदर गनु�पन�मा उ� फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको कसरुमा 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(३) 
नं.बमोिजम ६ वष� कैद र �ितवादीबाट पीिडतलाई 
�. २५,०००।– �ितपूित� भराई िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।६।२८ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-०५८०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. �काश घत� मगरसमेत 

�ितवादी नारायण ख�ी वारदातका िदन 
सहअिभय�ु �काश घत� मगरसगैँ मौकामा बिुझएका 
अिनता थापा र सर�वता थापासगँ रहेको िमिसल सलं�न 
िनजको बयानबाट देिख�छ । िनजको सो बयान बेहोरा 
�ितवादी �काश घत� मगरको बयान एवम् मौकामा 
बिुझएका अिनता थापा र सर�वता थापाको कागज 
बेहोरा र अदालतमा भएको बकप�बाट समेत समिथ�त 
भएको दिेख�छ । यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
िमिसल संल�न अ�य कुनै पिन सबदु �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको छैन । िनजलाई अ�य कुनै सहअिभय�ुले 
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पोल गन� सकेको अव�थासमेत छैन । यसमा साथै 
�ितवादीले आ�नो िनद�िषताको �माण �व�प आ�नो 
सा�ीको �पमा पेस गरकेो शेरबहादरु खड्का र कमान 
िसंह एम.सीले यी �ितवादी िनद�ष रहेका छन् भनी 
लेखाई िदएका छन् । यसरी िनज �ितवादी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहेको िनजको सो इ�कारी बयान 
सहअिभय�ु �काश घत� मगरको बयान, जाहेरी बेहोरा 
र जाहेरवालाको बकप� बिुझएका मािनसह�को बकप� 
र िनजका सा�ीह�को बकप�समेतबाट �ितवादी 
नारायण ख�ी िनद�ष देिखएकोले िनजलाई सफाइ िदने 
गरी भएको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

��ततु वारदात �ितवादीह� �काश घत� 
मगर, सरुज िसंह घत� मगर, धनबहादरु घत� मगर 
र कृतबहादरु घत� मगरले नै घटाएका ह�न् भ�ने पिु� 
ह�ने कुनै पिन ��य� �माण िमिसल सामेल रहेको 
छैन । �ितवादी नारायण ख�ीले अदालतमा आई 
बयान गदा� मतृकलाई िनजले मारकेो होइन । अ�य 
�ितवादीह�ले योजना बनाई मारकेो ह�नपुद�छ भनी 
अनमुानको भरमा यी �ितवादीह�लाई पोल गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादी ��ततु वारदातको 
सहअिभय�ु भए पिन िनज वारदात�थलमा उपि�थत 
भएको त�य िमिसल सामेल कुनै पिन कागज 
�माणबाट दिेखदैँन । अ�य �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा�  वारदात कसले घटायो भ�ने कुरा 
आफूलाई थाहा छैन । अ�य �ितवादीह�लाई थाहा 
होला भनी लेखाए पिन फलानोले मारकेो हो भनी 
िकटान गन� सकेका छैनन् । सहअिभय�ुको पोल 
िमिसल सलं�न अ�य सबदु �माणबाट समिथ�त भएको 
ख�डमा �माणमा िलइ�छ । सहअिभय�ुको पोललाई 
�माणको �पमा िलइनकुो म�ुय कारण सहअिभय�ु 
अ�य अिभय�ुसगैँ वारदातमा सलं�न रहेको वा वारदात 
�थलमा उपि�थत रहेकोले िनजलाई कोको भई के 
कसरी वारदात घटाएको हो भ�ने कुरा यिकन जानकारी 
ह��छ । तर वारदात�थलमा उपि�थत नभएको, 

आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो �यि�ले 
अ�य �ितवादीह�ले वारदात घटाएको ह�नपुद�छ भनी 
आशङ्का जनाई गरकेो पोललाई िव�ासयो�य मा�न 
सिकने अव�थासमेत नरहने ।

मतृक िदलीप नेपाली िमित २०६७।७।२१ 
देिख हराई रहेकोमा िमित २०६७।७।२४ का 
िदन िनजको शव �यठुान िज�लाको वादीकोट ७ 
�यानपानी भ�ने ठाउमँा फेला परकेो रहेछ । त�प�ात् 
िमित २०६७।८।१४ का िदन �ितवादीह� �काश 
घत� मगर, कृतबहादरु घत� मगर, धनबहादरु घत� 
मगर र सरुज िसहं घत� मगर िव�� जाहेरी परकेो 
देिख�छ । मतृकको शव बरामद भएको २१ िदनप�ात् 
जाहेरी दरखा�त पदा� सोिबचमा अनसु�धानको �ममा 
��ततु वारदातमा �ितवादीह� संल�न भएको कुनै सबदु 
�माण फेला परकेो दिेखदैँन । यिद यी �ितवादीह�ले नै 
आरोिपत कसरु गरकेो िथए भने जाहेरी दरखा�त शव 
बरामद भएको २१ िदनप�ात् दायर ह�नपुन� कुनै कारण 
ख�ुन सकेको छैन । िकटानी गरी परकेो जाहेरी दखा��त 
वारदातभ�दा २१ िदनपिछ पन� आएकोमा सो जाहेरी 
िढला गरी पनु�को कुनै िव�वािसलो आधार नखलेुको 
ि�थितमा भरपद� मा�न सिकएन । �ितवादीह�को 
छोरी / बिहनीसगँ मतृकको उठबस �ेम स�ब�ध रहेको 
कारण �ितवादीह�ले �यान मान� ध�क� िददँै आएको 
र �यान मारकेो भनी जाहेरवालीले लेखाए पिन यी 
�ितवादीह�ले �यान मान� ध�क� िदएको �माण वादी 
प�ले गजुान� सकेको नदेिखने । 

�ितवादीह�को छोरी बिहनीसगँ �ेम 
स�ब�ध भएको कुरा पिन िमरा घत� मगर र गीता 
घत� मगरले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज 
र अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� इ�कार 
रहेको देिख�छ । अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
मािनस यी �ितवादीह�ले घटना घटाएको शङ्का 
�य� गरपेिन िनजह� कोही पिन यी �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेो भनी आफँैले देखेको 
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होइनन् । िनजह�ले जाहेरवालाको ज�तै अनमुानको 
भरमा कागज लेखाएको एवम् अदालतमा बकप� 
गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेका छन् । िनजह� सो 
इ�कारी बयान िमिसल सलं�न िनजको सा�ीह�को 
बकप�बाट समिथ�त भएको देिख�छ । यसरी िमिसल 
संल�न कुनै पिन ��य� र प�रि�थितज�य �माणबाट 
यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो कुरा प�्ुयाइ ँ
ह�न नसकेको अव�थामा िनज �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने गरी भएको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

तसथ� िववेिचत आधार कारण र �माणबाट 
�ितवादीह� �काश घत� मगर, धनबहादरु घत� 
मगर, कृतबहादरु घत� मगर र सरुज िसहं घत� मगर 
आरोिपत कसरु गरकेोमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादी नारायण ख�ीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई �यठुान िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला �ितवादी नारायण ख�ीको हकमा सदर भई 
�ितवादीह� �काश घत� मगर, धनबहादरु घत� मगर, 
कृतबहादरु घत� मगर र सरुज िसंह घत� मगरको हकमा 
उ�टी भई िनज �ितवादीह� आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७२।२।२० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�  
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल माघ २ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-०१८१, परमादशे, 
शशी ब�नेतसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

एिसड मानव शरीरका लािग एक घातक 
रसायन भएको कारण यसको �हारले गिहरो चोट 

प�ुयाउने कुरामा िववाद छैन । यसले मानव शरीरमा 
छोएमा छालाका त�तहु� खिु�चने, डढ्ने, आकार 
बदिलई कु�प र अ�धो तथा अपाङ्ग बनाउने 
ह��छ । अ�य व�तकुो आ�मणबाट घाइते वा 
अङ्गभङ्ग भएको �यि� उपचारप�ात् आ�नो पूव�वत् 
शारी�रक अव�थामा फक� न स�भव ह�न स�छ तर 
एिसड आ�मणबाट कु�प तथा अपाङ्ग बनेका पीिडत 
�यि�ले आ�नो पूव�वत् शारी�रक �व�पमा फक� न 
स�दनैन् । यसबाट पीिडतह�ले अपूरणीय शारी�रक 
�ित बेहोनु�का साथै कु�प भई आजीवन पीडा, 
ितर�कार तथा हेला सहेर बा�ँनपुन� अव�था िसज�ना 
ह�ने त�यलाई अ�वीकार गन� सिक�न । यसरी  सम�मा 
भ�न ुपदा� एिसड आ�मणबाट पीिडतले शारी�रक पीडा 
सहन गनु�पन� मा� नभई यसले पीिडतको शारी�रक, 
मनोवै�ािनक र सामािजक �ित प�ुयाई िनजको 
�यि�गत आ�मस�मान तथा आ�मिव�वासमा समेत 
गिहरो असर प�ुयाउने देिखने । 

ल�िगक समानता कायम गन� तथा ल�िगक िहसंा 
अ��य गन� स�ब�धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� 
बनेको ऐन, २०७२ ले मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको 
दफा १४क. थप गरी “तेजाब” आ�मणलाई समेत कसरु 
कायम गरी द�डनीय बनाएको देिख�छ । यसैगरी घरले ु
िहसंा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २(ग) मा 
रहेको शारी�रक यातनाको प�रभाषामा तेजाब वा य�तै 
�कारका अ�य पदाथ�ले गन� आ�मणलाई समेत समेटी 
अपराध घोिषत ग�रएको देिख�छ । उपयु�� कानूनमा 
एिसड आ�मणको काय�लाई अपराधको �पमा 
उ�लेख ग�रए पिन यसको उ�ोगलाई अपराधको 
प�रभाषामा समेट्न सिकएको अव�था देिखदैँन । य�तो 
काय�लाई अपराधीकरण गरी उिचत द�डको �यव�था 
नग�रएमा समाजमा अ�यव�था उ�प�न ह�नस�ने 
खतरा रह�छ । एिसड आ�मणलाई फौजदारी कसरु 
मानी द�ड सजाय ग�रन ु मा�बाट रा�यले िलएको 
उ�े�य पूरा ह��छ भ�न सिक�न । यसको द�ुपयोगबाट 
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िसिज�त प�रणाम तथा ह�न स�ने �ितको बारमेा आम 
मािनसमा पया�� जानकारी ह�न ुपिन �यितकै आव�यक 
ह��छ । जसले गदा� यसको द�ुपयोग ह�नबाट जोगाउन 
म�त गद�छ भने अक�ितर अपराध िव��मा आवाज 
उठाउन ुपद�छ भ�ने जनमानसमा चेतनाको पिन विृ� 
गद�छ । �यसैले एिसड आ�मण िनय��ण गन�का लािग 
एिसड आ�मणस�ब�धी िव�मान नेपाली कानूनको 
�यव�थाको बारमेा आम जनतामा जानकारी गराउनको 
लािग उिचत �चार �सार गनु�  आव�यक देिखने ।

नाग�रकलाई सव�सलुभ �वा��य सेवा 
�दान गन� रा�यको दािय�व हो । यसथ� पीिडतले 
त�काल उपचार �ा� गन� एवम् �ितपूित�  पाउन 
स�ने अव�थाको सिुनि�तता ह�न ुउपय�ु देिख�छ । 
उि�लिखत कानूनअनसुार एिसड आ�मणबाट घाइते 
भएका �यि�ले पीडकबाट �ा�त ज�रवानाबापतको 
पूर ै रकम पीिडतलाई घा खच�बापत िदइने �यव�था 
ग�रएको भएपिन पीडक िवप�न भई ज�रवाना 
ितन� नसकेको अव�थामा वा अिभय�ु नै फरार 
भएको अव�थामा पीिडतले त�काल उपचार र 
�ितपूित�  पाउन स�ने अव�थाको सिुनि�तता रहेको 
देिखदँैन । यसैगरी ऐनमा �ितवादीलाई तोिकएको 
ज�रवानाको सीमाभ�दा बढी उपचार खच� लागेमा के 
गन� भ�ने िवषयमा समेत ऐनमा �प�टता रहेको पाइदँैन । 
यसरी पीडक िवप�न भएमा उपचार र �ितपूित�  रा�यको 
दािय�वमा पन� कानूनी �पमा �यवि�थत गन� सिकएको 
अव�थामा पीिडत उपचारिवहीन ह�नबाट सरुि�त ह�ने 
देिख�छ । आमजनताको संर�कको �पमा रहेको 
रा�यले पीिडतको सरं�ण गन� दािय�वबाट पि�छन 
निम�ने ।

वत�मान समयमा  नेपालमा जो सकैुले 
सहजै एिसड ख�रद िब��, ओसारपसार गन� स�ने 
देिख�छ अथा�त् यसको िनयमन गन� रा�यको कुनै 
नीित िनयम रहेको दिेखदँैन । जन�वा��यलाई 
�ितकूल असर पान� यस िकिसमका व�तकुो सहज 

�ाि�ले यसको द�ुपयोग गन�लाई सहज बनाएको 
देिख�छ । एिसड ज�ता वै�ािनक उ�पादन मानवको 
सिुवधा र आव�यकता प�रपूित�का लािग भएको हो 
भ�नेमा िववाद छैन । य�ता उ�पादनलाई पूण� �पमा 
ब�द गनु�पछ�  भ�ने तक�  गन� नसिकएला तर यसका 
खराब र जोिखमय�ु अव�थालाई �यून गरी उपय�ु 
एवम् �यवि�थत ढंगले �योग गन� नसिकने भ�ने 
ह�दैँन । खासगरी घातक �कृितका एिसडको �पमा 
रहेका हाइ�ो�लो�रक एिसड, स�फ�रक एिसड, 
नाइि�क एिसडको िब�� िवतरण त�कालको लािग 
िनयि��त ह�न ज�री रहेको पाइ�छ । य�तो �कृितको 
एिसडको िब�� िवतरण अिधकार�ा� पसलबाट ह�नपुन� 
ह��छ भने यी एिसड िब�� गदा� ख�रदकता�को प�रचय, 
उमेर ख�ुने रकेड� रा�ने �यव�था ग�रएमा द�ुपयोग 
ह�नबाट जोिगने अव�था रह�छ । तसथ� एिसडको 
िब�� िवतरण र उपयोगलाई िनयिमत र िनयि��त 
गनु�  रा�यको तफ� बाट त�काल आव�यक रहेको 
देिख�छ । मिहला तथा बालबािलका सधै ँ िहसंाको 
जोिखममा रहेका ह��छन् । यस िकिसमको जोिखम 
�यूनीकरणका लािग तथा एिसड आ�मणबाट ब�ने 
उपाय र यसबाट पन� स�ने असर, �ाथिमक िचिक�सा, 
औषधोपचार के��समेतका बारमेा सचेतनामूलक 
(Awareness) काय��म स�चालनका लािग रा�यले 
िवशेष �यव�था गनु�  उपय�ु ह�ने ।

मिहला िव�� ह�ने भेदभाव उ�मलुन 
गन� महासि�ध (CEDAW) १९७९, मिहला 
अिधकारस�ब�धी महासि�धसमेतका नेपाल प� रहेका 
�चिलत मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य कानूनी 
द�ताबेजह�ले मिहला िव��  शारी�रक, मानिसक, 
मनोवै�ािनक वा अ�य कुनै िकिसमको िहंसाज�य 
काय�लाई िनषेध गनु�का साथै लैिगकं िहसंा अ��यका 
लािग प� रा��ले यथोिचत उपायह�को अवल�बन 
गनु�पन� �यव�था गरकेो र अ�तरा�ि��य महासि�धमा 
भएका �यव�थाको पालना गन� नेपाल सरकारको 
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दािय�व रहेको स�दभ�मा मिहला िहसंाको लागी 
हितयारको �पमा एिसडको �योगलाई िनय��ण गरी 
समाजलाई सरुि�त रा�न एवम् पीिडतलाई पन� स�ने 
शारी�रक एवम् मानिसक असर िनय��णका लािग 
िन�नानसुारका िवषयमा त�काल उपय�ु �यव�था गन� 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�  ।
(१) एिसड आ�मणबाट पीिडत �यि�को िनःश�ुक 

आकि�मक उपचारको �यव�था िमलाउन तथा 
�ितवादीबाट भराई पाउने रकमको सीमाभ�दा 
बढी खच� उपचारमा ला�ने भएमा सोको लािग 
सरकारले उिचत �ब�ध गन�, 

(२) एिसडको उ�पादन, ओसारपसार, िब�� िवतरण 
स�ब�धमा िनयमनकारी �ब�ध गन�,

(३) एिसड आ�मणको उ�ोगलाई अपराध घोिषत 
गन�, 

(४) िवप�न वग�को �यि� पीिडत भएमा िनजलाई ग�रने 
उपचारलगायतका �ितपूित� र पनु�था�पनाका 
काय� रा�यको दािय�वमा पन� गरी उपय�ु कानून 
र संरचनाको �ब�ध गन� र

(५) एिसडको द�ुपयोगबाट के क�ता द�ुप�रणाम 
आउन स�छ, यसबाट ब�ने उपायह� के-के ह�न 
स�छन् �ाथिमक िचिक�सा, औषधोपचार के�� 
भ�ने ज�ता िवषयह�मा उपय�ु मा�यमबाट 
�भावकारी सचेतनामूलक (Awareness) 
काय��म स�चालन गन� स�ब�धमा उपय�ु 
�यव�था गन� ।

इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुरः िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-RC-००३३, कत��य 

�यान, नेपाल सरकार िव. अशोककुमार म�डल 
�िमला दवेी म�डलको बाया ँहातको पाखरुा, 

नाडी, टाउकोको पछािड भाग, दाया ँ हातको औलंा, 
बाया ँकान र दाया ँगालामा कािटएको घाउह� रहेको 
लास जाचँ घटना�थल मचु�ुकाबाट दिेख�छ । शव 
परी�ण �ितवेदनमा The cause of death is 
head injury and multiple injury leading to 
shock and death भनी उ�लेख भएबाट �िमलादेवी 
म�डलको म�ृय ुकत��यबाट भएको त�यमा कुनै िववाद 
नह�ने । 

जाहेरवाली ��ततु वारदातको ��य�दश� 
ह�न् । िनजले जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� 
अदालतमा गरकेो बकप�, अनसु�धानको �ममा एवम् 
अदालतमा �ितवादीले गरकेो बयान, घटना िववरण 
कागजसमेतबाट �ितवादी अशोककुमार म�डलले 
खकुुरी �हार गरी �िमला देवी म�डललाई घाइते 
बनाएको र सोही घाउको पीडाबाट िनज �िमला देवी 
म�डलको घटना�थलमा नै म�ृय ुभएको त�य िनिव�वाद 
�पमा पिु� भएको छ । �ितवादी अशोककुमार म�डलले 
धा�रलो हितयार खकुुरी �हार गरी �िमला देवीलाई 
घाइते बनाएको ह�दँा घटना�थलमा नै िनज �िमलादेवी 
म�डलको म�ृय ुभएकोले �ितवादीको सो काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. मा विण�त 
कसरु भएकोले �ितवादी अशोककुमार म�डललाई 
सोही १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी भएको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन 
नपन� । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी अशोककुमार म�डलले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. अनसुारको 
कसरु गरकेो ह�दँा िनजलाई सोही महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�री 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालत राजिवराजको िमित २०७२।१२।२९ को 
फैसला िमलेको देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल फागनु २९ गते रोज ३ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-RC-००६०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. होमबहादुर िव.क. 

�रता िव.क.को घाटँीको भाग पूरै िछिनएको 
र शरीर र टाउको छु��एको भनी घटना�थल तथा 
लासजाचँ मचु�ुकाबाट देिख�छ । शव परी�ण 
�ितवेदनमा िनजको म�ृयकुो कारण Decapitated 
भनी उ�लेख भएको देिखदँा �रता िव.क.को म�ृय ु
�ाकृितक नभइ� कत��यबाट भएको त�यमा िववाद 
नदेिखने ।

जाहेरी बेहोरा र जाहेरवालाको अदालतमा 
भएको बकप�, �ितवादी होमबहादरु िव.क.को 
अनसु�धानको �ममा एवं अदालतमा भएको बयान 
बेहोरा, अनसु�धानको �ममा कागज गन� मािनसह�ले 
अदालतमा आइ� गरकेो बकप�समेतबाट माइत जाने 
िवषयमा िनज �ितवादी र मतृकिबच भएको झगडामा 
�ितवादी होमबहादरु िव.क.ले आफूसगँ भएको हिँसयाले 
घाटँी रटेी िनजक� �ीमती �रता िव.क.लाइ� कत��य गरी 
मारकेो त�य शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�न आएको छ । 
िनज �ितवादीले गरकेो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु भएकाले 
ऐ. १३(१) नं.बमोिजम िनज �ितवादीलाई सजाय ह�ने 
गरी भएको फैसला कानूनस�मत नै देिखन आउने । 

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी होमबहादरु िव.क.ले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेोले िनज �ितवादीलाइ�  सोही नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 

नवलपरासी िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाइ�  
सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िमित २०७४।१।७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल फागनु २९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-CI-१९८३, अंश दपोट 
दता�, स�यनारायण ठाकुर नौवा िव. ड�बर ठाकुरसमेत 

पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� �ितवादीह� 
सगोलको अिंशयार रहेकोमा कुनै िववाद 
देिखदँनै । ियनीह�िबच चलेको CP-०७८० को 
अंश म�ुा स�ु िज�ला अदालतको फैसलाअनसुार 
पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� �ितवादीह�िबच 
अंशब�डासमेत भइसकेको र सो फैसलाउपर 
िच� बझुाई पनुरावेदन नगरकेो भ�ने वादीको 
पनुरावेदनप�बाट ख�ुन आएको देिखने ।  

पनुरावेदक वादीले दाबी िलएका िक.नं.५०, 
५२, ६०, ६१, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, 
३५९ र ३६० समेतका ज�गाह� वादी �ितवादीका 
प�ुतेवारीिभ�का डोमी ठाकुरको नाउकँो भई २०२७ 
सालमा नापी ह�दँा दता� ह�न नसकेको भ�ने िमिसल 
सलं�न िफ�डबकु उ�ारको कैिफयत बेहोराबाट पिु� 
ह��छ । यसरी यी पनुरावेदक वादी र ��यथ� �ितवादीको 
नाममा उ� मािथ उि�लिखत ज�गाह� दता� कायम 
भइसकेको अव�थासमेत देिखदँैन । कानूनबमोिजम 
हक कायम भई दता� भएका बखतमा सोहीबमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा सोलाई अ�यथा भ�नपुन� अव�थासमेत  
नदिेखने । 
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अत : िववािदत ज�गा पनुरावेदक वादी 
र ��यथ� �ितवादीह�का नाममा दता� नभएको 
अव�थामा ियनीह�िबचमा भएको अंश म�ुाको 
तायदाती िववरणमा उ�लेख नगरी अशंदपोट गरकेो 
भ�ने वादीको दाबी नप�ुने ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला अ�यथा नभई मनािसब 
देिखन आउने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
वादी दाबीको ज�गामा वादीले २ भागको १ भाग 
छुट्याई दता�समेत गरी िलन पाउने ठह�याई स�ु 
स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।३।३० 
मा भएको फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।२।३२ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल जेठ ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CI-०८९३, दोहोरो दता� 
बदर, िशवलाल भ�डारी िव. मिनयादेवी जुनैद था� 

पनुरावेदक �ितवादी िशवलाल भ�डारीले 
आ�नो नाउमँा दता� रहेको भिनएको ज�गाको �ोतको 
�पमा लेदे था�ले ज�गा दता� गराएपिछ च��का�त 
भ�डारीलाई र च��का�त भ�डारीले मलाई ग�रिदएको 
राजीनामाबाट आ�नो नाममा ज�गा दता�  ह�न आएको 
भनी दाबी गरकेो देिख�छ । सािबकमा लेदे था�ले भूिम 
�शासन काया�लय, नवलपरासीमा ज�गा दता�को लािग 
िमित २०२७।२।१९ मा िनवेदन िददँा वडा नं.८(ख) 
िक.नं.११ उ�लेख गरकेो र सो िनवेदनलाई अड्डाबाट 
सनाखत गराउदँा वडा नं.८(ख) िक.नं.११ नै उ�लेख 
गरी सनाखत गरकेो दिेख�छ । भूिम �शासन काया�लय, 
नवलपरासीबाट सज�िमनको लािग काटेको प�मा 

पिन वडा नं.८(ख) िक.नं.११ उ�लेख गरकेो तथा 
�ितउ�र लेखबमोिजम भूिम �शासन काया�लयको 
िमित २०३१।४।१४ को िनण�यले �ितवादीका दाता 
लेद ेथा�को नाममा ज�गा दता� ह�न आएको दिेखने ।

िववादमा रहेको सनुवल गा.िव.स. वडा 
नं.३/च िक.नं.११ को ज�गा िमित २०२८।३।९ को 
िनण�यले ��यथ� वादीका दाता तलुसी�साद था�को 
नाउमँा दता� भइसकेपिछ सोही ज�गामा पनुरावेदक 
�ितवादीका दाता लेदे था�को नाउमँा २०३१।४।१४ 
मा दता� भएको देिखदँा एउटै ज�गा अलगअलग �यि�को 
�वािम�वमा रहन ुकानूनसङ्गत नदेिखने । 

पनुरावेदकले दोहोरो दता� बदर ग�रपाउ ँभनी 
मालपोत काया�लय, नवलपरासीमा िनवेदन िदएको 
र त�स�ब�धमा कारबाही भई दवुै �यि�का नाउमँा 
एउटै ज�गा दता� रही अदालतबाट हक कायम गराई 
�याउन ु भनी दवैु प�लाई सनुाई िदने भनी िमित 
२०६८।४।१९ मा मालपोत काया�लयबाट भएको 
िनण�यउपर वादी मिनयादवेीको िमित २०६८।६।३ मा 
स�ु अदालतमा िफराद दायर भएको देिखन आयो । 
मालपोत काया�लयको िनण�यउपर कानूनको �यादिभ�ै 
वादीको िफराद दायर भएको देिखदँा हद�याद नाघी 
दायर भएको भ�ने पनुरावेदकको िजिकर �यायोिचत 
नदिेखने ।

अतः पनुरावेदक �ितवादी िशवलाल 
भ�डारीको नाममा दता� ह�न आएको िववािदत ज�गा 
लेद े था�को नाममा कायम ह�न आउनभु�दा पूव� नै 
वादी मिनयादेवीको दाता तलुसी�साद था�को नाममा 
दता� भइसकेको पिु� ह�न आएको देिखएकोले स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।३।२४ 
मा वादी दाबी खारजे गन� गरी गरकेो फैसलालाई 
उ�टी गरी वादी मिनयादेवीको नाउकँो दता�  कायम 
रहने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६९।११।२१ मा भएको फैसला मनािसब देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट स�ु 
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किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसलालाई उ�टी 
गरी िववािदत किपलव�त ु िज�ला सनुवल गा.िव.स. 
वडा नं.३/च िक.नं.११ को ज�गा वादी मिनयादेवीका 
नाउकँो दता� कायम रहने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०६९।११।२१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल जेठ ६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-१०६५, उ��ेषण / 
परमादशे, राधे�याम सराफसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

िमिसल संल�न �रट िनवेदन तथा िलिखत 
जवाफह�को सम� अ�ययन गदा� िनवेदक होटल 
याक ए�ड यितले �यािसनो स�चालनका लािग 
इजाजत िलई होटल प�रसरिभ� �यािसनो स�चालन 
भएको कुरामा कुनै िववाद दिेखएन । कानूनको 
अधीनमा रही इजाजत �दान ह�ने र इजाजत �ा�त 
गरकेो �यि� वा सं�थाले �ा�त इजाजतको अधीनमा 
रही काय� गनु�पन� ह��छ । नेपाल सरकारबाट इजाजत 
�ा�त क�पनीले कानूनले तोकेबमोिजमको रोय�टी 
तथा श�ुक अिनवाय� �पमा बझुाउन ु पन� दािय�व 
ह�ने ।

िनवेदक होटलको नाममा नेपाल सरकार 
सं�कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालयले 
िमित २०४८।९।२२ मा �यािसनो स�चालनको 
लािग इजाजत जारी गरकेोमा सोही म��ालयको 
िमित २०७१।१।५ को प�बाट खारजे भएको त�य 
िनवेदन तथा िलिखत जवाफबाट देिख�छ । होटलको 
इजाजतबमोिजम होटलको भवन प�रसरमा �यािसनो 
स�चालन गन�का लािग िनवेदक होटल र िग�ट 
इ�भे�मे�ट �ा.िल.का िबचमा िमित २०६६।१०।२३ मा 

स�झौता भई उ� �ा.िल.ले होटलको भवन प�रसरमा 
रोयल �यािसनोको नाममा �यािसनो स�चालन 
गरकेो र �यािसनो स�चालन गरबेापत ला�ने रोय�टी 
र श�ुकसमेत उ� �ा.िल.ले ितन� बझुाउने गरकेो 
िथयो, इजाजत र� भएप�चात् िनवेदक होटल र िग�ट 
इ�भे�मे�ट �ा.िल.का िबचमा भएको स�झौता �वतः 
र� भएको, �यािसनो स�चालन गरबेापतको रोय�टी 
श�ुक केही बाकँ� भए सोही �ा.िल.सगँ कानूनबमोिजम 
असलुउपर ह�नपुन� भ�नेसमेत िनवेदकको िजिकर 
रहेको पाइ�छ । त�स�ब�धमा हेदा�, नेपाल सरकारले 
िनवेदक होटलको नाममा �यािसनो स�चालन गन� र 
सोबापत रोय�टी रकम नेपाल सरकारलाई बझुाउने 
गरी सत� तोक� इजाजत जारी गरकेो देिख�छ । उ� 
इजाजतबमोिजम होटलले ते�ो प� (िग�ट इ�भे�मे�ट 
�ा.िल.) सगँ दईु प�ीय आपसी स�झौता गरी �यािसनो 
स�चालन गरकेो देिखदँा स�झौताका दईु प�िबच 
सिृजत िववादका कारण सरकारलाई बझुाउनपुन� 
रोय�टी तथा श�ुक बझुाउने दािय�वबाट होटलले 
उ�मिु� पाउन ु पन� भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदकको नाउमँा रहेको �यािसनोको ितनु�  पन� कर, 
द�तरु आिदको ितनु�पन� दािय�व िनवेदककै ह�ने ह�दँा 
सो कर द�तरु स�ब�धमा स�बि�धत काया�लयमा आफँै 
उपि�थत भई �माण पेस गरी कानूनी कारबाही गनु�पन� 
�कृितको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनबाट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल असार १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-०७६९, वैदेिशक 
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रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. अशोककुमार 
सुनुवारसमेत 

जाहेरवालाह�ले िमित २०६७।११।४ 
मा िदएको जाहेरी दरखा�तमा Enlightment 
Education Consultancy Pvt. Ltd. का 
स�चालक अशोककुमार सनुवुारले नेमपटुीको भाइ 
दावापटुीबाट �.१२ लाख िलई वैदिेशक रोजगारमा 
नपठाएकोले कारबाही ग�रपाउ ँभनी जाहेरी िदएको र 
सोही जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� नेमपटुी शेपा�ले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� उपि�थत भई 
बकप� गरकेो दिेख�छ । यसैगरी उ� Consultancy 
मा जाहेरवाली नेमपटुी शेपा�ले जाहेरीसाथ पेस गरकेा 
दावापटुी शेपा�ले िमित २०६७।७।१४ मा ज�मा गरकेो 
�.५०,०००।– नेमपटुी शेपा�ले िमित २०६७।८।२१ 
र िमित २०६७।६।२६ मा ज�मा गरकेा �मशः 
�.५,००,०००।– र �.१,५०,०००।– का Cash 
Receipt ह� पेस भएको दिेख�छ । जाहेरीमा 
उि�लिखत १२ लाख रकम �ितवादीले िलएको भ�ने 
ठोस सबदु �माण पेस गन� नसक� िविभ�न िमितमा 
ज�मा गरकेो ज�मा �.७,००,०००।– (सात लाख) 
नगद बझुाएको भरपाई मा� जाहेरवाली नेमपटुीले पेस 
गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट दिेखदँा जाहेरी तथा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको पूर ै�.१२ लाख र सोको 
५०% हज�नासमेत �ितवादीबाट भराई िदन ुपन� भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादी�य रोजी ग�ुङ र िकशोर महज�न 
Enlightment Education Consultancy 
को कामदार देिखएका छन् । जाहेरवालाह�बाट 
उठाएको Consultancy को रकम िनजह�ले 
समेत िलएखाएका ह�न् भनी �ितवादी अशोककुमार 
सनुवुारले यी �ितवादीह�उपर पोल गरकेो नदिेखएको 
र अ�य �वत�� �माणह�समेतबाट जाहेरवालाह�को 
रकम िलएखाएको देिखने अव�था िव�मान नह�दँा 

जाहेरवालाह�बाट िबनाइजाजत िवदेश �यानडा 
मलुकुमा रोजगारमा पठाउन रकम उठाउने र िलने 
खाने काय�मा िनज �ितवादीह� रोजी ग�ुङ र िकशोर 
महज�नको संल�नता �थािपत ह�ने आधार देिखन 
आएन । फौजदारी म�ुामा अिभयोग दाबी �मािणत 
गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार 
वादी अिभयोजन प�को ह��छ । जाहेरवालाह�को 
सहमितमा �ितवादी अशोककुमार सनुवुारको जमानी 
बसी िनजलाई तारखेमा छुटाएको भ�ने मा� आधारमा 
िनज �ितवादीह� रोजी ग�ुङ र िकशोर महज�नलाई 
वैदेिशक रोजगारज�तो फौजदारी कसरुमा कसरुदार 
ठहर गनु�  �यायस�मत ह�ने नदेिखने ।

अतः जाहेरवाली नेमपटुी शेपा�ले पेस 
गरकेा �माणलाई आधार मानी िनजलाई �ितवादी 
अशोककुमार महज�नबाट सावँा �.७,००,०००।- 
र हज�ना �.३,५०,०००।– गरी ज�मा 
�.१०,५०,०००।– भ�रपाउने तथा �ितवादीम�येका 
रोजी ग�ुङ र िकशोर महज�नउपरको अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने गरी िमित २०६८।१०।२४ मा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
मनािसब दिेखन आएकाले �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ग�रन ु पन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न    
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६८।१०।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-०४१२, रहजनी 
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चोरी, नेपाल सरकार िव. हेमराज थापासमेत 
जाहेरवालाले अदालतसम� बकप� गदा� 

�ितवादीह�ले मोटरसाइकललगायतका सामानह� 
चोरी गरकेो होइन भनी बकप� गरेको र सोही 
बकप�लाई पिु� ह�ने गरी मौकामा घटना�थलमा 
मौजदु रहेका �ितवादीह�को सा�ी अजु�न साउदले 
जाहेरवालाले र�सी सेवन गरी बढी नशा भएका कारण 
गाडी चलाउन स�ने अव�था नभएकाले िनजलाई 
मेरो घरमा सतुाई िदएको र पूव�सहमितअनसुार 
जाहेरवालाको मोटरसाइकल मेरो साम�ुने �याएको र 
जाहेरवाला मेर ैघरको ख�बामा लडी चोट लागेको हो 
भ�ने बेहोरा खलुाई बकप� गरी िदएको देिख�छ । यसको 
अित�र� चोरी भएको भिनएको से.२ प ३५१६ नं. को 
मोटरसाइकल जाहेरवालाको नभई उनाउ �यि� जीवन 
शमा�को रहेको भ�ने कुरा जाहेरवालाले अदालतसम� 
बकप� गदा�  लेखाई िदएको र जीवन शमा�ले नै िनजको 
मोटरसाइकल चोरी भएको भनी जाहेरी दरखा�तसमेत 
िदएको दिेखन आएन । �ितवादीह� कसरुमा संल�नता 
रहेको भ�ने शङ्कारिहत तवरबाट पिु� नभएको ह�दँा 
िनजह�लाई कसरुदार कायम गनु�  �यायसङ्गत नह�ने ।

अत: स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी हेमराज थापा र पूण�देव भ�लाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको ४ नं. अनसुारको कसरुमा सोही 
महलको १४ (२) नं. अनसुार जनही ११/

२
 मिहना कैद 

र जनही िबगोको डेढी �.१,३२,०००।– ज�रवाना 
भई सो ज�रवानाबापतसमेत कैद ह�ने ठह�याई िमित 
२०६८।९।३ मा भएको फैसलालाई उ�टी गरी 
�ितवादीह� हेमराज थापा र पूण�देव भ�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट िमित २०६९।११।२३ मा भएको 
फैसला मनािसबै देिखन आएकाले �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह�लाई सजाय गन� गरकेो स�ु क�चनपरु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट िमित 
२०६९।११।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-WO-०६७३, उ��ेषण, 
गोपालबाबु �े�  िव. ि�भुवन अ�तरा�ि��य िवमान�थल 
नाग�रक उड्डयन काया�लय, काठमाड�समेत 

िनवेदक क�पनीसगँ िमित २०६९।१२।२८ 
मा भएको स�झौताको अविध िवमान�थल सेवा श�ुक 
िनयमावली, २०६७ को िनयम १६(७) बमोिजम 
मू�याङ्कन �ितवेदनको आधारमा थप गरी िदएको 
भए तापिन िमित २०७२।११।३ मा �याद थप नग�रने 
भनी िदएको िवप�ी काया�लयको प�मा िनवेदक 
क�पनीको मू�याङ्कन �ितवेदन गरी �याद नथ�ने 
काय� गरकेो भ�ने नदिेखने । स�झौतालाई िनर�तरता 
िदने वा निदने िवषयको िनण�य िवप�ी नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरणको �विववेकले गन� होइन । 
नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण िवमान�थल 
सेवा श�ुक िनयमावली, २०६७ बमोिजम बहालमा 
िलनेले स�झौताबमोिजमको दािय�व पालना गरकेो 
छ, छैन सो स�ब�धमा मू�याङ्कन �ितवेदन गरी सो 
मू�याङ्कन �ितवेदनको आधारमा मा� स�झौतालाई 
िनर�तरता िदने वा निदने िनण�य गनु�पछ�  । िनवेदकको 
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काम स�तोषजनक रहेको पिन भ�ने स�झौतालाई 
िनर�तरता निदने भ�ने िवप�ी काया�लयबाट भएको 
िनण�य िनयम �ितकूल एवम् िनता�त आ�मिन� रहेको 
देिखने ।

नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण 
िवमान�थल सेवा श�ुक िनयमावली, २०६७ को िनयम 
४७ ले गरकेो ठे�काको अविध थपस�ब�धी �यव�था 
र िनयम ६७(२) ले गरकेो अविध थपको �यव�था 
िनयमावलीमा भएको िमित २०७१।३।३१ को ते�ो 
संशोधनले खारजे भइसकेकोले स�झौता अविध थप 
ह�न ुनपन� भ�ने िवप�ीह�को िजिकर स�ब�धमा हेदा�, 
िनयम ४७ र ६७(२) खारजे ह�दँा पिन िनयम १६(७) 
को कानूनी �यव�था भने कायम नै रहेको देिख�छ । 
सो िनयम कायम नै रहेको देिखएको प�र�े�यमा िवप�ी 
काया�लयले स�झौताबमोिजमको दािय�व पालना गर े
नगरकेो मू�याङ्कन गरी तयार भएको �ितवेदनको 
आधारमा मा� स�झौतालाई िनर�तरता िदने वा निदने 
िनण�य गनु�  पद�छ भ�ने हो, मू�याङ्कन �ितवेदन नै 
नगरी स�झौताको �याद थप गनु�  नपन� भ�ने अथ� गन� 
िम�ने नदिेखने । मूलतः ��ततु िववादको िवषय �रट 
िनवेदकको करारीय दािय�वको िवषय नभई िनयमको 
�या�याको िवषय अ�तिन�िहत रहेको देिखदँा र िवप�ीले 
कानूनको रीत नप�ुयाई गरकेो प�ाचारको काय�बाट 
�रट िनवेदकको संिवधान�द� �यापार �यवसाय गन� 
मौिलक हक, अिधकारमा समेत आघात पन� दिेखएको 
ि�थितमा ��ततु िववाद �रट �े�बाट िन�पण गन� 
िवषय होइन भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ र 
िवप�ीतफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  कानून �यवसायीले 
��ततु गनु�भएको बहस िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट िवप�ी काया�लयले िनयम १६(७) बमोिजम 
िवप�ी काया�लयले मू�याङ्कन �ितवेदन तयार 
गरी सोको आधारमा स�झौतालाई िनर�तरता िदने 

वा निदने िनण�य गनु�पन�मा सो नगरी कानूनले �प� 
�पमा गनु�पद�छ भनेको �ि�या पूरा नगरी मू�याङ्कन 
�ितवेदनबेगर केवल िवमान�थल सेवा श�ुक 
िनयमावली, २०६७ बमोिजम �याद थप नगन� िनण�य 
कानूनस�मत नदेिखएकोले िवप�ी काया�लयको िमित 
२०७२।११।३ को िनण�य र सोको आधारमा भएको 
प�ाचार उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । 
साथै नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण िवमान�थल 
सेवा श�ुक िनयमावली, २०६७ को िनयम १६(७) 
को उ�े�य कोठा बहालमा िलने फम� / क�पनीले 
स�झौताबमोजमको दािय�व पालना गर े नगरकेो 
मू�याङ्कन गनु�पन� ह��छ । स�झौताबमोिजमको दािय�व 
पूरा गरकेो अव�थामा स�झौतालाई िनर�तरता िदन 
बाधा पन� अव�था आउदँनै । िनवेदकले स�झौताको 
अविध थप ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनको स�ब�धमा 
िवप�ी काया�लयले २०७२।११।३ को प�मा 
िनवेदकले स�झौताको सत�ह� पूण��पमा पालना गरी 
स�तोषजनक सेवा �दान गरी आएको भनी उ�लेख 
भएको त�यलाई समेत िवचार गरी िनवेदकले माग 
गरकेो स�झौताको �याद थपको स�ब�धमा मू�याङ्कन 
�ितवेदनको आधारमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-WO-०२२९, उ��ेषण, 
इ���साद सापकोटा िव. रघुनाथ सापकोटासमेत 

िनवेदकले नवलपरासी िज�ला अदालतमा 
दायर गरकेो अपतुाली हक कायम म�ुाको कारबाही 
चिलरहेको अव�थामा सो म�ुामा भएको रो�का 
फुकुवास�ब�धी आदेशका स�ब�धमा �रट �े�ािधकारको 
�योग गरकेो देिखयो । सो हक कायमस�ब�धी िवषयको 
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िन�पण सोही म�ुाबाट नै ह�ने हो । िनवेदक िनजको 
बाब ुआमासगँ अंश िलई छु�ी िभ�न भई बसेको त�यमा 
िववाद छैन । अंश म�ुामा भएको िमित २०५८।०३।१८ 
को िमलाप�मा उि�लिखत सत�अनसुार बाबआुमाको 
शेषपिछ बाकँ� रहे रािखएको िनजह�को नाउकँो 
स�पि� मा� िनजह�को चार भाइ छोराह�ले बराबर 
बाडँी खान पाउने देिख�छ । िनवेदकसमेतको आमाको 
म�ृय ुभएको तर बाब ुजीिवत नै रहेको अव�थामा उ� 
सत�बमोिजमको अव�था िसज�ना भएको मा�न िम�ने 
देिखएन । यसरी िमलाप�को सत�बमोिजम बाबआुमाको 
नामको बाकँ� रहेको स�पि�मा िनवेदकले दाबी िलन 
पाउने अव�था िसज�ना नह�दँ ै �य�तो स�पि� रो�का 
नरािखएको कारणबाट िनवेदकको हकमा असर 
पन� भ�ने िनवेदन दाबी यिु�सङ्गत नदेिखने । स�ु 
अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको रोहमा कुनै ज�गा 
रो�का रा�ने वा नरा�ने भ�ने िवषय स�ु अदालतकै 
�े�ािधकारको िवषय हो । स�ु अदालतबाट रो�का 
रहेको ज�गा फुकुवा गन� गरी भएको आदेशउपर 
अ.बं.१७ नं. बमोिजम एक तहमािथको पनुरावेदन 
स�ुने अदालतमा िनवेदन परी सो िववादको िनराकरण 
भइसकेपिछ मूल म�ुा स�ु अदालतमा िवचाराधीन 
रहेकै अव�थामा �रट �े�ािधकारबाट यस अदालतमा 
�वेश गनु�  उपय�ु मा�न सिकँदैन । स�ु अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको िवषयमा �रट �े�ािधकारबाट 
ह�त�ेप गन� िम�ने होइन । वैकि�पक उपचारको 
अभाव रहेको वा भए पिन अपया�� र �भावहीन भएको 
अव�थामा मा� �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�ने हो । स�ु 
अदालतको साधारण अिधकार �े�अ�तग�त कारबाही 
चिलरहेको िवषयमा असर पन� गरी �रट �े�ािधकारबाट 
हेन� िम�ने अव�थासमेत देिखन नआउने ।

�यसैगरी स�ु अदालतको आदेशले फुकुवा 
भएको ज�गा िनवेदकका बाब ु रघनुाथका नाममा 
नामसारी भइसकेको भनी िवप�ी रघनुाथसमेतको 
तफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीले बहसको �ममा 

जानकारी गराउन ुभएको छ । िनवेदकले दाबी िलएको 
िमित २०५८।०३।१८ को िमलाप�मा बाबआुमाको 
शेषपिछ बाकँ� रहे रािखएको िनजह�को नाउकँो 
स�पि� िनजह�को चार भाइ छोराह�ले बराबर बाडँी 
खान पाउने भनी उ�लेख भएको सत� रहेको भए पिन 
िनवेदकसमेतको आमाको म�ृय ुभएको र बाब ुजीिवत 
नै रहेको अव�थामा आमाको नामको स�पि� रो�का 
रािखरहन पन� �योजनसमेत देिखन आउदैँन । �य�तो 
स�पि� रो�का नह�दँमैा िनवेदकको हकमा आघात 
परकेो भ�ने दाबी िववेकस�मत नदेिखने । 

तसथ�, उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
कारणबाट जनु कामको लािग ज�गा रो�का रािखएको 
हो सोको �योजन नदेिखएको र अदालतको 
आदशेअनसुार रो�का ज�गा फुकुवा भई नामसारीसमेत 
भइसकेको अव�थामा �रट जारी गनु�  �योजनहीन ह�ने 
ह�दँा िनरथ�क �योजनको लािग �रट जारी ग�ररहन पन� 
देिखएन । तसथ�, ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-०८११, उ��ेषण 
/ परमादेश, शंकरबहादुर �धानसमेत िव. र�नबहादुर 
�धानसमेत 

िववािदत ज�गाह�का स�ब�धमा अदालतबाट 
हक कायम गराइ� �याउन ु भनी मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुबाट िमित २०४३।२।१९ मा भएको 
िनण�य यी िनवेदकह�लाइ� नसनुाएको अव�थामा 
िमित २०४३।२।१९ मा तेरो मेरोको ि�थितमा 
अदालतबाट हक �थािपत गराइ�  �याउन िनण�य 
सनुाइसकेको अव�था िमिसल संल�न ह�दँा हाल सबै 
प� िवप�ह�लाइ� सोबमोिजम जनाउ गराइ� स�पूण� प� 
िवप�ीह�लाइ� तारखे टुटाइ� िमिसल तामेलीमा बझुाइ�  
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िदने भनी पनु: मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट 
िमित २०६८।४।२२ मा िनण�य भएको देिख�छ । यी 
िनवेदकह�लाइ� िमित २०४३।२।१९ मा भएको िनण�य 
सनुाएको अव�था िमिसलबाट नदेिखदँा नदेिखदँै पिन 
उ� िनण�य िनवेदकह�ले सनुी पाइसकेको भनी तारखे 
टुटाइ� िमिसल तामेलीमा रा�ने गरी भएको िनण�यले 
िववादका ज�गा स�ब�धमा अदालतमा हक कायमका 
लािग जान पाउने हक अिधकारबाट िनवेदकह� 
वि�चत ह�न गएको दिेखयो । यसरी िनवेदकह� हक 
कायमका लािग अदालत जान पाउने गरी भएको 
िनण�य स�ुन पाउने हक अिधकारबाट वि�चत गराउन ु
�यायसङ्गत् नह�ने ।

मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित 
२०४३।२।१९ मा अदालतबाट हक कायम गराइ� 
�याउन ु भनी भएको िनण�य यी िनवेदकह�लाइ� 
सनुाएको नदिेखदँा िनवेदकह�को हकमा उ� िनण�य 
सिुनपाएको िमितबाट ३५ िदनिभ� स�ु िज�ला 
अदालतमा नालेस गन� जाने हक जिहलेसकैु सरुि�त 
नै रहने देिखन आउने ।

आफूसमेतलाइ� असर पन� गरी भएको िनण�य 
स�ुन नपाएको ��ट �पमा देिखरहेको अव�थामा एक 
पटक िनण�य सनुाइसकेको भनी िनण�य स�ुन पाउने हक 
अिधकारबाट वि�चत ह�ने गरी भएको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�ने भइ� अमा�यसमेत 
ह��छ । �य�तो िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता 
�ा�त गन� नस�ने ह�दँा �यसरी भएको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको �ितकूल तथा बदरयो�य ह�ने ।

यस�कार िववादका ज�गा स�ब�धमा 
हक बेहक गराई �याउन ु भनी मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुले िमित २०४३।२।१९ मा िनण�य गरकेो भए 
तापिन िनवेदकह�लाइ� सो िनण�य सनुाएको नदिेखएको 
अव�था ह�दँा िनवेदकह�को सो िनण�य सनुी पाउने 
हक सरुि�त रहेको दिेखदँा िववादका ज�गा स�ब�धमा 
पिहले नै हक कायम गराइ�  �याउन सनुाइसकेको ह�दँा 

प� िवप�लाइ� तारखे टुटाइ� िमिसल तामेलीमा बझुाइ�  
िदन ु भनी मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट  िमित 
२०६८।४।२२ मा भएको िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल रहेको देिखने ।

तसथ� िववादका ज�गा स�ब�धमा तेरो मेरो 
िववाद दिेखएकोले अदालतबाट हक कायम गराइ�  
�याउन ुभनी मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित 
२०४३।२।१९ मा भएको िनण�य यी िनवेदकह�लाइ� 
सनुाएको मालपोत काया�लयको िमिसलबाट दिेखएन । 
यसरी िनवेदकह�लाइ� उ� िनण�य सनुाएको नदेिखदँा 
नदिेखदैँ मालपोत काया�लयको उि�लिखत काम 
कारबाहीलाइ�  मा�यता िदइ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।५।६ 
को फैसला िमलेको नदिेखदँा सो फैसला उ�टी भइ� 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित २०६८।४।२२ 
मा भएको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर भइ� 
उ� िमित २०४३।२।१९ मा भएको हक कायम गराइ�  
�याउन ुभ�ने िनण�य िनवेदकह�लाइ� सनुाइ�  हक कायम 
स�ब�धमा अदालतबाट िनण�य भइ� आएबमोिजम गनु�  
भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, लिलतपरुका नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु ५ गते रोज १ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०८७६, उ��ेषण / 
परमादेश, क�पना बालुङ्ग िव. बु�बहादुर गु�ङसमेत 

�ितवादी प�बाट असहयोग ह�दँाह�दैँ 
पिन आदेशानसुार वादी �ितवादीलाइ� तोिकएको  
तारखेको िदन िमित २०७४/१०/४ मा िववािदत 
घर ज�गासमेतको नाप न�सा भइ� सो नाप न�सा 
मचु�ुकामा गाउपँािलकाका �ितिनिध र �थानीय 
सा�ीसमेत राखी वादी प�ले सिहछाप गरकेो र 



28

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, मङ्िसर - १

�ितवादी प�ले सिहछाप गन� इ�कार गरकेो भनी 
कैिफयत जनाइ� डोर कम�चारीबाट तयार गरकेो नाप 
न�सा मचु�ुकामा अदालतका शाखा अिधकृतबाट 
िमित २०७४/१०/१० मा �मािणत गरकेो देिखने । 
कानूनी �ि�या पूरा गरी भएको नाप न�सा मचु�ुकालाइ� 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०७४/११/२१ 
मा बदर गन� गरी भएको आदेश बे�रतको देिखदँा सो 
आदेश बदर भइ� िमित २०७४/१०/४ मा भएको न�सा 
मचु�ुका सदर कायम गरी उ�च अदालत जनकपरु 
राजिवराज इजलासबाट िमित २०७४/२/१० मा 
भएको आदशे कानूनस�मत नै दिेखने ।

न�सा सदर गन� वा बदर गन� स�बि�धत 
म�ुाबाट ह�ने िवषय हो । �रट िनवेदनबाट न�सा बदर वा 
सदर गन� िम�दैन । बे�रतको वा रीत पगेुको भ�ने कुरा 
स�बि�धत म�ुाबाट नै हे�रन ुपछ�  । ��ततु म�ुाको िवषय 
हेदा� स�बि�धत अदालतले हेन� िवषय भइ� रीत नपगेुको 
भए जनुसकैु तहको अदालतमा म�ुा भए पिन न�साको 
मू�याङ्कन ग�रने नै ह�ने । नाप न�साको िव�लेषण गरी 
स�बि�धत अदालतले सो न�साको स�ब�धमा उपय�ु 
आदेश िदन स�छ । सो न�सा मचु�ुका रीत पगेु नपगेुको 
भनी यस अदालतबाट िनण�य गदा� मातहत अदालतले 
गन� िनण�यसमेतमा असर पन� स�ने ह��छ । �यसकारण 
मातहत अदालतमा चलेको िखचोला म�ुाको िन�पण 
�रट �े�ािधकारबाट गनु�  उिचत ह�ने दिेखन नआउने ।

आदेशानसुार िमित २०७४/१०/४ मा भएको 
नाप न�सा मचु�ुका िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४/११/२१ मा बदर ह�ने गरी भएको आदेशलाइ� 
बदर गरी उ� न�सा मचु�ुका सदर कायम ह�ने गरी 
उ�च अदालत जनकपरु राजिवराज इजलासबाट 
िमित २०७५/२/१० मा भएको आदेशले यी �रट 
िनवेदकको कुन कुन संवैधािनक तथा कानूनी हक 
अिधकार उपभोग गन� के कसरी आघात पगेुको हो 
सो कुरा �रट िनवेदनमा �प�ट खलुाउन सकेको 
नपाइने । कानूनबमोिजम भएको न�साको िवषयले 

िनवेदकको संवैधािनक हक एवम् कानूनी हक अिधकार 
हनन् ह�ने अव�था आउदँैन । िस�ा�तत: मौिलक 
हक एवम् कानूनी हक �चलन गराउन �रट जारी 
ग�र�छ । कानूनबमोिजम भएको काय�ले िनवेदकको हक 
अिधकार हनन् नभएको अव�थामा �य�तो काय�उपर 
�रट िनवेदन जारी गन� िम�ने नदिेखने । अत: ��ततु 
�रट िनवेदनमा िज�ला अदालतको आदशेानसुार नाप 
न�सा गन� डोर खटी कानूनी �ि�या पूरा गरी तयार 
गरकेो न�सा मचु�ुका सदर भएको काय�बाट यी �रट 
िनवेदकको मौिलक हक एवम् कानूनी हक अिधकार 
हनन् भएको अव�था िमिसल सलं�न �माणबाट 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- रामच�� खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WO-०१४२, उ��ेषण / 
परमादेश, िव�म िव.क. िव. �पमा बुढाथोक�समेत 

सगोलमा रहदँा लागेको ऋण सबै अिंशयारले 
बेहोनु�  पन� �प� कानूनी �यव�था रहेको ह�दँाह�दैँ 
िनवेदकले तायदाती फाटँवारीमा सो ऋणको बार े
कहीकँतै उ�लेख गन� नस�न ु र हाल आएर फैसला 
काया��वयनको �ममा िनज िनवेदक �वयम् ले ऋणको 
िवषय उठान गरी िनवेदन दायर गरकेो काय�लाई सफा 
हात िलई अदालत �वेश गरकेो मा�न निम�ने ।

िनवेदकउपर �पा बढुाथोक�ले दायर गरकेो 
लेनदेन म�ुामा �ितउ�र प� निफराई स�ु �याद नै 
गजुारी बसेको भ�ने देिख�छ । आफूउपर दायर भएको 
यित धेर ैरकमको लेनदेन म�ुामा अदालतमा उपि�थत 
भई �ितवाद गनु�पन� अथवा िनजका अंिशयारह�ले पिन 
सो ऋणको दािय�व बेहोनु�  पन� भनी उ�लेख गनु�पन�मा 
सो नगरी ऋणको बार ेसहष� �वीकारी स�ु �यादै गजुारी 
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बसेको दिेखने । 
घर बनाउन चलाउन अ�ठेरो ि�थित 

नआओस् भनी घरको म�ुयलाई �य�तो अिधकार 
कानूनले �दान गरकेो हो । �य�तो �यवहार घर �यवहार 
चलाउने उ�े�यले सदिनयतका साथ गरकेो ह�नपुछ�  । 
अ� अंिशयारको अंश हक मान� मनसाय ह�न ु ह�दँैन । 
के क�तो �यवहार चलाउन रकम िलन ुपरकेो हो सो 
िनवेदकले दखेाउन सकेको छैन । घरको म�ुयले ऋण 
िलदैँमा सो ऋण अंिशयार सबैलाई भाग ला�छ भ�ने 
कानूनको मनसाय होइन र सोलाई �यसरी �या�या गन� 
निम�ने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणह�बाट उ� 
लेनदने म�ुाको िबगो रकमको दािय�व िनवेदकका 
अ�य अिंशयारह�ले समेत बेहोनु�  पन� नदेिखएकाले 
उ� िबगो रकम िनवेदकको सगोलको स�पि�बाट 
नभई िनवेदक बेगम झरा� भ�ने िव�म िव.क.को अशं 
भागमा पन� स�पि�बाट मा� भराई िदन ुपन� भनी िमित 
२०७४।०५।१४ मा दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
तहिसलदारबाट भएको आदेश, सो आदेश सदर गन� 
गरी िमित २०७४।१०।१९ मा दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेश र िमित २०७४।१२।२२ 
मा उ�च अदालत तलुसीपरुबाट भएको आदेशह�लाई 
अ�यथा मा�न िम�ने देिखदँनै । �रट िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी  गन�  िमलेन ।  ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल पसु २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-१००५, उ��ेषण / 

परमादेश, �िदपकुमार �ङ्गटा िव. महालेखापरी�कको 
काया�लय, बबरमहलसमेत 

िनवेदक क�पनीले ते�ो मलुकुबाट कुखरुाको 
दानाको लािग आव�यक क�चा पदाथ� िमट बोनिमल 
आयात गदा� भ�सार उपशीष�क नं. २३०१.१०.०० 
र २३०९.९०.०० बाट िमित २०७१।१०।११ देिख 
२०७२।०३।३० स�म पटकपटक ला�ने भ�सार 
महसलु ितरी छुटाई �याएको देिख�छ । भ�सार 
शीष�क नं. २३.०९ मा मालव�तुको िववरणमा 
जीवज�तकुो आहारको �पमा �योग ह�ने तयारी व�त ु
र सोही शीष�कअ�तग�त रहेको भ�सार उपशीष�क 
नं.२३०९.१०.०० मा मालव�तकुो िववरणमा ख�ुा 
िब��को लािग रािखएको कुकुर वा िबरालाको दाना र 
भ�सार उपशीष�क नं.२३०९.९०.०० मा मालव�तकुो 
िववरणमा अ�य भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
भ�सार उपशीष�क नं. ०५०६.९०.०० मा Meat 
Cum Bone Meal भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । 
यसै शीष�कअ�तग�त िवराटनगर भ�सार काया�लय, 
रानीको िमित २०७५।०२।०६ को प�मा उ�लेख 
भएअनसुार महालेखा परी�कको काया�लयबाट 
लेखापरी�ण ह�दँा उ� मालव�त ुभ�सार उपशीष�क नं. 
०५०६.९०.०० बाट वग�करण गरी जाचँपास गनु�पन� 
उ�लेख भएको देिख�छ । पैठारी भएको मालव�त ु
कुन भ�सार शीष�कअ�तग�त पन� हो भनी तो�ने 
अिधकार भ�सार काया�लय वा िवभागलाई रहेको 
देिख�छ । यसरी कानूनबमोिजम अि�तयार �ा� 
भ�सार काया�लय वा िवभागबाट िनवेदकले पैठारी गरकेो 
कुखरुाको दाना भ�सार उपशीष�क नं. २३०१.१०.०० 
र २३०९.९०.०० तोक� भ�सार ितरी सामान छुटाई 
लगेको देिख�छ । भ�सार शीष�क, उपशीष�क तो�ने 
कानूनी अिधकार भ�सार िवभागमा रहेकोमा भ�सार 
िवभागले िनवेदकले पैठारी गरकेो कुखरुाको दाना 
भ�सार शीष�क / उपशीष�क २३०९.९०.०० मा पन� 
व�त ुहो भनी अिथ�क ऐन, २०७१ को दफा १७ को 
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उपदफा (ग) अनसुार कर छुट िदई भ�सार उपशीष�क नं. 
२३०१.१०.०० अनसुार ला�ने भ�सार महसलु असलु 
गरी िनवेदकले माल छुटाई लिगसकेको अव�थामा 
भ�सार उपशीष�क फरक परकेो भनी महालेखा 
परी�कले बे�ज ु  औ�ंयाएको र सोही आधारमा छुट 
रकम असलु गन� भनी भएको प�ाचारलाई आिधका�रक 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ततु िववादमा िनवेदक क�पनीले ते�ो 
मलुकुबाट कुखरुाको दानाको लािग आव�यक 
क�चा पदाथ� आयात गदा� भ�सार उपशीष�क नं. 
२३०१.१०.०० र २३०९.९०.०० बाट िमित 
२०७१।१०।११ देिख २०७२।०३।३० स�म ला�ने 
भ�सार महसलु ितरी छुटाई �याएको मालव�त ु
िनवेदकले सािबक भ�सार उपशीष�कअ�तग�त नै �वयम् 
कर िनधा�रण गरी सोही भ�सार उपशीष�कबाट िमित 
२०७१।१०।११ देिख २०७२।०३।३० स�म पैठारी 
गरकेो सामानको ला�ने भ�सार महसलु ितरी सामान 
भ�सार छुट् याई िलएको भ�ने देिखन आयो । िनवेदकले 
सामान पैठारी गदा�  तोिकएबमोिजमको कागज 
संल�न गरी उपशीष�कसमेत खलुाई ��ापन प� भरी 
स�बि�धत अिधकृतले जाचँबझु गरी जाचँपाससमेत 
गरकेो अव�थाको िव�मानता िनवेदकको िनवेदनबाट 
समेत �प�ट भएको देिखएको ह�दँा िनवेदकले सामान 
पैठारी गदा� ला�ने महसलु ितरकेो र  भ�सार शीष�क 
तो�ने अिधकार पाएको भ�सार िवभागबाट तोिकएको 
उपशीष�कअ�तग�त नै जाचँपास गरी सामान छुटाएको 
काय�लाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार 
कारणह�समेतबाट िनवेदक क�पनीले भ�सार 
दरब�दीको उपशीष�क फरक पारी मालव�तकुो 
मू�य घोषणा गरकेो भनी महालेखापरी�कले बे�ज ु
औ�ंयाएको आधारमा रकम दािखला गनु�  भनी िवप�ी 
िवराटनगर भ�सार काया�लय, रानीको च.नं.३३४६ 
िमित २०७५।०२।०६ को प� र सोसगँ स�बि�धत 

काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब िनवेदक क�पनीबाट उि�लिखत 
प�अनसुारको रकम असलुउपर नगनु�  नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई, स�रता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७४-WO-१००५, 
उ��ेषण / परमादेश, �िदपकुमार �ङ्गटा 
िव. महालेखापरी�कको काया�लय, 
बबरमहलसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६७-CR-००१५, कत��य �यान र 
डाकँा, नेपाल सरकार र बु� डंगोल (�े�) समेत

�ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी पर ेपिन सो 
जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी जाहेरवालाले अदालतमा 
बकप� गन� सकेको दिेखदँैन । मौकामा बिुझएका म�ज ु
तामाङ, मानबहादरु तामाङसमेतका �यि�ह�ले यी 
�ितवादीह� वारदात�थलमा रहेको भ�ने उ�लेख 
गर े पिन मतृकलाई कुटिपट गरकेो र िनजबाट नगद 
डाकँा गरकेो कुरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
बकप� गरकेो देिखदैँन । वादी प�ले यी �ितवादीह�ले 
मतृकलाई कुटिपट गन� के क�ता हितयार �योग 
गरकेा ह�न् भनी स�माण पिु� गन� सकेको देिखदैँन । 
डाकँा गर ेभनेको नगद तथा िज�सी �ितवादीह�बाट 
बरामद भएको पिन देिखदँनै । �ितवादीका सा�ीह�ले 
�ितवादीह�को अदालतको इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी बकप� ग�रिदएका र व�तुि�थित 
मचु�ुकाका निवन थापा, जीतबहादरु �े�समेतका 
�यि�ह�ले �ितवादी श�भ ुचौधरी, िदल ुभ�ने िदिलप 
तामाङ र वस�त के.सी.को यस वारदातमा संल�नता 
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छैन र िनजह�ले नगद लटुपाटसमेत गरकेो होइन 
भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । यी �ितवादीह� िदल ु
भ�ने िदिलप तामाङ, वस�त के.सी. र श�भ ुचौधरीले 
िवजयदासलाई मान� मतस�लाहमा बसेको तथा मान� 
ठाउमँा गई मान� उ�े�यले मौजदु रहेको भ�ने पिन 
िमिसल �माणबाट देिखएको छैन । ��ततु वारदात 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अ�तग�तको 
ठहर भएकोले सो वारदातमा �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) र १७ नं. अ�तग�त कायम गरकेो कसरुको 
�यव�था आकिष�त ह�ने अव�था नह�दँा �ितवादी िदल ु
भ�ने िदिलप तामाङउपर िलएको �यानस�ब�धीको 
१३(४) नं. र �ितवादीह� श�भ ु चौधरी र वस�त 
के.सी. उपर िलएको सोही महलको १७(२) नं. को 
दाबी प�ुन नस�ने तथा डाकँा गर े भनेको नगद तथा 
कुनै िज�सी व�त ु �ितवादीह�बाट बरामद भएको 
नदेिखदँा चोरीको ६ नं. तथा १४ (४) को दाबी नप�ुने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 
अ�यथा नदेिखई िमलेकै दिेखन आउने ।

तसथ�ः यसमा मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६२।१।१३ मा �ितवादी ब�ु डंगोल 
�े�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम ज�मकैद गन� ठह�याएको फैसला केही 
उ�टी गरी िनजलाई सोही ऐनको १४ नं.बमोिजम १० 
वष� कैद गन� र अ�य �ितवादीह� वस�त के.सी. िदल ु
भ�ने िदिलप तामाङ र श�भ ु चौधरीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने तथा डाकँातफ� को दाबी नप�ुने 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०६६।४।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CR-०६६० र ०७१-CR-

०६६१, वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. 
िनितन �तापजंग राणासमेत र िवदुर ितिमि�सना िव. 
नेपाल सरकार 

िमिसल संल�न �माण कागज हेदा� ��ततु 
म�ुामा जाहेरवालाह�ले जाहेरी बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� बयान 
गरकेो देिख�छ । �यसरी नै �वयम् �ितवादीम�ये 
िवदरु ितिमि�सनाले िनजह�ले जाहेरवालाह�बाट 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाई िदने भनी रकम िलएको 
त�य �वीकार गरी अनसु�धान अिधकारी एवम् 
�यायािधकरणसम� बयान गरकेो देिख�छ । 
�ितवादी बनाइएकाम�ये �ितवादीह� रिमता 
महज�न र राजमुिुन ब�ाचाय�ले अनसु�धान अिधकृत 
एवम् वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो 
बयानमा आफूह�ले िलयोन इ�टरनेसनलको सेयर 
�ितवादीह�लाई बेिचसकेको तर रिज��ेसनबाट नाम 
नहटेको मा� हो, जाहेरवालाह�बाट रकम िलएको 
छैन भनी बयान गरकेो देिखयो । उ� बयान बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी �ितवादी रिमता महज�नको सा�ी 
सिमता महज�न र �ितवादी राजमुिुन ब�ाचाय�को सा�ी 
रामकृ�ण महज�नले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
बकप� गरकेो दिेख�छ । उ� बकप�को बेहोरालाई 
�ितवादीह�ले अ�यथा भ�न सकेको नदिेखने ।   

िलयोन इ�टरनेसनल क�स�टे�सी �ा.िल 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोिजम 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी �यवसाय स�चालन गन� 
अनमुित िलई दता� भएको क�पनी नभई शैि�क परामश� 
िदन �थािपत क�पनी भएको देिख�छ । उ� क�पनीले 
जाहेरवालाह�लाई �लोभनमा पारी आफूलाई ह�दैँ 
नभएको अि�तयारी �योग गरी वैदेिशक रोजगारको 
�यवसाय गन� िम�ने देिखदैँन । उ� क�पनीको 
उ�े�यमा उ� क�पनीको �ब�धप�को दफा ४ को 
उपदफा १ को (क) मा स�बि�धत िनकायको �वीकृित 
िलई िवदेशमा पढ्न चाहने िव�ाथ�ह�को लािग िविवध 
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क�ाह� स�चालन गन�, नेपाल आई पढ्न चाहने 
िव�ाथ�ह�लाई परामश� सेवा उपल�ध गरी सहयोग 
�दान गन� र (ख) मा िवदेशी िव�िव�ालयह�सगँ 
स�ब�धन �ा� गरी िवदेश पढ्न चाहने िव�ाथ�ह�को 
लािग िविभ�न संकायह�मा भना�को लािग सहयोग गन� 
र अ�ययन अ�यापनको लािग वातावरण िमलाउने 
भ�ने उ�े�यले क�पनी �थापना भएको देिखदँा उ� 
क�पनीको वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� उ�े�य 
रहेको नदेिखने ।

शैि�क परामश� िदने भनी �थापना 
भएको  क�पनीको उ�े�यभ�दा फरक उ�े�य राखी 
यी �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�लाई िविभ�न 
मलुकुमा िविभ�न कामको रोजगारी िदलाई िदने 
भनी झ�ुा आ�ासन तथा �लोभन दखेाई िनज 
जाहेरवालाह�बाट िविभ�न िमितमा रकमसमेत बझुी 
िलई जाहेरवालाम�येका रजनी पजुारीसमेतलाई िवदेश 
िसंगापरुस�म प�ुयाइसकेको दिेखन आउने । 

��ततु म�ुामा �ितवादीम�ये िवदरु 
ितिमि�सना र िनितन �तापजंग राणा िलयोन 
इ�टरनेसनल क�स�टे�सी �ा.िल का सं�थापक रहेको 
देिख�छ । जाहेरवालाह�को जाहेरी दरखा�त तथा 
�यायािधकरणमा गरकेो बकप�, िमित २०६७।३।२४ 
मा िलयोन इ�टरनेसनल क�स�टे�सी �ा.िल.को 
तफ� बाट �ितवादीह� िवदरु ितिमि�सना र िनितन 
�तापजंग राणाले जाहेरवाला ला�पा दोज� शेपा�लाई 
ताइवानमा रोजगारी िदलाई िद�छु भनी ग�रिदएको 
िलखत, �ितवादी िनितन �तापजंग राणाले िनज 
जाहेरवालासमेतलाई िमित सन् २०१०।१०।२२ मा 
�. ३,३५,०००।– को दरले रकम बझुी गरी िदएको 
Payment Agreement सबै जाहेरवालाह�ले 
पेस गरकेो रिसदह� तथा �ितवादीह� िवदरु 
ितिमि�सनाको बयानसमेतको िमिसल संल�न 
�माणह�बाट जाहेरवालाह�लाई िविभ�न मलुकुमा 
रोजगारी िदलाई िदने झ�ुा आ�वासन तथा �लोभन 

देखाई वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजतप� निलएको शैि�क परामश� िदनको लािग 
�थापना गरकेो िलयोन इ�टरनेसनल क�सलटे�सीबाट 
िविभ�न मलुकुह�मा वैदिेशक रोजगारमा पठाई 
िदने भनी �ितवादीह� िवदरु ितिमि�सना र िनितन 
�तापजगं राणाले िमलेमतो गरी जाहेरवालाह�सगँ 
रकम िलएको र सोम�ये रजनी पजुारीसमेतलाई िवदेश 
िसंगापरुसमेत पठाई वादीले लगाएको आरोपबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरु गरकेो देिखन आउने । 

�ितवादीह� �तापजंग राणा र पनुरावेदक 
िवदरु ितिमि�सना क�पनीको स�चालक रहेको र 
िनजह�ले जाहेरवालाह�लाई �लोभनमा पारी 
जाहेरवालाह�बाट सो क�पनीको नामबाट वैदेिशक 
रोजगारको लािग जाहेरवालाह�बाट रकम िलई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० को कसरु 
गरकेो ठहर गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०६९।१२।१२ को फैसला सो हदस�म िमलेकै 
देिखने ।

िबगोको हकमा ला�पा शेपा�बाट भारतीय  
�पैया ँ ३,३५,०००।– िलएकोमा सो रकम नेपाली 
�पैयामँा मा� गणना गरकेो र जाहेरवाला �टेला 
�े�ठसगँ २२ जलुाई २०१० को रिसद नं. ०२२ को 
रकम �.१,८९,३७५।- भएकोमा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट फैसला ह�दँा �. १,८३,३७५।–
मा� गणना गरी िबगो कायम गरकेो हदस�म निमलेकोले 
केही उ�टी ह�ने । सोबाहेक वादी नेपाल सरकारको र 
�ितवादी िवदरु ितिमि�सनाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः- स�रता �रजाल
इित संवत् २०७५ साल पसु १९ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी  
बमकुमार ��े, ०७१-CR-१५६३, कत��य �यान, 
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नेपाल सरकार िव. राजकपुर िसंहसमेत
�ितवादीले घटना भएको रात भारतीय 

अमर�े� कुमार िसंह र सिुनलकुमार झा आ�नो घरमा 
रहेको भनी बयान गरकेोमा सो भनाइ वै�नाथ महतो, 
सरु�े� महतोसमेतका �यि�को मौकाको कागज र 
अदालतमा भएको िनजह�को बकप�बाट समेत 
सो त�य पिु� ह�न आउछँ । यसैगरी वादीका सा�ी 
राधव�साद िसंहले मतृकको घरमा दधु िलन जादँा 
भारतीय मूलका नौ, दशजना मािनसह� देखेको भनी 
बकप� ग�रिदएबाट �ितवादी च�दे�वरले मौकामा 
बयान गरअेनसुार आफूले घरमा बसी मान� योजना 
बनाएको भ�ने त�य समिथ�त ह�न आउछँ । यसरी 
�ितवादी च�दे�वर�सादको मौकाको सािबती बयान 
अ�य �वत�� �माणह�बाट समेत समिथ�त भइरहेको 
ह�दँा �ितवादी च�दे�वर�साद िसंहलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद 
गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
फैसला अ�यथा नदेिखने । 

�ितवादीह� राजकपरु िसंह, �यामबाब�ुसाद 
िसंह, िवमलकुमार िसंह भ�ने नेपाली िसंह, 
दीपे��कुमार िसंह भ�ने म�ुनाकुमार िसंहका हकमा 
हेदा� यी �ितवादीह�ले  अदालतमा आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजह�को इ�कारी 
बयानलाई पिु� ह�ने गरी िनजह�का सा�ीह�ले बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ । सह�ितवादी च�द�ेवर�साद 
िसंहले मौकामा कसरुमा सािबत रही महे�� महतोको 
�यान मान� िवषयमा छलफल भई सहमित भएको भनी 
बयान गरकेोमा यी �ितवादीह�को वारदातमा संल�नता 
रहेको भनी भ�न सकेका छैनन् । मतृकलाई �हरीको 
गाडीमा राखी उपचारको लािग भारतको अ�पताल 
प�ुयाएको अव�था छ । �हरीले स�ुमा िदएको 
�ितवेदनमा मतृकलाई अप�रिचत समूहले गोली हानेको 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यी �ितवादीह�को 
वारदातमा सलं�नता भएको भए मतृकले आफू अचेत 

ह�नअुिघ �हरीलाई यी �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो 
भनी �ितवादीह�को नाम उ�लेख गन� स�ने अव�था 
भएकोमा �यसरी �ितवादीह�को नाम उ�लेख गन� 
सकेको दिेखदैँन । यसैगरी मतृकका छोरा अमर�े�ले 
भारतमा घटना िववरण लेखाउदँा अ�ात �यि�को 
गोलीले आ�नो िपताको म�ृय ुभएको भनी लेखाएको 
देिखएबाट मतृकलाई मान� काय� र योजनामा यी 
�ितवादीह�को संल�नता रहेको पिु� ह�न सकेको 
पाइएन । पीिडत प�रवारका केही �यि�ले शङ्का 
गरकेो र जाहेरी र अिभयोगप�मा नामस�म उ�लेख 
भएकै कारण �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा 
कसरुदार ठह�याउन ु�यायोिचत नह�दँा सला�ही िज�ला 
अदालतबाट यी �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठह�याएको फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।   

तसथ�ः उपयु�� आधार र कारणबाट �ितवादी 
च�द�ेवर�साद िसंहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने र अ�य �ितवादीह� राजकपरु 
िसंह, �यामबाब ु �साद िसंह, िवमलकुमार िसंह भ�ने 
नेपाली बाब ु िसहं, दीपे��कुमार िसंह भ�ने म�ुना मार 
िसंहलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको 
सला�ही िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०७१।१०।२८ को फैसला िमलकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-०६१५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रोजन ख�ी



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, मङ्िसर - १

��यथ� �ितवादी रोजन ख�ीले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसमेतमा बयान गदा� मतृकलाई 
आफूले कुनै तरहबाट हातपात वा कुटिपट नगरकेो 
भनी कसरुमा इ�कार रही बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । सह�ितवादी कुलिदपराज धामीले मौकामा 
र अदालतमा समेत बयान गदा� �ितवादी रोजन ख�ी 
वारदात�थलमा रहे पिन मतृकलाई िनजले कुटिपट 
हातपात नगरकेो मतृकलाई आफू ए�लैले काटी 
ठोिकएको िचरपटले हानेकोमा िनज मतृक रोिजन ग�ुङ 
भइुमँा ढलेको देखेपिछ म भागी गएको र ४-५ िदनपिछ 
मतृक मरकेो कुरा सनेुको ह� ँ भनी बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । �ितवादी रोजन ख�ीसमेतले मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो ह�दँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
िनज �ितवादीलाई सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर भए पिन सहअिभय�ु 
कुलदीप राज धामीले अदालतसमेतमा बयान गदा� 
वारदातको िदन रोजन ख�ी र मसगैँ खाजा खाएको 
वारदात�थलमा िनज रोजन ख�ीको उपि�थितस�म 
रहेको भ�ने सहअिभय�ुको बयान बेहोराबाट दिेखन 
आएको अव�था ह�दँा यी �ितवादीले मतृकलाई कत��य 
गरी मान� काय�मा चोट छाडेको भ�ने त�य शङ्कारिहत 
तवरबाट पिु�ट भएको नदिेखने । वारदात�थलमा 
उपि�थत रहन ु मा�ले �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. को कसरु �मािणत ह�ने आधार ह�न स�ने 
देिखदँैन । यी �ितवादी रोजन ख�ीको वारदात�थलमा 
उपि�थित रहेको भ�ने दिेखएको छ । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७ (३) नं. मा भएको 
�यव�था र ने.का.प.२०४८ अङ्क १० िन.नं.४३८० 
प�ृ ५५९ यस अदालतबाट �या�या भएकोसमेतका 
आधारमा यी �ितवादीलाई ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरी भएको स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला अ�यथा देिखन नआएकोले सो फैसला बदर 
गरी स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ

भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर र 
िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अत: िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी रोजन ख�ीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं.बमोिजम ६ मिहना कैदको सजाय 
गन� गरी िचतवन िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७३।०४।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कुमार मा�के 
क��यटुर: �ेम थापा मगर 
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-१०२७ र ०७५-RC-
०१००, कत��य �यान, िवर�े�बहादुर रावत िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. �पबहादुर रावत 

��ततु वारदातमा यसैको चोटबाट मतृकको 
म�ृय ुह�न गएको भ�ने यिकन ह�न नआएको र दवुैजना 
�ितवादीह�को संय�ु आ�मणबाट मतृक भवै रावतको 
म�ृय ुह�न गएको त�य िमिसल सलं�न �माणबाट पिु� 
भई यी �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो त�य �थािपत ह�न आयो । य�तो 
अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादी िवर�े�बहादरु रावत 
मतृक भवै रावतलाई कुटिपट गरी मान� काय�मा स�रक 
भएको र िनजसमेतको कुटिपटका कारण मतृकको म�ृय ु
भएको �मािणत भएको ह�दँा स�ु िज�ला अदालतबाट 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो फैसलालाई सदर गरी 
भएको उ�च अदालत िदपायलको फैसला अ�यथा 
नदिेखएकोले सो फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िनजतफ� का िव�ान्  अिधव�ाह�को 
बहस बुदँासगँ सहमत ह�न नसिकने ।
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साधकको लगतमा दायर भई साधकको 
रोहबाट िवचार गनु�पन� �ितवादी �पेस रावत भ�ने 
�पबहादरु रावतले स�ु बाजरुा िज�ला अदालतबाट 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो फैसलाउपर उ�च 
अदालत िदपायलमा पनुरावेदन नगरी िच� बझुाई 
बसेको देिखने । घटना�थल �कृित मचु�ुका हेदा� 
मतृकको शरीरमा िविभ�न घा चोट परकेो भ�ने देिखई 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
Cause of death is head injury caused by 
blunt force भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । �ितवादी 
�पबहादरु रावतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� म र �ितवादी िवर�े�बहादरु रावतसमेतका 
मािनस मिदरा सेवन गरी पसलमा बसेको अव�थामा 
मतृक भवै रावत र शेरबहादरु बढुासमेत र�सी खाई 
पसलमा आई हामीलाई ए केटा हो को हौ ? बािहर आउ 
भनेकाले म र �ितवादी िवर�े�बहादरु रावत पसलबाट 
बािहर आय� । मतृक र हामीिबच पूव��रसइवी भएकाले 
वादिववाद भई मतृकले �ितवादी िवर�े�बहादरुलाई 
समाती हात लात म�ुकाले हा�द ै िथए । म गई 
मतृकलाई लात म�ुका हा�दा भवै रावत भइुमँा लडेपिछ 
िनजलाई निजकै रहेको ढुङ्गाले टाउको अनहुार 
शरीरसमेतमा िहका�एको चोटबाट िनजको म�ृय ुभएको 
हो भनी लेखाएको र अदालतमा बयान गदा�समेत 
मौकाको बयान बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । मौकामा बिुझएका 
शेरबहादरु बढुा, प�ुपराज सनुार, िच�बहादरु रावत, 
लोके�� रावत, खड्गबहादरु बढुा, िदलबहादरु रावत, 
खड्ग रावतसमेतका मािनसह� अदालत आई बकप� 
गदा� यी �ितवादी �पबहादरु रावतसमेतका मािनसले 
कुटिपट र ढुङ्गा �हार गरकेो कारणबाट मतृक भवै 
रावतको म�ृय ुह�न गएको भनी अिभयोग दाबी खि�बर 
ह�ने गरी बेहोरा लेखाएको समेत पाइ�छ । �यसैले यी 
�ितवादी �पेस भ�ने �पबहादरु रावतको आरोिपत 

कसरुमा िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने देिखएन । 
य�तो अव�थामा यी �पबहादरु रावतलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद गन� गरी स�ु बाजरुा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
िदपायलको फैसला मनािसब नै देिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु बाजरुा िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
िवर�े�बहादरु रावत र �पबहादरु रावललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो स�ु बाजरुा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
िदपायलबाट �ितवादी िवर�े�बहादरु रावतको हकमा 
िमित २०७४।२।१८ र �ितवादी �पबहादरु रावतको 
हकमा िमित २०७५।२।११ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
िवर�े�बहादरु रावतको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । �ितवादी �पेस रावत भ�ने �पबहादरु 
रावतको हकमा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: �ेमकुमार थापा
इित संवत् २०७६ साल जेठ १९ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०३४१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िवकास ठाकुर वडही

�ितवादी िवकास ठाकुर वडहीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� आरोिपत कसरु गरकेोमा 
सािबत रहेको भए तापिन अदालतमा बयान गदा� 
कसरुमा इ�कार रहेको देिख�छ । यसरी ��यथ� 
�ितवादी कसरुमा इ�कार रहे तापिन शव परी�ण 
�ितवेदनमा “Cause of death may be vagal 
inhibition due to blow to scrotum leading 
to sudden cardiac arrest” भ�ने उ�लेख भएको 
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देिखयो । शव परी�ण गन� िचिक�सक डा.राजीव झाले 
मतृकको अ�डकोषमा चोट लागी Vagal नसामा 
असर परी मटुुको चाल रोिकएको ह�न स�ने भनी स�ु 
अदालतमा बकप� गरकेो पाइयो । मौकामा कागज गन� 
�पकलादेवीसमेतले अदालतमा बकप� गदा�  �ितवादी 
िवकास ठाकुर वडही मेरो कोठामा पसी समाउदँा मेरो 
ससरुाले चोर चोर भनी समातेर कराउन ु भएको र 
िनज �ितवादीले ससरुाको अ�डकोषमा लातले �हार 
गरकेो भनी बेहोरा लेखाएको र मतृक भरत ठाकुरले 
यी �ितवादीलाई भा�न उ�कन निदई समातेको कारण 
उि�कन �यास गन� �ममा मतृकको अ�डकोषमा 
ला�ीले हा�न पगेुको र सोही चोटिपरबाट नै भरत 
ठाकुरको म�ृय ुह�न गएको भ�ने दिेखन आयो । यसरी 
�ितवादी िवकास ठाकुर वडहीको मतृकलाई मानु�  पन� 
पूव��रसइवी वा योजना रहे भएको भ�ने नदिेखने । 

��ततु म�ुामा घिटत वारदातको अव�था 
र प�रि�थितलाई िव�लेषण गदा� ��यथ� �ितवादी 
िवकास ठाकुर वडहीले मतृकलाई मान� पूव�योजनासिहत 
हात हितयार �योग गरकेो देिखन आएको छैन । 
मतृकलाई मान� कुनै िकिसमको पूव��रसइवी रहेको पिन 
देिखदँैन । �ितवादी आफू प�ाउ परपेिछ उि�कने 
उ�े�यसाथ मतृकसगँ आपसी मठुभेडका �ममा 
मतृकको अ�डकोषमा लात िहका�एको कारण सोही 
चोट पीरबाट मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने देिख�छ । 
�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायपूव�क हितयार छाडी 
कुटिपट गरकेो भ�ने त�य िमिसल �माणबाट पिु� ह�न 
नआएको ह�दँा �ितवादीको कसरुलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.अ�तग�तको कसरु कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�यानस�ब�धी म�ुाह�मा आवेशको 
अव�थालाई अपराधको गा�भीय� घटाउने प�रि�थितको 
�पमा िलइने ह�दँा य�तो ह�यालाई मनसाय�े�रत 
ह�याको वग�मा राखेर हे�रएको पाइदँैन । ��ततु 

वारदातमा मतृक भरत ठाकुरले यी �ितवादी िवकास 
ठाकुर वडहीलाई डोरीले बा�ँन खो�दा त�काल आवेशमा 
आई मतृकको अ�डकोषमा �हार गरकेो कारण िनज 
मतृकको सोही कारणबाट म�ृय ुभएको भ�ने देिखएको 
छ । आवेश�े�रत ह�यामा मनसाय त�वको अभाव 
ह��छ । यसरी उपयु�� िव�लेषणसमेतका आधारमा 
यी ��यथ� �ितवादीले अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने देिखन नआई  ऐ.महलको १४ नं. 
अ�तग�तको कसरु गरकेो भ�ने त�य पिु�ट ह�न आयो । 
य�तो अव�थामा स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीबाट भएको 
कसरुलाई आवेश�े�रत ह�याको कसरु कायम गरी 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम १० वष� कैद 
सजाय गन� गरकेो उ�च अदालत जनकपरुको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर गरी िनज �ितवादी िवकास ठाकुर 
बडहीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर तथा 
िव�ान्  उप�यायािधव�ाको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला केही उ�टी गरी सोही महलको १४ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।८।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-WH-०२१९, 
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ब�दी��य�ीकरण, निवन लािमछाने िव. वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरण, बबरमहलसमेत

वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरुमा जीवन 
काक�उपर िकटानी जाहेरी प�रसकेपिछ वैदेिशक 
रोजगार िवभागले कानूनबमोिजम बाकँ� अनसु�धानको 
लािग �याद थप मा�ने र वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणले बाकँ� अनसु�धान गनु�पन� िवषयलाई 
म�यनजर गद� �याद थप िदने र सबै �ि�या पूरा 
भएपिछ अिभयोग बझुाउनेलगायतका िनयिमत कानूनी 
�ि�या हो । कानूनबमोिजम वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
िववादको म�ुा हेन� गिठत �यायािधकरणबाट म�ुाको 
अनसु�धानको िसलिसलामा �याद थप िलई िनवेदक 
�हरी िहरासतमा रहेको देिखएकोले यसरी अिधकार�ा� 
�यायािधकरणबाट �चिलत कानूनबमोिजम भएको 
�याद थपका स�ब�धमा ब�दी��य�ीकरणको �रट 
जारी ह�न नस�ने । िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  
अिधव�ाले बहसको �ममा िनवेदक जीवन काक�को 
हकमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा म�ुा दायर 
भई हाल धरौटीमा छुिटसकेका छन् भनी छलफलको 
�ममा जानकारी गराउन ु भएकोले िनवेदक ब�दीको 
�पमा रहेको नदेिखने । 

तसथ� िनवेदकउपर वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा म�ुा दायर भई थनुछेक आदशेसमेत 
भई िनवेदक आदशेबमोिजम धरौट दािखला गरी 
थुनाम�ु भइसकेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-WH-०२२३, 
ब�दी��य�ीकरण, जसमान गोलेसमेत िव. गृह 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 

दफा १४ मा भएको �यव�थाबमोिजम िनवेदकह�लाई 
थनुामा राखी अनसु�धान गन� पन� भनी �मखु िज�ला 
अिधकारीले �याद थप गदा�  आधार र कारण उ�लेख 
गरकेो देिखदँनै । �याद थप िदने अिधकारीले �याद 
थपको आदेश िददँा कुन काय�को लािग �याद थप 
िदएको हो सोको �प� आधार उ�लेख नगरी केबल 
�मखु िज�ला अिधकारीको आदेशानसुार भनी �याद 
थप िदएको देिख�छ । ��ततु स�दभ�मा िनवेदकह�ले 
के कसरी साव�जिनक िहत, सरु�ा, सिुवधा र नैितकता 
िव��को कसरु अपराध गरकेो हो भ�ने पया�� आधार 
र कारणसमेत उ�लेख नगरी कुनै राजनीितक दल 
िवशेषमा आब� भएको कारणले िवप�ीह��ारा 
बदिनयत र �व�ृ धारणा राखी अप�या�रलो म�ुा 
दता� गरी सोही म�ुाको अनसु�धान गन� थनुामा रा�न 
�याद माग गन� र �याद थप गन� िवप�ीह�बाट भएको 
काय�लाई कानूनबमोिजम कानूनी �ि�या पूरा गरी भए 
गरकेो भ�ने देिखन नआउने । 

कुनै पिन �यि�उपर फौजदारी कसरुमा 
म�ुा चलाउन व�तिुन� आधार ह�नपुछ� , कुनै पाट� 
वा समूहको िवचारसगँ आब� रहेको भ�ने किथत 
आधारमा िनवेदकह�लाई थुनामा नै रा�ने उ�े�यबाट 
अप�या�रलो अिभयोग लगाई थुनामा रा�न ुगैरकानूनी 
ह�न जा�छ । ब�दी��य�ीकरणको �रटमा थुनाको 
वैधताको परी�ण गदा� थनुामा रा�न ु पन�स�मको 
अव�था छ छैन ? कानूनको �ि�या पूरा ग�रएको छ 
छैन भनी हे�रन ु पन� ह��छ । अनसु�धान गन� र म�ुा 
हेन� अिधकारीले थुनामा नै रा�ने पूवा��ह राखी �याद 
थप ग�रएको काय�लाई वैध मा�न सिकँदैन, �य�तो 
काय�ले अिधकारको द�ुपयोग गरी �यि�को वैयि�क 
�वत��ता अपहरण ह�ने ह�दँा िनवेदकह�को संिवधान 
�द� मौिलक हकको र�ा गनु�  यस अदालतको 
कत��यसमेत ह�न आउने । 

तसथ�, यसमा िनवेदकह�लाई व�तिुन� 
आधार र कारणिवना प�ाउ गन� र अनसु�धानको �ममा 
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भनी थुनामा रा�ने काय� मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ९ िवपरीत �व�ृ भावनाबाट 
कानूनको उिचत पालना नगरी थुनामा राखेको 
देिखएकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३७ (क) र (ख) बमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-WH-०१४९, 
ब�दी��य�ीकरण, रामच�� ितिमि�सना िव. उ�च 
अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत 

िनवेदक रामच�� ितिमि�सनाले म�ुा 
अछाम िज�ला अदालतमा कारबाहीय�ु अव�थामा 
नभए तापिन फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा २० (२) 
बमोिजम लागेको ज�रवाना िक�ताब�दीमा बझुाउने 
गरी जेथा जमानत िदन माग गरकेोमा सो अदालतबाट 
भएको आदेश िच� नबझेुमा पनुरावेदन स�ुने 
अदालतमा उि�लिखत कानूनको �यादिभ� िनवेदन 
िदन स�ने नै देिख�छ । �यसरी कानूनले नै त�लो 
अदालतको आदेशउपर िच� नबझुे पनुरावेदन स�ुने 
अदालतमा जानस�ने वैकि�पक उपचारको �यव�था 
ह�दँा ह�दँै िनवेदक असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
यस अदालतमा आएको देिखएकोले िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने नदेिखने ।

तसथ� िनवेदक रामच�� ितिमि�सनाले 
आफूले ितनु�  बझुाउन ु पन� ज�रवाना िक�ताब�दीमा 
बझुाउन ुपाउन आव�यक पन� जेथा जमानत िदन ुपन�मा 
यो य�तो जेथा जमानत िदन चाहेको भनी जेथाको 
िववरण उ�लेख गन� नसकेको, िनवेदकलाई लागेको 
ज�रवाना बझुाएमा जनुसकैुबखत पिन कैद म�ु ह�न 

स�ने नै ह�दँा फैसलाबमोिजम लागेको ज�रवानाबापत 
कैदमा बसेको देिखएकोले िनवेदक गैरकानूनी थनुामा 
राखेको भ�ने देिखन नआएकोले ��ततु िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६७-WO-००३३, उ��ेषण / 
परमादेश, नवराज सांगाली िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�सालसमेत

��ततु �रट िनवेदनको िमिसल सलं�न 
कागजातह� हेदा� िनवेदकले पेस गरकेो िबदा अ�वीकृत 
भएको भ�ने कुराको जानकारी िवप�ी काया�लयले �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६०(१) मा �यव�था 
भएबमोिजम िनज िनवेदकको �थायी ठेगानामा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत प�ुयाई सूचना टासँ 
गरी सोको मचु�ुकासमेत काया�लयमा �ा�त भएको 
देिख�छ । सो सूचना �ा�त गरपे�चात् यी िनवेदकले 
आ�नो काय��ित िज�मेवारी महससु गरी तोिकएको 
काया�लयमा उपि�थत भएको भ�ने कुरा िमिसल सलं�न 
कागजप�बाट नदेिखने ।

उि�लिखत अव�थामा �हरी महािनरी�कले 
यसरी लामो समयस�म आ�नो काम कत��य 
िज�मेवारीबाट िवमखु ह�ने �हरी कम�चारीलाई सेवामा 
राखी रहदँा िनज काय�रत रहेको �थानमा जनशि�को 
अभाव खट्िकन गई साव�जिनक शाि�त सरु�ा कायम 
गन� सवालमा रा�यले �हरी संगठनलाई स�ुपेको 
िज�मेवारी र दािय�वमा ग�भीर किठनाई आउनकुो 
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साथै यी िनवेदकसरहका अ�य �हरी कम�चारीले भने 
िजउ�यानसमेतको �वाह नगरी त�कालीन अव�थामा 
अहोरा� सेवामा खिटइरहेकाह�को हकमा नकारा�मक 
स�दशे जाने भएकोले िनज लामो समयस�म गैरहािजर 
रहेको ह�दँा �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८९(२) बमोिजम िनजको िबदा �वीकृत नभएकोले 
समयमा हािजर ह�न नआएको भ�ने आधारमा बखा��त 
ग�रएको भ�ने देिख�छ । िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिखएको उि�लिखत त�यबाट यी िनवेदकलाई िवना 
सूचना �हरी ऐन, िनयमिवपरीत �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको िवपरीत सेवाबाट बखा��त गरकेो भ�ने 
देिखन आएन । यस अव�थामा िनवेदकले �हरी ऐन, 
िनयमको िवपरीत मलाई नोकरीबाट बखा��त गदा� 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत सनुवुाइको मौका 
निदई भिव�यमा अयो�य नह�ने ठह�याई गरकेो िनण�य 
कानूनिवपरीत गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी मनािसब 
नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणबाट �रट 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने �हरी महािनरी�कको 
काया�लयबाट िमित २०६३।४।२३ मा भएको िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो नेपाल सरकार गहृ 
म��ालय मि���तरीय िमित २०६७।२।१० को िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त र �हरी ऐन, २०१२ 
को दफा १० तथा �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८९(२) िवपरीत रहेको नदेिखदँा िनवेदन 
दाबीबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६७-WO-१११७, उ��ेषण 
/ परमादेश, अिनलकुमार पा�डे िव. िज�ला �हरी 

काया�लय, रौतहट गौरसमेत
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ५० 

लाई हेदा�  िबदा निलई आफूखसुी घर गई ब�ने �हरी 
कम�चारीलाई हटाउन सिकने, िनयम ५१ मा िबदा 
भ�ने कुरा अिधकार नभई सिुवधा सह�िलयतको �पमा 
मा� पाइने, िनयम ६० मा िबदा ब�ने �हरी कम�चारीले 
आफू िबदा ब�नपुन� कारण खोली सूचना िदनपुन� तथा 
िबदा िलने काय�िविधका बारमेा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
िनवेदक आफू र आ�नो घर प�रवारका सद�य िबरामी 
परकेो भए मानवीय सोच एवम् �ि�ले इमा�दा�रताका 
साथ आफूभ�दा मािथ�लो अिधकारीलाई थाहा 
जानकारी गराएर अ�य� वा आ�नै �हरी अ�पतालमा 
उपचार गर े गराएको कागजप� वा अ�य कुनै 
जानकारीप� पनुरावेदन हेन� �े�ीय �हरी काया�लय, 
हेट�डामा समेत गरकेो पनुरावेदनमा उ�लेख गन� 
सकेको नदिेखने ।

�रट िनवेदक िमित २०६५।४।१५ गतेबाट 
लगातार ३३ िदन गैरहािजर रहेको दिेखन आएबाट 
त�कालीन काया�लय, �मखु �हरी उपरी�क 
जयबहादरु च�दबाट �य�ता �हरी कम�चारीलाई 
नोकरीबाट हटाउनका लािग सफाइको मौका िदइरहन ु
नपन� भ�ने �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८९ (२)(ग) अनसुार िनजलाई नोकरीबाट हटाइएको 
भ�ने िनण�य पचा� गरकेो देिख�छ । �यसरी िनण�य 
गनु�भ�दा अिघ �रट िनवेदकको घर ठेगानामा िनजउपर 
कारबाही ह�न लागेको जानकारीप� अ.बं. ११० नं. 
बमोिजम तामेल भएको भ�ने देिखएको स�दभ�मा �रट 
िनवेदकलाई कारबाही गदा� सनुवुाइको मौका निदएको 
भ�ने देिखदँनै । �रट िनवेदनमा आफूलाई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत सेवाबाट हटाइएको 
भ�ने िजिकर िलए पिन �रट िनवेदक काया�लयमा 
अनपुि�थत भएप�चात् िनजउपर कारबाही ह�नअुिघ 
सूचना िदइएकाले �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
कामकारबाही भएको भ�न  िम�ने भएन । अका�तफ�  
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�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ मा जानकारी 
नगराई ३३ िदन गैरहािजर रहेको �हरी कम�चारीलाई 
सफाइ पेस गन� मौका िदइरहन ु नपन� भ�ने �यव�था 
रहेको स�दभ�मा िनवेदकउपर ग�रएको कारबाहीलाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । यी िनवेदक आफू गैरहािजर 
रहेको कुरा �वीकार गरकेो र िनवेदन दाबीबमोिजम 
कहीकँतै पया�� सूचना िदई िबदामा रहे बसेको भ�ने 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट दिेखन नआएकोले 
आ�नो कत��य इमा�दारीताका साथ पालना गदा� 
गद�को अव�थामा �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
सनुवुाइको मौकासमेत निदई नोकरीबाट िनकालेको 
भ�ने िनवेदन दाबी मनािसब नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िनवदेन दाबीबमोिजम िवप�ीह�ले िनवेदकलाई 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत सनुवुाइको 
मौकाबाट वि�चत गरी नोकरीबाट हटाएको भ�ने त�य 
�थािपत भएको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल फागनु १४ गते रोज २ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१३८९, अवैध 
भारतीय नोटको कारोबार, लोकबहादुर थापा िव. 
नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी लोकबहादरु थापाबाट 
भारतीय �पैया ँबरामद भएको र उ� �पैया ँ मेरो हो 
भनी िनजले �वीकार गरकेो र उ� भारतीय �पैया ँ
नेपाल रा�यिभ� कारोबार र सटही गन� िनषेध ग�रएको 
पाइएको दिेखदँा �ितवादी लोकबहादरु थापाले 
आ�नो साथमा राखेको �पैया ँ बरामद भएको उ� 
भा.�.१०००।– र ५००।– दरका नोटह�को ख�रद 

िब��मा नेपाल रा�� ब�कको प�रप� सं�या ३०२, 
िमित २०५९।९।१९ को सूचनाले भा.�.१०००।– 
र  ५००।– दरका नोटह� िमित २०५९।९।१९ देिख 
लागू ह�ने गरी उ� दरको नोट ख�रद िब��मा ब�देज 
लगाइएको देिखएको र के��ीय ब�कलाई सो ब�देज 
लगाउने स�ब�धमा िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, 
२०१९ को दफा १२ ले अिधकार िदएको देिखएको 
ह�दँा �ितवादी लोकबहादरु थापाले कानूनले ब�देज 
लगाएको भा.�. नोट ओसारपसार गरकेो देिखदँा 
िनजको सो काय� कानूनिवपरीतको काय� नै देिखन 
जाने ि�थित रहेकोले पनुरावेदक �ितवादी लोकबहादरु 
थापाको िबगो जफत गरी आफूलाई ज�रवानासमेत 
ग�रएको काय� कानूनिवपरीत छ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

बरामद भएकोम�ये भारतीय �.१०००।- र 
�. ५००।- दरका नोटह� (ख�ड ५०, स�ंया ११) 
िमित २०५७।०३।१२ को सूचनाअनसुार नेपालमा 
ब�िकङ कारोबार र अ�य कारोबारमा सटही नह�ने 
भएकोले य�ता म�ुाह� नेपालिभ� �याउन वा बािहर 
पठाउन नपाउने भनी �ितब�ध लगाइएको अव�थामा यी 
पनुरावेदक �ितवादीले अवैध भारतीय �पैया ँआ�नो 
साथमा बोक� िहडेँको अव�थामा िनजको साथबाट 
अवैध �.१०००।– दरका २८५ थान, �.५०० दरका 
१६२९ थान, भा.�. नोट बरामद भएको ह�दँा िनजको 
सो काय� िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ 
को दफा १७(१) िवपरीतको कसरु अपराध भएको 
अव�थामा िनजको साथबाट बरामद भएकोम�ये 
�.१०००।– �. ५००।– दरका �ितबि�धत भा.�. 
१०,९९,५००।- जफत भई िनजलाई िबगोबमोिजम सो 
भा.�. को ह�ने नेपाली �. १७,५९, २००।- अ��पी 
(स� लाख उन�साठी हजार दईु सय मा�) ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७०।३।११ को फैसलालाई अ�यथा मा�न ु पन� 
नदिेखने ।   
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तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी लोकबहादरु थापाले अवैध 
भारतीय �पैया ँ साथमा बोक� िहडेँको अव�थामा 
िनजको साथबाट अवैध �.१०००।– दरका २८५ 
थान, �.५०० दरका १६२९ थान, भा.�. नोट 
बरामद भएको ह�दँा बरामदी �ितबि�धत भा.�. 
१०,९९,५०० जफत भई िनज लोकबहादरु थापालाई 
िबगोबमोिजम सो भा.�. को ह�ने नेपाली �. १७,५९, 
२००।- अ��पी (स� लाख उन�साठी हजार दईु सय 
मा�) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७०।३।११ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१४४९ र ०७४-
CR-१८६९, कत��य �यान, िशयाराम�साद कुशवाहा 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. अमन�साद 
कुशवाहासमेत 

��ततु म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार िनरपे� �पमा वादी नेपाल 
सरकारमा रहेको छ र �माणको �तर ‘शङ्कारिहत’ 
ह�नपुद�छ । वादी प�ले ठोस, व�तिुन� र िव�सनीय �ा� 
�माणह� पेस गरी शङ्कारिहत तवरले अदालतमा 
आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� नसकेमा वा 
पेस ग�रएका �माणको आधारमा �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो िनिव�क�प िन�कष�मा प�ुन नसिकने 
अव�था भएमा शङ्काको सिुवधा �ितवादीमा जाने 
ह��छ र य�तो शङ्काज�य अव�थामा �ितवादीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ह��छ । देवानी म�ुामा 
फैसला गरजे�तो फौजदारी म�ुामा �माणको �ाचयु�को 
आधारमा शङ्काजनक अव�थाको िव�मानता ह�दँाह�दँ ै

�ितवादीलाई दोषी करार गन� निम�ने ।
��ततु म�ुामा मौकामा जाहेरी िदने मतृकक� 

प�नी बिबतादेवी, मौकामा बिुझएका मतृकका दाज ु
�याग ितवारी र अ�य राह�लकुमार पा�डेसमेतका 
�यि�ह�ले अदालतमा बकप� गदा� यी �ितवादीलाई 
गडाउ गन� सकेको पाइदँैन । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ अनसुार अनसु�धानमा बिुझएका �यि�ह�ले 
मौकामा अनसु�धानको �ममा लेखाएको बेहोरालाई 
अदालतमा उपि�थत भई समथ�न नगरसे�म �माणमा 
�ा� मा�न िम�ने ह�दैन । ��ततु म�ुामा मौकामा कागज 
गन� र सो कागज बेहोरालाई समथ�न गन� अदालतमा 
बकप�को लािग उपि�थत नह�ने �यि�को भनाइ 
तथा अदालतमा आएर अ�यथा बेहोरा उ�लेख गरी 
मौकाको भनाइलाई �ा� �माणको �तर िदन नस�ने 
उि�लिखत जाहेरवालालगायतका वादीले बकप�को 
लािग अदालतमा पेस गरकेा �यि�ह�को भनाइ ��ततु 
म�ुामा कसरु ठहर गन� िनण�याधारको �पमा �हण गन� 
सिकने �तरको �माणको �पमा मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी अमन कुशवाहाले 
स�ु िज�ला अदालतमा बयान गदा� म �ितवादी 
अमन�साद कुशवाहाको सहयोगमा िह�द ुयवुा सघंका 
अ�य� काशी ितवारीको ह�या भएको हो, उ� 
वारदातका िदन आफूले मोटरसाइकलमा �ितवादी 
िसयाराम�साद कुशवाहालाई बसाई वारदात�थल 
िशवपाव�ती मि�दरमा िलई गएको र िसयाराम�साद 
कुशवाहाले मि�दरिभ� गई मतृक काशी ितवारीउपर ३ 
राउ�ड गोली �हार गरकेोले सोबापत िफरोजले मलाई 
काठमाड�ि�थत सभासद ् �भ ु साहको डेरा कोठामा 
बोलाएको ह�दँा म सो ठाउमँा जादँा िनज िफरोज भ�ने 
िसयाराम�साद कुशवाहा र सभासद ् �भ ु साहसमेत 
बिसरहेको, हा�ो काम सफल भएको ह�दँा ितमीलाई 
सभासद् ले �.१,५०,०००।- िदन ुभएको छ िलन ुभनी 
िदएको, सभासद ्पिन सोही कोठामा रहेका िथए, पाट�मा 
रा�ो काम गनु�  िवदेश पठाइिद�छु भनेको ह�दँा म फक� 
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आए ँभनी यी �ितवादी िफरोज भ�ने िसयाराम�साद 
कुशवाहाले मतृकलाई गोली �हार गरी मारकेो भनी 
सहअिभय�ु अमन कुशवाहाले अदालतको बयानमा 
पोल गरकेो आधारमा यी �ितवादीलाई उ�च अदालतले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुदार ठह�याएको 
पाइयो । यी �ितवादीलाई सहअिभय�ु अमन 
कुशवाहाले उ�लेख गरबेमोिजम पोल गरकेो नदेिखने ।

फौजदारी म�ुामा सहअिभय�ुको पोललाई 
कसरु ठहर गन� िनण�याधारको �पमा �माणमा 
�ा�ताको �� िनकै िवचारणीय �� हो । फौजदारी 
म�ुामा �ितवादीले आफूले िजरह गन� नपाएको कुनै पिन 
भनाइलाई िनजको िव��मा �माणमा िलन िम�दैन । 
यिद �ितवादीले िजरह गन� नपाएको भनाइलाई िनजको 
िव��मा �माणमा �हण गरी सोही �माणको आधारमा 
कसरुदार ठहर ग�रएमा यसले फौजदारी �यायको 
�ि�यामा अिनवाय� �पमा अ�तरिनिहत ह�नपुन� �व�छ 
सनुवुाइको िस�ा�तलाई नै परािजत गद�छ । फौजदारी 
�यायको �व�छताको यही सै�ाि�तक आधारलाई 
�वीकार गररे नै फौजदारी कानूनको �े�मा िनमा�ण 
ग�रएका नया ँ कानूनी संरचनामा सहअिभय�ुलाई 
िजरह गन� पाउने कानूनी �यव�थालाई �वीकार 
ग�रएको हो । अ�य �माणह�ले आरोिपत कसरु पिु� 
ग�ररहेको अव�थामा ती �माणह�सगैँ आनषुङ्िगक 
�पमा िनण�याधारकै तहमा समेत िजरह नभएका 
सहअिभय�ुको पोललाई �माणमा �हण गन� ग�रएको 
पाइए पिन आफू कसरुमा सािबत नै ह�ने सहअिभय�ुको 
पोलसमेत अ�य कसरु ठहर गन� �तरका �माणह�को 
अभावमा िनरपे� �पमा कसरु ठहर गन� आधार ह�न 
स�दैन । केवल िजरह ह�न नपाएको सहअिभय�ुको 
पोलको आधारमा मा� फौजदारी कसरु ठहर ह�न 
नस�ने । 

��ततु म�ुामा मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम 
मौकामा कागज गन� �यि�ह� तथा जाहेरवालाको 
अदालतको भनाइले िनजह�को मौकाको भनाइ तथा 

जाहेरी बेहोरालाई �माणमा अ�ा� बनाएकोले वादी 
नेपाल सरकारका ती �माणह� �ामािणक मू�यको 
रोहमा शू�य ह�न पगेुका छन् भने सह�ितवादी अमन 
कुशवाहाको पोल एक मा� आधार रहेको देिखएको 
छ । कसरु ठहर गन� अ�य िव�सनीय तथा ठोस 
�माणको सव�था अभाव रहेको अव�थामा य�तो 
िजरह ह�न नपाएको एक मा� सहअिभय�ुको पोलको 
आधारमा यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
देिखन आएन । यसबाट उ�च अदालत जनकपरु, 
अ�थायी इजलास वीरग�जले यी �ितवादीको हकमा 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठह�याएको िमलेको देिखन नआउने ।

�ितवादी अमन�साद कुशवाहाको हकमा 
िवचार गदा�  िनजले अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयानमा र अदालतमा 
बयान गदा� मतृकलाई मान� आरोिपत कसरुज�य 
काय�मा आ�नो संल�नता रहेको भनी �वीकार गरकेो 
देिख�छ । मतृकको लासजाचँ �कृित मचु�ुका तथा 
शव परी�ण �ितवेदनमा विण�त घाउ चोटको �कृित 
र म�ृयकुो कारणसमेतबाट मतृकको म�ृय ु कत��यबाट 
भएको पिु� भएको अव�था छ । �ितवादीले आफूले 
अक� �ितवादी िसयाराम�साद कुशवाहालाई 
मोटरसाइकलमा चढाई वारदात �थलस�म प�ुयाएको 
र सो �थानबाट िफता�  �याएकोस�म आ�नो बयानमा 
�वीकार गरकेो पाइएको छ । यसबाट यी �ितवादी 
वारदातको समयमा �यान माना�लाई भनी जानी जानी 
हात हितयार गोली बा�द िवष िदएको वा �यान माना� 
िनिम� वारदात ग�ररहेको ठाउमँा हितयार साथमा िलई 
मौजदु रहेको अव�थासमेत नदिेखएकोले िनजलाई 
अिभयोग लगाइएको मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १७(१) नं.को कसरुको आधारमा सोही 
नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी प�ुन 
नस�ने गरी भएको पसा�  िज�ला अदालतको स�ु 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालतको 
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फैसला िमलेकै देिखन आउने ।
अब अका� �ितवादी बिलराम�साद साहको 

हकमा िवचार गदा� �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
आरोिपत कसरु आफूले नगरकेो भनी सफाइको िजिकर 
िलई बयान गरकेो पाइ�छ । िनजले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट समेत िनज मतृकलाई 
मान� काय�मा संल�न रहेको भ�ने देिखदँनै । यी �ितवादी 
मतृकलाई मान� काय�मा संल�न रहेको भनी पिु� गन� ठोस 
र िव�सनीय �माण वादी प�ले पेस गन� र अदालतमा 
पेस भएको �माणह�लाई इजलासमा स�बि�धत 
�यि�को बकप� गराई  �हणीय बनाउन सकेकोसमेत 
पाइदँैन । जाहेरवाली र मतृकको दाजकुो अदालतमा 
भएको बकप�बाट यी �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो पिु� ह�न स�ने अव�था नह�दँा यी �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको उ�च अदालतको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणबाट �ितवादी िफरोज भ�ने िसयाराम�साद 
कुशवाहाको हकमा आरोिपत कसरु �मािणत ह�न 
नसकेको ह�दँा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदन ु पन�मा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी 
भएको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जको िमित २०७४।११।२८ को फैसला सो 
हदस�म निमलेकाले केही उ�टी भई �ितवादी िफरोज 
भ�ने िसयाराम�साद कुशवाहाले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने । अ�य �ितवादीह� अमन�साद 
कुशवाहा र बिलराम साहको हकमा स�ु पसा� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सो हदस�म उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको िमित 
२०७४/११/२८ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �वुकुमार ढकाल
इित संवत् २०७५ साल पसु १३ गते रोज ६ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CI-०१९२, 
ज�गा िखचोला, ब�चुकृ�ण थापा िव. कण�बहादुर 
अिधकारीसमेत 

स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतबाट खिटएको 
डोरले गरकेो न�सा मचु�ुकाको न. नं. १३ मा ०-४-३-
० तथा न.नं. १९ मा १-२-०-० ज�गा िखचोला गरकेो 
भनी वादी दाबीभ�दा बढी ज�गामा िखचोला गरकेो 
भनी भएको फैसला निमलेको ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िखचोला नठहन� भनी फैसला 
भएको देिख�छ । �ितवादीह�ले वादीको ज�गा आ�नो 
ज�गामा �यापी िमची घसुाई खाएको भ�ने िफराद दाबी 
रहेको नभई आ�नो ज�गामा साव�जिनक बाटो िनमा�ण 
गरकेो भ�ने दाबी िलएको देिख�छ । िववािदत ज�गामा 
�ितवादीह�ले  दाबीको ज�गा आफूह�को हो भनी 
प�ेको वा जबरज�ती क�जा गरकेो भ�ने पिन िफराद 
दाबीबाट नदेिखने । �ितवादीह�ले वादीको ज�गामा 
बनाएको बाटो �ितवादीह�को घरस�म मा� जाने भ�ने 
पिन िमिसल �माणबाट देिखदँैन । यस अित�र� ियनै 
पनुरावेदक वादीले आ�नो िक.नं. १३४१ को ज�गामा 
सडकस�ब�धी कुनै िनमा�ण काय� नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।८।२१ 
मा आदेश भएको देिख�छ । सोप�ात् वादीले ज�गा 
िखचोला म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो 
िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०७१।४।२३ मा 
िन�सा अनमुित �दान भई ��ततु म�ुाको पनुरावेदन 
दता� गरेपिछ िमित २०७१।५।३० मा िक.नं. 
१३४१ को ज�गामा अनिधकृत �वेश नगनु�  नगराउन ु
यथाि�थितमा रा�न ुभनी आदेश ग�रपाउ ँभनी वादी 
ब�चकृु�ण थापाले दता� गरकेो छु�ै िनवेदनमा  यस 
अदालतका िन. रिज��ारबाट िमित २०७१।५।३१ 
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मा िक.नं. १३४१ को ज�गामा पनुरावेदनको अि�तम 
टुङ्गो नलागेस�म बाटो बनाउने काय� नगनु�  नगराउन ु
यथाि�थितमा रा�न ुभनी अ.ब.ं १७१ (क) नं.बमोिजम 
भएको आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीम�येका 
जनक अिधकारीले िदएको िनवेदनमा रिज��ारको 
उ� आदेश बदर ह�ने गरी यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७१।८।१९ मा आदेश भएको 
संल�न दरिपठस�ब�धी िमिसलबाट देिख�छ । यसरी 
वादीले िफरादमा िखचोलाको दाबी िलएका ज�गा 
वादीले मािथ उ�लेख गरकेा ज�गा िम�नेको १, १४ 
र १८ नं. मा विण�त कानूनी �यव�थाअनसुार िखचोला 
गरकेो नभई साव�जिनक बाटो बनाएको देिखइरहेको 
अव�था ह�दँा मािथ उि�लिखत अव�था िव�मान 
रहेको दिेखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनले िखचोला 
नठहन� भनी गरकेो फैसला बदर गरी िखचोला ठह�याई 
पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� का िव�ान्  
कानून �यवसायीले गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट स�ु 
नवुाकोट िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।६।१२ मा 
वादीको ज�गामा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो ठहर 
गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�ले वादीको ज�गा 
िखचोला गर ेभ�ने वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।८।२१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�  
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CR-१११७, जबरज�ती करणी 

उ�ोग, नेपाल सरकार िव. िवजयकुमार चौधरी 
��ततु म�ुामा �ितवादीले जाहेरवालीलाई 

िनजको म�जरुीिवना करणी गन� उ�े�यले िनजको 
�तन समाई घरिभ� लान �यास गरकेोस�म 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट पिु� भए तापिन 
�ितवादीले जाहेरवालीको �तन समाती घरिभ� 
लान लागेको अव�थामा जाहेरवाली कराएकोले 
�ितवादीले जाहेरवालीलाई �यही अव�थामा छोडेर 
भागेको दिेख�छ । �ितवादीले जाहेरवालीको �तन 
समाती घरिभ� लान खो�दा जाहेरवाली कराए पिन 
पीिडतालाई �ितवादीले अझ जोडबल र जबरज�ती 
गरी घचेटेर घरिभ� लगी प�टाएर करणी गन� उ�े�यले 
जाहेरवालीको योिनमा आ�नो िलङ्ग �वेश गराउन वा 
घष�ण गराउन �यास गरकेो भ�ने िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट देिखदैँन भने ते�ो प�को ह�त�ेपिवनै 
�ितवादीले जाहेरवालीलाई करणीको �यास नगरी 
छाडी गएको देिख�छ । साथै पीिडताको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदनमा जबरज�ती करणीको �यासको 
कुनै ल�ण नदेिखएको भनी उ�लेख भएको देिखने ।

��ततु वारदातमा �ितवादीले पीिडतलाइ� 
िनजको घरमा गइ�  िनजको म�जरुीिवनै करणी गन� 
उ�े�यले पीिडतको �तनमा समातेर घरिभ� लान 
लागेको अव�थामा रोई िच�लाइ�  गरेपिछ �ितवादी 
भागेर गएको देिखदँा जबरज�ती करणी उ�ोग 
स�ब�धमा मािथ िववेचना ग�रएको त�य र कानूनी 
�यव�थाअनसुार �ितवादीले पीिडतलाइ� जबरज�ती 
करणी गन� हरस�भव काय� गरकेो र जबरज�ती करणी 
गन� मा� नपाएको भ�ने अव�था िमिसल सलं�न 
�माणबाट पिु� भएको नदेिखदँा यी �ितवादीले 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो 
भनी कानूनतः भ�न िम�ने नदेिखने । 

��ततु म�ुामा करणीको आशय �ितवादीले 
िलएको र सोअन�ुप पीिडताको म�जरुीिवना िनजको 
सवंेदनशील अङ्ग (�तन) मा यी �ितवादीले छुने ज�ता 
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काय� भएको देिखदँा उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
यी �ितवादीले जाहेरवालीलाई यौन द�ुय�वहार 
गरकेोस�म देिखने । 

�ितवादी िवजयकुमार चौधरीले जाहेरवाली 
प�रवित�त नाम स�रता यादवलाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेो भ�ने िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
पिु�ट ह�न नसकेको र यी �ितवादीले करणी गन� आशयले 
जाहेरवालीको म�जरुीिवना िनजको संवेदनशील 
अङ्ग �तनमा समाई पीिडतलाई यौन द�ुय�वहारस�म 
गरकेो देिखदँा िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
जबरज�ती करणीको उ�ोगमा सजायसमेत गरेको स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतको िमित २०६९।८।७।५ 
को फैसला उ�टी भइ� �ितवादी िवजयकुमार चौधरीले 
जबरज�ती करणी उ�ोगको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने र ��ततु म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को अनसूुची १ िभ� पन� नदेिखइ� मलुकु� ऐन, आशय 
करणीको महलअ�तग�त कारबाही िकनारा ह�नपुन� 
देिखएको ह�दँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम सरोकारवाला �यि�लाइ� िझकाइ� 
िनजले सकार गरमेा वादी प� कायम गरी ��ततु 
म�ुाको िमिसलबाट कारबाही िकनारा गनु�  भनी ��ततु 
िमिसल स�ु िज�ला अदालतमा पठाइ�  िदने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलले िमित २०७१।१।२८ मा 
गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१२१९, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. अमृतबहादुर फागो 

�ितवादीले मौकामा बयान गदा� १५ वष�क� 
पीिडतालाई आफूले जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । िनजले अदालतमा बयान गदा� 

पीिडता १६ वष�क� ह�नपुद�छ भ�नबुाहेक पीिडताको 
उमेर स�ब�धमा खासै िववाद गरकेो देिखदँैन । पीिडताले 
अ�ययन गरकेो बालक�या मा�यिमक िव�ालय, 
सोयाक इलामको िमित २०६९।०५।११ को प� तथा 
जमनुा गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय, इलामबाट 
िमित २०५७।११।०१ जारी भएको पीिडतको 
ज�मदता� �माणप�बाट यी पीिडताको ज�मिमित 
२०५३।८।१३ रहेको देिख�छ । यसबाट वारदात िमित 
२०६९।०४।१५ मा पीिडतको उमेर १५ वष� ८ मिहना 
२ िदन भई िनजको उमेर १६ वष�भ�दा कम देिखने ।

��ततु म�ुामा वारदात िमितमा पीिडतको 
उमेर प�� वष� आठ मिहना दईु िदन भई १४ वष�भ�दा 
बढी सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलका देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को 
देहाय (३) बमोिजम �ितवादीलाई सजाय गनु�पन�मा 
पीिडतको उमेर सो� वष� भएको अव�थामा आकिष�त 
ह�ने  मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं. को देहाय (४) बमोिजम सजाय गरकेो हदस�म 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेको देिखन 
नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणबाट वारदातको समयमा प�� वष� आठ मिहना 
दईु िदन उमेरक� पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गन� �ितवादी अमतृबहादरु फागोलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (३) 
बमोिजम सजाय गनु�पन�मा ऐ. को ३ नं. को देहाय 
(४) बमोिजम सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७०।७।२४ फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. 
को देहाय (३) बमोिजम तजिबजी कैद वष� ६(छ) 
ह�ने । �ितवादीबाट पीिडताले �.२५ हजार �ितपूित� 
पाउने ठह�याएको हदस�म स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७०।७।२४ को 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई  
इित संवत् २०७५ साल पसु २६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-००४८, जबरज�ती करणी 
हाडनाता करणी, िभमबहादुर प�रयार िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे पिन अनसु�धान 
अिधकारीसम� आफूले १२ वष�क� बािलकालाई 
पटकपटक करणी गरकेो ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो दिेख�छ । िनजले मौकाको 
बयान �वे�छाले गरकेो होइन मौकाको बयान बेहोरालाई 
इ�कार गर े पिन सो इ�कारी बयान पिु� गन� सकेको 
देिखदँैन । पीिडतक� आमाले अनसु�धानका �ममा 
कागज गदा�  �ितवादीले छोरीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो कुरा छोरीले भनेबाट थाहा पाएक� ह� ँभनी लेखाई 
िदएको र पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत पीिडतको योिन िझ�ली �याितएको भ�ने 
देिखएबाट पिन जाहेरी बेहोरा समिथ�त भएको देिखने । 

जबरज�ती करणी अपराधमा पीिडत �वयम्  नै 
��य�दश� सा�ी ह�ने ह�दँा िनजले अदालतसम� गरकेो 
बकप� मह�वपूण� �माणको �पमा िलने ग�र�छ । ��ततु 
म�ुामा पीिडतले यी पनुरावेदकउपर िकटानी जाहेरी 
िदएको र बाब ु अथा�त् �ितवादीले मलाई जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भनी �प��पमा अदालतसम� 
समेत बकप� ग�रिदएको र िनज पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट समेत जाहेरी बेहोरा पिु� भएको 
अव�थामा कसरु �मािणत ह�न ��य�दश� नै ह�नपुन� 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

१२ वष�क� पीिडतले आ�नो बाबलेु आफूलाई 
जबरज�ती करणीज�तो अपराध गरकेो भनी झ�ुा 

आरोप लगाउन ुपन� कुनै कारण िमिसलबाट नदेिखने । 
पनुरावेदकले घरमा कोही नभएको मौका पारी 

आ�नी १२ वष�क� बािलका छोरीलाई कसैलाई भनेमा 
मारी िदने धाक, ध�क� िदई डर �ास देखाई जबरज�ती 
करणी गद� आएको भ�ने देिख�छ । जबरज�ती करणी 
बल �योग गररे मा� ग�रदँनै । पीिडत वा उसको 
प�रवारका अ�य �यि�लाई कुटिपट गन�, मारी िदने 
ज�ता िविभ�न िकिसमको डरधाक ध�क� िदएर, आ�नो 
सरं�क�वमा वा �भावमा रहेकालाई अनिुचत �भावमा 
पारेर वा कुनै ढाटँ छल गरेर ग�रएको करणीलाई पिन 
जबरज�ती करणी मािनने ह�दँा य�तो अव�थामा बल 
�योग भएको ह�दँैन । करणी गदा� बल �योग ग�रएको वा 
पीिडतले �ितकार गरकेो अव�थामा संघष�का िच�ह� 
देिख�छन । डरधाक ध�क� िदएर अनिुचत �भावमा 
पररे वा ढाटँ छल गररे ग�रने करणीमा संघ�षका िच�ह� 
नभेिटन स�ने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(२) नं. ले दश वष� वा सोभ�दा बढी चौध वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलका भए आठदेिख बा� वष�स�म 
कैद सजाय ह�ने �यव�था गरकेो  देिख�छ । ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीले आ�नी छोरी १२ 
वष�क� बािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले िनजलाई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम तजिबजी कैद 
११ वष� र हाडनाता करणीको १ नं.बमोिजम १० वष� 
कैद गरी ज�मा २१ वष� कैद गन� गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा अदालतबाट ��यथ� 
िझकाउने आदेश गदा� िलएको आधारसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी िभमबहादरु प�रयारलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम 
११ वष� कैद र हाडनाता करणीको १ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद सजाय ह�ने र िनज �ितवादीबाट पीिडतले 
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�.५०,०००।- पचास हजार �पैया ँ �ितपूित�बापत 
भराई पाउने ठह�याएको बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।०८।२९ को फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७२।८।२८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल पसु २६ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७०-CR-१४३४ र ०७२-CR-१९२५,   
लाग ु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. हर�े� 
म�डल र हर�े� म�डल िव. नेपाल सरकार 

कलंक� खसी बजारबाट �ितवादी हर�े� 
म�डलकै सगँसाथबाट ५० �ाम लाग ु औषध (खैरो 
हेरोइन) बरामद भएको भ�ने त�य बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । साथै उ� बरामदी मचु�ुकामा यी 
पनुरावेदक रोहबरमा बसी सिहछापसमेत गरकेो 
देिख�छ । िनजले िजिकर िलएज�तो िनज खलासी 
रहेको गाडीबाट या�लेु छाडी गएको या�कुो झोलाबाट 
लाग ुऔषध बरामद भएको भ�ने िमिसल संल�न कुनै 
�माण कागजबाट दिेखन आउदँनै । यी पनुरावेदक / 
�ितवादीको रोहबरमा भएको बरामदी मचु�ुकालाई 
िनजले अ�यथा भनी �मािणत गन� सकेको अव�थासमेत 
छैन । �ितवेदकह� लोके��बहादरु रावत, शभुल�मी 
लामा र िकरणकुमारी थापाले बरामदी मचु�ुकामा 
उ�लेख भएबमोिजम �ितवादी हर�े� म�डलबाट लाग ु
औषध खैरो हेरोइन ५० �ाम बरामद गरी कारबाहीका 
लािग पेस गरकेो हो भनी अदालतसम� ग�रिदएको 
बकप�समेतबाट यी �ितवादीबाट लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएको त�य तथा �ितवादीको मौकाको 
सािबती बयान पिु� ह�न आएको पाइने । पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतमा आई बयान गदा� मौकाको 

बयान बेहोरा आ�नो नभएको र �हरीले यातना िदई 
सािबती बनाई सिहछाप गराएको हो भनी िजिकर 
िलए पिन िनजलाई यातना िदएको भ�ने िजिकर 
व�तिुन� �माण�ारा पिु� गन� सकेको अव�थासमेत 
देिखदँनै । �ितवादीबाट ५० �ाम लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएको त�य पिु� ह�न आएको अव�थामा 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयानलाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदेिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादी हर�े� म�डलले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� आ�नो उमेर १९ वष� भनी 
लेखाए पिन िनजले अदालतसम� बयान गदा� आ�नो 
उमेर १५ वष� भनी लेखाएको पाइ�छ । Kathmandu 
Autopsy Center, Forensic Medicine 
Department ले �ितवादी हर�े� म�डलको उमेर 
परी�ण गरी िमित २०६७।८।२१ मा िदएको �ितवेदनमा 
िनजको उमेर १८ वष�देिख २० वष� रहेको भ�ने उ�लेख 
भए पिन �थानीय पि�जकािधकारीको काया�लय, 
कलैया नगरपािलकाबाट िमित २०६६।१।२५ मा 
जारी भएको (दता� न�बर ७०३) �ितवादी हर�े� 
म�डलको ज�मदता� �माणप�मा िनजको ज�म िमित 
२०५२।१।३० भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । उ� 
ज�मदता� �माणप�बाट वारदात िमित २०६७।५।२३ 
मा िनज �ितवादीको उमेर १५ वष� ३ मिहना २३ िदन 
देिखन आउने । 

बाल �याय काय�िविध, २०६३ को िनयम 
१५ मा रहेको उ� कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै 
बालबािलकाको उमेरको िववाद भएको अव�थामा 
कुन �माण कागजातलाई �माण िलने भ�ने स�ब�धमा 
�ाथिमकताको �म िनधा�रण गरकेो दिेखयो । 
��ततु म�ुामा �ितवादी हर�े� म�डलको �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको 
ज�मदता� �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितबाट 
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वारदात िमितस�ममा गणना गदा� ह�न आउने उमेर र 
सरकारी अ�पतालबाट परी�ण गरी िदएको �ितवेदनमा 
उि�लिखत उमेर फरकफरक देिखएको अव�थामा 
बाल �याय काय�िविध, २०६३ को िनयम १५ मा रहेको 
कानूनी �यव�थाअनसुार �थानीय पि�जकािधकारीको 
काया�लयबाट जारी भएको ज�मदता� �माणप�मा 
उि�लिखत ज�मिमितलाई नै आधार मा�न ुपन� दिेखन 
आउने । वारदात िमितमा �ितवादी हर�े� म�डलको 
उमेर १४ वष�भ�दा मािथ र १६ वष�भ�दा कम दिेखन 
आएको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम िनजलाई कानूनबमोिजम 
उमेर पुगेका �यि�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय 
ह�ने ह�दँा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४ को उपदफा (१) को ख�ड (छ)(२) बमोिजम ह�ने 
सजायको आधा सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा वादी 
नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी हर�े� म�डललाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
ख�ड (घ)(च) को कसरुमा ऐ. दफा १४ को उपदफा 
(१) को ख�ड (छ)(२) बमोिजम १२ वष� कैद र 
�.१,००,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६८।१२।१४ 
को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी हर�े� म�डलको 
उमेर १४ वष�भ�दा मािथ १६ वष�भ�दा कम देिखएकोले 
िनजलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड (छ)(२) बमोिजम 
ह�ने सजायमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम आधा सजाय अथा�त् कैद 
वष� ६(छ) र ज�रवाना �.५०,०००।- (पचास हजार 
�पैया)ँ ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 

िमित २०७०।०८।१८ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल माघ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CR-१०५६, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, िवर�े��साद यादव 
िव. नेपाल सरकारसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७४-WO-०३०७, उ��ेषण, तकलाल पुन 
िव. काठमाड� िज�ला अदालत, काठमाड�समेत 

कुनै म�ुामा आ�नो नाउकँो �याद रीतपूव�क 
तामेल नभएको भ�ने आधारमा �यादमा चनुौती िदनका 
लािग उ� �याद पिछ म�ुामा ह�ने �ि�याह�लाई 
�वीकार गरकेो अव�था ह�नहु�दँैन । साथै �रट 
�े�ािधकारअ�तग�त अदालतमा �वेश गन� प�ले कुनै 
त�य नलकुाई सफा हात िलएर �वेश गनु�पद�छ । तर 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले आफू िव�� चलेको 
बह�िववाह म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको स�ु फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १९४ नं को सिुवधाको माग गरी 
पनुरावेदनप� दता� गराउनका लािग  िनवेदन िदएको र 
सो �योजनका लािग िनवेदक धरौटी तारखेमा रहेकोमा 
सो धरौटी तारखे गजुारकेो कारणले पनुरावेदन दता� 
ह�न नसकेकोसमेतका त�यलाई लकुाएको अव�थामा 
यी िनवेदक सा�ँचै नै सनुवुाइको मौका नपाइएकोले 
सफा हातले अदालत �वेश गरकेा रहेछन् भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

�रट िनवेदक �ितवादी भएको बह�िववाह, अंश 
र मानाचामल म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा एकै 
लगाउमा रही एकैपटक फैसला भएको देिखएको र 
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म�ुाह�म�ये अशं म�ुा र मानाचामल म�ुामा िनवेदकको 
वारसे तारखेमा रहेको अव�थामा एकाितर लगाउको 
बह�िववाह म�ुाको बारमेा िनवेदकले थाहा पाएनन् 
भ�न सिकने अव�थासमेत दिेखदैँन भने अक�ितर 
कानूनबमोिजमको वैकि�पक उपचार अवल�बन 
गरी �य�तो �ि�या सफल ह�न नसकेपिछ आफूले 
अवल�बन गरकेो वैकि�पक उपायसमेतको त�यह� 
लकुाई यस अदालतमा �रट िलएर �वेश गरकेो ह�दँा 
अदालतले सफा हात निलई �वेश गन�लाई म�त गन� 
स�ने अव�थासमेत नरहने ।

�रट िनवेदक एकाितर सफा हात िलई अदालत 
�वेश गरकेो दिेखदैँन भने अक�ितर काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िनवेदकलाई सजाय ह�ने ठहरी भएको 
फैसलाको जानकारी उ� म�ुामा समेत पनुरावेदन 
�याद तामेल भएको िमित २०७१।१०।१२ मा नै �ा� 
गरकेोमा अनिुचत िवल�ब गरी िमित २०७४।७।२४ 
मा मा� ��ततु �रट िनवेदन दता� गरकेो देिखयो । 
िनवेदकले अनिुचत िवल�ब गरी िनवेदन गनु�को आधार 
कारणसमेत खलुाएको दिेखदैँन । �प� आधारिवना 
अनिुचत िवल�ब गरी आ�नो अिधकार�ित समयमा 
नै सचेत नह�ने �यि�लाई अदालतले सहयोग गन� पिन 
नस�ने । 

अत: मािथ िववेिचत त�य, आधार, 
कारण र सव��च अदालतबाट �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमेतबाट �रट िनवेदक आ�नो अिधकार�ित 
समयमा नै सचेत नभई अनिुचत िवल�ब गरी सफा 
हात निलई अदालत �वेश गरकेो दिेखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणलगायत परमादेशको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता रहेको देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल पसु २३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७४-RC-०१०८, कत��य �यान, 
जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. च�� िव.क. 

नेपालग�ज ि�थत स�यानी �कुमेली 
चा�लाघाटी होटलको कोठा नं. ५ िभ� र�सी खादैँ 
गदा�को अव�थामा िनज मतृकसगँ पैसा रहेको थाहा 
पाई िनजलाई मारी िनजसगँ भएको पैसा िलने योजना 
बनाई तौिलया िलएर ढोकाबािहर गई तौिलयाले ढुङ्गा 
बेररे �याई मतृक राज ु िव.क.लाई ढुङ्गाले टाउकोमा 
�हार गरी खाटमा ढलेपिछ बो�न कराउन ला�दा अ�ले 
थाहा पाउछँन् भनी मखुमा कपडा कोची ज�ुाको 
तनुा (िफ�ा) ले घाटँी कसी मारी िनजसगँ भएको 
भारतीय र नेपाली गरी �.३०,०००।– र मोबाइल 
थान दईुसमेत लगेको ह� ँ भनी कसरुमा सािबत भई 
�ितवादी च�� िव.क. ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
र स�ु अदालतमा बयान गरेको पाइ�छ । िनजको उ� 
सािबती बयानलाई स�ु िमिसल संल�न रहेको मतृकको 
फोटो, मौकामा कागज गन� केशरबहादरु बढुा मगर र 
होटल मािलक प�ुकर ब�नेतको मौकाको कागज र 
सनाखत कागजह�, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन 
(AUTOPSY REPORT), घटना�थलबाट बरामद 
भएका मतृकको मखुमा कोचा�रएको पहेलँो रङ्गको 
कपडा, तौिलयाले बे�रएको २ िकलो तौल भएको 
ढुङ्गा र कालो रगंको सेतो लेस भएको दईु थान ज�ुा 
र �ितवादीबाट बरामद भएका मतृकले �योग गन� 
मोबाइलका ९८१२४०८३१३ र ९७४७०९८१४३ 
नं. का िसम काड�बाट समेत समथ�न ह�न आएकाले 
�ितवादी च�� िव.क.ले मतृक राज ुिव.क.लाई कत��य 
गरी मारी मतृकको साथमा भएको भारतीय र नेपाली 
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गरी �.३०,०००।– र मोबाइल थान दईुसमेत लगेको 
पिु�ट ह�न आएकाले �ितवादी च�� िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र चोरीको महलको १४(२) 
न�बरबमोिजम �ितवादी च�� िव.क.लाई डेढ मिहना 
कैद र ज�रवाना �.४५,०००।- ह�नेमा ज�रवानाबापत 
समेत कैद गनु�पन� ह�दँा ४ वष� ११ मिहना ५ िदन कैद ह�ने 
ठह�याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
िमित २०७२।३।६ मा भएको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न ुपन� नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
च�� िव.क.ले मतृक राज ु िव.क.लाई कत��य गरी 
मारी मतृकको साथमा भएको भारतीय र नेपाली गरी 
�.३०,०००।– र मोबाइल थान दईुसमेत लगेको 
पिु� ह�न आएकाले �ितवादी च�� िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र चोरीको महलको १४(२) 
न�बरबमोिजम �ितवादी च�� िव.क.लाई डेढ मिहना 
कैद र ज�रवाना �.४५,०००।- ह�नेमा ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने भएकाले ४ वष� ११ मिहना ५ िदन कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७२।३।६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ मा सव��व ह�ने सजायको 
�यव�था नगरी ज�मकैदको मा� सजायको �यव�था 
गरकेो र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ग) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट 
भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन 
ह�नेछ । तर �य�तो सजाय मुलुक� अपराध संिहतामा 
सोही कसुरमा लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहेछ 
भने मुलुक� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म 

मा� सजाय काया��वयन ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
गरकेो ह�दँा �ितवादी च�� िव.क. को स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतको फैसलाअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजायको लगत राखेको लगत सो हदस�म सशंोधन 
गरी ज�मकैदको मा� लगत राखी फैसला काया��वयन 
गनु�  भनी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू । 
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल फागनु २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७४-RC-०१४६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. ने�बहादुर खड्का 

कसरु गरकेोमा �ितवादी ने�बहादरु खड्काले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� र स�ु अदालतमा 
समेत सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको 
सािबती बयानलाई घटना�थल �कृित मचु�ुका, 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन 
र शव परी�ण गन� डा�टर मकेुशकुमार झाको स�ु 
अदालतमा भएको बकप�, मतृक तथा �ितवादीको 
आमा पिवमाया खड्काको िकटानी जाहेरी र मौकाको 
कागज, िशव क�ेल र रोिहत खड्काको मौकाको 
कागज बेहोरा, व�तिु�थित कागजका मािनसह� 
िनरकुमार क�ेल, मोहनबहादरु खड्का र िहकबहादरु 
खड्काको भनाइसमेतबाट समथ�न ह�न आएको 
छ । �ितवादी ने�बहादरु खड्काले आ�नो भाइ 
मोहनबहादरु खड्कालाई म�ुकाले हानी भइुमँा ढाली 
बोक� बइुगँलमा लगी नहरको डोरीले घाटँीमा कसी 
धरुीको बलोमा झ�ुड्याउने �यास गरी कत��य गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएकाले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु सोलखु�ुब ु
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
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इजलास ओखलढुङ्गाको िमित २०७४।८।६ को 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी ने�बहादरु खड्काले आ�नो भाइ मोहनबहादरु 
खड्कालाई म�ुकाले हानी भइुमँा ढाली बोक� बइुगँलमा 
लगी नहरको डोरीले घाटँीमा कसी धरुीको बलोमा 
झ�ुड्याउने �यास गरी कत��य गरी मारकेो कुरा 
शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत भएको दिेखदँा िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
र १३(३) नं. को कसरु अपराधमा ऐ. महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गाको िमित २०७४।८।६ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी ने�बहादरु खड्काले आ�नो 
भाइ मोहनबहादरु खड्कासगँ घासँ काट्न नगएको 
िवषयमा िववाद ह�दँा भाइले तथानाम गाली गरकेाले 
त�काल उठेको �रसको झोकमा भाइलाई म�ुकाले 
नाकमा र क�चटमा कुटेको र झ�ुड्याउने �यास गरकेो 
देिख�छ । यी �ितवादी ने�बहादरु खड्काको मतृकसगँ 
�यान मान�स�मको पूव��रसइवी रहेको देिखदँैन । मान� 
मनसाय राखी कुटिपट गरकेो पिन देिखदँनै । घासँ 
नकाटेको िनह�मँा गाल-मखुाल ह�न पगेुको र यही 
�ममा संयम गमुाई कुटिपट बाधँछादँ गदा�  �ितवादी 
ने�बहादरु खड्काको भाइ मोहनबहादरु खड्काको 
म�ृय ुह�न गएको देिखन आयो । तसथ� घटना ह�दँाको 
अव�था, घटना�म र कसरु गदा�को अव�थाको सम� 
व�तिु�थिततफ�  िवचार गदा� स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला 
अदालत र उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गाबाट कम सजाय गन� �य� भएको 
रायसमेतलाई िवचार गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम िनज �ितवादी ने�बहादरु खड्कालाई १५ 

(प��) वष� कैद सजाय ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल फा�गणु २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७५-RC-००३२, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. मानबहादुर िव�कमा� (घतानी) 

पशु�राम काक�ले िदएको िकटानी जाहेरी 
दखा��त र स�ु अदालतमा भएको बकप�, सोही 
बेहोराको मतृकक� सासू मैयादेवी काक�को मौकाको 
कागज र अदालतमा भएको बकप�, �यापारी 
स�तोष वण�वालले िदिलप घतानी भ�ने मानबहादरु 
िव�वकमा�ले आ�नो पसलमा छुरी िकनी लगेको भनी 
मौकामा ग�रिदएको कागज, लास जाचँ मचु�ुकाका 
ऋषीराज पौडेलले मौकामा ग�रिदएको कागजलाई 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा गरकेो बकप�, व�तुि�थित 
मचु�ुकाका मािनसह� गंगा�साद सावा, जीवनाथ 
भ�राई र �िमला चौहानले मौकामा ग�रिदएको 
कागज र अदालतको बकप�समेतबाट समथ�न ह�न 
आई �ितवादी िदिलप घतानी भ�ने मानबहादरु 
िव�वकमा�ले मतृक सिम�ा काक�लाई धा�रलो हितयार 
छुरीले िपठ्यु,ँ कोखालगायतका िविभ�न भागमा 
रोपी, घोची घाइते त�ुयाई उपचारका लािग धरान 
लैजादँै गदा� म�ृय ु भएको पिु�ट ह�न आएको देिखने ।

मतृकले फोन नउठाएको र �यासेजको 
जवाफ निदएको इबी िलई आफूले िवष सेवन गरी मन� र 
मतृकलाई मान� योजना बनाई काठमाड�बाट उला�बारी 
दाजकुो घरमा गई बसी भारतको पानीटंक�मा गई 
फोरटेको पाकेट िकनी �याई पथरी बजारमा छुरी िकनी 
क�मरमा िसउ�ँरएर बस चढेर गई शिन�चर े बजारको 
सिम�ा काक�को होटलमा गई िनजको सासूसगँ रडेबलु 
र िगलास मागी बोक� �याएको फोरटे िवषादी िगलासमा 
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हाली च�चाले घोली खाई सिम�ा काक�ले िचया 
पकाउदँ ै गरकेो भा�छा कोठामा गई िनजको िपठ्यु,ँ 
कोखालगायतका शरीरका िविभ�न भागमा धा�रलो 
हितयार छुरीले रोपी, घोची घाइते बनाएको र उपचारका 
लािग धरान लैजादँा लैजादैँ िनज सिम�ा काक�को 
म�ृय ु भएको देिखएकाले वारदात ह�दँाको घटना�म, 
अव�था, प�रि�थित र कसरु गदा�को व�तिु�थिततफ�  
िवचार गदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम घटी 
सजाय गनु�पन� देिखन नआउने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र 
िस�ा�तसमेतका आधारमा �ितवादी िदलीप 
घतानी भ�ने मानबहादरु िव�वकमा�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. को कसरुमा 
ऐ. महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई मोरङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७४।२।२४ मा भएको फैसला सदर ह�ने । उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� 
पन� भनी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम १५ वष� 
कैद सजाय ह�न राय �य� भएको स�ब�धमा वारदात 
ह�दँाको घटना�म, अव�था, प�रि�थित र कसरु गदा�को 
व�तिु�थिततफ�  िवचार गदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं.बमोिजम घटी सजायका लािग राय िदने �कृितको 
नदेिखएको ह�दँा घटी सजाय गनु�पन� देिखन आएन, 
राय बदर गरी िदएको छ । मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ मा सव��व ह�ने सजायको �यव�था नगरी 
ज�मकैदको मा� सजायको �यव�था गरकेो र केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र 
खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा “कुनै 
कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय 
सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�नेछ । तर �य�तो 
सजाय मुलुक� अपराध संिहतामा सोही कसुरमा 
लेिखएको सजायभ�दा बढी ह�ने रहेछ भने मुलुक� 
अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय 

काया��वयन ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो ह�दँा 
�ितवादी िदिलप घतानी भ�ने मानबहादरु िव�वकमा�को 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतको फैसलाअनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजायको लगत राखेको 
लगत सो हदस�म संशोधन ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल फागनु २ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WO-००५४, उ��ेषण 
/ परमादेश, गोरबेहादुर िव�कमा� िव. उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलाससमेत

िनवेदकले िज�ला अदालत िचतवनले 
िजउ मा�ने ब�ने म�ुामा �ितवादी बनाई सजाय 
गरकेो गोर ेभ�ने नाइटे िव�कमा�  आफू नभएको भनी 
ब�दी��य�ीकरणको म�ुा उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासमा दता� गरकेोमा उ� म�ुा खारजे 
भएको देिख�छ । िनवेदकले उ� ब�दी��य�ीकरणको 
म�ुा िददँा नै मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०८ नं.  समेतको 
िवषयमा यथाथ� िववरण उठान गरी िनवेदन िदन ु
पन�मा िचतवन िज�लाबाट िजउ मा�ने बे�ने 
म�ुामा �ितवादी बनाइएको �यि� आफू नभएको 
भनी बनावटी िववरण उ�लेख गरी िनवेदन िदएको 
देिखने । ब�दी��य�ीकरणको म�ुा खारेज भई आफू 
असफल भएपिछ पनु: अक� उपचारको खोजी गन� 
�ममा कानूनका िछ�ह� खो�द ै मलुकु� ऐन, अ.बं. 
२०८ नं. बमोिजम ह�नको लािग िनवेदन पेस गरकेो र 
उ� िनवेदन िज�ला अदालत र उ�च अदालतबाट 
खारजे गरकेो भनी उ�लेख भएको देिखने । यथाथ� 
िववरण उ�लेख गरी कानूनी उपचारको लािग िनवेदन 
गनु�पन�मा अदालतलाई गमुराहमा राखी आफूलाई 
भएको सजायबाट उ�मिु� पाउने गरी िववरण राखी 
�रट िनवेदन गन� र आफूअनकूुल िनण�य नआएपिछ पनु: 
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अक� कानूनी उपचारको माग� अवल�बन गन� कानूनको 
िछ� �योग गरी िनवेदन गन� गरकेो देिखएबाट िनवेदक 
सफा हात िलई अदालत �वेश गरेका ह�न् भ�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

िमित २०४८/६/२४ मा िनज िनवेदकको 
नाउमँा तामेल भएको �यादी पजु� टासँ गदा�को 
भरपाई हेदा� िज�ला िचतवन र�ननगर गा.िव.स. वडा 
नं. ४ ब�ने कृ�ण िनजको घर दैलामा टासँ भएको 
देिख�छ । उ� �यादमा िचतवन र�ननगर गा.िव.स. 
वडा नं. ४ ब�ने गोर ेभ�ने नाइटे िव�कमा�समेत भएको 
�याद भनी मािथ�लो ख�डमा खलुाइएको देिख�छ 
भने रोहबरमा ब�ने �यि�को ठेगानामा र�न गा.िव.स. 
का सिचव ल�मी�साद थपिलया, ऐ. वडा नं. ४ ब�ने 
जीतबहादरु िव�कमा� र ऐ. ब�ने चेतनाथ �रजाल भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । उ� �याद इलाका �हरी 
काया�लय, टाडँीबाट टासँ भएको देिखने । िचतवन 
िज�लामा र�न गा.िव.स. भ�ने अ�य गा.िव.स. रहे 
भएकोसमेत दिेखदँैन । उपयु�� बेहोराबाट �याद 
अ�य� नभई िचतवन िज�ला र�ननगर गा.िव.स. मा 
िनजकै घरमा नै टासँ भएको भ�ने देिख�छ । उ� �याद 
बे�रतपूव�क तामेल भएको भनी िमित २०७४/८/१४ मा 
१८ वष� ५ मिहनापिछ मा� मलुकु� ऐन, अ.बं. २०८ नं. 
अनसुार िज�ला अदालत �वेश गरकेोमा २०८ नं. ले 
िनधा�रण गरकेो अविधिभ� �वेश नगरकेो भनी िज�ला 
अदालत र उ�च अदालतबाट भएको आदेश मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०८ नं. को कानूनी �यव�थाअन�ुप नै 
भएको देिखन आउने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण, �माण र 
कानूनबाट िनवेदक गोरबेहादरु िव�कमा�को मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको िनवेदनमा िज�ला र 
उ�च अदालतका आदेशह� र िजउ मा�ने बे�ने म�ुामा 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०५६/३/१६ 
मा भएको फैसला उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
िचतवन िज�ला अदालतबाट जो िलन ु पन� बयान 

िलई थुनछेकको आदेश गरी �माणसमेतको परी�ण र 
मू�याङ्कन गरी उ� िजउ मा�ने बे�ने म�ुाको पनु: 
फैसला गनु�  गराउन ुभनी परमादेशको आदेश माग जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकर प�ुन स�ने अव�था 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ काि�क २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६४-CI-०६९८, िनण�य बदर, 
ड�बरकुमारी थापा मरी मु.स. गन� िनजक� बुहारी 
िललाकुमारी थापा िव. गुठी सं�थान के��ीय काया�लय, 
काठमाड�समेत 

भीमम�ेु�र गठुीका गिुठयारले कािलमाटी 
ि�थत गठुीको ज�गासमेत िब�� गरी ह�ता�तरण गरकेो, 
उ� गठुीको िक.नं. ६६ मा मोही कायम गराउन �यास 
गरकेो, भीमम�ेु�र गठुीका गिुठयारले उ� गठुीको 
िक.नं. ५१० को ज�गा गैरकानूनी �पमा िब�� गरकेो 
बदर गरी गठुी नं. कायम गन� िनण�यसमेत भइसकेको, 
उ� गठुीका गिुठयारबाट दवे�थल मि�दरह�को 
सरं�ण, स�चालन र �यव�था उिचत िकिसमले नगरी 
गठुीको िहतिवपरीत काय� गरकेोसमेत ह�दँा यी गठुी 
छुटमा िदई स�चालन नगरी गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
को दफा १६ को उपदफा (१) बमोिजम अमानतमा 
स�चालन गरी गठुी अझ रा�ोसगँ स�चालन र 
ब�दोब�तको लािग �थानीय धािम�क सामािजक �े�मा 
�िति�त �यि�ह� रहेको �यव�थापन सिमित गठन 
गन� �यव�था िमलाउने भनी गठुी स�ंथान स�चालक 
सिमितको िमित २०५७/२/३० को बैठकबाट िनण�य 
भएको देिखने ।
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�ितवादी गठुी सं�थान के��ीय काया�लयको 
तफ� बाट ��ततु भएको �ितउ�र प�मा वादी 
ड�बरकुमारी थापाका पितले देव�थलको बग�चासमेत 
िविभ�न �यि�लाई िब�� गरी िदएको, देव�थलको 
उिचत रखेदखे मम�त स�भार नगरकेो, मि�दरलाई 
आघात प�ुने गरी घर बनाएको, गठुी ज�गाको संर�ण 
नगरकेो ह�दँा गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) 
बमोिजम यो देव�थलको स�चालन र ब�दोब�त 
अमानतबाट गन� िनण�य गरी िमित २०५७/४/११ 
मा गोरखाप�मा साव�जिनक सूचना �कािशतसमेत 
ग�रएको, सव��च अदालतबाट िनषेधा�ा म�ुामा िमित 
२०३१/१०/२९ मा िनण�य ह�दँा उ� गठुी राजगठुी वा 
िनजी गठुी के हो भ�ने �थािपत नभएको अव�थामा 
वादीको भोगािधकारमा आघात प�ुने देिखएको भनी 
िनषेधा�ा जारी भएको, �यसपिछ गठुी सं�थानको 
तफ� बाट राजगठुी कायम ग�रपाउ ँभ�ने म�ुा परी उ� 
गठुी राजगठुी ह�ने ठहरी सव��च अदालतबाट समेत 
अि�तम फैसला भएकाले ऐनको दफा १६(१) बमोिजम 
अमानतबाट गठुी स�चालन गन� िनण�य कानूनस�मत 
रहेको भ�ने कथन रहेको पाइने ।

िववािदत गठुी िमित २००१/११/२९ को 
कबिुलयत कागजबमोिजम नर�े� िब�मसमेतले गठुी 
ब�दोब�त अड्डामा साल बसाली बझुाउन ुपन� सलामी 
बझुाउने गरी छुट गठुीमा दता� भएको भ�ने कुरामा िववाद 
छैन । गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा छुट 
गठुीको हक दािय�व स�ंथानमा सन� �यव�थाअ�तग�त 
सबै छुट गठुी राजगठुीमा प�रणत भई �य�तो छुट 
गठुीको चल अचल जायजेथा, देवमूित�समेतउपर 
छुट गठुीको भइराखेको सबै अिधकार सं�थानमा 
सन� र �य�ता छुट गठुीका गिुठयार खा�गीदारको 
सबै हक अिधकार समा� ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । �यसका अित�र� यसै िववािदत गठुीलाई 
राजगठुी कायम ग�रपाउ ँ भनी गठुी सं�थानले दायर 
गरकेो म�ुामा िववािदत गठुी राजगठुी कायम ह�ने भनी 

त�कालीन म�यमा�चल �े�ीय अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी सव��च अदालतबाट िमित 
२०४५/५/१३ मा फैसला भई उ� फैसला अि�तम 
भएर रहेको पाइने ।

सव��च अदालतको फुलबे�चले िववािदत 
गठुीमा वादीको भोगािधकारमा आघात नप�ुयाउन भनी 
२०३१/१०/२९ मा आदशे भएको र २०४५/५/१३ 
को फैसलाले गठुीको शेष कसर खान पाउने गरी 
भोगािधकार कायम राखेकोले सो फैसलािवपरीत 
आ�नो हकमा गठुी स�ंथानले आघात पान� गरी िनण�य 
गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�दभ�मा िवचार गदा� 
यस अदालतको फुलबे�चबाट िमित २०३१।१०।२९ 
मा िनषेधा�ा जारी भएको म�ुाको िमिसल हेदा� 
उ� िववादको स�दभ� भनेको गठुी स�ंथानले 
गिुठयारलाई बढी रकम लगाउन प� लेखी पठाएको 
र वसिडलवासमेत मौजाको आय�ता रोक� धम�लोप 
गराई उ� मौजाको जोत िजरायतमा जान नपाउने गरी 
िनकाला गन� आशङ्का भएकाले िनषेधा�ाको माग 
दाबी ग�रएकोमा गठुी सं�थानले िववािदत गठुी दिुनया ँ
गठुी वा राजगठुी के हो भ�ने िववादतफ�  कानूनले िनिद�� 
गरकेो माग� अनशुरण गरी आ�नो हक �थािपत नगराई 
िवप�ी गठुी सं�थानले ठाडै हात हा�ने िवचार गरी 
िनवेदकको भोगािधकारमा आघात प�ुयाउने आशङ्का 
िसज�ना भएको आधारमा यस अदालतबाट िनषेधा�ा 
जारी भएको पाइने । 

गठुी स�ंथानको तफ� बाट िववािदत गठुी 
राजगठुी कायम ग�रपाउ ँभ�ने म�ुा दायर भई सो म�ुामा 
िववािदत गठुीलाई राजगठुी कायम ह�ने ठह�याएको 
म�यमा�चल �े�ीय अदालतको फैसला सो हदस�म 
सदर गरी िनषेधा�ा म�ुामा नर�े� िव�मको भोगािधकार 
कायम भएकोस�मको स�दभ�बाट िनजलाई गठुीबाट 
हटाइिदने ठह�याएको हदस�म बदर ह�ने ठहरी यस 
अदालतबाट िमित २०४५/५/१३ मा फैसला भएको 
देिखने ।
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िववािदत गठुी राजगठुी भई उ� गठुी 
साव�जिनक स�पि� भएको भ�ने कुरामा िववाद 
छैन । �य�तो साव�जिनक स�पि�को संर�ण र 
स�ब��न उिचत ढंगले ह�नपुन� भ�ने कुरामा पिन िववाद 
ह�न स�ैन । गठुी स�ंथान स�चालक सिमितको िमित 
२०५७/२/३० को िनण�य हेदा�  उ� गठुीका गिुठयारले 
गठुीको ज�गा िब�� गरकेो, मोही कायम गराउन �यास 
गरकेो, देव�थलको संर�ण र स�चालन उिचत 
िकिसमले नगरी गठुीको िहत िवपरीत काय� गरकेो 
भ�ने आधारमा सो गठुी �थानीय धािम�क सामािजक 
�े�का �िति�त �यि� रहेको �यव�थापन सिमितबाट 
स�चालन गन� �यव�था िमलाउने भनी िनण�य भएको 
देिखने ।

गठुी सं�थानले िमित २०५७।२।३० मा 
गरकेो िनण�यमा वादीले गठुीको स�पि� सरं�ण गन� 
नसकेको, गठुीको िहतिवपरीत काय� गरकेो भ�ने 
उ�लेख गरकेोमा उ� िनण�यमा उ�लेख भएको काय� 
नभएको भ�ने कुरालाई व�तपुरक �माणबाट वादीले 
ख�डन गन� सकेको पाइदैँन । यस स�ब�धमा यस 
अदालतमा वादीले गरकेो पनुरावेदन प�मा समेत 
त�यपरक िजिकर िलन सकेको नपाइने ।

िववािदत गठुी वादीका पखुा�ले आ�नो 
स�पि�मािथको िनजी हक प�र�याग गरी साव�जिनक 
िहतका लािग समप�ण गरकेो भ�ने कुरामा िववाद 
छैन । उ� गठुी छुट गठुीको हैिसयतमा रही आएकोमा 
गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) र दफा 
१७(२) को कानूनी �यव�था एवम् यसै अदालतको पूव� 
फैसलाबमोिजम राजगठुीमा प�रणत भई गठुीउपरको 
�यि�को स�पूण� अिधकार समा� ह�नकुा अित�र� 
गठुीस�ब�धी िवषयको �शासन गन� रा�यको 
आिधका�रक िनकाय गठुी सं�थानमा गठुीको अिधकार 
�थाना�तरण भइसकेको अव�थामा अब उ� गठुीको 
स�चालन एवम् ब�दोब�तलगायतका काय� कुनै 
�यि�को िज�मेवारीमा रहने ह�न नस�ने ।

अदालतको फैसलाबाट उ� गठुीउपर सीिमत 
अिधकार �दान ग�रएका वादीले गठुीको ब�दोब�त 
एवम् स�चालन गदा� गठुीको िहतिवपरीतको काय� गरकेो 
भ�ने गठुी �शासन गन� िनकायबाट िनण�य ग�रएको 
अव�थामा गठुी रा�नेको इ�छा प�माफ� त �य� 
भएको इ�छालाई जोगाई राखी गठुीको संर�णसमेत 
गन� गठुी स�ंथानबाट गठुीको स�चालन र ब�दोब�त 
अमानतबाट गन� भनी ग�रएको िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न सिकने अव�था नरहने । 

पनुरावेदक वादीउपर ०३१ सालदेिख नै गठुी 
धम�लोप गरकेो भ�ने गिुठयारिभ�कै �यि�ले म�ुा गरी 
कारबाही भइरहेको त�य देिखएको छ । पखुा�ले राखेको 
गठुीको ज�गा नासमास गन� ज�ता ि�यामा संल�नता 
रहेको भनी म�ुा मािमला गरी कारबाही भइरहेकोबाट 
पिन गठुी सं�थानले अमानतबाट स�चालन गन� 
गरी गरकेो िनण�य �वाभािवक र �यायोिचत नै छ । 
छुट गठुी अमानतबाट स�चालन गदा� गठुी रा�नेको 
हकवालाह�समेतलाई समावेश गनु�पन� बा�यता उ� 
कानूनले गरकेो पाइदैँन । यस अव�थामा अमानतबाट 
गठुी स�चालन गन� गरी भएको सिमितमा गिुठयारका 
हकवालाका नाताले �वतः समावेश ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।

छुट गठुी राजगठुीमा प�रणत भइसकेपिछ सो 
गठुीको ब�दोब�त गन� अि�तम िज�मेवारी र अिधकार 
गठुी सं�थान ऐनबमोिजम गठुी स�ंथानलाई ह�ने ह�दँा 
गठुी सं�थानले कानूनदेिखबाहेक अमानतबाट गठुी 
स�चालन गन� सिमित गठन गरकेो भ�ने पिु� ह�ने 
आधार नदिेखने ।  

अदालतको फैसलाबाट सीिमत 
भोगािधकारस�म रहेका वादीले उ� राजगठुीको संर�ण 
नगरी गठुीको िहतिवपरीत काय� गरकेो भ�ने आधारमा 
िववािदत गठुीको स�चालन र ब�दोब�त अमानतबाट 
गन� भनी गठुी सं�थानबाट भएको िनण�य गठुी सं�थान 
ऐन, २०३३ र यस अदालतका पूव�फैसला �ितकूल 
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रहेको भ�न िम�ने अव�था भएन । यस अव�थामा 
वादी दाबी प�ुने ठह�याएको स�ु फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई गठुी सं�थानको िमित 
२०५७।२।३० को िनण�य कानूनस�मत ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलासमेत मनािसब दिेखन 
आउने ।

तसथ�, आधार र कारणसमेतबाट िववािदत 
गठुी अमानतमा स�चालन र ब�दोब�त गन� भनी गठुी 
सं�थान स�चालक सिमितको िमित २०५७/२/३० को 
िनण�य गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को �यव�था र यस 
अदालतको पूव�िनण�य �ितकूल रहेको भ�ने नदिेखएको 
अव�थामा गठुी सं�थान स�चालक सिमितको उ� 
िनण�य कानूनस�मत देिखएकाले उ� िनण�य बदर ह�ने 
ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६१/१२/१५ को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६४/१/१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृित थापा
क��यटुर : संजय जैसवाल 
इित संवत् २०७५ साल मंिसर ३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०७३-CR-१३०८, अवैध वन 
पैदावर ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. बालकृ�ण 
भ�डारी

�ितवादी बालकृ�ण भ�डारीको बयानलाई 
अका� �ितवादी जगतबहादरु तामाङको बयान र 
सज�िमनमा ब�ने डो�मा तामाङ, िदिलप ब�नेतको 
बकप� तथा िनज �ितवादीको सा�ी िनम�ला कटुवालको 
बकप� बेहोरासमेतबाट समिथ�त भएको देिख�छ । 
िनज �ितवादी बालकृ�ण भ�डारीले अका� �ितवादी 
जगतबहादरु तामाङले परुानो काठ �याइिदन ुभनेकोले 
उ� काठ �याइिदएको भनी बयान गरकेो र �ितवादी 

जगतबहादरु तामाङले पिन सो काठ �याइिदएबापत 
�.५,५००/- भाडा िदने सहमित गरकेो भनी बयान 
गरकेो अव�था छ । साथै ��ततु म�ुामा �ितवादी 
बालकृ�ण भ�डारीले कुनै वन�े�िभ�मा �ख काटेको 
ठाउबँाट सो काठ �याएको हो भ�ने दाबी िलएको र सो 
कुरा �मािणत गरकेो पिन नदेिखने ।

दाबीको कसरुमा िनज �ितवादी  
अनसु�धानको बयान र अदालतको बयानमा 
समेत इ�कारी छन् । िचरान काठह� लोड गरी 
ट्या�टरमा हाली भाडामा िलई गएको भ�ने देिखदँा 
िनज �ितवादीको बयान �वाभािवक रहेको छ । मढुा 
काठह� बरामद भएको देिखदैँन । अक�तफ�  वन 
पैदावर ओसारपसार ज�तो फौजदारी म�ुामा कसरु 
गन� मनसाय त�वसमेत भए नभएको िवचार गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा आ�नो सवारीमाफ� त मालसामान 
 ओसारपसार गदा� ला�ने भाडा िलएर अका� �ितवादीको 
भनाइलाई िव�ास गरी काठ बो�ने यी सवारी धनी एवम् 
सवारी चालक �ितवादी बालकृ�ण भ�डारीलाई वन 
पैदावर ओसारपसार गन� काय�मा सलं�न रहेको मा�न 
निम�ने । 

�ितवादी बालकृ�ण भ�डारी वन पैदावार 
 ओसारपसारको कसरुमा संल�न रहेको नदेिखदँा 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीको कसरुमा सजाय 
गन� र िनजको सवारी साधन जफत गन� �यायसङ्गत 
भएन । य�तो अव�थामा िनज �ितवादी बालकृ�ण 
भ�डारीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने ि�थित नरहेकोले 
िनज �ितवादी बालकृ�ण भ�डारीलाई सफाइ िदने 
गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� अव�था नरहने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादीह� 
बालकृ�ण भ�डारी र जगतबहादरु  तामाङलाई िबगो 
�.१८,०९४।- को दो�वर ३६,१८८।- दामासाहीले 
ज�रवाना र जनही १५ िदन कैद ह�ने तथा अवैध 
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काठ ओसान� �योग भएको मे.१.त. २९४३ नं.को 
�या�टर र �ली जफत ह�ने ठहछ�  भनी स�ु पाचँथर 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीह�म�ये बालकृ�ण भ�डारीले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०७३।०५।२३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०६९-CI-१०८७, अंश नामसारी, 
इिलयास कुजडासमेत िव. अरबुन िन�सा कुजडाको 
मु�ा सकार गन� ज�बार कुजडा

मानो छु��एको िमितका स�ब�धमा िवचार 
गदा� रिज��ेसन गरेको िलखत भए सो िमितलाई नै र 
िलखत नभए मानो छु��एको िमितका स�ब�धमा िववाद 
भए िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गनु�पन� ह��छ । ��ततु िववादमा मानो 
छु��एको िलखतको अभाव रहेको र मानो छु��एको 
िलखतको रिज��ेसन भएको छ भ�ने दाबीसमेत 
भएको नपाइने । 

सव��च अदालतको िमित २०६६/०९/२९ 
को फैसलाले िमित २०१८/०२/१५ मा िमलाप� 
भएको अंश म�ुाको िफराद परेको अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम नगरकेो अव�था भई 
��ततु म�ुाको िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी �ितवादीबाट वादीले 
२ भागको १ भाग अशं पाउने गरी भएको फैसलाले 
अि�तम �प िलइसकेको अव�थामा मानो छु��एको 
िमितको स�ब�धमा समेत थप अ� िववेचना गनु�पन� 
अव�था नदेिखने ।

पनुरावेदकको िमित २०१८/२/१५ मा 

िमलाप� भएको अंश म�ुाको िफराद परकेो अिघ�लो 
िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गनु�पन� भ�ने 
िजिकर रहेकोमा िमित २०१८/०२/१५ मा भएको 
िमलाप�को बेहोरालाई हेदा� मानाचामलबापत स�पि� 
िलएको भ�ने िकटानी�पमा उ�लेख भएको नदेिखई 
जीवनयापनस�मको लािग केही स�पि� िलएको भ�ने 
देिखन आएको छ । अक� कुरा वादीह�ले अंश िलएका 
छैन� भनी दाबी गरकेो अव�थामा के कुन स�पि�बाट 
के कित स�पि� अशंबापत िलएको हो सोको व�तगुत 
�माण �ितवादीले पेस गनु�पन�मा सोबमोिजमको �माण 
�ितवादीबाट ��ततु भएको नपाइने । 

वादीले िलएको भनेको ज�गा अंशबापत नभई 
दैिनक जीवनयापनको लािग भोग गन� �योजनको 
लािग �ा� गरकेो हो भ�ने कुरा सव��च अदालतबाट 
िमित २०६६/०९/२९ मा भएको फैसलाबाट समेत 
�प� भइसकेको अव�था रहेको छ । अशं अंिशयारको 
नैसिग�क अिधकार हो । अंश पाएको स�पि�मा िनजको 
पूण� �वािम�व �थािपत ह�ने भई कानूनबमोिजम िनजले 
भोग गन� पाउने र बेचिबखनलगायत आफूखसु गन� 
पाउने अिधकार िनिहत रहेको ह�ने । 

िमित २०१८।२।१५ मा भएको 
िमलाप�बमोिजम िनजले कानूनबमोिजम पाउने अंश 
भाग पाएको नभई भोगस�म गन�को लािग पाएको भ�ने 
देिखदँा सो स�पि�लाई अंशबापत िनजले पाएको भ�न 
िम�ने देिखएन । सव��च अदालतको उ� फैसलामा 
िमित २०१८/०२/१५ मा िमलाप� भएको अशं म�ुाको 
िफराद परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरकेो भ�ने पिन देिखन नआउने ।

वादीले पेस गरकेो स�पि�बाट िफराद परकेो 
अिघ�लो िदन अथा�त् िमित २०५८/०८/१८ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी वादी र �ितवादीिबच 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट ब�डा 
लगाई िदन ुपन� देिखन आयो । उि�लिखत अव�थामा 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु िज�ला अदालतबाट 
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भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�म�ये दईु भागको 
एक भाग अंश वादीले �ितवादीह�बाट पाउने गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला अ�यथा 
नदेिखई मनािसब भई िमलेकै देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत त�य र 
िववेिचत आधारसमेतबाट यस अदालतको िमित 
२०६६/०९/२९ को फैसलाबमोिजम पेस भएको 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�म�ये दईु 
भागको एक भाग अशं वादीले �ितवादीबाट पाउने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९/०५/१२ को फैसला मनािसब भई िमलेको नै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: हक� माया राई 
इित संवत् २०७४ साल चै� ७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भ�साद �े� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७२-CI-१८८१, िनषेधा�ा, र�जयकुमार 
साह िव. रािजबहरी दाहाल

िनवेदक रािजबहरी दाहालसमेतले िमित 
२०७१।०३।०९ मा दाबीको िक.नं.६६ को ज�गा 
िफ�डबकुमा पत� जिनएकोमा पनुरावेदक र�जयकुमार 
साहले िमित २०६४।०४।२३ मा आ�नो नाउमँा दता� 
गराएकोले दािखल खारजे दता� बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन मालपोत काया�लय, मोरङसमेतमा िदएको 
देिख�छ । र�जयकुमार साहले समेत आ�नो िलिखत 
जवाफमा िनवेदक रािजबहरी दाहालले आ�नो नाउ ँ
दता�को िक.नं.६६ मा सकुु�बासी ब�ती बसा�ने भनी 
ध�क� िदई क�जासमेत गन� खोजेको बेहोरा उ�लेख 
गरकेा छन् । िनवेदकको दाबी र िवप�ी र�जयकुमार 
साहको िलिखत जवाफको बेहोराबाट ज�गाको 
स�ब�धमा िनजह�िबच िववाद रहेको पाइ�छ । 
ज�गाको स�ब�धमा िवप�ी काया�लयलाई कारबाही गन� 

अि�तयार कानूनले �दान गरकेो नदेिखने । 
िक.नं.६६ को िववािदत ज�गामा अ�य 

िनकायमा िववाद रहेको ि�थितमा िनवेदकलाई 
अनिधकृत काया�लयमा उपि�थत ह�न भनी 
प�ाचारलगायतका काय�ह� भएको ि�थित 
देिखयो । अतः कानूनबमोिजमको िवषयव�तमुा बाहेक 
िनवेदकलाई प�ाउ गन�, कागज गराउनेलगायतको 
काय� नगनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७२।०९।२७ को 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�यिुल�बू 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CI-०७२२, िलखत बदर 
दता� बदर दता�, गंगाराम काक�समेत िव. जुजुकाजी 
डंगोल 

वादीले यस अदालतमा िलएको पनुरावेदन 
िजिकरमा हा�ो अंश हक मेट्ने उ�े�यले हा�ोसमेत 
अंश हक ला�ने ज�गा हा�ो म�जरुी सहमितिबना 
हामीलाई थाहा जानकारी नै निदई िवप�ीह�ले 
गपुचपुमा िलने िदने गरकेो काय� �वत: जालसाजी भई 
िकत� कागजको १८ नं. ले सो काम भए गरकेो थाहा 
पाएको िमितले ६ मिहनािभ� नािलस िदन पाउने हा�ो 
कानूनी �याद �प� �पमा भएको तथा यसै म�ुाको 
मूल म�ुा अशं र लगाउको �पमा जालसाजी म�ुा पेस 
भएको तथा अंशब�डाको ३५ नं. समेतले अंशब�डा 
नै नभएको स�पि�मा जिहलेसकैु पिन नािलस उजरु 
ला�ने कानूनी �यव�था भएको भनी िजिकर िलएको 
पाइ�छ । वादीले दायर गरकेो जालसाजी म�ुामा दाबी 
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नप�ुने गरी स�ु अदालतले गरकेो फैसलाउपर पनुरावेदन 
नपरी अि�तम भई बसेको देिखयो । ��ततु िलखत बदर 
म�ुाको िववािदत िलखत २०६७/१०/१२ मा पा�रत 
भएकोमा िमित २०६९/०९/०३ मा मा� िफराद दायर 
भएको अव�थामा िलखत बदर स�ब�धमा भएको ��ट 
कानूनी �यव�थालाई अशं म�ुामा जिहलेसकैु नािलस 
गन� पाउने भ�ने �यव�थासगँ जोडेर हद�याद कायम 
गन� िम�ने पिन नदेिखने । 

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट ��ततु 
म�ुामा २०६७/१०/१२ मा पा�रत भएको िलखत 
बदर गन� २०६९/०९/०३ मा िफराद परकेोमा लेनदेन 
�यवहारको १० नं. को हद�यादिभ� परकेो नदेिखई 
िफराद खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२/१०/१८ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ढाकाराम पौडेल / शा.अ. किवता 
दाहाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु १५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CR-१३३३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. भरत भ�डारी 

मतृक िसतामाया पहरी िमित २०६५/१२/१० 
गतेदिेख हराएको र िनजको लास िमित २०६५/१२/२० 
गते जंगलमा सडी गली गएको अव�थामा फेला परकेो 
देिख�छ । मतृकका भाइ जाहेरवाला ड�बरबहादरु 
पहरीले िदएको जाहेरीमा �ितवादी भरत भ�डारीले 
हामी दईुजना (मतृक र �ितवादी) तलस�म गएर 
आउछँ� भनी गएको र बेलकुास�म घरमा फक� नआएको 
ह�दँा �ितवादीउपर शङ्का लागेको उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । मतृकक� आमा िव�णमुाया पहरीले गरकेो 
घटना िववरण कागज हेदा� मतृक िसतामाया र �ितवादी 
भरत भ�डारीिबच पूव��रसइवी केही नरहेको ब� 
बेलाबेलामा मतृक छोरीले नै भ�डारी िकन आएनन् भनी 

खोजी गन� गरकेो तथा मतृक टाउकोस�ब�धी दीघ� रोगी 
भएको भनी लेखाई िदएको देिख�छ । मतृकको म�ृयकुो 
कारण स�ब�धमा Autopsy Report मा समेत लास 
सडी गलेकोले म�ृयकुो कारण प�ा लगाउन नस�ने 
(cause of death couldnot be assessed due 
to highly decomposed body) भनी उ�लेख 
ग�रएको पाइने ।

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा�समेत कसरुमा पूण� 
इ�कार गरी उ� वारदातको िदन गाउमैँ फिन�चरस�ब�धी 
काय�मा आफू �य�त भएको र सोही िदन िबहान ७ 
बजेपिछको समयमा आफू ह�रबहादरु भारतीसगँ 
रहेको, पिछ मेिसनको फाइनबे�ट िबि�एकोले सो 
बे�ट िलन भनी दोलालघाटतफ�  गएको, दोलालघाटमा 
सकुुटे िनवासी बालकृ�ण खड्कासगँ भेट भएको र 
जलिवरकेो गाडी चढी िनजसगैँ आएको तथा घर फक� ने 
�ममा मा� मतृक िसतामाया पहरी हराएको थाहा 
पाएको भनी आ�नो बयानमा लेखाएको र सो बयानको 
बेहोरालाई नै समथ�न ह�ने गरी िनज �ितवादीका 
सा�ी ह�र भारती र बालकृ�ण खड्काले अनसु�धान 
अिधकृत र स�ु अदालतमा समेत बकप� गदा� बेहोरा 
लेखाएको देिखयो । �हरीमा कागज गन� सं�ाम पहरी, 
कृ�ण�साद ढकालसमेतका �यि�ले �ितवादीले 
िसतामायालाई मारकेो वा मानु�पन�स�मको कुनै कारण 
िथयो भनी लेखाउन सकेको देिखदँनै । साथै �ितवादी 
भरत भ�डारीले नै मतृक िसतामाया पहरीलाई कत��य 
गरी मारकेो दे�ने च�मिदद सा�ीसमेत कोही रहेको 
देिखदँनै । केवल मतृकक� आमा, भाइ र बिहनीले 
�ितवादीमािथ शङ्कास�म �य� गरकेो तथा मतृक 
र �ितवादी वारदातको िदन १०० िमटरको दरुीमा 
अिघपिछ गद� िहडेँको भनी वादीका सा�ी कोटबहादरु 
पहरीले बकप�स�म गरकेो पाइने ।

कत��य �यान म�ुामा कसरु ठहर गन� 
आव�यक पन� त�वह�म�येको मनसाय (Mens Rea) 
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यी �ितवादीमा रहेको िथयो भनी पनुरावेदक वादी 
प�ले देखाउन सकेको दिेखदँैन । मान� काय� (Actus 
reus) समेत यी �ितवादीले नै गरकेा ह�न् भनी िव�ास 
गनु�पन� कुनै आधार �माण पनुरावेदक प�बाट ��ततु 
ह�न सकेको दिेखएन । �ितवादीलाई कसरुदार पिु� गन� 
आधार �माण ��ततु ह�न नसकेको अव�थामा केवल 
शङ्का र अनमुानको भरमा मा� कत��य �यान ज�तो 
ग�भीर अपराधमा कसरुदार कायम गनु�  �यायोिचत ह�ने 
देिखन आएन । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ 
भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त रहेको 
देिखने ।

अत: ��यथ� / �ितवादीउपर लगाइएको 
अिभयोग शङ्कारिहत �पबाट पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा िनज �ितवादीलाई दोषी ठहर गन� 
निम�ने ह�दँा �ितवादी भरत भ�डारीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७/०१/२९ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको िमित २०६७/०६/१९ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः च���साद प�थी, किवता दाहाल
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७४-RC-००८०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ता�सी लामा तामाङ

�ितवादी ता�सी लामा तामाङ तथा 
जाहेरवाला एवम् मतृकसमेतका मािनसह� िमित 
२०४४।७।३ मा गंगा�साद ढकालको घरमा 

तास खेली बसेको अव�थामा ���साद पौडेलले 
जहरमानसगँ �.५।- मा�दा �.१० को नोट िदई 
सो १० �पैया ँ साट्नका लािग वद�सेर राईलाई 
िददँा िनजले �याितिदएका कारण िववाद भएको 
अव�थामा सो िववाद बढ्न गई �यसमा संल�न ह�न 
पगेुका चामहक�  राईलाई यी �ितवादी ता�सी लामा 
तामाङले कोदालाको पासोले हानेपिछ िनज चामहक�  
राई बेहोस भई लडेकोमा पिछ उठी घरितर गएको र 
भोिलप�ट िनजको म�ृय ु भएको भ�ने जाहेरी बेहोरा 
रहेको दिेख�छ । मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
कागज गन� मािनसह� धनबहादरु राइ�, जहरमान लामा 
तामाङसमेतले �ितवादी ता�सी लामा तामाङले 
कोदालोको पासोले िहका�एको कारण चामहक�  राइ�को 
म�ृय ु भएको हो भनी लेखाएको देिख�छ । मतृकको 
�ीमती कृ�णमाया राइ�ले समेत मौकामा  कागज गदा� 
�ितवादीकै चोट �हारबाट मतृकको म�ृय ु भएको हो 
भनी लेखाएको देिख�छ । वादी प�का सा�ी घटनाका 
��य�दश� गोकुलबहादरु भजुेलले मतृक चामहक�  
राईलाई �ितवादी ता�सी लामा तामाङले कोदालोको 
पासोले टाउकोमा हानेको म आफँैले देखेको ह� ँ । 
सोही कुटाइको कारण मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी 
बकप� गरकेो दिेख�छ । मतृकको टाउकोमा दािहनेप�� 
कानको केही मािथ सिु�नएको ज�तो देिखएको भ�ने 
बेहोराको मतृकको लासजाचँ �कृित मचु�ुका रहेबाट 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पिु� भएको देिखने । 

घटना वारदातका ��य� दश� गोकुलबहादरु 
भजेुलले अदालतमा गरकेो बकप�, लासजाचँ �कृित 
मचु�ुका, मतृकक� �ीमती कृ�णमाया राई, अनसु�धान 
अिधकारीसम� कागज गन� मािनसह� धनबहादरु 
राइ�, यी �ितवादीकै दाज ुजहरमान तामाङको भनाइ, 
सह�ितवादी सरणबहादरु तामाङसमेतको बयान, 
लासजाचँ �कृित मचु�ुकासमेतका �माणबाट यी 
�ितवादी ता�सी लामा तामाङले नै मतृक चामहक�  
राईलाई कोदालाको पासोले हानी सोही चोटका 
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कारण मतृकको म�ृय ु भएको दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(१) को कसरु �थािपत ह�न 
आएको देिखदँा कसरु कायम गरकेो हदस�म स�ु 
खोटाङ िज�ला अदालतको िमित २०७३।८।१९ को 
फैसला र सो सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर 
अ�थायी इजलास ओखलढंुगाको िमित २०७४।४।३२ 
को फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीले मतृकलाई मानु�  पन�स�मको 
पूव��रसइवी र मनसाय रहे भएको भ�नेसमेत कही ँ
कतैबाट नदिेखएको र वारदातमा जोिखमी हितयारको 
�योग नभई कोदालाको पासोको �योग भएको, 
वारदात २०४४।७।३ को भई लामो समय मलुतबी 
रहेको, त�कालीन अव�थामा यी �ितवादीको िववाह 
नभएको किललो उमेरको �यि� देिखएकोमा लामो 
समयको अ�तरालमा हाल िनजको िववाह भई प�रवार, 
छोराछोरीसमेत रहेको भ�ने भई यस अव�थामा 
ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखयो । तसथ� 
यस स�दभ�मा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम यी 
�ितवादी ता�सी लामा तामाङलाई ८ वष� कैद गदा� 
पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा िनज �ितवादी 
ता�सी लामा तामाङलाई ८ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-०९४४, अशं 
चलन, रामझ�रया थ�नीसमेत िव. जोधा चौधरीसमेत

वादी र �ितवादीह�िबच नातामा िववाद 
देिखदँैन । ियनीह�िबच िविधवत् �पमा अशंब�डा 
भएको भ�ने कहीकँतैबाट देिखदैँन । यी वादी 
�ितवादीका बाब ुसदुन चौधरी र आमा फु�क� चौधरीको 
�ितउ�र बेहोराबाट पिन ियनीह�िबच हालस�म अशं 
ब�डा नभएको भ�ने नै दिेख�छ । पनुरावेदक �ितवादी 

रामलाल र रामझ�रयाले समेत आफूह�िबच अंश 
ब�डा भएको भनी भ�न सकेको अव�था छैन । यस 
अव�थामा यी वादी �ितवादीह�िबच अशं ब�डा गन� 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

रामलाल चौधरी र रामझ�रया थ�नीको 
नाउमँा रहेका बकसप�बाट �ा� िक.नं. ३४८ र ३५० 
को ज�गा ब�डा गरकेो िमलेको छ छैन भनी सोतफ�  हेदा� 
उ� िक.नं. का ज�गा यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
िमित २०४३।११।०४ मा आ�नो जेठो बाब ु/ ससरुा 
नारायण खाबँाट बकसप�बाट �ा� गरकेो दिेख�छ । 
उ� िमितमा यी वादी �ितवादीका बाबहु� िविधवत् 
�पमा अंश ब�डा भई िभ�न भएको देिखदैँन ।  िमित 
२०४६।३।१२ मा मा� यी वादी �ितवादीह�का बाब ु
सदुन चौधरीले आ�नो दाज ु वादी �ितवादीका जेठो 
बाब ु नारायण खाबँाट अंश भरपाई गरी छु�ी िभ�न 
भएको देिख�छ । यसरी वादी �ितवादीका बाब ुसदुन 
चौधरीले िमित २०४६।३।१ मा अंश भरपाई गरी दाज ु
नारायण खाबँाट छु�ी िभ�न भएबाट सो िमितस�म 
वादी �ितवादीका बाबहु� सगोलमै रहेभएको भ�ने 
देिख�छ । य�तो अव�थामा सगोलका जोसकैुका 
नाउमँा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� मा�न ु पन� 
ह��छ । यही सगोलमा रहेको अव�थामा सगोलको 
स�पि� �ितवादी सदुनका दाज,ु फु�क�का जेठाज,ु 
पनुरावेदक �ितवादीह� र ��यथ� वादीह�का जेठा 
बाब ुनारायण खालेँ आ�नो नाउमँा रहेका उि�लिखत 
िक.नं.३४८ र ३५० का ज�गाह� भाइका जेठा छोरा 
र बहुारी रामलाल चौधरी र रामझ�रया थ�नीलाई 
बकसप� पास गरी िदएबाट बाब ु सगोलमा रहदँाकै 
अव�थामा �ा� भएको देिख�छ । यसबाट वादी 
�ितवादीका बाब ु सदुन चौधरी र आमा फु�क� 
चौधरीले आ�नो भागमा पन� अंश �व�प उ� ज�गा 
दाज ु नारायण खाबँाट जेठा छोरा बहुारीको नाउमँा 
िलएको हो भनी �ितउ�रमा िलएको िजिकर पिु� ह�ने । 

अत: िफराद दाबीबमोिजम �ितवादीह�बाट 
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पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पूण� 
ज�गाह�लाई ६ भाग लगाई ६ भागको ३ भाग अशं 
वादीह�लाई िदलाई चलनसमेत चलाई पाउने 
ठहर गरी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।६।१५ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७०।११।६ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल फागनु १२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-२००८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, राम�साद कोइराला िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले जाहेरवालालाई 
अमे�रकामा रोजगारको लािग पठाइिदने भनी उ� 
रकम िलएको भनी ग�रएको कागजमा लागेको 
सिहछाप आ�नै हो भनी बयान बेहोरा लेखाई िदएको 
देिखएकोमा आफूलाई जबरज�ती वैदेिशक रोजगारको 
कागज गराइएको भनी बयान गरकेो दिेखए तापिन 
उ� कागज अ�यथा हो भनी �ितवादीले खि�बर 
गराउन सकेको अव�था नदिेखने । जाहेरवालाले 
आ�नो जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा ग�रिदएको बकप�समेतबाट 
�ितवादीउपरको उ� अिभयोग समिथ�त ह�न आएको 
देिखने । 

आफूले वैदेिशक रोजगार �यवसायको 
अनमुित िलएको छैन भनी आ�नो बयान बेहोरामा 
नै लेखाइिदएको देिखएको र िनज �ितवादीले 
सोबमोिजम वैदेिशक रोजगारको �यवसायको अनमुित 
�ा� गरकेो नदेिखएबाट िनज �ितवादीउपर अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु �थािपत भइरहेको देिखएकोले 
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी 
स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 

फैसला िमलेकै देिखन आयो । आफूले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु नगरकेोले सफाइ पाउन ु पन� 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीसमेत उपर अिभयोग माग 
दाबीअनसुार वेदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम जनही �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार) �पैया ँज�रवाना र १-६-० (एक वष� छ मिहना) 
कैद सजाय एवम् अिभयोग मागदाबीको हजा�नासिहतको 
िबगो �ितवादीह�बाट जाहेरवालाले भ�रपाउने 
ठह�याई स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७३।१।६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु १२ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-१४५१, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, िसज�ना शमा� िव. नेपाल सरकार

Education consultancy ह�ले 
िव�ाथ�लाई �वदेश वा िवदशेमा रहेको िश�ाको 
अवसरह�, िवक�पह�बार ेजानकारी िदई सही िनण�य 
िलन र िश�ाको योजना बनाउन म�त गन� �यावसाियक 
मू�य मा�यता बोकेका ह��छन् । यसको उ�े�य िश�ा, 
इ�टन�िसप वा तािलमको नाममा रोजगारमा िवदेश 
पठाउने काय� गन� पाउने होइन । कानूनले जनु 
�यवसायीलाई जे काय� गन� अि�तयारी िदइएको ह��छ 
�यही काम गनु�पन� । कानूनी अि�तयारीबािहर वा 
कानूनले ब�देज लगाएको काय� कसैले पिन गन� पाउने 
होइन । िवशेषगरी Educational Consultancy ह�ले 
िश�ण सं�थाह�सगँ स�ब�ध राखी भावी प�ुताको 
भिव�य िनमा�ण गन� अवसर िसज�ना गन� सहजकता�को 
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भूिमका िनवा�ह गनु�पन� िनकायले नै आ�नो भिव�य�ित 
संवेदनशील एवम् िचि�तत भई अ�यौलतामा रहेका 
यवुाह�लाई िश�ाको नाममा वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाई शोषणपूण� अव�था िसज�ना गद�छन् भने य�तो 
काय�लाई अझ ग�भीरतापूण� त�रकाले हेनु�पन� ।

उि�लिखत स�पूण� �माणको मू�याङ्कनबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी िसज�ना शमा�ले इजाजत निलई 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय गरकेो देिखन आएको र िनज 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदिेशक रोजगारमा 
पठाइिदने भनी रकमसमेत िलई वैदेिशक रोजगारमा 
नपठाएको ह�दँा िनज �ितवादी िसज�ना शमा�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरेको दिेखन आएकोले 
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुदार ठहर 
गरी स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१।०९।२१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०६९-WO-१२६०, उ��ेषण, 
अ�णकुमार ख�डवाल  िव. राज� �यायािधकरण, 
काठमाड�समेत 

राज�व �यायािधकरणबाट अ.बं. १७ नं.को 
िनवेदनमा िमित २०६९।५।२९ मा भएको आदेशउपर  
��ततु िनवेदन परेको दिेखएको र �रट िनवेदकले 
उठाएको ��मा राज�व �यायािधकरणको िमित 
२०६८।११।४ मा र िमित २०६८।८।१५ मा भएको 
फैसला पनुरावेदनको रोहमा जाचँ भई फैसला भएको 
र उ� फैसला यस अदालतबाट िमित २०७४।८।२५ 
मा भएको आदेशले अि�तम भइरहेको देिखयो । यस 
अव�थामा ��ततु िनवेदन मागको िवषयमा यस 
अदालतको िनयिमत साधारण अिधकार�े�बाट 

हेरी सिकएको कुरामा �रट �े� �हण गरी असाधारण 
अिधकार�े� �योग गन� मनािसब नदिेखने । 

अतः ��ततु िवषयमा यस अदालतबाट 
फैसला भई अि�तम भइसकेको अव�था देिखदँा अब 
िवचार गरी रहन आव�यक भएन । िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहन पन� नह�दँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम. िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल माघ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-१५३१, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. ओङडा शेपा�

�ितवादीले िज�ला �शासन काया�लय, 
सोलखु�ुबमुा सरकारी स�पि� �यि�गत काय�मा खच� 
गरकेो हो माफ� पाउ ँ भनी गरकेो बयानसमेतबाट यी 
�ितवादीउपरको अिभयोग आरोप दाबी पिु� भई 
यी �ितवादीले सरकारी रकम द�ुपयोग िहनािमना 
गरकेो त�यमा िववाद देिखन आएन । िनज �ितवादी 
ओङङा शेपा�ले खाए मासेको �पैया ँ िफता�  गन� 
समय पाउ ँ भनी स�ुमा अनसु�धानका �ममा 
िज�ला �शासन काया�लयमा बयान गरकेो दिेखए 
तापिन उ� �पैया ँ िफता� गरकेो भ�ने कहीकँतैबाट 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा �ितवादीलाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी ऐ.को ८(४) बमोिजम ४ (चार) मिहना कैद 
सजाय गरकेो हदस�म िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७२।८।२५ को फैसला मनािसब नै देिखने । 

�ितवादीले १,९२,५००।- सरकारी 
रकम �यि�गत �योजनको लािग िहनािमना गरकेो 
देिख�छ । भ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(४) बमोिजमको कसरु भएको अव�थामा िहनािमना 
गरकेो िबगोसमेत जफत गनु�पन� अथा�त् िनजबाट 
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भराउन ु पन�मा सो नगरकेो हदस�म िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७२।८।२५ को फैसला सो 
हदस�म िमलेको मा�न नसिकने ।  

अत: िवशेष अदालत काठमाड�बाट ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम यी 
�ितवादी ओङङा शेपा�लाई ४ मिहना कैद सजाय 
गरकेो िमलेकै दिेखयो । िबगोको हकमा �ितवादीले 
िलए खाएको िबगो दािखल गरकेो िमिसलबाट 
देिखएन । तसथ� िनजले मासेको खाएको िहनािमना 
गरकेो सरकारी िबगो �.१,९२,५००।- समेत िनजबाट 
असलुउपर गरी जफत गनु�पन�मा िबगोको बारमेा 
नबोलेको हदस�म स�ु िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७२।०८।२५ को फैसला निमलेको ह�दँा केही 
उ�टी भई यी �ितवादी ओङङा शेपा�लाई कसरुको 
मा�ाअनसुार ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(४) बमोिजम ४ मिहना कैद र िबगो �.१,९२,५००।- 
समेत िनजबाट असलुउपर गरी नेपाल सरकारको 
नाउमँा जफत दािखल ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल चैत २७ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०६७०, 
उ��ेषण / परमादशे, राजु रावल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदक िमित २०६९।०१।२५ देिख 
गैरहािजर रहेको त�यमा िववाद छैन । िनवेदक 
�वयम् ले िबदा �वीकृत गराई बसेको ह� ँ भनी भ�न 
नसकेको र िबदाको लािग िनवेदन िदएको कुराको 
�माण पिन पेस गन� सकेको देिखदैँन । �रट िनवेदकले 
ज�ुला िवमान�थलमा काय�रत रहदँ ै आएको समयमा 
अ��यािसत �पमा िमित २०६९ साल वैशाख 
मिहनाको पिहलो ह�ादेिख नै सामा�य �वरो आई 

अश� िबरामी परी बेहोस अव�थामा पगेुकोले �थानीय 
कणा�ली अ�चल अ�पतालमा उपचार गदा�गद� रोग प�ा 
नलागी भारत लखनउ ि�थत सामरा अ�पतालमा 
लगेको भनी िजिकर गर े तापिन कणा�ली अ�चल 
अ�पताल, ज�ुलाको िबरामी पजुा�मा कोही कसैको सही 
परकेो नह�दँा िनवेदकको दािबमा स�यता नदेिखएकोले 
कणा�ली अ�चल अ�पतालमा उपचार गरकेो भ�ने 
िनवेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था 
नदिेखने । 

िनवेदक सश� �हरी सेवाको सदा 
िडउटीमा खिटरहन ु पन� �कृितको सेवामा काय�रत 
देिख�छ । यसरी काया�लयमा हािजर ह�न नआई कोही 
कसैलाई कुनै िकिसमको जानकारी नगराई हालस�म 
कुनै िकिसमको स�पक� मा नआई आफूखसुी लामो 
समयस�म काया�लयमा गैरहािजर रहेको ह�दँा यो 
सूचना �कािशत भएको िमितले बाटोको �यादबाहेक 
७ िदनिभ� स�बि�धत काया�लयमा स�पक�  गन� 
आउनहुोला । अ�यथा तपाइउँपर सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० बमोिजम नोकरीबाट हटाउनेतफ�  
आव�यक कारबाही भई जाने बेहोरा सूिचत गरी िमित 
२०६९/०२/१२ गतेको राि��य दैिनक नयाँ पि�कामा 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरकेो काय�समेतबाट 
िनवेदकलाई आरोिपत कसरुमा सफाइको मौका 
�दान नगरी िनण�य भएको भनी िजिकर िलन िम�ने 
देिखएन । फौजी �कृितको सेवा भएर नै िबदा �वीकृत 
गराएर मा� ब�नपुन� �यव�था ग�रएको देिख�छ । लामो 
समयस�म बेखबर बसेकोबाट कारबाही गरकेो सेवाको 
अनशुासनसगँ स�बि�धत िवषयसमेत देिखदँा िवभागीय 
कारबाहीलाई कानूनिवपरीत भ�न िम�ने नदेिखने ।

व�ततुः  कुनै पिन �यि�ले आ�नो पेसासगँ 
स�बि�धत अनशुासन र आचरणको पालना गनु�पन� 
ह��छ । तर ��ततु म�ुामा यी �रट िनवेदकले आ�नो 
कत��य र अनशुासन पालना नगरी लामो समयस�म 
िवनाजानकारी लगातार मिहन�स�म आफूखसुी 
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आ�नो काया�लयमा अनपुि�थत रहेको दिेख�छ । 
यसरी अि�तयार�ा� अिधकारीबाट �चिलत कानूनी 
काय�िविध अवल�बन गरी �रट िनवेदकलाई भिव�यमा 
सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
हटाउने गरी भएको िनण�य र सो  िनण�यलाई सदर 
गरकेो गहृ म��ालयका सिचवबाट भएको िनण�यसमेत 
कानूनस�मत भएकाले �याियक रोहमा अ�यथा 
ग�ररहन ुपन� अव�था नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
सश� �हरी महािनरी�कबाट �रट िनवेदकलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी भएको िमित २०६९।०३।०८ को 
िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर गरकेो नेपाल सरकार, 
गहृ म��ालय (सिचव�तरीय) िमित २०७०।११।०५ 
को िनण�यबाट यी �रट िनवेदकको संिवधान र 
कानून�द� अिधकारमा आघात परकेो नदेिखएकाले 
िनवेदकको �रट िनवेदन मागदाबीबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहन ु पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः  च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल काि�क ६ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-WO-०३२३, उ��ेषण, 
ह�रबहादुर डाँगी िव. खगे��कुमारी िव� डाँगीसमेत

दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट घरले ु
िहसंा म�ुामा िवप�ी सोन ु भ�ने खगे��कुमारी िव� 
डागँीलाई पिहले ब�द ैआई रहेको घर, कोठामा ब�न 
िदन,ु कुटिपट तथा िहसंाज�य काय� नगनु�  भनी यी 
िनवेदकसमेतका नाममा अ�तरकालीन आदेश जारी 
भई सो अ�तरकालीन आदेश काया��वयनको �ममा 
संल�न सं�थाका �ितिनिधह�लाई साव�जिनक 
�थलमा गाली बेइ�जती गरी हातपातसमेत गरकेोले 
यी िनवेदकउपर िज�ला �शासन काया�लय, दाङमा 

साव�जिनक अपराध म�ुा दायर भएपिछ िवप�ी सोन ु
भ�ने खगे��कुमारी िव� डागँी तथा िज�ला �हरी 
काया�लय, दाङ िव�� पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु 
दाङमा िनषेधा�ा म�ुा दायर गरकेोमा सो म�ुा िमित 
२०७१/८/१५ मा खारजे भएको त�यसमेत लकुाई 
िनवेदकले �रट िनवेदन िलई अदालतमा �वेश गरकेो 
देिखने ।

नेपाली सामािजक सं�कार तथा कानूनी 
सरंचनाअनसुार प�रवारको पालनपोषण, रखेदखे 
तथा संर�ण गन� िज�मेवारी घरको मूलीको ह��छ । 
सोहीअनसुार आ�ना बहुारी नाितको पालनपोषण, 
रखेदेख तथा सरं�ण गन� िज�मेवार �यि� �रट 
िनवेदकबाट सो �यवहार नभएकोले बा�य भई 
िवप�ी सोन ुभ�ने खगे��कुमारी िव� डागँीले िज�ला 
�हरी काया�लय, दाङमा िदएको घरले ु िहसंा उजरुी 
तथा पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु दाङमा िदएको 
िनषेधा�ा म�ुासमेत लकुाई �रट िनवेदक सफा हात 
िलएर अदालत �वेश गरकेो नपाइने । 

तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
घरले ु िहसंामा उजरुी िलन पाउने अिधकार िवप�ी 
िज�ला �हरी काया�लयलाई भएकै दिेखई सो 
काया�लयबाट भए गरकेा काम कारबाहीले यी �रट 
िनवेदकको संिवधान र कानून�द� अिधकारमा 
आघात परकेो नदेिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�ररहन ुउिचत र आव�यक  देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
इित संवत् २०७४ साल काि�क ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१६१५, मोही लगत 
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क�ा, ल�मी ल�सालसमेत िव. जयराम दाहाल 
मोही हक कायम ह�न ज�गाधनी र मोहीको 

अ�यो�याि�त स�ब�ध रहेको ह�नपुद�छ । ज�गाधनी र 
मोहीिबचको स�ब�धबाट मा� मोही हकको अिधकार 
िसज�ना ह��छ । ��ततु म�ुामा ज�गाधनी र मोही 
भिनएका �यि�ह�िबच कुत ब�ुने बझुाउनेलगायतका 
अ�य स�ब�ध भए गरकेो देिखदँैन । िव�मान कानूनले 
मोहीलाई ज�गाको पचास �ितशत �वािम�व �थािपत ह�ने 
�यव�था गरकेो छ । कुनै पिन कानूनले भोगब�धक�वाला 
साह�लाई ज�गाधनीको पचास �ितशत ज�गा गमुाउन ु
पन� अव�था िसज�ना गन� अिधकार िदएको पाइदँैन । 
भोगब�धक�वालाले ज�गाधनीलाई िनजको अनमुित 
बेगर िनजको स�पि�को पूण� वा आंिशक �वािम�व 
नै समा�त ह�ने ज�तो ��य� असर पन� गरी कुनै पिन 
कारोबार गन� पिन पाउदैँन । ��ततु म�ुामा ज�गाधनीले 
भोगब�धक�वालालाई मोही प�याउने एवम् कुत 
ब�ुनेस�मको अिधकार िदएको कुनै कागज �माणसमेत 
िदएको दिेखदँैन । भोगब�धक� िलखत पा�रत ह�नअुिघ 
नै मोिहयानी हक �ा�त भएको भ�ने दाबी पिन 
नदेिखने । 

�ोत नै दूिषत छ भने प�रणामले सकारा�मक 
मा�यता पाउन स�दैन । तसथ� वादीले आ�नो सहोदर 
छोरीलाई ज�गा ह�ता�तरण गदा� िफ�डबकु र �े�तामा 
जिनएको मोहीको नाम लेिखएको, कुत ितरी खाइआएको 
भनी ज.ध.�.पजुा�को कैिफयतमा लेिखएको र िफ�डबकु 
एवम् जोताहा अ�थायी िन�साबाट उ� ज�गाको मोही 
देिखएको छ र भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२(क)(ख) अव�थाका हामी दफा २६(१) का मोही भई 
दफा २५(१)(२) समेतको अव�था पार गरकेा यो�य 
मोहीले दफा ३४(१)(२) बमोिजम कुत बझुाएको ह�दँा 
दफा २९ र २९क समेतको आधारमा बाहेक मोहीबाट 
िन�काशन ह�नपुन� होइन भ�ने िजिकरका आधारमा मा� 
�ितवादीह�लाई मोही कायम गन� िम�ने नदेिखने । 

दाबीको ज�गा वादीका िपता नरनाथले 

िव�ण�ुसाद ल�साललाई भोगब�धक�मा िदएको, 
भोगब�धक�मै रहेको समयमा �ितवादीह�ले 
भोगब�धक� िलने साह� आ�नो सहोदर भाइबाट 
उ� ज�गा कमाउन पाएको, सोही आधारमा दाबीको 
ज�गामा �ितवादीह�ले मोही लगत कायम गराएको, 
उ� ज�गा ज�गाधनीले भोगब�धक�बाट आफूले 
िफता� िनखनी िलएको र �यसपिछ आ�नो एकलौटी 
हकभोगमा आएको दाबीको ज�गाबाट �ितवादीह�को 
नाउकँो मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी वादीले िफराद 
िदएको देिखएबाट वादीले आ�नो ज�गामा गैरकानूनी 
�पमा लगत कायम ह�न पगेुको �ितवादी मोहीलाई 
मोहीको �पमा �वीकार नगरी लगत क�ा गराउन 
चाहेको र वादीको उ� िनवेदन दाबी कानूनबमोिजमकै 
रहेको आधारमा दाबीको ज�गाको मोही लगतबाट 
�ितवादीह�को नामको लगत क�ा गन�गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

अतःिववेिचत आधार कारणबाट �ितवादीह� 
एवम् िनजह�का कानून �यवसायीह�बाट पेस ह�न 
आएका उपयु�� निजर एवम् कानूनी िस�ा�त तथा 
यस अदालतबाट भएका पूव�फैसलाह� ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा आकिष�त ह�ने नदेिखएको र �ितवादीह�ले 
उ� ज�गाको मोही लगत कायम ह�ने व�तिुन� कानूनी 
आधारसमेत दखेाउन नसकेको ह�दँा उ� ज�गामा मोही 
जिनएका �ितवादीह�को नाम मोहीको लगतबाट क�ा 
गन� भनी स�ु भूिम सधुार काया�लय, काठमाड�बाट 
२०६९/०४/२१ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।५।१० 
मा भएको फैसला यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
�ितपादन भई ने.का.प.२०३१ अङ्क १ िन.नं.८७१ 
मा �कािशत निजरका आधारमा समेत िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७५ साल फागनु १५ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०१२९, परमादशे, 
देवान�द चौधरी िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम बखा��त 
भएका �रट िनवेदक दवेान�द चौधरीलाई बखा��त गन� 
गरी भएका िनण�यह� बदर गन� गरी र �रट िनवेदकलाई 
पूव�वत् नोकरीमा बहाल गनु�  भनी यस अदालतबाट 
२०६८ सालमा नै उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश 
जारी भएको देिखयो । �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ९६ मा कुनै �ितब�धा�मक वा�यांश रहेको पिन 
देिखन आएन । त�काल �चिलत िनयमावलीबमोिजम 
िनवेदकले पाउने सिुवधालाई पिछ आएको िनयमावली, 
२०७१ को �यव�था लागू ह�ने देिखदँैन । पिहले नै 
सो स�ब�धमा कारबाही चिलरहेको र िनवेदक�ित 
�व�ृ भावना राखी त�काल �चिलत ऐन, कानून, 
िनयमअनसुार ह�नेमा पिछ आएको िनयमावलीको 
आधार िलई भूतलि�त (Retrospective) ह�ने 
गरी पिहले टुङ्गो लािगसकेको कुरालाई पिछ बनेको 
िनयमावलीले �भािवत गन� स�ने देिखदँनै । तसथ� 
�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम बखा��त ग�रएका 
�रट िनवेदकलाई बखा��त ह�ने गरी भएका िनण�यह� 
२०६८ सालमा नै यस अदालतबाट भएको आदशे�ारा 
बदर भएको ि�थितमा पिछ २०७१ सालमा आएको 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १२४(१) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम यी �रट िनवेदकलाई 
बखा��त भएको भिनएको समयको तलब भ�ा िदन 
निम�ने भनी भ�न निम�ने ।

अत: �रट िनवेदक देवान�द चौधरीलाई 
�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम बखा��त गन� 
गरी िवप�ीह�बाट भएको िनण�य यस अदालतबाट 
२०६८ सालमा नै जारी भएको उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएकोमा �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम १२४ को उपिनयम १ को �ितब�धा�मक 

वा�यांशबमोिजम �रट िनवेदकलाई सो अविधको 
सिुवधा िदन निम�ने भ�न िम�ने देिखन आएन । �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ९६ बमोिजम यी �रट 
िनवेदकले सो अविधको सिुवधा पाउने नै देिखन 
आयो । तसथ�, �रट िनवेदकले िमित २०७३/५/२० 
मा रकम कलम उपल�ध गराई पाउ ँभनी �हरी �धान 
काया�लय, लेखा शाखामा िलिखत िनवेदन पेस गरकेो 
स�ब�धमा कानूनबमोिजम िमित २०७३/५/२० को 
उ� िनवेदनमा उिचत िनकासा िदन ु भनी िवप�ीको 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृित थापा 
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पसु १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०६९४, परमादेश, 
मिणराम लािमछाने िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�सालसमेत 

�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम बखा��त 
भएका �रट िनवेदकलाई बखा��त गन� गरी भएका  
िनण�यह� बदर गन� गरी र �रट िनवेदक मिणराम 
लािमछानेलाई पूव�वत् नोकरीमा बहाल गनु�  भनी 
यस अदालतबाट २०६८ सालमा नै उ��ेषणय�ु 
परमादेशको आदेश जारी भएको देिखयो । �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ९६ मा कुनै 
�ितब�धा�मक वा�यांश रहेको पिन देिखन आएन । 
तसथ� �हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम बखा��त 
ग�रएका �रट िनवेदकलाई बखा��त ह�ने गरी भएको 
िनण�य नै बदर भएको ि�थितमा २०७१ सालमा आएको 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १२४(१) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम यी �रट िनवेदकलाई 
बखा��त भएको भिनएको समयको तलब भ�ा िदन 
निम�ने भ�न िम�ने नदिेखने ।

�रट िनवेदक मिणराम लािमछानेलाई �हरी 
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ऐन, २०१२ को दफा ३४ को ख�ड (घ) को �हरी 
फोस�बाट भागेकोसमेतको कसरु गरकेो देिखएकोले िनज 
मिणराम लािमछानेसमेतलाई सोही ऐनको दफा ३४ 
अनसुार १(एक) वष� कैद ह�ने ठहरी िमित २०६१।१।२ 
मा म�यमा�चल �े�ीय �हरी िवशेष अदालत पाटनबाट 
फैसला भएको र सो फैसला सदर ह�ने ठहरी के��ीय 
�हरी िवशेष अदालतबाट िमित २०६३।३।१२ मा 
फैसला भएकोमा उ� फैसलाह� यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०६६।८।९ मा उ��ेषणको 
आदेश जारी भई बदर भएको देिख�छ । यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६६।८।९ मा 
भएको उ� आदेश यसै अदालतको पूण� इजलासबाट 
०६८-NF-०००८ को रोहबाट सदर ह�ने ठहरी 
िमित २०७२।१०।१४ मा फैसला भएको देिख�छ । 
यसरी यस अदालतबाट भएका उि�लिखत आदेश र 
फैसलाले यी �रट िनवेदकलाई �हरी ऐन, २०१२ को 
दफा ३४ को ख�ड (ग), (घ) र (छ) को कसरु गरकेो 
ठहन� गरी भएका फैसला र िनजलाई बखा��त गन� गरी 
भएका िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर भएकोमा 
�रट िनवेदकको नोकरीको अविध �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ११० वा �हरी िनयमावली, २०७१ 
को िनयम १४० बमोिजम टुटेको भ�न िम�ने नदेिखने ।  

अत: मािथ उि�लिखत आधार, कारणबाट 
िविभ�न िनकायबाट �रट िनवेदक मिणराम 
लािमछानेलाई कैद ह�ने ठहन� गरी भएका फैसला एवम् 
बखा��त ह�ने गरी भएका िनण�य बदर गन� गरी यस 
अदालतबाट पूव�आदशे एवम् फैसला भएकोमा ती 
िनकायह�बाट भएका कारबाहीह� शू�यको ि�थितमा 
पगेुकोमा �रट िनवेदकलाई िविभ�न कारबाही भएको 
उ� समयाविधसमेत �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ११० वा �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम १४० बमोिजम ज�मा अविध गणना गदा� गणना 
गनु�पन� नै दिेखन आयो । �य�तै यी �रट िनवेदकलाई 
�हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजम बखा��त गन� 

गरी िवप�ीह�बाट भएको िनण�य यस अदालतबाट 
२०६८ सालमा नै जारी भएको उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रिदएकोमा �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम १२४ को उपिनयम १ को �ितब�धा�मक 
वा�यांशबमोिजम �रट िनवेदकलाई सो अविधको 
सिुवधा िदन निम�ने भ�न िम�ने देिखन आएन । �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ९६ बमोिजम यी �रट 
िनवेदकले सो अविधको सिुवधा पाउने नै देिखन 
आयो । तसथ�, �रट िनवेदकले िमित २०७३/६/१० 
मा तलब, भ�ासिहत सिुवधा उपल�ध गराइपाउ ँ
भनी महानगरीय सश�� �हरी गण, महाराजग�ज, 
काठमाड�मा िलिखत िनवेदन पेस गरकेो स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम िमित २०७३/६/१० को उ� 
िनवेदनको उिचत िनकासा िदन ुभनी िवप�ीको नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृित थापा 
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पसु १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-१४९४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. देवबहादुर धामी

मतृक आइते धामी र �ितवादी देवबहादरु 
धामी सहोदर दाजभुाइ भएको कुरामा कुनै िववाद 
छैन । मतृक र �ितवादीिबच रहेको पूव��रसइवीसमेत 
�यान मान�स�मको देिखदँैन । औषधी उपचार 
गराउने पैसा निदएको कारणले आ�नै भाइको 
�यानै मानु�पन�स�मको इिवलाग रहेको भनी भ�न 
सिकने अव�थासमेत देिखएन । �ितवादीले 
जगंलबाट िवषादी �याएर राखेको िथयो र उ� 
िवषादी मतृकको खानामा िमसायो भ�ने �� उठेको 
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देिख�छ । उ� िवषादी घटना�थलबाट बरामद ह�न 
सकेको छैन । साथै �ितवादीले राखेको भिनएको उ� 
िवषादी मािनसको �यान मन�स�मको िथयो, िथएन वा 
िवषादी नै हो, होइन भ�ने त�य नै यिकन ह�न सकेको 
अव�था छैन । �ितवादीले �यान मान�को लािग उ� 
िवषादी राखेको र खानामा िमसाएको भ�ने दाबी आधार 
�माणको अभावमा  भ�न िम�नेसमेत नदिेखने । 

वादी प�का सा�ी गवाह, घटना�थल 
मचु�ुका, लास जाचँ �कृित मचु�ुका तथा मौकाको 
कागज गन� मािनसह�ले समेत �ितवादी दवेबहादरु 
धामीले नै खानामा िवषादी िमसाई मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो हो भनी िकटानीसाथ भ�नसकेको नभई 
खानामा िवषादी िमसाएको ह�न स�छ भ�ने अनमुान 
र आशङ्काय�ु भनाइ रहेको देिख�छ । �यसकारण 
उपयु�� मािनसह�को भनाइलाई समेत �ितवादीको 
िव��को �माणमा िलन िम�ने नदेिखने ।

मतृक आइते धामीले खाएको खानामा 
�ितवादी देवबहादरु धामीले िवषादी िमसाउदैँ गरकेो 
अव�थामा दे�ने च�मिदद गवाह (eye witness) 
कोही छैन । जाहेरी दरखा�त अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका मािनसह�ले अनमुान र शङ्काको भरमा 
मा� भनेको देिख�छ । अनमुान र शङ्का ज�ता 
आ�मिन� कुरालाई �माणमा िलन िम�दैन । फौजदारी 
म�ुामा दोषी �मािणत गन� भार वादी प�मा िनिहत 
ह�ने र शङ्कारिहत तवरले अिभयोग �मािणत गनु�पन� 
ह��छ । व�ततुः ��ततु म�ुामा अिभयोग दाबी पिु� ह�ने 
व�तिुन� आधार �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको 
अव�था देिखएन । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तलाई 
पिन हामीले �वीकार गरी आएका छ� । यस ि�थितमा 
जाहेरीदेिख सा�ीह�को शंका�पद कथन र अनमुानको 
आधारमा मा� �ितवादी कसरुदार नै ह�न् भनी ठहर गन�  
निम�ने ।

तसथ�, उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 

तथा व�तिुन� �माणको अभावमा केवल शङ्का र 
अनमुानको भरमा �ितवादीलाई दोषी ठहर गन� िम�ने 
नदिेखएबाट पनुरावेदन अदालत िदपायलले �ितवादी 
देवबहादरु धामीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी भएको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: स�ु बझाङ िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी देवबहादरु धामीलाई �यानस�ब�धीको 
१३(२) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरकेो 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी गरी �ितवादीले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठ�याएको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७१/१०/१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर: संजय जैसवाल 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०६८-CI-०७२९ र ०६८-CI-०७६७,  
घर उठाई ज�गा िखचोलासमेत, बेचु म�डल िव. ल�मी 
म�डल र ल�मी म�डल  िव. बेचु म�डल

अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुका, 
गा.िव.स. काया�लयको िसफा�रसप� तथा घर कर 
ितरकेो नगदी रिसदसमेतबाट न.नं. ७ मा रहेको घर र 
घरले चच�को ज�गा �ितवादी बेच ुम�डलकै हक भोगको 
रहेको त�य पिु�ट ह�न आएको अव�थामा न.नं.७ 
मा रहेको घर र घरले चच�को ज�गासमेत �ितवादीले 
िखचोला गरी बनाएको ह�दँा िखचोला ठह�याई पाउ ँ
भ�ने वादी ल�मी म�डलको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

िववािदत िक.नं. ७८ को ज�गामा बनेका 
फूसका घरह� वादी ल�मी म�डलले िमित 
२०६२।७।२९ मा िनजका बाब ुराम ुम�डलबाट हालैको 
बकसप�बाट �ा�त गरकेो कुरालाई िनज पनुरावेदक 
बेच ु म�डलले समेत अ�यथा भ�न नसक� �वीकार ै
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गरकेो देिख�छ । अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकामा 
न.नं. ७ मा फूसका घरह� रहेको र उ� घरह� धेर ै
अिघदिेख यी पनुरावेदक �ितवादीको भोगमा रहेको 
त�य गा.िव.स. काया�लयको िमित २०६२।१२।१४ को 
िसफा�रसप�का साथै िनजले उ� घरह�को घर कर 
ितरकेो नगदी रिसदबाट ख�ुन आएको देिख�छ । न�सा 
मचु�ुकाबाट न.नं. ७ मा यी पनुरावेदक बेच ुम�डलको 
भोगमा फूसका घरह�बाहेक अ�य खाली ज�गासमेत 
रहेको र सो खाली बाकँ� ज�गामा आ�नो हक �वािम�व 
रहेको भनी पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन सो िजिकर 
पिु�ट गन� आिधका�रक र िव�वसनीय �माण पेस 
गन� नसकेको अव�थामा सो न.नं.७ मा भएको घर र 
घरले चच�को ज�गाबाहेक खाली बाकँ� ज�गा वादीको 
नै �वािम�वमा रहे भएको मा�नपुन� ह�न आयो । अतः 
वादीको हक �वािम�वको सािबक िक.नं. ७८ को न.नं. 
७ मा भएको घरले चच�को ज�गाबाहेक खाली बाकँ� 
ज�गामा यी पनुरावेदक �ितवादीले िखचोला गरकेो 
देिखन आएबाट पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर 
ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

स�ु अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकाको 
न.नं. ७ को ०-०-२.७१ ज�गा र सोमा भएको घरको 
स�ब�धमा िक.नं. ७८ को ज�गा वादीको भए पिन 
वादीको िफराद पनु�भ�दा धेर ैअगािडदेिख नै �ितवादी 
बेच ु म�डलले फूसको घर बनाई भोगचलन गरकेो 
ह�दँा उ� न.नं.७ मा भएका घर िखचोला नठह�याई 
ज�गास�म िखचोला ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट वादी दाबीको िक.नं. ७८ को 
ज�गाको पूव�ितरको साधँमा रहेको घर र घरले चच�को 
ज�गाबाहेक खाली बाकँ� ज�गा �ितवादी बेच ुम�डलले 
िखचोला गरकेो ठह�याउन ु पन�मा सो नगरी स�तरी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।९।७ मा भएको 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा सो हदस�म केही उ�टी ह�ने र 

वादीले �ितवादी बेच ुम�डलको क�जामा रहेका न.नं.७ 
मा रहेको घर र घरले चच�को ज�गाबाहेकको खाली 
ज�गास�ममा िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६८।०३।०७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृ: मनुा अिधकारी (ढकाल)
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७५-WH-००८४, 
ब�दी��य�ीकरण, गणेश िव.क.को हकमा जीते�� 
महज�न िव. गृह म��ालयसमेत

िनवेदक गणेश िव.क.लाई िव�तुीय 
(इले��ोिनक) कारोबार ऐन, २०६३ िवपरीत काय� 
गरकेोले भनी िमित २०७५।९।१९ मा प�ाउ गरी 
िनजको साथमा रहेको मोबाइल तथा �यापटपसमेत 
बरामद गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी 
�हरीको �ितवेदनसमेत परकेोमा म�ुा दता� िकताब 
१० नं. डायरीमा म.ुद.नं. ६२० मा म�ुा दता� गरी 
िमित २०७५।०९।२२ गते िनज गणेश िव.क लाई 
�याद थपको लािग स�बि�धत स�कल िमिसल 
कागजातह�सिहत िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
बबरमहल काठमाड�माफ� त काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल काठमाड�मा उपि�थत गराएको र िमित 
२०७५।०९।१९ गतेबाट लागू ह�ने गरी पिहला पटक 
िदन ५ (पाचँ) को �याद थप भएको र २०७५।०९।२४ 
गतेबाट लागू ह�ने गरी दो�ो पटक िदन ५ (पाचँ) को �याद 
थप अनमुित �दान भई अनसु�धान काय�समेत जारी 
रहेको देिख�छ । अनसु�धानको अविधमा िनवेदकबाट 
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बरामद भएका मोबाइल परी�णको लािग पठाउने, घटना 
िववरण कागज गन�लगायतको अनसु�धान काय� गरी 
अनसु�धान अिधकारीको अनसु�धान �ितवेदनसिहत 
स�कल तथा न�कल िमिसल िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, काठमाड�मा पेस भएको देिख�छ । कुनै पिन 
�यि�ले त�काल �चिलत कानूनिवपरीत कामकारबाही 
गरमेा िनज िव�� कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी 
म�ुा दायर ह�ने नै ह��छ । �रट िनवेदक गणेश िव.क. लाई 
कानूनबमोिजम प�ाउ गरी अिधकार�ा� िनकायबाट 
कानूनबमोिजम �याद थप अनमुित िलई अनसु�धान 
�योजनका लािग �हरी िहरासतमा राखी अनसु�धान 
भइरहेको अव�थामा सो थनुालाई गैरकानूनी थनुा भ�न 
िम�ने देिखन नआउने ।

मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १४(६) बमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी बयानसमेतको थप अनसु�धानसमेत गराउने 
�योजनका लािग भनी आधार र कारणसिहत 
पटकपटक अदालतबाट �याद थप गरी अदालतको 
आदेशले िनवेदक �हरी िहरासतमा रहेको अव�थामा 
सो थुनालाई गैरकानूनी थनुा भ�न िम�ने अव�था 
रहेको देिखदैँन । िव�तुीय कारोबार ऐनअ�तग�तको  
म�ुामा अनसु�धान काय� जारी रहेको अव�थामा 
अनसु�धानका लािग अदालतबाट कानूनबमोिजम 
�याद थप भई थनुामा राखेको काय�लाई �व�ृ भावना 
िलई कानूनिवपरीत थुनामा राखेको भ�ने िनवेदनको 
िजिकर मनािसब नदिेखने ।

कुनै पिन �यि�ले �चिलत कानून बिख�लाप 
ह�ने गरी गरकेो काय�का लािग अनसु�धानको 
िज�मेवारी पाएको स�बि�धत �हरी काया�लयबाट 
�य�तो �यि�लाई �काउ गरी म�ुा हेन� अदालतसम� 
उपि�थत गराई म�ुाको थप अनसु�धानका लािग �याद 
थपको अनमुित िलई थनुामा राखेको काय� कसरी 
गैरकानूनी थनुा ह�न गयो सोको पिु� ह�ने कुनै �प� 
आधार िनवेदनमा उ�लेख ह�न सकेको नपाइने ।

यसरी कानूनी अिधकार�ा� िनकायले 
कानूनबमोिजमको अिधकार �योग गरी पालना गनु�पन� 
काय�िविधको पूण� �पले पालना गरी िनवेदकलाई 
िव�तुीय कारोबार ऐनअ�तग�तको म�ुामा अनसु�धानको 
लािग अदालतबाट �याद थप भई थुनामा रािखएको 
अव�थामा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३७ (क) (ख) बमोिजमको गैरकानूनी थनुामा 
रहेको अव�था देिखएन । अत: िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��वती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल पसु २७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०२१५, उ��ेषण 
/ परमादेश, क�याण िसंह ऐरी िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बैतडीसमेत

�रट िनवेदक क�याण िसहं ऐरीले भूिमराज 
दोगडा �ाथिमक िव�ालय �वाली िवटकमको राहत 
िश�क पदमा २०६६।९।३० मा िनयिु� िलई 
िनयिमत �पले अ�यापन गन� काय� ग�ररहेको र 
िमित २०६७।०२।२० को नेपाल सरकार, िश�क 
सेवा आयोगको िनण�यले �थायी अ�यापन अनमुित-
प� २०६७।४।२ गते िलई २०६७।४।३ गते िज�ला 
िश�ा अिधकारीबाट िनयिु�समेत समथ�न गरकेो 
देिख�छ । िज�ला िश�ा अिधकारीलाई िश�ा 
िनयमावलीको िनयम २२ज को १ र २ मा उ�लेख 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार िनयमावलीिवपरीत 
िश�क िनय�ु भएकोमा िनयिु� बदर गन� स�ने  कानूनी 
�यव�था रहे भएकोमा िज�ला िश�ा अिधकारीबाट 
िनयिु� बदर भएको देिखदैँन । ब� २०६७।४।३ 
गते िव�ालयबाट �दान ग�रएको िनयिु�लाई िज�ला 
िश�ा अिधकारीले समथ�न ग�रिदएको दिेख�छ । िमित 
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२०७२।४।१९ र िमित २०७२।९।२१ मा िज�ला 
�शासन काया�लयले कारबाही र कारबाही ताकेताको 
प� िज�ला िश�ा अिधकारीलाई पठाइएको भए तापिन 
िमित २०७२।९।२२ मा िज�ला िश�ा काया�लयबाट 
िव�ालय �यव�थापन सिमितबाटै आव�यक कारबाही 
गनु�  भनी िनद�शन भएबमोिजम िव�ालय �यव�थापन 
सिमितले िमित २०७२।१०।४ मा िनवेदकलाई िश�क 
पदबाट बखा��त गरकेो देिखन आउने ।

यसरी िनवेदक क�यान िसंह ऐरीलाई 
भूिमराज दोगडा �ाथिमक िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको िमित २०७२।१०।४ गतेको िनण�यले 
िश�क पदबाट बरखा�त गरकेो देिख�छ । िव�ालय 
�यव�थापन सिमितलाई िश�क बखा��त तथा पदबाट 
हटाउने स�ब�धमा िश�ा ऐन, २०२८ तथा िश�ा 
िनयमावली, २०५९ ले कुनै कानूनी अिधकार �दान 
गरकेो देिखदँनै । िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ९७ (१०)  
बमोिजमको अिधकार �योग गरी िनजको उ� िनयिु� 
खारजेीका लािग िव�ालय �यव�थापन सिमितलाई 
िनद�शन भएबमोिजम िनवेदकलाई पदम�ु ग�रएको हो 
भनी पेस गरकेो िलिखत जवाफ िजिकर कानूनसङ्गत 
रहेको दिेखएन । यसरी िश�कलाई पदबाट बखा��त 
गन� अिधकार ैनभएको िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
�रट िनवेदक क�याण िसंह ऐरीलाई राहत िश�क 
पदबाट हटाउने गरी गरकेो िमित २०७२।१०।४ को 
िनण�यलाई कानूनस�मत िनण�य मा�न सिकने कुनै 
कानूनी आधारसमेत देिखदैँन ।

अतः िश�क िनयिु� गरकेो िवषयमा कुनै 
कानूनी तथा �ि�यागत �िुट भएमा �य�तो िनयिु� 
बदर गन� अिधकार िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम २२ज र ९७(१०) अनसुार िज�ला िश�ा 
अिधकारीलाई मा� भएको अव�थामा िनवेदकको 
िनयिु� बदर गन� िनण�य िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
गरकेो देिखदँा िमित २०७२।१०।४ को �यव�थापन 

सिमितको �रट िनवेदकलाई िश�क पदबाट बखा��त 
गन� िनण�य �े�ािधकारिवहीन तथा कानूनिवपरीत भए 
गरकेो देिखदँा सो िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने ठहछ�  साथै िनवेदकलाई  िश�क पदमा कामकाज 
गन� िदनकुा साथै िनजले कानूनबमोिजम पाउने तलब 
भ�ालगायतका अ�य सिुवधासमेत िदन ुिदलाउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जनक िसंह बोहरा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २१ गते  रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-MS-००२५, अदालतको अवहेलना, 
शोभाल�मी था�जु िव. दुगा��साद पोखरलेसमेत 

िनवेिदकाको सािबक ख�रद गरकेो ज�गा 
त�कालीन �ी ५ को सरकारले िलएको र पनुः िमित 
२०३१/१२/१४ मा ज�गा िददँा ज.िव.०-०-७ 
कम भएकोउपर िनवेिदकाको यस अदालतमा �रट 
िनवेदन परी �रट नं.६० बाट िमित २०५०।२।७ 
मा अ�चलाधीश काया�लय, लिु�बनीको िमित 
२०४२।५।३ को तथा भूिम �शासन काया�लयको िमित 
२०३२।२।१८ र २०३२।४।२९ को िनण�य उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर गरी सािबक �े�ताबमोिजमको ज�गा 
प�ुयाइिदन ु भ�ने परमादशे जारी भएप�ात् मालपोत 
काया�लय, �प�देहीले ज�गा खोजी गरी ज.िव.०-०-
४ ज�गा उ�मलाल �े�बाट िलई िनवेदकलाई िमित 
२०५०।१०।१८ मा नै थप ग�रिदएकोमा िववाद 
रहेन । नपगु ह�ने ज.िव.०-०-३ ज�गा पाइन भ�ने 
स�ब�धमा िनवेिदकालाई उ� ज�गा उपल�ध गराउने 
स�ब�धमा मालपोत काया�लय, �प�देहीबाट नापी 
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काया�लय, �प�देही तथा पि�मा�चल �े�ीय मे�टेने�स 
नापी काया�लय, पोखरामा समेत पटकपटक प�ाचार 
गरकेो बेहोरा मालपोत काया�लयबाट �ा� दा.खा. 
स�ब�धी िमिसलबाट देिखने ।

िनवेिदकाको नपगु ज�गाको स�ब�धमा 
मालपोत काया�लय, �प�देहीले उ� नापी 
काया�लयह�समेतको राय िलई च.नं.६४८९ बाट 
िमित २०५१।१।१४ मा भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयमा पठाइएको प�मा िनवेिदकाको पा�रत 
िलखतअनसुारको चौह�ीमा दि�ण िक�ला माधरुी 
कुमारी �े� भनेकोमा हाल प�क� बाटो ह�दँा उ� ज�गा 
सोही बाटोमा घसेुको देिख�छ, साव�जिनक बाटोमा 
परकेो ज�गा िक�ा काट गरी िनवेिदकालाई उपल�ध 
गराउन कानूनी अड्चन परकेो ह�दँा कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी िमित २०५०।१०।१८ मा िनण�य भएको 
र माधरुीकुमारीको ज�गाबाट उपल�ध गराउनको 
लािग िनवेिदका र माधरुीकुमारीको ज�गाको िसमाना 
जोिडएको नभई िबचमा साव�जिनक सडक बाटो परी 
वडा न�बर नै फरक भएको र िनवेिदकाले ज�गा ख�रद 
गदा� उि�लिखत चौिक�लासमेत हाल निमलेको, 
िनजका नाम दता�को िक.नं.१३० ज.िव.०-१-१० 
ज�गा भनेकोमा िफ�डमा नाप न�सा गदा� हाल िनजको 
ज�गाधनी �माण पजुा�मा उ�लेख भएभ�दा ज.िव.०-
२-१ बढी िनज िनवेिदका शोभाल�मी था�जकुो भोगमा 
भएको भनी नापी शाखाको रफ �केचबाट दिेखएको 
भनी लेखी पठाएको दिेखने ।

िनवेिदकाको नपगु ज�गा उपल�ध गराउने 
िसलिसलामा �यासरत नरहेको भ�न िमलेन । हाल 
कायम रहेको िस�ाथ� राजमाग�देिख हाट बजारतफ�  
आवतजावत गन� साव�जिनक प�क� सडक बाटोमा 
परी िवप�ी माधरुीकुमारी �े�को म.ुस. गन� िम�लाल 
�े� र िनवेिदकालगायत सो सडक बाटोको िकनाराका 
अ�य ज�गावालह�समेतको ज�गा िफ�डमा कम ह�न ु
�वाभािवक मा�न ु पन� ह��छ । तर ज�गाधनी �माण 
पजुा�मा कम भए पिन िनवेिदकाको ज�गा िफ�डमा भने 
बढी रहेको भ�ने मालपोत काया�लय, �प�दहेीबाट नापी 

काया�लयसमेतको राय परामश�समेत िलई त�कालीन 
भूिम सधुार तथा �यव�था म��ालयलाई लेिखएको 
प�बाट देिखने ।

तसथ� िवप�ीम�येका माधरुीकुमारी 
�े�को ज�गाको िक�ा र िनवेिदकाको ज�गाको 
िक�ा एकआपसमा जोिडएको नभई साव�जिनक 
सडकको वा�रपा�र भई वडा नं. समेत फरक परकेो 
तथा िनवेिदकाको ज�गा ख�रद गदा�का अव�थाको 
चौह�ीसगँ हालको चौिक�ला निमलेका कारण 
िनजबाट िनवेिदकाको नपगु ज�गा प�ुयाइिदन कानूनी 
अड्चन रहेको, िनवेिदकाको नपगु ज.िव.०-०-३ ज�गा 
साव�जिनक सडकमा परकेो दिेखए पिन िज�ला �शासन 
काया�लय तथा मालपोत काया�लयको तफ� बाट खोजी 
गरी थप गरी ज�गाधनी �माण पजुा�बमोिजम प�ुयाइिदन 
�यासरत रहेको देिखएको, �यासरत छ� भनी रहेको र 
िनवेिदकाको सोस�ब�धी िनवेदन �ि�यामा नै रहेको 
भनी �वीकार गरकेो अव�था ह�दँा िवप�ीह�बाट 
अदालतको अवहेलनाज�य काम भएको भ�ने िनवेदन 
र िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत भई बहस ��ततु गनु�  
ह�ने िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकएकोले िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िभम�साद भसुाल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७६ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर केसी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-०२१२, ०७१-CR-०२९२, 
०७१-CR-०३०३, ०७१-CR-०३३३, ०७१-CR-
०३७५, ०७१-CR-०३७६, ०७१-CR-०५१९, 
०७१-CR-०५५९,  र  ०७१-CR-०७२४, ��ाचार, 
देविष� सापकोटा िव. नेपाल सरकार, िव�राज खरले िव. 
नेपाल सरकार, सूय��साद दाहाल िव. नेपाल सरकार 
�िदप�साद लािमछाने िव. नेपाल सरकार, मेघराज 
खनालसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
युगलिकशोर झासमेत, युगलिकशोर झा िव. नेपाल 
सरकार, जयनारायण नािपत िव. नेपाल सरकार र �ी 
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बकस ख�ी िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीह��य देविष� सापकोटा, सूय��साद 

दाहाल र िव�राज पोखरेल मौकामा र िवशेष 
अदालतसम� समेत कसरु�ित पूण�त: इ�कार रहेका 
छन् । अ�य सहअिभय�ुले पिन यी �ितवादीह� 
िव�� ��ाचारको कसरु �थािपत ह�ने र गन� गरी पोल 
गरकेो पिन पाइदँैन । यी तीनै �ितवादीह�ले जाहेरवाला 
संजयकुमार झासगँ पैसा िलन ु भनी अ�ाएको भ�ने 
कथन�ित यी �ितवादीह� इ�कार रहेका छन् । यी 
जाहेरवाला संजयकुमारका मािनस जाली राहदानी 
म�ुाका �ितवादीह� न�दकुमार म�डल र धम��� 
सहनी िव�� काठमाड� िज�ला अदालतमा र यी 
�ितवादीह� काय�रत रहेको काया�लय, अ�यागमन 
िवभागबाट उठान भई दायर भएको म�ुा कारबाहीय�ु 
अव�थामा रहेपिछ उ� र सो म�ुाका �ितवादीसगँ 
उ� िवभागको कुनै ��य� सरोकार रहन जाने अव�था 
नदेिखने । 

�ितवादीह�ले जाहेरवालासगँ उ� बयानको 
लािग �रसवतबापत रकम माग गरकेो, िलएको र िलन 
भनी अ�य �ितवादीह�लाई भनेको र �माणको 
�पमा पेस भएको अिडयो ि�लपमा समेत रहेको 
देिखदँैन । रकम िलई ��ाचार गरकेो भ�ने कसरुमा 
रकम मागेको, ��तािवत गरकेो एवम् िलएको स�ब�धमा 
��य��पमा जोिडएका �माणह� ह�न स�त ज�री 
रहेको दिेखदँा यी �ितवादीह�को िव��मा �य�तो 
कुनै �माणह� पेस ह�न सकेको पाइदैँन । पेस भएको 
अिडयो ि�लपमा यी तीनैजना �ितवादीह�ले रकम 
मागेको संवाद एवम् िलएको ��य ��यसमेत भएको 
पाइदँैन । जाहेरवालाका �यि�ह�ले ��ाचार ज�तो 
ग�भीर कसरुमा अिभयोग लगाउदँा एवम् कसरु कायम 
गदा� ��ट �पमा सबदु �माणह�बाट पिु� ह�नपुन� र 
�य�तो सबदु �माण ��य��पमा ह�न ुर देिखन ुपन� । 
कसैले कुनै �यि�उपर दोष वा अिभयोग लगाउछँ भने 
�यसरी दोष वा अिभयोग लगाउन मा� पया�� ह�दँैन, 
सो कुरा �माणको आधारमा पिु� पिन गनु�पछ�  । यस 
दफाले पिन फौजदारी म�ुामा �ितवादीको कसरु 

�मािणत गनु�पन� भार वादी वा अिभयोग दाबी गन� प�मा 
छाडेको छ । कसरु �मािणत गन� �माणह� िवलकुल 
शङ्कारिहत ह�नपुछ�  । शङ्काको भरमा मा� कसरुदार 
कायम गन� िम�दैन । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी 
देविष� सापकोटा, सूय��साद दाहाल, िव�राज पोखरले 
िव�� कसरुदार हो भनी कुनै पिन �माणबाट प�्ुयाई ं 
नभएको अव�थामा िनजह�लाई दोषी ठह�याउन 
िम�ने अव�था नदिेखने ।

तसथ�ः �ितवादीह� देविष� सापकोटा, 
सूय��साद दाहाल, िव�राज पोखरलेले अिभयोग  
दाबीबमोिजम कसरु गरकेो नदिेखदँा िनजह�का हकमा 
िवशेष अदालतले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१) अ�तग�तको कसरु गरी �. ३०,०००।-
(तीस हजार) घसु िलएको ठह�याई िनजह�लाई सोही 
ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोिजम जनही कैद ३(तीन) 
मिहना र िबगोबमोिजम (तीस हजार) ज�रवाना गन� 
गरकेो फैसला निमलेको ह�दँा सो फैसला उ�टी भई 
�ितवादी पनुरावेदकह� देविष� सापकोटा, सूय��साद 
दाहाल, िव�राज पोखरलेले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने । 

एजे�टले मेनपावर क�पनीमा मािनस मा� 
�याइिदने काम गन� ह��छ । उसले �यि�को पासपोट�, 
फोटो, कागजातह�, के के चािह�छ ? के कित रकमको 
आव�यक पछ�  । क�ता कागज भए िभसा ला�छ ? भ�ने 
कुरा थाहा ह�दँनै । मेनपावरका कुनै पिन स�चालकले 
कुनै पिन एजे�टलाई सबै यथाथ� कुरा बताउदैँनन् र 
सबै कागजात र अिभलेखह� हेन� पिन िददँनैन् । यस 
अव�थामा िज�ला र ठाउठँाउबँाट मािनस पठाउने 
एजे�टले एउटाको राहदानीको फोटो िनकालेर अक� को 
फोटो टासँी अक�  मािनस िवदेश पठाउन स�ने अव�था 
नै ह�न स�दैन । अतः यी �ितवादीह�ले कागजात र 
राहदानी साटफेर गरी िमलाई एउटाको नाममा जारी 
भएको राहदानीको फोटो िनकाली अक� को फोटो टासँी 
�यि�लाई िवदेश पठाउने काय�मा मितयारको �पमा 
सघाई प�ुयाएको भ�ने आधार नै िनराधार भएको 
देिखने ।
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अनसु�धानको �ममा भएको सािबती बयान  
एकातफ�  वारदातको त�यबाटै िव�सनीय ह��न भने 
अक�तफ�  उ� बयानलाई िव�वसनीय र ठोस एवम् 
अ�य �वत�� सबदु �माणबाट समिथ�त एवम् �मािणत 
ह�न सकेको अव�थामा मा� �य�तो सािबती बयानलाई 
कसरु ठहर गन� आधार बनाउन उपय�ु ह��छ । िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट वादी नेपाल सरकारले आ�नो 
अिभयोग दाबी �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम ��य� एवम् �वत�� �माणह�बाट �मािणत 
गन� स�न ुपन�मा सो गन� सकेको नपाइने । 

पनुरावेदक �ितवादीह�लाई अ�य 
�ितवादीह�ले ��ाचार घसु �रसवत िलने काय�मा 
सघाउ प�ुयाएको भनी ��ाचारको मितयारको कसरुमा 
अिभयोजन दायर ग�रएको देिख�छ । तर िनजह�ले 
के क�तो बदिनयतपूण�को भूिमका र काय� गरी सोबाट 
��ाचारज�य कसरु ह�न गएको हो ? भनी �प� �पमा 
अिभयोग दाबी नै िलन सिकएको छैन । ��य� एवम् 
�वत�� �माणको अभावमा केवल अनमुान, आशङ्का 
र अ�दाजको भर एवम् आधारमा िलइएको अिभयोग 
दाबीबाट अिभय�ुलाई कसरुदार ठह�याई सजाय 
िदन ु फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�नकुा साथै शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने ह�दँा 
सोको आधारमा िवशेष अदालतबाट भएको फैसला 
कानूनअन�ुप नदेिखने ।

वैदेिशक रोजगारको लािग मािनस िवदेश 
पठाउने क�पनीको एजे�ट भई काम गन� �यि�को 
क�पनीले िवदशे पठाउन पाएको कोटाबमोिजमको 
काममा जान इ�छा जाहेर गन� �यि� खोजी �याएर 
क�पनीमा स�पक�  गराउने काम मा� हो । वैदेिशक 
रोजगारमा जाने �यि�लाई क�पनीमा लगी भेटाई 
िदएप�ात् बाकँ� स�पूण� काय� र �ि�याह� उ� 
क�पनीका पदािधकारी एवम् वैदेिशक रोजगारका 
पदािधकारीह� �वयम् ले नै पूरा गरी मािनसलाई 
िवदशे पठाउने काम गन� गद�छन् । सो काय�मा एजे�टको 
��य� �पमा कुनै संल�नता भएको र सो दिेखने 
भएमा सोसमेत ��य� एवम् अ�य �वत�� �माणबाट 

देिखन ुर पिु� ह�नपुन�मा सो यी �ितवादीह�को हकमा 
मितयारको कसरु कायम ह�ने गरी कुनै �माण नदेिखदँा 
�ितवादीह� यगुल िकशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन 
थापा र �ी बकस ख�ीलाई िबना कुनै आधार �माण 
जाली राहदानीमा घसु (�रसवत) िलई ��ाचार गन� 
काय�मा सघाउ प�ुयाएको भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

तसथ�ः उपयु�� कारण एवम् िववेचनाको 
आधारमा �ितवादीह� दवेिष� सापकोटा, सूय��साद 
दाहाल, िव�राज पोखरलेलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अ�तग�तको कसरुको 
अिभयोगमा कसरुदार ठह�याई सजाय गन� गरकेो 
र �ितवादीह� यगुल िकशोर झा, मेघराज खनाल, 
जीवन थापा र �ी बकस ख�ीलाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसरु गराउने काय�को 
मितयार भई ऐ ऐनको दफा २२ बमोिजम कसरुदार 
ठह�याई सजाय गन� गरकेो िवशेष अदालतको फैसला 
िमलेको दिेखएन । अतः िनज �ितवादीह�का हकमा 
��ाचारको मितयारको अिभयोगमा कसरु कायम 
गरी सजाय गन� गरकेो िवशेष अदालतको िमित 
२०७१।३।१० को फैसला उ�टी भई िनजह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल असोज १६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६७-CR-००१९, सरकारी कागज 
िकत�, रामिकशोर अ�वाल िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�ले िकत� गरी स�याएको भिनएको 
नाग�रकताको रिज�टरलाई परी�ण गरी �ितवेदन 
गन� िवशेष�समेतबाट परुाना अ�र हटाई नया ँ अ�र 
थपेको देिखएको भनी आ�नो �ितवेदनमा उ�लेख 
गरी लेिखिदएको र यस अदालतमा समेत उपि�थत 
भई बकप� गदा� िववािदत िलखतका ह�ता�रह�लाई 
आधिुनक, वै�ािनक Projection, docucenter 
stereomicroscope ज�ता उपकरणह�को म�तले 
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तलुना�मक �पमा सू�म अ�ययन तथा िव�ेषण गरी 
�ितवेदन तयार पा�रएको हो । धेर ैसमयको अ�तरालमा 
परी�ण गदा� Physical erasure पिन देिख�छ भनी 
आ�नो �ितवेदनलाई �प� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादी रामिकशोर अ�वालले 
नाग�रकता �माणप�को रकेड�अनसुार आ�नो नामको 
नाग�रकता �माणप� पाउ ँभनी िनवेदन िदएको ह� ँभनी 
स�ु अदालतसम� बयान गदा� लेखाएको र वैजनाथ 
साहले उ� िनवेदनको लेखक आफू रहेभएको भनी 
बयान गरतेफ�  हेदा�  िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
आ�ना नाउबँाट नाग�रकताको �माणप� िलने काममा 
�ितवादी रामिकशोर अ�वाल अ�सर रहेको दिेखएको 
र सोबमोिजम नाग�रकता िदलाउन सहयोग गन� काय�मा 
अ�र खकु� स�याउने काममा �ितवादीह� रामिकशोर 
अ�वाल र वैजनाथ साह रहेको भ�ने कुरा उि�लिखत 
�माणह�को मू�याङ्कन र िव�लेषणबाट पिु� भएको 
देिखन आउने । 

�ितवादी वैजनाथ साहको अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको सािबती, कम�चारीह� 
�याम�साद अया�ल र �ा�रका�साद आचाय�ले 
ग�रिदएको िकटानी जाहेरी �ितवेदन एवम् अदालतमा 
ग�रिदएको बकप�, िवशेष�ले िदएको �ितवेदन तथा 
यस अदालतसम� िनजह�ले गरकेो बकप�समेतका 
आधारमा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु अपराध गरकेो ठहर गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादीको 
िमलेमतोमा कसरु भएको पिु� ह�न आएकोले मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको १ नं. िवपरीतको कसरुमा िकत� 
कागजको ९ र ११ नं. को कसरुमा १ वष� कैद र 
�.५०।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०६४।१।२ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६५।१०।२८ को फैसला पनुरावेदक �ितवादी 

रामिकशोर अ�वालको हकमा िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रणबहादरु कटवाल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काि�क १९ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६७-CR-१२५८, वैदिेशक रोजगार, 
िललाबहादुर साक� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीम�येका िललाबहादरु र कृ�णबहादरु 
साक�ले भीमनाथ अिधकारीसमेतका ६ जना पीिडत 
जाहेरवालाह�लाई इराकमा से�य�ुरटी गाड�स�ब�धी 
रोजगारीमा पठाइिदने भनी िमित २०६३।१।५ मा �. 
११,८३,०००।- िलई सत� बोलकबोलसमेत गरकेो 
पाइएको र िमित २०६३।५।३ को जाहेरी दरखा�तलाई 
समथ�न ह�ने गरी पीिडत नारायण काक�ले स�ु 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरबेाट उि�लिखत 
त�य पिु� भएको देिखन आउने ।

जाहेरवालाह� भीमनाथ अिधकारी, नारायण 
काक�, कण�बहादरु तामाङ, पशु�राम व�ती, गोिव�द 
भ� र �ान�साद िसङ्खडासमेत ६ जनाको िबगो 
�. ११,८३,०००।- र �यसको ५०% हजा�नासमेत 
�ितवादीम�येका यी पनुरावेदक िललाबहादरु साक� 
र कृ�णबहादरु साक�बाट ६ जना जाहेरवालालाई 
भागशाि�त लगाई बराबरी भराई िदने, जाहेरवाली 
सिुशलाकुमारी खड्काको िबगो �. १०,००,०००।- र 
�यसको ५०% हजा�नासमेत ज�मा �. १५,००,०००।- 
यी पनुरावेदक िललाबहादरु र ह�मबहादरु साक�बाट 
दामासाहीले �. ७,५०,०००।– का दरले भराइिदने 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
िज�ला अदालत काठमाड�बाट सिुशलाकुमारी 
खड्काको िबगो �. १०,००,०००।- को स�ब�धमा 
दाबी नप�ुने ठह�याई भएको िमित २०६४।१२।५ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी गरी 
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सिुशलाकुमारी खड्काको िबगो हजा�नासमेतमा दाबी 
प�ुने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो िमित 
२०६६।११।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः रणबहादरु कटवाल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७४ साल काि�क १९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CR-०९६०, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. सुशील र�ेमी

वादी प�ले अिभयोग प�मा �ितवादीको 
उमेर १७ वष� भनी अिभयोग प� दायर गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादी सिुशल र�ेमीले अदालतमा 
आई बयान गदा� आफू १५ वष�को भएको भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले पेस गरकेो 
शैि�क यो�यताको �माणप�मा िनजको ज�मिमित 
२०५५।०१।१६ उ�लेख भएको पाइ�छ भने �थानीय   
पि�जकािधकारीबाट जारी भएको िनज �ितवादीको 
ज�मदता� �माणप�मा िनजको ज�मिमित 
२०५४।०१।२० भनी उ�लेख भएको पाइने । 

बाल �याय (काय�िविध) िनयमावली, 
२०६३ को कानूनी �यव�थाअनसुार शैि�क 
यो�यताको �माणप�को ज�मिमितभ�दा �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको ज�मदता� 
�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितले �ाथिमकता 
पाउने ह�दँा सोही आधारमा ज�मिमित यिकन गनु�पन� 
ह�नाले िनजको ज�मिमित २०५४।०१।२० कायम 
ह�न आयो । िनज �ितवादी सिुशल रे�मीको ज�मिमित 
२०५४।०१।२० कायम भएपिछ वारदात िमित 
२०७०।०६।२१ मा िनजको उमेर १६ वष� पूरा भएको 
देिखन आउने ।

बाल �याय (काय�िविध) िनयमावली, २०६३ 

को िनयम १५ मा शैि�क यो�यताको �माणप�को 
ज�मिमितभ�दा �थानीय पि�जकािधकारीले जारी 
गरकेो ज�मदता� �माणप�को ज�मिमितले �ाथिमकता 
पाउने अव�थामा शैि�क यो�यताको �माणप�को 
ज�मिमितको आधारमा उमेर यिकन गरी नाबालक 
कायम गरी ५ वष� कैद सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला केही उ�टी भई १० वष� 
कैद सजाय ह�नेमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४५(४) मा १६ वष� वा १६ वष�भ�दा मािथ 
र १८ वष�भ�दा कम उमेरको �यि�ले कैदको सजाय 
ह�ने कुनै कसरु गरमेा िनजलाई उमेर पगेुको �यि�लाई 
कानूनबमोिजम ह�ने सजायको दईु ितहाई सजाय 
ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र �य�तैगरी 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) 
मा १६ वष� वा सोभ�दा मािथ र १८ वष� वा सोभ�दा 
कम उमेरको बालबािलकाले कुनै कसरुज�य काय� 
गरकेो भए िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई सजाय ह�नेछ 
भ�ने ��ट कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा िनज �ितवादी 
सिुशल र�ेमीको उमेर कसरु गदा�को अव�थामा १६ वष� 
५ मिहना १ िदन भएको ह�नाले िनजलाई उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई अथा�त् ६ वष� ८ 
मिहना कैद ह�ने ठहरी सो हदस�म केही उ�टी भई 
�ितपूित�को स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेकै दिखन आउने ।

अत: उि�लिखत आधार, �माण र 
कारणसमेतबाट �ितवादी सिुशल र�ेमीले ७ वष�क� 
नाबािलका कलैया ३३(क) लाई जबरज�ती करणी 
महलको १ र ३(१) नं. अ�तग�तको कसरु गरकेो ठह�याई 
ऐ. महलको ३(१) नं.बमोिजम  १०(दश) वष� कैद ह�ने र 
ऐ. महलको १० नं.बमोिजम �.५०,०००/- �ितपूित� 
भराइिदने ठह�याएको स�ु बारा िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादी सिुशल र�ेमीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठह�याई पीिडतालाई 
�.५०,०००/- �ितपूित�  भराइिदने गरकेो हदस�म 
सदर गरी सजायको हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
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२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम स�ुले गरकेो कैद 
वष� १० को आधा ५ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादी सिुशल र�ेमीलाई ६ वष� ८ मिहना कैद ह�ने 
ठहरी सो हदस�म केही उ�टी भई �.५०,०००/- 
�ितपूित�  भराइिदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला सो हदस�म सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी
शाखा अिधकृत : िहरा माया अवाल
इित संवत् २०७६ साउन २३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-०९०८, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. मंगलिसं साक� 

�ितवादी मंगलिसं साक�ले पीिडता १६ 
वष�क� बय�क ह�न् भनी भनेको कथनतफ�  िवचार 
गदा� अिभयोग प�साथ पेस ग�रएको भटुानी शरणाथ� 
�या�पमा खडा ग�रएको ब�चाको शारी�रक विृ� 
रकेड�बाट पीिडताको ज�म ई.सं. २१/०५/२००१ 
मा भएको भ�ने दिेखन आएको छ । सो रकेड�बाट 
वारदात िमित २०७०/८/९ मा पीिडताको उमेर १२ 
वष� रहेको देिखन आउछँ । सो रकेड� अ�यथा हो भनी 
�ितवादीले भ�नसकेको अव�था छैन । यस अव�थामा 
�ितवादीको भनाइ कथनले मा� पीिडता प�रवित�त 
नाम ग-८ सो� वष�क� बय�क ह�न् भ�न सिकने अव�था 
देिखन नआउने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 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 
��ट कानूनी �यव�था रहेको ह�नाले ज�म दता� 
अिभलेखबाट पीिडताको उमेर १२ वष� रहेक� भ�ने 
देिखन आएकोले १६ वष�मिुनका बािलकाको हकमा 
सहमितको अथ� नरही कानूनत: जबरज�ती करणी 
(Statutory Rape) ह�ने भएकोले िनज �ितवादीले 

पीिडता ग-८ लाई जबरज�ती करणी गरकेो देिखन 
आउने ।

जबरज�ती करणी महलको ३(क) नं. मा 
"कसैले गभ�वती, अश�, अपाङ्गता भएका वा होस 
ठेगानमा रहेका वा आ�नो संर�ण वा हेरिवचारमा 
रहेका मिहलालाई जबरज�ती करणी गरमेा वा 
जनुसकैु मिहलाउपर सामूिहक �पमा जबरज�ती 
करणी गरमेा यस महलमा लेिखएको सजायमा थप 
पाचँ वष� कैद गनु�पद�छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । पीिडताक� आमा प�रवित�त नाम 
कमलाले जाहेरी दरखा�त िददँा मेरी १२ वष�क� 
स�ुतमनि�थितक� प�रवित�त नाम ग-८ लाई मंगलिसं 
साक�ले जबरज�ती करणी गरकेो भनी जाहेरी 
दरखा�तमा स�ुतमनि�थितको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । नेपाली श�दकोष (स�पादक बालच�� शमा�) 
ले अश� श�दले िनब�ल, कमजोर, िनध�, नस�ने भनी 
अथ� गरकेो पाइ�छ । अश� श�दको अथ� र कानूनी 
�यव�था हेदा� अश� �यि�ले जबरज�ती करणी गदा� 
�ितकार गन� नस�ने ह�दँा थप सजायको �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । पीिडताको मानिसक अव�था ठीक नभएको 
भनी शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । पीिडताको शारी�रक, मानिसक अव�था जाचँ 
गन� िचिक�सक जपकुमार ठाकुरले अदालतमा आई 
बकप� गदा� पीिडताको मानिसक िवकास शारी�रक 
उमेरअनसुार भएको िथएन भ�ने स�म उ�लेख गरकेो 
पाइने ।

वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन गदा� पिन 
िनज पीिडता क�तो िकिसमको अश� वा अपाङ्ग ह�न् 
भनी ��ट �पमा उ�लेख गरकेो पाइदँैन । पीिडताले 
अदालतमा बकप� गदा� ��येक ��नको सझुबझुपूण� 
त�रकाले �वाभािवक उ�र िदएको देिखन आएको 
भ�ने स�ु अदालतको िन�कष� अ�यथा रहेको भ�ने 
िजिकर िलएको देिखदँैन । आ�नो कुरा ��टसगँ 
भ�न स�ने, िहड्ँडुल गन� स�ने यी पीिडता अस� वा 
अपाङ्ग नै ह�न् भनी अ�य व�तिुन� �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको छैन । जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख भएको 
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स�ुतमनि�थितक� भ�ने र मानिसक िवकास, शारी�रक 
उमेरअनसुार नभएको भ�ने परी�ण �ितवेदनको 
आधारमा मा� पीिडता अश� वा अपाङ्ग ह�न् भ�न 
सिकने देिखन नआउने ।

अत: उि�लिखत आधार, �माण र 
कारणह�बाट �ितवादी मंगलिसं साक�लाई जबरज�ती 
करणी महलको ३(२) नं.बमोिजम १०(दश) वष� कैद 
सजाय ह�ने, �ितवादीबाट पीिडतालाई �.२५,०००/-
(पि�चस हजार) मा� �ितपूित� भराइिदने र ऐ. ३(क) 
नं. बमोिजमको थप सजायतफ� को अिभयोग मागदाबी 
नप�ुने ठहर गरकेो स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।१०।२० को फैसला सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७३।३।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी
शाखा अिधकृत : िहरामाया अवाल
इित संवत् २०७६ साल साउन २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-०७४५, जबरज�ती 
करणी, योगनाथ खितवडा िव. नेपाल सरकार

�ितवदी योगनाथ खितवडाउपर पीिडताक� 
आमाले जबरज�ती करणीको उ�ोगतफ�  जाहेरी 
िदएपिछ म�ुाको अनसु�धान जबरज�ती करणीको 
उ�ोगतफ�  भएको पाइ�छ । जबरज�ती करणीको 
उ�ोगमा अनसु�धान गरी अिभयोग लगाउदँा 
भने जबरज�ती करणीको अिभयोग लगाइएको 
पाइ�छ । अिभयोग लगाउदँा के कित कारणले 
जबरज�ती करणीको उ�ोगमा अिभयोग नलगाई 
जबरज�ती करणीमा अिभयोग लगाउन ु परकेो हो 
उ�लेख गरकेो पाइदँैन । जबरज�ती करणी महलको १ 
(ग) नं. मा “योिनमा िलङ्ग केही मा�ामा �वेश भएको 
रहेछ भने पिन जबरज�ती करणी गरकेो मािननेछ” 
भनी कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । व�ततु: कुनै 
पिन अपराधको उ�ोग मा� ह�न ु  र पूण� अपराध ह�न ु
फरक कुरा ह�न् । उ�ोग र अपराधमा कानूनले नै 

घटीबढी सजाय गरकेो पाइ�छ । यसरी हेदा�  ��ततु 
म�ुामा जाहेरी नै जबरज�ती करणीको उ�ोगमा परकेो, 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट पीिडताको योिनमा कुनै 
घाउचोट, रातोपना वा सिु�नएको अव�था नदेिखएको 
र मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले �ितवादीले आ�नो 
िलङ्ग पीिडताको योिनमा छुवाई राखेको भनी कागज 
ग�रिदएको, पीिडताले मौकामा कागज गदा� मेरो कपडा 
खोली र आ�नो क��समेत खोली मेरो स ुगन� ठाउमँा 
आ�नो स ुगन� छुवाई ह�लन था�नभुयो भनी कागज 
ग�रिदएको अव�थामा योिनको बािहरी भागमा िलङ्ग 
छुवाई र बािहर घष�ण ह�न ु �चिलत कानूनबमोिजम 
जबरज�ती करणीको कसरु भएको भ�न सिकने 
अव�था नदेिखदँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर, उप�यायािधव�ाले गनु�भएको बहस िजिकर 
एवम् यस अदालतबाट िमित २०७३।०५।३० मा 
भएको म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गन� आदशेसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी र पीिडता एउटै गाउ ँ िछमेकका 
देिख�छन् । नाबािलका पीिडताले �ितवादीलाई 
हजरुबबुा भनी स�बोधन गरकेो पाइ�छ । एउटै गाउकँो 
हजरुबबुा पन�ले आ�नो नाितनीसरहक� नाबािलकालाई 
सरं�ण गनु�पन�मा िनज पीिडता खेली रहेको अव�थामा 
क��  फुि�कएको ह�नाले लगाइिदन काखमा िलएको 
ह� ँ भनी नाबािलकालाई काखमा िलएको �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीको काय� �वाभािवक भएको 
भए िनजलाई फसाउनको लािग मा� जबरज�ती 
करणीको अिभयोग लगाउन ु पन� कुनै कारण िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखदँनै । �ितवादीले पीिडतालाई 
काखमा राखी आ�नो िलङ्ग पीिडताको योिनमा जोडी 
पीिडतालाई हातले समाई हि�लएको भ�ने िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखदँा �ितवादीको उ� काय� 
जबरज�ती करणीको उ�ोग दिेखन आउने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादी योगनाथ खितवडाले ४ वष�क� नाबािलका 
प�रवित�त नाम क-३ लाई जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरकेो ठह�याई स�ु झापा िज�ला अदालतबाट मलुकु� 
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ऐन, जबरज�ती करणी महलको १, ३(१) र ५ नं. 
िवपरीतको कसरुमा ऐ.५ नं.बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद 
गन� गरी िमित २०७१।०५।२५ मा भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७२।११।११ मा भएको फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी 
शाखा अिधकृत : िहरामाया अवाल
इित संवत् २०७६ साल साउन २३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७१-WO-०५५७, उ��ेषण 
/ परमादेश, सरफारी डगौरा चौधरी िव. �ीमती �रता 
च�दसमेत

िज�ला कैलाली सािबक महादेउली गा.िव.स. 
वडा नं. ९ िक.नं.३१ को ज.िव. १-१८-० ज�गाको 
ज�गाधनी �रता च�द र मोही अगन ुथा� भएको ह�दँा 
मोही नामसारी ग�रपाउ ँ भ�ने अगन ु था�को छोरा 
सरफारी डगौराको भूिम सधुार काया�लय, कैलालीमा 
िमित २०६९।११।१४ मा िनवेदन परकेोमा मोहीका 
नाउमँा १५ िदने इतलायनामा जारी गरी पठाउदँा 
मोही फेला नपरी सूचना टासँ भई आएकोमा तोिकएको 
�यादिभ� मोहीले दाबी िवरोध नजनाएको र िमित 
२०५३।३।२७ गतेका िदन यस काया�लयले िक.नं.३१ 
समेतका िवषयमा मोही लगत क�ास�ब�धी �ि�यागत 
िनण�य ग�रसकेको ह�दँा सोही िवषयमा अक� िनण�य गन� 
आव�यक नभएकोले परुानो िनण�यलाई यथावत् राखी 
मोही नामसारी नह�ने ठहछ�  भनी भूिम सधुार काया�लय, 
कैलालीबाट िमित २०७०।१।२३ मा िनण�य भएप�ात् 
पिहले नै मोही लगत क�ा भएको भ�ने कुरा जानकारी 
पाइसकेपिछ के, कसरी लगत क�ा भयो �याद तामेल 
किहले कसरी र कहा ँ भएको िथयो रीतपूव�क भएको 
हो वा होइन भनी त�कालीन समयमा नै खोजिबन 
गनु�पन�मा सो नगरी भूिम सधुार काया�लयको उ� िमित 
२०७०।१।२३ को िनण�यउपर यी िनवेदक सरफारी 
डगौराको पनुरावेदन अदालत िदपायलमा पनुरावेदन 

परकेोमा सो अदालतबाट मोही नामसारी नह�ने गरी 
भएको भूिम सधुार अिधकारीको िमित २०७०।१।२३ 
को िनण�य सदर ह�ने ठहछ�  भनी िमित २०७०।११।२१ 
मा भएको फैसलाउपर िच� नबझेु यी िनवेदकले 
दोहो�याई पाउमँा िनवेदन िदन ुपन�मा सो कानूनी बाटो 
अवल�बन नगरी असाधारण अिधकार�े� �योग गरी 
�रट िनवेदनमाफ� त अदालतमा �वेश गदा�  सफा हात 
िलई �वेश गरकेो भ�ने दिेखन नआउने ।

िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो िववािदत 
िक.नं. ३१ को ज�गासगैँको कैलाली िज�ला, सािबक 
महादेउली गा.िव.स. (हाल थापापरु) वडा नं. ९ को 
िक.नं. ६१ को ज.िव.१-२-१० ज�गाको स�ब�धमा यी 
िनवेदक र सािबक ज�गाधनी िवनय�वज च�द हालको 
ज�गाधनी ठ�गा�साद डगौराको िबचमा मोहीबापतमा 
�.१,००,०००।– (एक लाख �पैया)ँ िलन ु िदन ु
गरी िमित २०७०।१।२३ मा भूिम सधुार काया�लय, 
कैलालीबाट िमलाप� भई मोही लगत क�ाको िनण�य 
भएको देिखने ।

कैलाली िज�ला, थापापरु गा.िव.स. वडा 
नं.६ सािबक महादेउली गा.िव.स.वडा नं. ९ िथयो 
भ�ने त�य �याद तामेल गदा� सा�ी बसेका �यि� सोही 
वडाको भएको भ�ने कुरा सो �यादको पछािड उ�लेख 
भएको बेहोराबाट �प� देिख�छ । यी िनवेदकले 
िववािदत ज�गाको मोही लगत क�ा भएको क�रब १८ 
वष�प�ात् मा� हाल आएर उ� �यादलाई बे�रतको भनी 
िनण�य बदरको दाबी गरकेो दिेख�छ । भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ ले िनधा�रण गरकेो मोहीले िनवा�ह गनु�पन� 
दािय�व पूरा गर ेमा�ै मोही कायम रहन स�छ । मोहीले 
ज�गा जोतखोत गरी कुतबाली बझुाएको भए कुतबाली 
बझुाएको रिसद पेस गनु�पन�मा सो रिसद पेस गरकेो 
देिखन आउदैँन । िनवेदकले िनवेदनमा आ�ना बाबकुो 
िमित २०४४।२।१० मै म�ृय ु भएको भनी उ�लेख 
गरकेोमा बाबकुो म�ृय ुभएको क�रब २५ वष�पिछ २०६९ 
सालमा मा� मोही नामसारी ग�रपाउ ँभनी भूिम सधुार 
काया�लयमा िनवेदन िदएको देिखएबाट यी िनवेदकले 
िववािदत िक.नं.३१ को ज�गा जोतभोग गरकेा िथएनन् 
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भ�ने ��ट ह��छ । भूिम सधुार काया�लय, कैलालीको 
िमित २०५३।३।२७ को िनण�यबाट िववािदत िक.नं. 
३१ को १-१८-० ज�गामा िनवेदकका बाब ु अगान ु
था�को मोही लगत क�ा भई हक नै समा� भइसकेको 
अव�थामा अिहले आएर ह�दँै नभएको अथा�त् लगत 
क�ा भइसकेको मोही हकको नामसारी ह�ने अव�था 
नरहेकोले िनवेदकको िनवेदन माग दाबीसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�ः उि�लिखत आधार कारणह� 
समेतबाट भूिम सधुार काया�लय, कैलालीले 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ तथा िनयमबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी गाउ ँ सज�िमन गदा�समेत मोही 
अगन ु था�को म�ृय ु भई ज�गा नजोतेको र िनजका 
हकदार नातेदारह�समेतले ज�गा नजोती मोही फेला 
नपरकेो तथा कानूनबमोिजम कुतबाली ितर ेबझुाएको 
रिसदसमेत पेस नगरकेो भ�नेसमेतको गाउ ँ सज�िमन 
भई आएपिछ मोहीले आ�नो दािय�व िनवा�ह नगरकेो 
आधार कारणसमेतलाई िवचार गरी भूिम सधुार 
काया�लय, कैलालीबाट िमित २०५३।३।२७ गते 
िववािदत िक.नं. ३१ को ज�गाको मोही लगत क�ा 
ह�ने गरी गरकेो िनण�य र सो िनण�यका आधारमा उ� 
ज�गाको मोही नामसारी नह�ने गरी िमित २०७०।१।२३ 
मा भएको िनण�य कानूनबमोिजम नै रहेको ह�दँा 
मागबमोिजम �रट जारी ह�ने अव�था नदेिखएबाट 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई र माधव 
भ�डारी
इित संवत् २०७६ साल साउन २० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७४-RC-०११८, कत��य �यान 
र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. तारा 
बुढाथोक�मगर 

घा जाचँ केस फाराम, शव परी�ण �ितवेदन 
एवम् लास जाचँ मचु�ुकासमेतका िमिसल सलं�न 
मािथ िववेचना ग�रएका आधार �माण एवम् ८६ 
वष�को व�ृले �ितवादी तारा बढुाथोक� मगरउपर �यसै 
आरोप लगाउन ुपन� कुनै कारण नदेिखएको अव�था र 
क�पना बढुालाई फोन गरी मेहर िसंह बढुा र िनजको 
�ीमती घाइते भएको भनी बताउने �ितवादी तारा 
बढुाथोक� िछमेकमा घटना घट्दा आफू सो �थानमा 
नगएको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� �ितवादी तारा 
बढुाथोक�ले मेहर िसंह बढुा र िनजको �ीमती मिनकला 
बढुालाई दाउराले �हार गरी घाइते बनाएको र िनजह� 
सोही चोटको कारण बेहोस भएप�ात् मिनकला बढुाको 
नाकको बलुाक� र कानमा लगाएका माडवारीसमेत 
लटुी ल�नकुो साथै िनजले �हार गरकेो चोटको कारण 
थला परी ऐनका �यादिभ� मेहर िसंह बढुाको म�ृय ु
भएको त�य पिु� ह�न आउने । 

अतः �ितवादी तारा बढुाथोक� मगरलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ नं. को 
देहाय (३) को कसरुमा सोही नं.बमोिजम र चोरीको 
महलको १ र ४ नं. अनसुारको कसरुमा ऐ. को १४(२) 
बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु पा�पा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला मनािसब नै देिखने ।

तसथ� स�ु पा�पा िज�ला अदालतबाट 
��यथ� �ितवादी तारा बढुाथोक� मगरलाई अिभयोग 
दाबीको कसरु गरकेो ठह�याई दाबीअनसुार सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला सदर गरकेो िमित 
२०७०।६।१४ को पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई 
दाबीअनसुार मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरकेोमा हाल 
�चिलत कानून, मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने 
छैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखएकाले ��ततु 
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म�ुामा �ितवादीलाई सव��व गनु�  नपन� । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चैत २६ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी बमकुमार �े� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७०-CR-१२२९, ०७०-CR-
१२३९, ०७०-CR-१२७०, ०७०-CR-१२९०, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक, गगन धामीसमेत िव. 
नेपाल सरकार, शमशेर शाह िव. नेपाल सरकार, सागर 
लामासमेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. 
राकेश हमाल

िमिसल संल�न कारागार काया�लय, धनगढी 
कैलालीको च.नं. १९६ िमित २०७५।०४।२७ को 
पेसीको जानकारी िदने िवषयको जानकारी प�मा 
सागर लामा यस कारागारको अिभलेखअनसुार  
िनजले िमित २०७१।०६।१९ गते राित ११:३० 
बजे यस कारागारको बी �लकमा झिु�डएर आ�मह�या 
गरकेो भनी उ� प�को कैिफयतमा उ�लेख भएको 
देिखएबाट म�ृय ु भइसकेको भ�ने देिखयो । �चिलत 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७५ को दफा 
१५८ मा सजाय पाएको �यि�को म�ृय ुभएमा सजाय 
िमनाहा ह�ने र म�ृय ुह�दँाका बखतस�म काया��वयन ह�न 
बाकँ� रहेको स�पूण� कैद सजाय वा ज�रवाना �वतः 
िमनाहा ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । सो 
�यव�थाअनसुार अपराधीको म�ृय ुसगँसगैँ अपराधको 
समेत िनजको हकमा कुनै अि�त�व नरा�ने भएबाट 
िनजको हकमा अ� कुराको िवचार ग�ररा�न ु पन� 
देिखदँैन । �यसकारण म�ृय ुभइसकेका सागर लामाको 
हकमा आरोिपत कसरुमा अदालतमा समेत िनज 
सािबत भएबाट आरोिपत कसरुस�म कायम ह�ने ।

�चिलत मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४५(४) अनसुार १६ वष�देिख १८ स�मका 
नाबालकलाई उमेर पगेुकालाई ह�ने सजायको २/३(दईु 
ितहाई) सजाय ह�ने �यव�था दिेखएबाट  कसरु गदा�को 
अव�थामा १८ वष�भ�दा मिुन भएका �ितवादी 

राज ु �े�ी भ�ने गणेश कोलीलाई ८ वष� कैद र �. 
६६.६६६।- ज�रवाना ह�ने र पीिडतलाई �.२०००।- 
�ितपूित�समेत िनजबाट भराई िदन ु पन�समेत 
देिखयो । यसरी मािथ उ�लेख भई िववेचनासमेत 
भएको आधार एवम् �माणबाट �ितवादी सागर लामा 
र राज ु �े�ी भ�ने गणेश कोलीको हकमा पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट भएको इ�साफ िमलेकै देिखदँा 
मनािसब नै देिखने ।

अपहरण तथा शरीर ब�धकको वारदात 
अिधकांश समूहमा ग�रने संगिठत �कृितको अपराध 
हो । यसमा सलं�न सबैको एकैखाले भूिमका 
रहदँैन । आआ�नो भूिमका सबैले िनवा�ह गरी योजना 
मतुािबकको काम स�प�न ग�र�छ । यसै स�दभ�मा 
कसैले अपहरण गनु�पन� बालकको यिकन गनु�पन�, कसैले 
लगेर रा�ने ज�ता आ-आ�नो भूिमका िनवा�ह गरकेा 
ह��छन् । सोही �ममा यी �ितवादीह� गगन धामी, 
किपल िव�, जवारीलाल ितवारीसमेतले नाबालक 
शभु�ताप राणाको अपहरण गन� काय�मा योजनाकार 
र षड्य�� गरी द�ु�साहन गरकेो त�य मािथ उ�लेख 
भएको आधार, कारण र �माणले �मािणत भएको 
सजायको हकमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
अपहरण वा शरीर ब�धकस�ब�धी कसरुस�ब�धीको 
प�र�छेदको दफा २१५ मा द�ु�साहन िदने वा 
आदशे िदने वा उ�ोग गन� वा षड्य�� गन� �यि� वा 
मितयारलाई म�ुय कसरुदारलाई भएसरह सजाय ह�ने 
भ�ने �यव�था भएबाट अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको ४ नं. अन�ुप �ितवादीह�ले कसरु गनु�  अगावै 
कसरु गन� िविभ�न होटल र �थानमा बसी अपहरण गन� 
िफरौती माग गन� कुरामा सहमित िदने काय� गरकेो पिु� 
भएको अव�थामा अपराधमा िनजह�को संल�नता 
द�ु�साहन गन� �कारको रहेकोले �ितवादीह� गगन 
धामी, किपल िव�, जवारीलाल ितवारीलाई ऐ. ४ 
नं.बमोिजम ७ वष� कैद, ऐ. ७ नं. ले २ र ऐ. ९ नं. 
ले २ वष� गरी जनही ११ वष� कैद र �.५०,०००।– 
ज�रवाना र ऐ. को १२ नं.ले �ितवादीबाट पीिडतलाई 
जनही �.१,५००।– �ितपूित�समेत भराई पाउने 
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ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको  फैसला मनािसब नै 
देिखएबाट  �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
सो फैसला  प�रवत�न ह�न स�ने देिखएन । �यसकारण 
पनुरावेदन अदालतबाट िनजह�को हकमा भएको 
इ�साफ अ�यथा भ�न िमलेन, मनािसब नै देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी श�शेर शाह तथा �ान ु
िसंहको  हकमा हेदा� िनजसमेत �.गगन धामी, �.किपल 
िव�, जवारीलाल ितवारीकै समान अपहरण काय�मा 
संल�न मािनस ह�न् भ�ने कुरा िमिसलबाट देिखएको, 
उि�लिखत �. गगन धामीसमेतको पनुरावेदनमा 
बोिलएको आधार कारणबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी�य श�शेर िसंह र �ान ु िसंहउपर अिभयोग 
दाबी अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ४ नं. 
अन�ुप यी �ितवादीह�ले कसरु गन� अगावै कसरु गन� 
िविभ�न होटल र �थानमा बसी अपहरण गन� िफरौती 
माग गन� कुरामा सहमित िदने काय� गरकेो पिु� भएको 
अव�थामा अपराधमा िनजह�को संल�नता द�ु�साहन 
गन� �कारको रहेको पिु� भएको देिख�छ । िनजह�उपर 
ऐ. ४ नं. को कसरु दाबी िलएको र िनजह� िव�� 
९ नं. को थप सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी नप�ुने र 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ४ र ७ 
नं.को बमोिजम ९ वष� कैद र ५०,०००।– ज�रवाना ह�ने 
र िनजबाट १०००।- �ितपूित�  पीिडतलाई भराइिदने 
ठह�याई स�ु िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । सो फैसलामा �ितवादीह� श�सेर शाह र 
�ान ु िसहंलाई ऐ. ९ नं.बमोिजम सजाय नगरकेोउपर 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन नपरी सो फैसलामा 
िच� बझुाई बसेको कारणबाट उ� फैसला पनुरावेदन 
अदालतबाट सदर भएको देिख�छ । िनजह�को हकमा 
स�ुबाट भएको फैसला पनुरावेदन तहबाट सदर 
भएको अव�था एकातफ�  छ भने अक�तफ�  कसरुदार 
ठहरी सोअन�ुप कैद भ�ुान गरी �ान ुिसहं गइसकेको 
देिखएको प�र�े�यमा अ�यथा गन� �यायोिचत नह�ने 
देिखएबाट पनुरावेदन अदालतको फैसला िनजह�को 
हकमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी राकेश हमालले �हरीसम� 
घटनास�ब�धी केही त�यलाई स�म �वीकारकेो 
देिख�छ । तर िनजको सो भनाइ सहअिभय�ुह�को 
बयानलगायत अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त भई 
पिु� भएको देिखदँैन । सह�ितवादीले �ितवादीलाई 
पोल गरी लेखाएकोसमेत पाइदँनै । घटनाप�ात् 
देखापरकेो घटना�मका आधारमा ग�रएको 
शङ्काकै आधारले मा� �ितवादीलाई कसरुदार 
ठह�याउदँा फौजदारी �याय िस�ा�तको �ितकूल ह�ने 
ह��छ । फौजदारी �यायको िस�ा�तअनसुार शङ्काको 
सिुवधा अिभय�ुकै प�मा रहने भएकाले िव�ासयो�य 
�माणको अभावमा शङ्काको आधारले मा� �ितवादी 
राकेश हमाललाई कसरुदार ठह�याउदँा �यायोिचत 
ह�ने नदेिखदँा �ितवादी राकेश हमाललाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर तथा समान हैिसयतका �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको फैसला िमलेन भ�ने 
कानून �यवसायीको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
�ितवादी राकेश हमालका हकमा स�ु फैसला उ�टी 
गरी िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको इ�साफसमेत 
मनािसब देिखने ।

अत: उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र कानूनी �ावधानसमेतको आधारमा स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।७।२० मा भएको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीम�येका राकेश 
हमालले आरोिपत कसरुको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने, �ितवादीम�येका गगन धामी, किपल िव� र 
जवारीलाल ितवारीलाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ४ नं., ७ नं. र ९ नं. 
बमोिजम �मशः ७ वष�, २ वष� र २ वष� गरी ज�मा 
११ वष� जनही कैद सजाय र जनही �.५०,०००।- 
ज�रवानासमेत ह�ने र �ितवादीह� सागर लामा, राज ु
�े�ी भ�ने गणेश कोली, श�शेर शाह र �ान ु िसहंको 
हकमा स�ु इ�साफ सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
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अदालत िदपायलबाट िमित २०७०।७।१३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर: संजय जैसवाल 
इित संवत् २०७६ साल असार ५ गते रोज ५ शभुम् ।

एक �यायाधीशको इजलास

मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, ०७४-WO-०४०५, 
उ��ेषण, रामि�त�साद गु�ासमेत िव. अिनताकुमार 
गु�ासमेत 

िनवेदकह�ले पसा� िज�ला अदालतबाट 
भएको आदशेउपर कानूनी �ि�या र िविधअनसुार उ�च 
अदालत जनकपरु अ�थायी इजलास वीरग�जमा १७ 
नं. िनवेदन गरी सो स�ब�धमा आदेश भएपिछ म�ुाको 
िवषयव�तकुो अि�तम िन�पण नह�दैँ साधारण कानूनी 
�ि�याबाट �माणको परी�ण गरी �याय िन�पणको 
काय� बाकँ� रहेको अव�थामा असाधारण उपचारको 
माग� खोजी गद� िनवेदकह� यस अदालतसम� �वेश 
गरकेो देिखयो । त�लो तहको अदालतमा हाडनाता 
करणी, अशं दता�, माना चामल, घरले ु िहंसासमेत 
म�ुाह� दायर भई कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको 
त�य िनवेदनबाट दिेख�छ । कारबाहीको �ि�यामा 
िच� नबझुी एक तह िनवेदन गरी उ�च अदालतबाट 
अ.बं. १७ नं को �ि�या टंुगो लािगसकेपिछ साधारण 
�ि�याबाट म�ुाको कारबाही अगािड बढाएर �याियक 
उपचार खो�ने स�ब�धमा धैय�ता नराखी सोउपर 
वैकि�पक उपचार नभएको भ�ने मागदाबी िलई यस 
अदालतमा असाधारण �े�ािधकारको माग गरी �याियक 
उपचारको �ि�यामा आउनलुाई कानूनसङ्गत र 
मनािसब मा�न निम�ने । 

मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेका 
म�ुाह�मा साधारण �े�ािधकार �हण गरी �याय र 
कानूनको रोहमा इ�साफ गन� स�बि�धत अदालतह� 
�वत�� रहेका ह��छन् । �य�तो अदालतबाट भएका 
फैसला र आदेशह� पनुरावेदनकै �ि�याबाट मािथ�लो 

अदालतबाट �याियक िन�पण गन� कानूनसङ्गत 
माग� रहेको अव�थालाई बेवा�ता गद� �रट �े�मा 
�वेश गरेको िनवेदकह�को �याियक उपचार खो�ने 
उपाय �वाभािवक र कानूनसङ्गत रहेको नदेिखदँा 
यस अदालतबाट असाधारण �े�ािधकार �हण गररे 
कारबाही �ि�यामा �वेश गनु�  आफँैमा  औिच�यपूण� 
मा�ने अव�था नरहने ।

िनवेदकह�ले पसा� िज�ला अदालतबाट 
िनवेदकह�बाट �.१००००।– �पैया ँ संर�णा�मक 
आदशेबमोिजम भरण पोषणको लािग अिनताकुमारी 
ग�ुासमेतलाई भराइिदने गरी भएको आदेशउपर उ�च 
अदालत जनकपरु अ�थायी इजलास वीरग�जमा 
१७ नं िनवेदन परी कारबाही सिकएपिछ पनु: सोही 
िवषयलाई आधार बनाई यस अदालतको असाधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त �वेश गरकेो देिखदँा िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम पसा� िज�ला अदालतसम� कारबाही य�ु 
अव�थामा रहेका म�ुाह�मा कानूनबमोिजम कारबाही 
िकनारा ह�ने र सोउपर पनुरावेदक�य �े�ािधकारसमेत 
मौजदुा रहेको अव�था दिेख�छ । नाता स�ब�ध, 
भरणपोषण भराउने स�ब�धका िववादह� �माणको 
िववेचना गरी साधारण �े�ािधकारबाट उिचत उपचार 
�ा� ह�ने िव�मानता रहेको देिखदँा �रट िनवेदनबाट 
नाता स�ब�धको िववादको िन�पण नह�ने र स�ु 
अदालतबाटै नाता स�ब�धसमेतका िवषयमा िनण�य 
ह�ने अव�था रहेको ह�दँा ��ततु िनवेदनको िवषयिभ� 
�वेश गरी कारबाही र सनुवुाइ गनु�पन� नदेिखएको ह�दँा 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४७ को िनयम ४६ 
बमोिजम िवप�ीह�का नाममा कारण देखाउ आदेश 
जारी गनु�  नपन� ।

तसथ�, उि�लिखत आधार एवम् 
कारणह�बाट यी िनवेदकह�को �रट िनवेदन दता� नै 
ह�न नस�ने अव�था देिखदँा अ�य कुराह�तफ�  िवचार 
गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु १८ गते रोज ३ शभुम् ।


