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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-१३७०, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. िदनेशच�� िड.सी.

�ितवादीले जाहेरवालीलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउने भनी �लोभनमा पारी रकम 
िलएको होइन भनी िलएको िजिकरलाई �माण ऐनको 
दफा २५ को �यव�थाअनसुार पिु� गन� त�यय�ु 
�माण गजुान� सकेको देिखएन । �ितवादी िव��मा 
परकेो िकटानी जाहेरी �यहोरालाई जाहेरवालीको 
बकप�ले समिथ�त गरकेो र िमित २०६९।९।२२ मा 
भएको िलखतसमेतबाट �ितवादीले जाहेरवालीलाई 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने भनी �लोभनमा पारी 
जाहेरवालीबाट �.५०,०००।- िलएको भ�ने नै दिेखन 
आउने । 

नेपाल एस.िव.आई. ब�कबाट �.५०,०००।- 
रकम �ितवादीको खातामा ज�मा भएको िमिसलसंल�न 
भौचरबाट देिखए पिन सो रकम जाहेरवालीले ज�मा 
गरकेो नदिेखई सूय��साद खितवडाले ज�मा गरकेो 
भ�ने देिखएको र सो त�यलाई जाहेरवालीले �वीकार 
गरकेो अव�था दिेख�छ । �ितवादीका खातामा 
रकम ज�मा ग�रिदने �यि� सूय��साद खितवडालाई 
सावँा �याजसिहत स�पूण� रकम भ�ुानी गरी सकेक� 
भनी जाहेरवालीले बकप�मा लेखाएको पाइ�छ । तर 
�ितवादीको खातामा रकम ज�मा ग�रिदने भिनएका 
सूय��साद खितवडाले सो रकम जाहेरवालीले 
�ितवादीको खातामा ज�मा गन� लगाएको भनी मौकामा 
तथा अदालतमा उपि�थत भई उ�लेख गरकेोसमेत 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन आएन । अ�य 

�यि�बाट �ितवादीलाई �ा� ह�न आएको रकमलाई 
जाहेरवालीकै रकम हो भ�ने यिु�सङ्गत �माण 
जाहेरवालीले पेस गरी �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा 
जाहेरी दरखा�त र अिभयोग दाबीकै आधारमा उ� 
रकमसमेत �ितवादीले जाहेरवालीबाट िलए खाएको 
भनी िबगो कायम गन� िम�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणसमेतबाट �ितवादी िदनेशच�� िड.सी. ले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को  दफा १० र ४३ को 
कसरु गरकेो ठहर गरी िनजलाई ऐ. दफा ४३ बमोिजम 
१ (एक) वष� ६(छ) मिहना कैद ह�ने ठहर गरी िनजले 
जाहेरवालीबाट �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
मा� िलएको देिखदँा सो �.५०,०००।- र सोको ५० 
(पचास) �ितशतले ह�ने रकम �.२५,०००।- (प�चीस 
हजार �पैया)ँसमेत गरी ज�मा �.७५,०००।-  (पचह�र 
हजार �पैया)ँ हजा�नाबापत �ितवादी िदनेशच�� 
िड.सी. बाट जाहेरवाली शारदा िघिमरलेे भरी पाउने 
ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७०।३।२३  मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।                                    

२
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-CR-०६११, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. रािधका प�त (िघिमरे)

�याियक िनकायसम� उपि�थत भई 
जाहेरवाली र पीिडत �वयम् ले �ितवादीलाई रकम िदई 
िनजले ग�रिदएको िलखत लेनदनेमा� रही वैदेिशक 
रोजगारका लािग नभएको भनी �प� �पमा खलुाई 
िदएको अव�थामा �ितवादीले जाहेरवालीबाट वैदेिशक 
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रोजगारीकै लािग रकम िलएको भनी अथ� गन� िमलेन । 
�ितवादीउपरको कसरु पिु� गन� यिु�य�ु र व�तिुन� 
�माण वादी प�ले गजुान� सकेकोसमेत पाइदैँन । 
जाहेरवाली र �ितवादीबीच लेनदने �यवहार रहे भएको 
भ�नेस�म त�यलाई जाहेरवाली र पीिडतले बकप�मा 
�वीकार गरी सो लेनदेन रकमसमेत सबै िफता� 
पाइसकेको भनी खलुाएको अव�थामा �ितवादीलाई 
अिभयोगदाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् 
�माणसमेतबाट �ितवादी रािधका प�त (िघिमर)े लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७१।१०।५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-१४७०, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक, नेपाल सरकार िव. मुना लावुङ्गसमेत

�ितवादी मनुा लाबङ्ुगसमेतका 
�ितवादीह�को िमलेमतो र मत स�लाहमा पीिडतलाई 
अपहरण गरी शरीर ब�धकसमेत बनाएको ह�दँा 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी जाहेरी परकेो भए पिन जाहेरी 
�यहोरालाई नै खि�डत ह�ने गरी जाहेरवालाले बकप� 
गरी �ितवादीह�ले अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
बनाउने कसरु गरकेो होइन छैन भनी लेखाएको, 
पीिडतले बकप� गरी �ितवादीह�ले अपहरण गरकेा 
होइनन् भनी खलुाई िदएको, पीिडतलाई उ�ार गन� 

होटलवाला पूण�कुमार स�ुबाले �ितवादी यिुवन र 
राजले पीिडतलाई मेरो िज�मा लगाई गएका िनजह�ले 
पीिडतलाई अपहरण गरकेा होइनन् भनी बकप� 
गरी िदएकासमेतका िमसल संल�न �माणह�बाट 
�ितवादीह�को कसरु व�तिुन� �पमा पिु� ह�न 
आएको नपाइने । 

जाहेरी दरखा�तलाई जाहेरवालाले 
अदालतमा उपि�थत भई पिु� नगरसे�म वा अ�य ठोस 
�माण वा प�रि�थितज�य �माणबाट पिु� नगरसे�म 
�य�तो जाहेरी दरखा�त घटनाको जानकारीस�म मा� 
ह��छ । �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानलाई ठोस र त�यय�ु �माणह�बाट पिु� गन� 
नसकेको अव�थामा �य�तो बयानलाई �ा� �माण 
मा�न िम�दैन । फौजदारी म�ुामा कसरुदार �मािणत 
गन� भार वादी प�को ह��छ । ठोस र शङ्कारिहत 
तवरबाट कसरु �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा 
जाहेरी दरखा�त र अिभयोगप�कै आधारमामा� 
�ितवादीह�लाई दोषी ठहर गन� फौजदारी �यायको 
मा�यता�ितकूल ह�न जा�छ भने शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने । 

जाहेरी दरखा�त नै शङ्काको भरमा िदएको 
भ�ने जाहेरवालाको बकप�, झापामा सानीमाकोमा 
जानलाई �ितवादी मनुाको साथमा गएक� र 
िनजह�ले अपहरण गरकेा होइनन् भ�ने पीिडतको 
बकप�, �ितवादीह�को अदालतसम�को कसरुमा 
इ�कार रही गरकेो बयान, होटलवाला पूण�कुमारको 
बकप�, �ितवादीह�का सा�ीह�को बकप�समेतका 
�माणह�बाट �ितवादीह�ले पीिडतलाई अपहरण 
गरी शरीर ब�धक बनाउनेसमेतको कसरु गरकेो भ�ने 
नदिेखदँा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
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अ�यथा भ�न निम�ने । 
तसथ� मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणह�को 

आधारमा �ितवादी मनकुादेवी खड्काको हकमा स�ुको 
फैसलालाई सदर गरी एवम् �ितवादीह� मनुा लाबङ्ुग, 
यिुवन स�ुबा र राज िल�बकुो हकमा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १ नं.समेतको कसरुमा ऐ. ३ नं. बमोिजम ७ 
वष�, ऐ. ९ नं. बमोिजम थप २ वष� र ऐ. ७ नं. बमोिजम 
थप २ वष� गरी ज�मा ११ वष� कैद र �. ५०,०००। 
ज�रवाना तथा पीिडतलाई �ितवादीह�बाट जनही �. 
५,०००। �ितपूित� भराई िदने गरी भएको ता�लेजङु 
िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।९ को फैसलालाई 
उ�टी गरी �ितवादीह� मनुा लाबङ्ुग, यिुवन स�ुबा र 
राज िल�बलुाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७०।९।१६ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०६९८, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. काले के.एम

जबरज�ती करणीको कसरु ह�नका लािग 
योिनमा िलङ्गको �वेश भएको िव�मानता ह�नपुन� 
र जबरज�ती करणीको कसरु ह�नका लािग योिनमा 
केही मा� भए पिन िलङ्ग �वेश गरकैे ह�नपुन� देिख�छ 
। तर ��ततु म�ुामा पीिडतको योिनमा �ितवादीको 
िलङ्ग �वेश गरकेो नदेिखदँा जबरज�ती करणीको 
१ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो भ�न िम�ने  नदेिखई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो भ�ने दिेखने ।

जबरज�ती करणीको १ नं. को कसरुको 

उ�ोग गन�लाई ऐ. ५ नं. अनसुार आधा सजाय ह�ने 
देिख�छ । उ� ५ नं. मा “जबरज�ती करणी गन� उ�ोग 
गरकेो करणी गन� भने पाएको रहेनछ भने जबरज�ती 
करणी गन�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । सो �यव�थाअनसुार �ितवादी 
काले के.एम लाई जबरज�ती करणीको महलको ३(१) 
नं. मा “दश वष�भ�दा मिुनक� बािलका भए दशदेिख 
प�� वष�स�म” कैद सजाय ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको 
ह�दँा ऐ. ५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गन�लाई सोको आधा सजाय ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणबाट ��ततु म�ुाका �ितवादी काले के.एम. ले 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो अव�थामा कसरुको 
मा�ा अनसुार िनजलाई १२ वष� कैद ह�नेमा जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म गरकेो दिेखदँा जबरज�ती 
करणीको ५ नं. अनसुार सोको आधा अथा�त ६ (छ) 
वष� कैद सजाय ह�ने देिख�छ । बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) मा “चौध वष� वा सोभ�दा 
मािथ सो� वष�भ�दा मिुनको बालकले कुनै अपराध गर े
िनजलाई कानूनबमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई ह�ने 
सजायको आधा सजाय ह��छ” भ�ने �यव�था रहेको 
र �ितवादी १५ वष�भ�दा कम उमेरका देिखएको ह�दँा 
�ितवादी काले के.एम.लाई सो दफा ११(३) अनसुार 
६ वष�को आधा सजाय अथा�त ३ (तीन) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०६७।६।१८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम्  ।

५
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-CR-०२९३, ठगी, नेपाल सरकार िव. 
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ब�ण ढकाल
वादी प�बाट जाहेरवाला क�पना शाह 

र अ�जना तामाङको अिभयोगप�मा उि�लिखत 
वतनबाहेक अ�य वतन भए नभएको खलुाई पठाउन 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, काठमाड�मा स�ु 
अदालतबाट पटकपटक प�ाचार गदा�समेत सोको 
जवाफ िदएको देिखएन । िनज जाहेरवालाह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो नदेिखए 
पिन अिभयोग दाबीबमोिजमको सबै रकम ��यथ� 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई बझुाएको भ�ने िमिसल 
संल�न रकम बझुाएको भरपाइको फोटोकपीबाट 
देिखदँा जाहेरवाला क�पना शाह र अ�जना तामाङले 
पाउन ुपन� रकम पाइसकेको नै मा�नपुन� । 

जाहेरवालाह�ले आ�नो दाबीको स�पूण� 
रकम ��यथ� �ितवादीबाट िफता�  बिुझसकेको भ�ने 
देिखदँा ठगीको िबगोतफ�  बोिलरहन पन� नदिेखदँा 
�ितवादीलाई िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�नपुन� भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणको 
आधारमा ��यथ� �ितवादीले जाहेरवालाह�बाट रकम 
ठगी गरी िलएको त�य �वीकार गरकेो अव�थामा िनज 
�ितवादीले ठगीको महलको १ नं. अनसुारको कसरु 
गरकेो ठहर गरी ऐ. ४ नं. बमोिजम एक (१) मिहना कैद 
सजाय ह�ने गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।९।२९ को फैसलालाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१।३० मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०३१६, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. मधु भ�ने मधुकर िव.सी.समेत

फौजदारी म�ुामा �ितवादीको कसरु 
�मािणत गन� भार वादी प�मा रहेको ह��छ । �वत�� 
र शङ्कारिहत �माणबाट कसरुदार ह�न् भ�ने पिु� 
नभएको अव�थामा अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर 
गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त�ितकूल ह��छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार अिभयोजन प�ले यी 
�ितवादीह�ले नै पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेा ह�न् भ�ने शङ्कारिहत �माण पेस गन� 
सकेकोसमेत पाइदँनै । अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
नभएस�म जाहेरी दरखा�त केवल सूचनाको आधार 
मा� ब�न स�छ, �य�तो जाहेरी दरखा�तको आधारमा 
मा� कसैलाई कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

जाहेरवाली पीिडत �यि� �वयम् ले जाहेरीमा 
उि�लिखत �ितवादीह�बाट आफूलाई जबरज�ती 
करणी भएको होइन भनी अदालतमा बकप� गरकेो 
अव�थामा �य�तो जाहेरी दरखा�तलाई �माणमा िलन 
िम�दैन । पीिडत �वयम् ले आफूलाई जबरज�ती करणी 
गन� �यि�ह� �ितवादीबाहेकका अ�य अप�रिचत 
�यि� ह�न् भनी बकप� ग�ररहेको अव�थामा अिभयोग 
दाबीकै आधारमा �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�ने नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणह�बाट �ितवादीह� मध ु भ�ने मधकुर 
िज.सी., �काश बोहरा तथा गोपाल भ�ने गणेशकुमार 
बढुा कसरुदार रहेको पिु� ह�नसकेको नदेिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गरी �कुम िज�ला 
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अदालतबाट भएको फैसलालाई उ�टी गरी सबै 
�ितवादीह�लाई अिभयोगदाबीबाट सफाई िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०६६।९।८ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७१-CR-०७३९, मानव अपहरण तथा 
शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. स�प�न के�ङसमेत

�ितवादी िवनोद के�ङले जाहेरवालीलाई 
अपहरण गन� कुरा अ�य �ितवादीह�लाई थाहा 
िथएन भनी मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा� 
लेखाएको पाइयो । यसरी �ितवादी िवनोद के�ङले 
अ�य �ितवादीह�समेतको सहयोग र स�लाहमा 
जाहेरवालीलाई अपहरण गरी शरीर ब�धक िलएको 
अव�था भएको भए कसरुमा आफू ए�लैको मा� संल�नता 
रहेको भनी अ�य �ितवादीह�लाई बचाव गना�को 
त�यगत �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेकोसमेत 
नदेिखदँा अपहरण गन� तथा शरीरब�धक िलने काय�मा 
अ�य �ितवादीह�ले मितयार वा सहयोगीको भूिमका 
िनवा�ह गरकेा िथए भनी �या�या गन� िम�ने देिखएन । तर 
�ितवादीको बयान, जाहेरवालीको जाहेरी एवम् बकप�, 
मौकामा बिुझएका िदया शंकर तथा जाहेरवालाक� िददी 
अि�बका �े�को कागजसमेतबाट उ� कसरु गदा�को 
िदन अ�य �ितवादीह� �ितवादी िवनोद के�ङसगैँ 
रहेको भ�ने देिखएको र �ितवादी िवनोद के�ङसमेतले 
वारदातको िदउसो अ�य �ितवादीह�सगँ बजारमा 
गएको र पीिडत भूिमका �े� बसेको डेरामा सगैँ गएका 
भनी खलुाई िदएको पाइ�छ । वारदात िमितमा िदनभर 
सगैँ रहे भएको अव�थामा अ�य �ितवादीह�लाई 

अपहरण गन� काय�कोबारमेा थाहा िथएन होला भनी 
अनमुान गन� स�ने अव�था नह�दँा िनज �ितवादीह� 
स�प�न के�ङ, िहमाल डागँी, िमन तामाङ, गगन 
आचाय� र िदपेस ख�ीले मानव अपहरण तथा शरीर 
ब�धकको कसरु गन� उ�ोगस�म गरकेो भ�ने नै देिखन 
आयो । तसथ� �ितवादीह� स�प�न के�ङ, िहमाल 
डागँी, िमन तामाङ, गगन आचाय� र िदपेस ख�ीले उ� 
कसरुको उ�ोगस�म गरकेो ठहर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 
�ितवादीह� स�प�न के�ङ, िहमाल डागँी, िमन 
तामाङ, गगन आचाय� र िदपेस ख�ीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाई िदने गरी झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१०।९ मा भएको फैसलालाई उ�टी 
गरी �ितवादीह� स�प�न के�ङ, िहमाल डागँी, िमन 
तामाङ, गगन आचाय� र िदपेस ख�ीलाई अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक  िलनेको मलको ३ नं. को कसरुको 
उ�ोग गरकेोमा ऐ. ऐनको ५ नं. अनसुार जनही २ 
(दईु) वष� कैद र �. १२,५००।– (बा� हजार पाचँ सय 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट िमित २०७१।३।२२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गेत रोज ४ शभुम् । 

८
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७१-CR-०९९९, िव�फोटक पदा�थ, नेपाल 
सरकार िव. शेरबहादुर प�रयार

बरामदी मचु�ुकामा �ितवादीलाई रोहबरमा 
रािखएको भए पिन सो बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत 
�टील सकेट, ग�धक तथा �यूजतारलगायतका 
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िचजव�त ु �ितवादीको सगँसाथबाट बरामद भएको 
भ�ने नदेिखएको साथै �ितवादीको घर कोठाबाट समेत 
बरामद भएको भ�ने नदेिखई �ितवादीको घरबािहर 
पछािडबाट बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट 
ख�ुन आएकोमा सो बरामदी व�त ुियनै �ितवादीले नै 
राखेको हो भनी व�तिुन� �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
पाइएन । सह�ितवादी आकाश भ�ने पशा�राम घत�ले 
यी �ितवादीलाई पोल गन� सकेकोसमेत नदेिखने । 

�ितवादी शेरबहादरु प�रयारले िव�फोटक 
पदाथ� ऐन, २०१८ को दफा १० (१) क कानूनी 
�यव�थाअनसुारको कसरु गरकेो भ�ने त�यय�ु र ठोस 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको पाइएन । बसमा बरामद 
भएको िव�फोटक पदाथ�, सो िव�फोटक पदाथ� नेपाली 
सेनाका १९ नं. बािहनीका सह सेनानीसमेतको टोलीले 
िन�कृय गरकेो भ�ने त�य, �ितवादीको घर पछािडबाट 
�टील सकेट, ग�धक वा क�चा पदाथ�, �यूजतारसमेत 
बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाको आधारमा मा�ै 
�ितवादीको कसरु �मािणत गरकेो भ�ने अथ� गन� िम�ने 
नदेिखने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणबाट शेरबहादरु प�रयारलाई िव�फोटक 
पदाथ� ऐन, २०१८ को दफा ४(१) बमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा १०(१)(क) बमोिजम कैद वष� 
१ (एक) र �. १०,०००। (दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१०।१७ को फैसलालाई �ितवादी शेरबहादरु 
प�रयारको हकमा उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७०।९।१७ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् । 

९
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-CR-१४४७, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. �काश गु�ङ

�ितवादीले पीिडतलाई मान� उ�े�य वा 
मनसायबाट छुरी �हार गरकेो भए छुरीको पिहलो 
�हारबाट पीिडतको शरीरमा मन�स�मको घाचोट ला�न 
स�नेतफ�  िवचार गनु�पन� ह��छ । तर पीिडतको घाउ 
सामा�य �कृितको देिखई ३५ िदनिभ� िनको ह�न नस�ने 
�कृितको रहेको भ�नेसमेत नदेिखएको र पीिडतको 
घाजाचँ �ितवेदनबाट लागेको घाउचोटबाट पीिडतको 
�यान मन� स�ने अव�था नरही सामा�य अव�थाको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१५ नं. को कसरु �थािपत ह�न �यान मान� उ�े�यले 
�ितवादीले �यान मान�स�मको काम ग�रसकेको 
तरबीचैमा कुनै िकिसमको ह�त�ेप वा अवरोध उ�प�न 
भएका कारण पीिडतको �यान मन� नपाएको अव�था 
�थािपत ह�नपुन� देिख�छ । ��ततु म�ुामा पीिडतको 
शरीरमा �यान मन�स�मको चोट छाडेको नदेिखएको 
अव�थामा �ितवादीले �यानस�ब�धीको महलको 
१५ नं. अनसुारको कसरु गरकेो भ�न कानूनस�मत 
नदिेखदँा पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था एवम् िमिसल सलं�न �माणबाट ��ततु म�ुा 
दिुनया ँ वादी भई कुटिपटको महलबमोिजम च�न 
स�ने देिखदँा जाहेरवालाले म�ुा सकार गर े ��ततु 
िमिसलबाट कुटिपटतफ�  कारवाही िकनारा गरी िदने गरी 
कुटिपटतफ�  प�रणत ग�रिदएको तथा ��यथ� �ितवादी 
�काश ग�ुङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद 
सजाय गन� गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
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िमित २०७०।११।२७ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई ��यथ� �ितवादी �काश ग�ुङलाई सफाई 
िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।३।२२ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-CR-१४६३, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िदनेश�साद �यौपाने

शङ्काको आधारमा परकेो जाहेरीमा 
उि�लिखत �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
बकप� गरकैे आधारमा अ�य �वत�� �माणबाट 
समिथ�त र पिु� नभएस�म जाहेरी दरखा�त अपराधको 
एउटा सूचनास�म ह�ने ह�दँा �य�तो जाहेरी दरखा�तलाई 
नै म�ुय �माणको �पमा िलन निम�ने । 

२०६५ सालमा िववाह भएक� मतृकबाट 
जि�मएको ब�चाको उमेर ३ वष�भ�दा कमको नै रहेको 
देिखएको अव�थामा उि�लिखत �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३८ को कानूनी �यव�थाअनसुार पिन 
�माणमा िलनका लािग िनजलाई सोिधएको ��को 
यिु�य�ु जवाफ िदन स�ने अव�थाको �यि� मानी 
�माणमा िलन िम�ने अव�था नरहने ।  

सानो दाउरामा सल बाधँी मतृक झिु�डएको 
कारणले तथा मतृकको ख�ुाले भइु ँ टेकेको वा शवले 
घुडँा टेकेको भ�ने मा� आधारमा म�ृयकुो कारण 
आ�मह�या ह�न स�दैन भनी अथ� गन� िम�ने नदिेखने । 

शव परी�ण �ितवेदनमा �प� �पमा म�ृयकुो 
कारण झिु�डएर भएको भ�ने खलुाई सो �यहोरालाई शव 
परी�ण गन� िवशेष� डा�टरले अदालतमा उपि�थत 
भई समिथ�त ह�ने गरी बकप�समेत गरेको अव�थामा 

जाहेरवालाको बकप� तथा वादीका सा�ीह�ले 
अनमुानको आधारमा रि�जता पौडेल �यौपानेलाई 
�ितवादीह�ले कत��य गरी मारी उ� �थानमा �याई 
झ�ुड्याएका ह�न् भनी मौकामा �य� गरकेो कुरालाई 
बकप� गरी समिथ�त गरकेो भ�नेमा� आधारमा 
मतृकको म�ृय ु �ितवादीह�कै कत��यबाट भएको 
भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।  

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
िस�ा�त एवम् �माणसमेतबाट �ितवादी सिलना 
ढुङ्गाना भ�ने गौरी �यौपाने ढुङ्गानालाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाई िदई भएको स�ुको फैसलालाई सदर 
गरी र अ�य �ितवादीह� सशुीला �यौपाने र गोिव�द 
�यौपाने भ�ने िदनेश�साद �यौपानेलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाई िदनपुन�मा अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�म कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७०।८।३० को फैसला 
िनजह�को हकमा िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई �ितवादीह� गोिव�द भ�ने िदनेश�साद �यौपाने 
र सशुीला �यौपानेलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१०।२७ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रो ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६४-CI-०५८७, दता� बदर साव�जिनक 
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सि�धसप�न कायम, �ीमती �भा काक�समेत िव. 
�ीमती देवी गु�ङ 

��ततु ज�गाको अवैध दता�स�ब�धी 
कारवाहीको दौरान र �यसपिछ कृि�म �माण िसज�ना 
गन� िहसाबले यो िववाद परपेिछ केही िनवेदकले र अ�य 
�यि�ह�ले नग�य ज�गामा भोगचलन गरकेो ह�नस�ने 
अव�थाबाटै म�ुा पनु�भ�दा अिघको वा�तिवकता 
ओझेलमा पन� ह�दैँन । यी पनुरावेदकह�लाई दाबीको 
ज�गा आफूह�को भएको भ�ने कुराको होस आउन ु
धेर ैअिघ िववािदत ज�गाले साव�जिनक �व�प धारण 
गरकैे कारणबाट मािथ उि�लिखत ग�ंुङह�ले यै 
ज�गामा टहरा आिद बनाई बसोबास गरकेो सो िव�� 
पनुरावेदकह�ले िखचोला मेटाई चलन पाउनका लािग 
म�ुा मािमला आिद केही नगरी बसेको कुराबाट समेत 
िववादको ज�गामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
७(२) बमोिजम पनुरावेदकह�को भोग �थािपत ह�न 
सकेको नदेिखने ।   

िक.नं. ५९१, ३३६ र २९६ िनजको भ�ने 
िभड्न िम�न नआएकोले यी िक�ा ...समेत दता� गन� 
निम�ने भनी नापी िवशेष अदालतले २०३२।३।२९ 
मा िनण�य गररे ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९बमोिजम 
नै िववािदत ज�गाको दता�स�ब�धी िववादको टुङ्गो 
लगाएको देिख�छ । यसरी िववािदत ज�गा नाप जाचँ 
भएको लग�ैपिछ ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ 
बमोिजम िववािदत ज�गाको दता�को िववाद टुङ्गो 
लागेको वष�पिछ मालपोत काया�लयले पनुरावेदन वा 
�रट तहबाट हेरजे�तो गरी सो अि�तम िनण�यिवपरीत 
िनण�य गन� पाउने िहसाबले मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ६ र ७ को तजु�मा भएकै होइन । नापी िवशेष 
अदालतको उ� िनण�य �ितवादीह�को हकमा नभएको 
भ�ने स�ु िज�ला अदालत र पनुरावेदकह�ले िलएको 
अक� तक� लाई जबरज�ती ग�रएको तक� को सं�ा 

िदनपुन� ह��छ ।  जो जसको िनवेदनबाट िनण�य भएको 
भए पिन सो िनण�य िकनं ५९१ को दता�का स�ब�धमा 
भई िक नं ५९१ को ज�गाको िफ�डबकु �यहोराको 
पत� साव�जिनक �व�प यथावत् रहेकोमा िववाद 
छैन ।  कुनै ज�गाको दता� िवषयमा पटकपटक िनण�य ह�ने 
कुरा िनण�यको िनि�चतताको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । 
तीन सद�यीय शि�शाली नापी िवशेष अदालतले 
गरकेो िनण�यिवपरीत सोही िवषयव�तमुा िनवेदन िलन 
र सोिवपरीत ठहर फैसला गन� पाउने अिधकार�े� 
मालपोत काया�लयलाई रहे भएको मा�न नसिकने । 

मालपोत काया�लय, सो अदालतउपरको 
पनुरावेदन स�ुने वा अ.बं. ८६ नं. बमोिजमको नालेस 
स�ुने िनकाय होइन । �यसरी मालपोत काया�लयमा 
पनुरावेदन वा नालेस परकेो पिन छैन । यस ि�थितमा 
नापी िवशेष अदालतको िनण�य अि�तम भई बसेको 
अव�थामा सोही दता�को ��न पनुः िबउतँाई मालपोत 
काया�लयले पनुरावेदकह�को नाममा िववािदत ज�गा 
दता� गरकेो मालपोत काया�लयको िमित २०५६।६।२७ 
को िनण�यमा अिधकार�े�को �प� �िुट देिखने । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा 
दता�को मागस�ब�धी िनवेदन परकेो िमितले २ वष�िभ� 
िनण�य ग�रस�नपुन� भनी हद�यादको बा�या�मक 
�यव�था भएको पाइ�छ । कानूनको अ�रशः पालन 
नभएमा कानून िनरीह ब�न प�ुछ । अराजकता तथा 
�वे�छाचा�रता मौलाउछँ । कानूनको शासन र 
सशुासनको मा�यताले यसलाई कदािप सहन स�ैन ।  
िनवेदन परकेो २ वष�िभ� िनण�य नगरमेा �याद थप ह�न 
कानूनी �यव�थाको अभावमा उ� दफा ७ ले िदएको २ 
वष�को �याद नघाई चानचनु १५ वष� लगाई भएको दता� 
िनण�य आ�नो अनहुारबाटै अवैध देिखने । 

खक�  ज�गा भनेको खेतीपाती आबाद गन� 
निम�ने �श�त �े�फल ओगटेको गाउ ँटोल समदुाय 
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आिदले पशचुरनसमेतका कामको लािग �योग गन� 
ज�गा मािन�छ । य�तो ज�गा �यि� िवशेषको नाममा 
िनजी हकभोगको �पमा दता�  गन�को लािग त�कालीन 
सरकारको �वीकृित आव�यक ह��छ । यसको लािग 
माल काया�लयमा कारवाही चलाउन ुपन� ह��छ । खक�  
ज�गाको लगत िजमलेु खडा गरी दता� गन� िम�ने 
देिखदँैन । अक�ितर मालपोत काया�लयको िनण�यमा 
पिन लगत नं उ�लेख भएको पाईदंैन । २०५६।६।१८ 
को िट�पणीमा खच�री भ�ने कुनै �यहोरा रहेको देिखदँैन 
। खक�  ज�गा भिन�छ तर सो बखतको ितरो � ५२ ितन� 
भ�ने �यहोराबाट खक�  ज�गाको द�तूर र उि�लिखत 
ितरो िमले िभडेको भ�न सिकने अव�था नह�ने । 

खक�  ज�गा राि��यकरण ऐन, २०३१ को 
िनमा�ण भई २०३१।६।२० को राजप�मा र खक�  
ज�गा राि��यकरण िनयमह�, २०३३ को पिन िनमा�ण 
भई २०३३।७।३० को राजप�मा �कािशतसमेत 
भइसकेको तर त�काल लागू नभई ��ततु म�ुा दायर 
भएको िमितपिछ २०६५।२।१५ देिख नेपाल भर 
लागू भएको कारणबाटै सो ऐनलाई सरकारी िनकायले 
नै छ�न वा नजर अ�दाज गन� िम�छ भ�न ु उपय�ु 
ह�दँनै । बेलायतमा कानून आयोगको �ितवेदन र 
कानूनको म�यौदा आिद िलखतलाई पिन म�यनजर 
गरी कानूनको �या�या र �योग ह�ने गरकेो कुरा एक 
यथाथ� हो । ती िलखत कानून नभए पिन ितनको 
persuasive।moral and judicial authority ले 
गदा� अदालतले फैसला गदा� आव�यकतानसुार ती 
िलखतह�कोसमेत िवशद िववेचना गरी फैसला गन� 
गरकेो पाइ�छ । ती �ितवेदन र म�यौदाले �य�ो मह�व 
पाएको िवकिसत रा��को �याय�णालीको वत�मान 
यथाथ�को नेपालका अदालतह�ले जानकारी िलन ु
आव�यक ह�ने । 

जारी भएको तर लागू नभएको कानूनको 

कुनै मह�व र शि� छैन भनी �यसलाई छ�ने कुरा त 
झनै सो�न सिकँदनै । मालपोत ऐन, २०३४ ले खक�  
ज�गा पिन मालपोत काया�लयको अिधकार�े�िभ� 
पारेको र सो अव�थामा मालपोत ऐन, २०३४भ�दा 
छु�ै �यव�था गन�का लािग खक�  ज�गा राि��यकरण 
ऐन, २०३१ आएको ि�थित रहेको भए सो ऐन लागू 
नभएस�म सािबकबमोिजम झै ँ मालपोत ऐन, २०३४ 
अनसुार मालपोत काया�लयले खक�  ज�गाका स�ब�धमा 
िनवेदन िलन र उपय�ु काम कारवाही र िनण�य गन� कुनै 
बाधा रहदँै��यो । तर खच�री लगतको ज�गालाई श�ु 
रकैरको िहसाबले दता� गन� पाउने स�ब�धमा मालपोत 
ऐन, २०३४ मा कुनै �यव�था नभएको र खक�  ज�गा 
राि��यकरण ऐन, २०३१ �माणीकरण भई नेपाल 
राजप�मा �कािशत भइसकेको अव�थामा रकैर ज�गा 
दता� गन�स�ब�धी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) 
को �योग गरी िववािदत ज�गा पनुरावेदकह�को नाममा 
दता� गरकेो मालपोत काया�लयको िमित २०५६।६।२७ 
को िनण�यमा खक�  ज�गा राि��यकरण ऐन, २०३१ को 
�प� �िुट रहेको पाइने ।   

पनुरावेदकह�को १९९१ सालको लगतमा 
त�लो बारी घरबारी खच�री देिखएको र साझा �पमा 
दता� ह�नकुो कारण खलेुको पाईद�न । सो साझा 
दता�म�ये को कसको कित हक र भूसकुो ७ नं. फारम 
कसको नाममा भ�रएको हो सो र �ोत ह�ता�तरण 
भएको पिन पनुरावेदकह�ले देखाउन सकेका छैनन् । 
नापीका समयमा आआ�ना हकभोगका यो यित ज�गा 
यो यित कारणले िकनं ५९१ मा घ�ुन गएको हो भनी 
�े�फलसमेत खलुाई �प� गन� सकेका छैनन् । नापी 
भएको करीब ९ वष�पिछ पूण�बहादरु बािनयासँमेतका ९ 
जनाले मा� िनवेदन िदएको, भईआएको न�शा �कृित 
हेदा�  पिन दाबीका ज�गामा चौतारो, भ�सी आहाल ब�ने 
आहाल पोखरी, बाझँो ज�गा गाई बा�ा चन� खालको 
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पटांिगनी खाली ज�गा देिख�छ भनी पनुरावेदन अदालत 
पोखराले स�ु िज�ला अदालतको सबै आधार गलत 
रहेको दखेाई िमित २०६४।३।१३ मा पनुरावेदन 
अदालत पोखराले गरकेो फैसलाको तारीफ गन� पन� ।

िववािदत ज�गा �यि�िवशेषको हकको ज�गा 
देिखन नआई िवश�ु पत�समेत भएको मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा (ख२) अ�तग�तको साव�जिनक ज�गा 
देिखएको �यसको मौिलकता मािसने गरी पनुरावेदक 
र ��यथ� दवैु प�ले जथाभावी गरी सो ज�गा क�जा 
गरकेो काय�लाई वातावरणीय िहसाबले पिन अ��य 
मा�नपुछ�  । य�तो साव�जिनक �कृितको ज�गामा 
पोखरा उमपाले िसफा�रश गरकेो वा साव�जिनक 
सूचनाको �यादिभ� उजरु नपरकेो आिद कारणबाट 
�यि� िवशेषको हक प�ुन नस�ने ह�दँा िववािदत ज�गा 
साव�जिनक ठहर गरेको पनुरावदेन अदालत पोखराको 
िमित २०६४।३।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  ।  पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल फागनु २३ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०६४-CI-०५८८, िनण�य दता� बदर िखचोला 
मेटाई हक कायम दता�, धनराज गु�ङ िव. 
महे�� बहादुर काक�समेत भएको मु�ामा पिन 
यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

 § ०६४-CI-०९३७, िनषेधा�ा, वस�त�साद 
कोइरालासमेत िव. देवी गु�ङसमेत 

 § ०६४-CI-०५८५, िनण�य दता� बदर िखचोला 
मेटाई हक कायम दता�, �भा काक�समेत िव. 
टंक�साद गु�ङ 

 § ०६४-CI-०३१९, ज�गा दता�, घन�याम 
बािनयाँसमेत िव. पाव�ती गु�ङ 

 § ०६४-CI-०३१८, ज�गा दता�, घन�याम 
बािनयाँसमेत िव. धनराज गु�ङ 

 § ०६४-CI-०५८४, ज�गा दता�, �भा 
काक�समेत िव. पाव�ती गु�ङ 

 § ०६६-WO-०७४५, परमादशे, धनराज 
गु�ङ िव. मालपोत काया�लय, का�क� पोखरा

 § ०६७- WO -०१६५, परमादेश, कुवीर 
गु�ङसमेत िव. मालपोत काया�लय, का�क� 
पोखरा 

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-RC-००४८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िव�णुबहादुर कुमाल 

घरिभ�को डाडँीमा �ीमतीलाई झिु�डएको 
मतृ अव�थामा देखे ँ । घाटँीमा पासोको डाम, नाकको 
�वालमािथ बायातँफ�  मासकुो भाग काटे ज�तो र 
बाया ँ आखँाको नानी नभएको अव�थामा मतृ लास 
रहेको भनी िव�णबुहादरु कुमालले जाहेरी िदएको 
देिख�छ । िव�णबुहादरुको घरमा मािथको तलामा 
काठको डाडँीमा �लाउजको पासो मतृकको घाटँीमा 
लागेको, दवैु घुडँा टेिकएको अव�थामा लास रहेको, 
घाटँीमा नागबेली डाम, बाया ँआखँाको नानी नभएको, 
नाकको बाया ँ�वालमािथ मासकुो भाग कािटएको, दाया ँ
हातको मािथ औलंामा सानो कािटएको भ�नेसमेत 
�यहोराको घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । ओमकली कुमालको शव परी�ण �ितवेदनमा 
म�ृयकुो कारण ‘Undetermined’ भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । तर सो �ितवेदनमा Penetrating wound 
of left eye complete disruption of eye 
ball, foul smelling discharge from nostrils, 
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mouth-foul smelling discharge, double 
ligature mark over rope of neck भ�नेसमेत 
�यहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । उि�लिखत जाहेरी, 
घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका र शव परी�ण 
�ितवेदनबाट ओमकलीको म�ृय ु�ाकृितक �पले नभई 
कत��यबाट भएको पिु� ह�न आउने ।

शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
नखलेु पिन घाटँीमा ligature mark दिेखएको, बाया ँ
आखँाको नानी पणु��पमा िछ�निभ�न भएको दिेखएको 
छ । यसबाट पिन मतृक र �ितवादीबीच वारदातको 
समयमा कुटिपट भएको र सोपिछ घाटँीमा बाधँी 
झ�ुड् याएको देिखन आयो । Viscera परी�णको 
लािग पठाइएको नमनुाह�मा Insecticides, ethyl 
alcohol, methyl alcohol र phosphine gas 
को परी�णमा नकारा�मक प�रणाम अथा�त् उ� 
िवषह� पाइएको छैन । �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयानमा िनज आरोिपत कसरु �वीकार 
गरकेो तथा िनजको सो बयान �यहोरा िनजका आमा 
बिहनीलगायतका �यि�ह�ले लेखाइिदएको घटना 
िववरण कागज र सोलाई समथ�न गरी गरकेो बकप�बाट 
िनजले नै सो वारदात घटाएको देिख�छ । �ितवादीलाई 
िनजका बिहनी, आमा समेतका �यि�ह�ले िनजको 
िव��मा बकप� गनु�पन�स�मको कारणसमेत 
नदेिखएको अव�थामा िनजह�को कागज �यहोरा तथा 
बकप�ले �ितवादीको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयानलाई समथ�न गरकेोले सोलाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । िनजले मौकामा गरकेो बयान व�तिुन�ठ �पमा 
�मािणत भइरहेको अव�थामा अदालतमा बयान गदा� 
अिभयोग दाबी अ�वीकार गर े पिन सोलाई प�ुी गन� 
कुनै व�तिुन�ठ �माणसमेत पेस गन� नसकेको तथा 
वारदात ह�दँा वारदात �थलमा अ�य कुनै �यि�को 

उपि�थितसमेत नदेिखदँा िनजउपरको अिभयोग दाबी 
शङ्कारिहत तवरले पिु�ट ह�न आयो । तसथ� पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ुनपन� ।

�ितवादी िव�णबुहादरु कुमाललाई स�ु र 
पनुरावेदन अदालतबाट सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय ह�ने ठहरी अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ 
वष� कैद गन� भनी �य� भएको रायको स�ब�धमा 
िवचार गदा� वारदात ह�दँाका बखत यी �ितवादीको 
उमेर २२ वष� भएको, िनजले हेरचाह गनु�पन� एक 
नाबालक छोरा पिन रहेको र िनजको आिथ�क 
अव�थासमेत कमजोर रहेको देिख�छ । वारदातको 
िदन मतृकले �ितवादीलाई गाली गरकेो, िनजह�बीच 
झगडा भएको र सोही �रसले �ितवादीले आ�नी 
�ीमतीको ह�या गरकेो भनी �ितवादीको बयानबाट 
देिख�छ । यसरी मतृकको �यवहारले पिन �ितवादीलाई 
वारदात गन� उ�साएकोसमेतको वारदात ह�दँाको 
प�रि�थितसमेतलाई म�यनजर गदा� �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखएकोले १२ वष� कैद सजाय ह�ने भनी 
स�ु िज�ला अदालतबाट �य� भएको रायलाई सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत त�य, िववेचना एवम् 
�माणह�को आधारमा ग�ुमी िज�ला अदालतले 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं.को कसरुमा �ितवादी िव�णबुहादरु 
कुमाललाई सोही १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�म कैद ह�ने ठह�याई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ 
वष� कैद सजाय ह�ने गरी �य� भएको रायलाई सदर 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७२।०७।०२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
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साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७२ साल फा�गणु १४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-१०९६, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. िदल नारायण �े�

�ितवादी िदलनारायण �े�ठले जाहेरवाला 
दानबहादरु तामाङले जाहेरीसाथ पेस गरकेो 
वैदेिशक रोजगारको कागजमा भएको सहीछापलाई 
अिधकार�ा� अिधकारी र �यायािधकरणसमेतमा 
बयान गदा� �वीकार गरपेिन पनुरावेदनमा िजिकर 
िलइएको थप िबगो �. ७,४०,०००।- को स�ब�धमा 
भने पूण��पमा इ�कार रहेको देिख�छ । िबगो �. 
६,३००,०००।– िमिसल संल�न वैदेिशक रोजगारको 
िलखतबाट पिु� भएपिन जाहेरी र अिभयोगमा उ�लेख 
भएको सोबाहेकको िबगो �ितवादीले पीिडतबाट 
िलएको भ�ने कुनै �माण जाहेरवाला एवम् अ�य 
पीिडतले पेस गन� सकेको िमिसलबाट देिखदैँन । 
�वयम्  िवशाल तामाङसमेतका पीिडतले बकप� 
गदा� िनजह�ले �ितवादीलाई िद�लीमा िदएको 
भिनएको रकमका िवषयमा केही उ�लेख गन� नसकेको 
अव�थामा फगत अिभयोग दाबीकै भरमा मा� उ� 
िबगो पिन �ितवादीले िलएको रहेछ भनी भ�न ुउपय�ु 
नह�ने । 

��यथ� �ितवादीले वैदेिशक रोजगारका 
लािग िवशाल तामाङसमेतका पीिडतह�बाट िद�लीमा 
िलएको भिनएको अिभयोग दाबीमा उि�लिखत �. 

७,४०,०००।- को िबगो स�ब�धमा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५बमोिजम पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारले व�तिुन� �माण पेस गरी �मािणत गन� 
नसकेको ह�दँा उ� िबगो र सोको ५० �ितशतले ह�ने 
हजा�नासमेत उपरको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा रहेको भ�न निम�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट ��यथ� 
�ितवादी िदलनारायण �े�ठले वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ बमोिजम कसरु गरकेो 
ठहर गरी िनजलाई ऐ. ऐनको दफा ४३बमोिजम 
१।६।० कैद र � १,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने एवम्  
बैदेिशक रोजगारको कागजले �मािणत भएको िबगो 
�. ६,३०,०००।- र सोको ५० �ितशतले ह�ने 
हजा�नासमेत �. ९,४५,०००।- िनज �ितवादीबाट 
जाहेरवाला दानबहादरु तामाङले भरी पाउने ठह�याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०६९।९।८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  किपलमणी गौतम
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०६१७, वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरु, नेपाल सरकार िव. महे�� खड्कासमेत

��यथ� िपता�बर�वज खड्काले ��यथ� 
महे�� खड्कालाई कम�चारी िनयिु� गरकेो भनी 
पेस गरकेो स�कलै िनयिु� प�मा रहेको ह�ता�र र 
क�रयर इ�टरनेसनल �कुलको िनयमावलीमा रहेको 
िनजको ह�ता�र एक आपसमा िम�छ िम�दैन भनी 
राि��य िविध िव�ान �योगशालामा परी�ण गन� 
पठाउदँा िनयिु� प�को ह�ता�रसगँ िम�दैन भनी 



13

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, मंिसर - १

�ितवेदन �ा� भई परी�ण गन� स�बि�धत िवशेष� 
�यायािधकरणमा उपि�थत भई �ितवेदनको �यहोरा 
पिु� गरी बकप�समेत ग�रिदएको पाइ�छ । यसरी 
��यथ� �ितवादी महे�� खड्काले बयान गदा� ��यथ� 
िपता�बर�वज खड्का म�ुय कसरुदार हो भनी लगाएका 
पोलह� �याियक परी�णबाट प�ु ह�न नसकेको ह�दँा 
जाहेरवालाबाट रकम िलई रिसद िदने �यि� पिन 
��यथ� महे�� खड्का नै रहेको देिखन आउने । 

३० जना जाहेरवालाह�म�ये कसैले पिन 
यी ��यथ� �ितवादी िपता�बर�वज खड्कालाई 
आफूह�ले वैदिेशक रोजगारीमा पठाउने भनी रकम 
िदई िनजबाट रिसद िलएको भनी जाहेरीमा उ�लेख 
गन� र �यायािधकरणमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत 
लेखाउन नसकेको ह�दँा यी ��यथ� �ितवादीउपरको 
सह�ितवादी महे�� खड्काको पोल यथाथ�परक र 
साचँो रहेको देिखन आएन । तसथ�, िमिसल संल�न 
सबतु �माणबाट ��यथ� �ितवादीउपरको वैदेिशक 
रोजगार कसरुको अिभयोग �मािणत ह�न सकेको 
नदेिखदँा िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

जाहेरवाला �वयम्  म�ुामा िनण�य नह�दँ ै
�यायािधकरणसम� उपि�थत भई िबगो �ा� गरकेो 
सूचना गरी िच� बझुाएको देिख�छ । पीिडत भिनएको 
�यि�ले फैसला ह�न ुअगावै रकम बिुझसकेको ि�थितमा 
सो िबगो फैसला ह�दँाका िदनस�म कायम रिहरहेको 
मा�न �यायपूण� ह�ने भएन । तसथ� बिुझसकेको िबगोको 
हजा�नाबापतको रकम भराउन �यायको रोहमा उिचत 
नदेिखएकोले जाहेरवाला महे�� �े�को िबगोको 
हकमा हजा�नाबापतको रकम नभराएको िमलेन भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसमेत उिचत देिखन नआउने ।

 तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 

��यथ� �ितवादी महे�� के.सी. भ�ने महे�� खड्काले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४(२) 
बमोिजमको कसरु गरकेो र जाहेरवालाह�लाई िवदेश 
पठाइसकेको अव�था नह�दँा ऐ. ऐनको दफा २४(२) 
बमोिजम िनजलाई �.२५,०००।– ज�रवानाको 
सजाय ह�ने र जाहेरवाला महे�� �े�बाहेकका अ�य 
२९ जना जाहेरवालाह�को िबगो � ६,७७,५००। र 
ऐ. ऐनको दफा ४३बमोिजम सोको ५० �ितशतले ह�ने 
हजा�नासमेत �.१०,१६,२५०।- ��यथ� �ितवादी 
महे�� खड्काबाट जाहेरवालाह�ले भराई िलन पाउने 
र ��यथ� �ितवादी िपता�बर�वज खड्काले अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।५।११ मा 
भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  किपलमिण गौतम
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०६९७, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. गोपाल खनाल

��यथ� �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारी 
र अदालतसमेतमा अिभयोग दाबीको कसरुमा सलं�न 
नरहेको भनी बयान गरकेो र िनजको सो बयान 
जाहेरी दरखा�तको �यहोरा, जाहेरवालाह�को 
बकप�, पीिडतह�को बकप� एवम् रकम बिुझिलदँा 
ग�रिदएको रिसदसमेतका िमिसल संल�न व�तिुन� 
�माण कागजबाट अ�यथा �मािणत नभएको ह�दँा 
��यथ� �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
वैदेिशक रोजगारको कसरु गरकेो भनी भ�न िमलेन । 
यस ि�थितमा पिहलो जाहेरीमा आरोिपत �ितवादी 
प�ाउ नपरपेिछ ��यथ� �ितवादी गोपाल खनाललाई 
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पोल गरी परकेो दो�ो जाहेरीलाई मा� आधार मानी 
िनजलाई कसरुदार कायम गरी सजाय गन� �यायोिचत 
ह�ने नह�दँा �माणको अभावमा अिभयोग दाबीबाट 
��यथ� �ितवादीलाई सफाई िदएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसलामा कुनै �िुट रहेको दिेखन 
नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी लालच�द बहादरु भ�डारी भ�ने लाल बहादरु 
भ�डारीले अिभयोग दाबीबमोिजमको वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसरु गरकेो 
ठहर गरी िनजलाई कैद वष� ४ र �. ३,००,०००।– 
ज�रवानासमेतको सजाय गरी दाबीको िबगो र 
सोको ५० �ितशतले ह�ने हजा�नासमेत जाहेरवाला 
पीिडतह�ले िनजबाट भराई िलन पाउने एवम् ��यथ� 
�ितवादी गोपाल खनालले अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण 
काठमाड�बाट िमित २०६९।९।२२ मा भएको फैसला 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  किपलमणी गौतम
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-CR-०१११, कत��य �यान, 
चतरु ेरोकाया िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको बयान, घटना िववरण 
कागज, सह-�ितवादीह�को बयान, शवपरी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट धनकलाको म�ृय ु �ितवादीकै 
कत��यबाट भएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको ह�दँा 
�ितवादीलाई शङ्काको भरमा मा� कसरुदार ठहर 
गरकेो भ�न िमलेन । यसरी अ�य कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको नदेिखई �ितवादीकै कत��यबाट म�ृय ु

भएको देिखन आएकोले �ितवादी चतरु े रोकायालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७०।११।२० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
गरी भएको फैसला सदर ह�ने ठहर भए तापिन यी 
�ितवादीले आ�नी प�नीलाई मानु�पन� पूव��रसइवी 
रहेको नदेिखएको, खेतमा रहेको मकै बो�ने स�ब�धमा 
िनजह�बीच भनाभन भई त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� मतृकलाई झि�टएको कारण म�ृय ु
भएको दिेखएको र आ�नो प�नीसगँको सामा�य 
वादिववादबाट िसिज�त उ� घटना भिवत�य हो क� 
भ�नेस�मको अव�था देिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग 
माग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� जाने भई मलुकु� ऐन, अ.ब. १८८ नं. 
बमोिजम वष� १० कैद गदा� सजायको मकसद प�ुने 
देिखदँा िनज �ितवादी चतरु ेरोकायालाई अ.ब. १८८ 
नं. बमोिजम वष� १०(दश) कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७३ साल माघ २ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CR-०५०८, जबरज�ती चोरी, नेपाल 
सरकार िव. ितथ�राज शाहीसमेत 

�ितवादीह� कसरु गरकेोमा इ�कारी रही 
बयान गरकेो जाहेरीमा लेिखएबमोिजम जाहेरवालाका 
पसल होटलमा जबरज�ती चोरी गरकेो भ�ने ठोस 
सबदु �माण वादी प�ले गजुान� नसकेको �वयम् 
जाहेरवालालेसमेत यो यित चोरी भएको भनी बकप� 
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गदा� खलुाउन नसकेको र एउटै रातको वारदातमा 
दईुथान म�ुा दायर गरकेोसमेत पाइदँा जबरज�ती 
चोरीज�तो गहन फौजदारी अिभयोगमा ठोस �माणको 
अभावमा �ितवादीह�लाई सफाई िदनपुन�मा 
जबरज�ती चोरी गरकेो ठह�याई ह��ला िज�ला 
अदालतले िमित २०६६।१।६ मा गरकेो फैसला 
िमलेको नदेिखदँा बदर गरी �ितवादीह�लाई सफाई 
िदने ठह�याई िमित २०६८।२।२४ मा पनुरावेदन 
अदालत ज�ुलाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखने ।

�याय �शासन ऐनको ९(१)(ग) अनसुार 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�नको िनिम� 
तीनवष� कैद वा पाचँ लाख �पैयाभँ�दा बढी िबगो 
भएकोमा मा� पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था 
भएको र ��ततु म�ुा चोरीको महल १४ (२) नं. को 
�ितवादीह� उपर � २३२६२।–को िबगोको म�ुा 
भएको देिखदँा ��ततु म�ुा �याय �शासन ऐनको ९(१)
(ग) अ�तग�तको प�रिधिभ� परकेो नदिेखदँा पनुरावेदन 
नै दता�  ह�न नस�नेमा पनुरावेदन दता� भएको देिखए 
पिन अ.ब.ं१८० नं.ले खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज  शभुम् ।     

 § यसै लगाउको ०६८-CR-०६५३, 
जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. 
ितथ�राज शाहीसमेत भएको म�ुामा पिन यसै 
अनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-१४६६, अब�डा स�पि� 
ब�डा ग�रपाउ,ँ राजेश मान�धरसमेत िव. अमरबहादुर 
मान�धरसमेत 

िमित २०१६।५।८ को ब�डाप�मासि�मिलत 
वादीह�को पित, िपता जनकलाल मान�धरको िपता 
एवम् �ितवादीह�को िपता बिु�लाल मान�धरले 
२०१६।५।८ को ब�डाप�बाट िनज बिु�लाल 
मान�धरको नाममा रहेको ज�गा िमित २०२८।१।१४ 
मा ह�ता�तरण गरकेो र सो िलखतको सा�ीमा 
िभ�न भएको छोरा भनी अमरलाल भ�ने अमरबहादरु 
मान�धर रहेको दिेखदँा उ� िमितको ब�डाप�लाई 
सो ब�डाप�मासि�मिलत बिु�लाल मान�धर एवम् 
��ततु म�ुाको �ितवादी अमरलाल भ�ने अमरबहादरु 
मान�धरले �वीकार गरकेो देिखन आउछँ । यस ि�थितमा 
वादीह�को पित एवम् िपताले पिन २०१६।५।८ को 
ब�डाप�लाई आचरण एवम् �यवहारबाट अिंगकार 
गरकेो मा�न ुपन� देिखन आउने । 

दाबीको घरज�गा २०१६।५।८ को ब�डाप�मा 
उ�लेख भएको ज�गा नभएको भ�ने स�ब�धमा वादीबाट 
�माण ��ततु ह�न सकेको पाइदँैन । यसरी दाबीको 
घर ज�गा २०१६।५।८ को ब�डाप�बाट च��माया 
मान�धर र अमरलाल भ�ने अमरबहादरु मान�धरको 
अंश भागमा परकेो र सोहीअन�ुप नापीमा दता�समेत 
भई च��माया मान�धरको म�ृयपु�ात् २०४७।९।१९ 
मा अमरलाल भ�ने अमरबहादरु मान�धर र राममाया 
मान�धरको नाममा नामसारी भएको पिु� भएको 
देिख�छ । मािथ वण�न ग�रएअनसुार दाबीको घर 
ज�गाको स�ब�धमा र २०१६।५।८ को ब�डाप�को 
स�ब�धमा २०५०।२।१४ को ब�डाप�मा कुनै 
उ�लेख गरकेो नदेिखएको र िमित २०१६।५।८ को 
ब�डाप�लाई वादीह�को पित एवम् िपता जनकलाल 
मान�धरले आचरण एवम् �यवहारबाट �वीकार गरी 
िनजले जीिवत रहदँा घर ज�गा अब�डा भएको भनी 
ब�डा छुट्याई पाउन कानूनबमोिजम कारवाही चलाउन 
सकेको नदेिखएको ह�दँा दाबीको घर ज�गा अब�डा 
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रहेको स�पि� मा�न िम�ने नदेिखने । 
वादीह�को पित, िपता जनकलाल 

मान�धरसमेतबीच २०५०।२।१४ मा भएको 
ब�डाप�मा दाबीको घर ज�गा अब�डा रहेको भ�ने 
उ�लेख भएको नदेिखएको, २०५०।२।१४ को 
ब�डाप�मा २०१६ सालमा भएको ब�डाप�कोबारमेा 
कुनै उ�लेख गरेको नदेिखएको, २०१६ सालको 
ब�डाप�लाई वादीह�को पित, िपताले आचरण एवम् 
�यवहारबाट �वीकार गरकेो देिखएको र दाबीको घर 
ज�गा अब�डा रहेको भनी बादीह�को पित िपताले 
जीिवत रहेको अब�थामा कानूनबमोिजम कारवाही 
चलाउन सकेको नदिेखएको ह�दँा दाबीको घर ज�गाको 
चार भागको दईु भाग अथा�त् दईु भागको एक भाग 
�ितवादीह�को नाममा भएको दता� बदर गरी वादीह�को 
नाममा दता� कायम भई चलनसमेत पाउने गरी स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई वादीको दाबी नप�ुने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।२१ 
मा भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः  जयराम �े�
क��यटुर : िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७३ मङ्िसर २९ गते रोज .... शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CI-१४६५, हक िह�सा 
छोडप� िलखत दता� कायम ग�रपाउ,ँ राजेश 
मान�धरसमेत. राममाया मान�धरसमेत ।

 § यसै लगाउको ०७२-CI-१४६७, बकसप� 
िलखत दता� बदर दता� कायम, राजेश 
मान�धरसमेत िव. राममाया मान�धरसमेत ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०११८, कत��य �यान, 

नेपाल सरकार िव. रिवलाल अिधकारी 
��ततु म�ुामा �यान मान� मनसाय Mens 

rea Intention नदेिखएको र अपराध ह�दँाका िमित 
पूव� �रसइवी नह�न ुघटना�थललाई हेदा� साधँका कुरामा 
िववाद भई मतृकले मखुमा थकु� िदएको कारणबाट 
�रस आवेशमा आई साधँको िक�ला उखेली ५ 
पटक हानेको अव�था देिख�छ । �ितवादी र मतृक 
देवर भाउजूको नाताका भएका र िनजह�काबीचमा 
कुनै �रसइवी रहेको भ�नेसमेत नदेिखदँा मतृक र 
�ितवादीबीच मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी नरहेको 
त�कालको प�रि�थितज�य अव�थाका कारण उ�प�न 
आ�ोसको कारण वारदात घटना घट्न गई सोही 
चोटपीडाका कारण मतृकको म�ृय ुभएको अव�थालाई 
िवचारगरी सव��वसिहतको ज�मकैदको सजाय यी 
�ितवादी रिवलाल अिधकारीलाई गदा� चक� पन� िच�मा 
लागेकोले कम सजाय गदा� पिन �यायको मकसद पूरा 
ह�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. अनसुार 
कम सजाय गन�गरी �य� गरकेो राय मनािसब नै देिखन 
आउने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २६ गते रोज १ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-१५३४, अंश चलन, 
नारायणलाल �े� िव. रामे�रलाल �े� 

वादी र �ितवादी एकै आमाबाट ज�मेका 
दाजभुाइ भएकाले िमित २०३४।९।२७भ�दा पिहले 
जनुसकैु ज�रयाबाट �ह�छेमायालाई स�पि� �ा� 
भएको भए पिन एउटा छोराले �यसको हक पाउने 
अक�ले नपाउने भनी अथ� गन� िम�दैन । मानो छु��एको 
िमितप�ात् �ा� गरकेो ह�दँा ब�डा नला�ने भिनएकोमा 
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सगोलका दाजभुाईले कसैसगँ म�ुा लडी वा अ� नै 
ज�रयाबाट प�ुय�ली स�पि� �ा� गरकेो अव�थामा 
�य�तो स�पि�मािथ हक नरहने भनी अथ� गदा� 
अंिशयारह�कोबीच समानपुाितक िहसाबले ब�डा 
ह�नपुन� भ�ने िस�ा�तको �ितकूल ह�नजाने । 

सामा�यतः गठुीको ज�गा गठुीको महलको ३ 
र ५ नं. अनसुार ब�डा ला�ने अव�था ह�दँनै तर यसको 
मतलब दाजभुाइम�ये एउटाका भागमा गठुीको ज�गामा 
हक कायम रहने तर सोहीसरहको अक� अंिशयारमा 
गठुीको ज�गामा हक नै नरहने भनी अथ� गन� िम�दनै । 
य�तो अव�थामा वादीलेेसमेत गठुीको आय�ता मा�न 
आएको अव�थामा नपाउने भ�न िम�दैन । वादीले 
सो स�पि�बाट िह�सा पाउन ु�यायोिचत ह�न जा�छ । 
तसथ�, गठुीको ज�गामा र �ितवादीले उ�म बहादरुसगँ 
म�ुा लडी �ा� भएको स�पि�मा समेत वादीको हक 
रहने नै देिखने । 

आमा �ह�छेमाया िमित २०४२।१।१ मा 
वादी र �ितवादी च�ुहो मानो अलग गरी िभ�न 
भएप�ात् वादीसगँ नबसी �ितवादीसगँ बसेको 
पाइ�छ । फेरी �ह�छेमायाले आ�नो स�पि� अ�लोह 
गरी �ितवादीलाई िदएको भ�ने कुरालाई वादीले 
अ�यथा हो भ�न सकेको पाइदँनै । सोही कुरालाई 
�वीकार गरी वादीले चपली गाउ ँ िवकास सिमितको 
ज�गामा ३ भागको १ भाग �वीकार गरी बसेको अव�था 
देिख�छ । �यसकारण वादीको मािथ िववेिचत 
ज�गाह�म�ये िक.नं. २०६, ३६०, ३६१, ३६२, 
३६३, ११०, ३१८ र ३२१ का िक�ामा नारायणलाल 
�े�ले पाउने हक जितबाट ३ भागको १ भाग िनजी 
गठुीको ज�गामा हक रहने देिखयो । �यसैगरी िक.नं. ३ 
र ११९ का ज�गाबाट पिन वादीले ३ भागको १ भाग 
ब�डा पाउने देिखदँा मािथ उि�लिखत भएबाहेकका 
अ�य स�पि� मा� ब�डा ला�ने भनी भएको हदस�मको 

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला निमलेकोले 
सो हदस�म उ�टी ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था देिखन नआउने । 

तसथ�, िनजी गठुीमा रहेको भिनएका ज�गाह� 
�ितवादी नारायणलाल �े�का नाममा प�ुय�ली िनजी 
गठुीमा दता� रहेको देिखदँा िनजको हकबाट ३ भागको 
१ भाग  वादीकोसमेत गठुीमा हक रहने र िक.नं. ३ र 
१९ का ज�गाह�बाट समेत वादीले ३ भागको एक भाग 
पाउने ठहछ�  । मािथ उि�लिखत ज�गामा पनुरावेदक 
वादीको हक नरहने गरी भएको हदस�मको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७०।१०।१२ को फैसला 
सो हदस�म उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।१२।२३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  जयराम �े�
क��यटुर:  िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २९ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-RC-००९१ र ०७३-
CR-०६६८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. रमेश 
भ�डारी र नेपाल सरकार िव. िवकास साह 

व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�को भनाई, 
िकटानी जाहेरी दरखा�त, बरामदी मचु�ुकालगायतका 
�माणह�ले यी �ितवादीको मौकाको बयान �यहोरालाई 
समथ�न गरी नै रहेको छ । यसबाट �ितवादी नागे भ�ने 
रमेश भ�डारीले मतृक जयसवाललाई ि�केटको िवकेट, 
दाउराको िचरपट आिदको �हारबाट कुटिपट गरी घाइते 
बनाई मारकेो त�यउपरो�बमोिजमको �माणह�बाट 
�मािणत भएको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुारको 
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कसरु गरकेो देिखयो । �ितवादी नागे भ�ने रमेश 
भ�डारीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.अन�ुप सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय ठहर गरी भएको फैसलामा कानूनी �िुट रहेको 
नदेिखने । 
 वारदातको समयमा �ितवादी नागे भ�ने 
रमेश भ�डारीको उमेर १९ वष�को मा� रहेको 
देिख�छ । िनज �ितवादीको मतृकलाई �यान 
मान�स�मको पूव��रसइवी र झगडा रहेको पिन देिखदँैन । 
मतृकलाई मान�को लािग पूव�योजना बनाई सोअन�ुपको 
तयारी गरी घटना�थलमा गएको अब�था पिन रहेको 
छैन । मतृकलाई मान�को लािग पूव�योजना नबनाएको, 
सोअन�ुपको तयारी नगरकेो, मतृकलाई मान� मनसाय 
नभएको अव�था ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.अन�ुप कानूनले तोकेको परु ैसजाय गदा� 
चक� पन� देिख�छ । ऐ. महलको १३(३)नं. बमोिजमको 
सजाय ठहर गरी �यायको रोहमा �ितवादीलाई ८ 
(आठ) वष� कैद सजाय गदा� पिन �यायको म�सद पूरा 
ह�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद 
वष� ८(आठ) ह�न उपय�ु देिखन आयो । तसथ� �ितवादी 
नागे भ�ने रमेश भ�डारीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
कैद वष� ८(आठ) ह�ने उपय�ु ठानी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट �य� भएको राय मनािसब नै देिखने । 

�ितवादी िवकास साह घटना�थलमा 
उपि�थत भएको कुरामा िववाद छैन । घटना�थलमा 
उपि�थत भए तापिन मतृकलाई कुटिपटमा गन� काय�मा 
संल�न रहेको भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट 
देिखएको छैन । यसकारण यी �ितवादी िवकास 
शाहलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं. अनसुार सजाय गरकेो फैसलामा कानूनी �िुट रहेको 
नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी नागे भ�ने रमेश भ�डारीलाई धनषुा िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. को कसरुमा सोही १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी िमित २०७०।२।८ 
गते भएको फैसला तथा �ितवादी िवकास साहलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. 
को कसरुमा सोही १७(३) नं.अन�ुप ६(छ) मिहना 
कैद ह�ने गरी भएको िमित २०७१।१०।२८ गते भएको 
फैसला सदर गरी �ितवादी नागे भ�ने रमेश भ�डारीको 
हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८(आठ) 
वष� कैद सजाय ह�ने राय �य� गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।१।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  मीना ग�ुङ
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CR-०२०९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
नरबहादुर भ�डारीसमेत 

�ितवादीह�ले पीिडतह� नाम प�रवित�त 
A, B, J, L लाई भारततफ�  बेचिबखन गन� उ�े�यबाट 
लगेकोमा बे�न नपाउदँै प�ाउ परकेो देिखएबाट 
�ितवादीह�को योजनाअन�ुप बेचिबखन गन� पाएको 
अव�था छैन । यसबाट �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजमकै कसरु गरकेो नभई उ�ोगस�म गरकेो 
देिखयो । �यसैले �ितवादीह�ले मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार कसरुको उ�ोग गरकेो ठहर गरकेो 
फैसलामा कानूनी �िुट रहेको नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
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�ितवादीह�ले पीिडतह� नाम प�रबित�त A, B, J, L 
लाई बेचिबखन गन� उ�े�यले भारततफ�  लैजान लागेको 
अव�थामा नेपाल भारत िसमामा प�ाउ परकेो दिेखदँा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो नभई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(२)(क) को कसरुको उ�ोगस�मको कसरु 
गरकेो देिखएकोले �ितवादीह� िदला भ�ने दील कुमारी 
घत�, बिु�बहादरु बटाला, मानबहादरु भ�डारीलाई 
ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोिजम जनही ८ वष� 
कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना र पीिडतह�लाई 
दामासाहीले �.७५,०००। �ितपूित� िदने ठह�याई 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१२।१९ मा 
भएको फैसलामा कैद सजायको हकमा केही उ�टी 
गरी �ितवादीह�लाई ऐ. ऐनको दफा ४(२)(क) को 
कसरुमा ऐ. दफा १५(१)(ङ)(१) ले ह�ने सजायमा 
ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोिजम आधा ६(छ) 
वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना र पीिडतह�ले 
�ितवादीह�बाट �ितपूित�बापत दामासाहीले 
�.७५,०००।- भरी पाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७१।८।२१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  मीना ग�ुङ
क��यटुर : अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-१०५५, कत��य �यान, सुखराज 
िल�बु वनेस िव. नेपाल सरकार 

घटना�थलमा घरबािहर रिभ� य�त� रगत 
र रगतका िछटाह� रहेको देिख�छ । मतृकको लास 
जाचँ मचु�ुकामा छातीमा काटेको घाउ दिेखएको छ, 
शव परी�ण �ितवेदनबाट Cause of death is 
severe trauma भ�ने दिेखएको तथा �ितवादीले 
अिधकार �ा�त अिधकारी तथा अदालतसम�को 
बयानमा समेत �ीमती मतृक स�चल�मी परप�ुष 
माग बहादरुसंग लागेको शङ्का लागी घरबाट खकुुरी 
िलई गई अ�यारोमा ढुक� बसेर मतृकसमेतलाई 
खकुुरी �हार गरी भागेको भ�ने कुरा खलुाई िदएको 
देिख�छ । �ितवादीको सािबती बयानलाई जाहेरी 
दरखा�त, लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनलगायतका सलं�न �माणह�ले पिु� समथ�न 
ग�ररहेको देिखएको ह�दँा यी �ितवादी सखुराज िल�ब ु
वनेमले खकुुरी �हार गरी आ�नो �ीमती स�चल�मी 
िल�बकुो ह�या गरकेो भ�ने स�माण पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले खकुुरी ज�तो जोिखमी हितयार 
घरबाट बोक� िलई गएको देिखएको छ । लामो समयस�म 
�ीमतीको पिछ लागी अ�ँयारोमा लकेुर ढुकेर बसी 
मतृक र माग बहादरु एकै ठाउमँा रहेको अव�था 
पारी खकुुरीले �हार गरी भागेको अव�था देिख�छ । 
यस ि�थितमा �ितवादीले �यान मान� पूव�मनसाय 
िलई हाितयारसिहत गई छातीमा खकुुरी रोपी �यान 
मारकेो अव�था देिखएकोले वारदातको अव�था र 
प�रि�थित हेदा� िनजलाई घटी सजाय गनु�पन� औिच�य 
र अव�थासमेत नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य �माणह�का 
आधारमा �ितवादी सखुराज िल�ब ु वनेमले मतृक 
स�चल�मी िल�बलुाई खकुुरी �हार गरी �यान मारकेो 
पिु� भएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
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गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको िमित 
२०७१।७।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुन कुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-०१३१, कत��य �यान, न�दकली 
नाइसा िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा 
इ�कार भई बयान गर ेतापिन सह-अिभय�ु मनबहादरु 
थापाले अनसु�धानको �ममा तथा अदालतमा समेत 
बयान गदा� यी पनुरावेदक न�दकलीसगँ यौन स�पक�  
रहेको कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो दिेख�छ । 

िनज �ितवादी न�दकली नाईसाको 
अनसु�धानको �ममा भएको सािबती बयानलाई 
घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, बिुझएका �यि�ह�को बकप� तथा शव 
परी�ण गन� िचिक�सकले अदालतमा आई आ�नो 
�ितवेदन समथ�न गरी गरकेो बकप�समेतले समथ�न 
गरकेो देिखएको समेतको अव�थमा आफू बेहोस भएको 
र पिछ होस आउदँा िशश ुमतृ अव�थामा िथयो भ�ने 
िनज �ितवादीको िजिकरलाई िव�वास गन� सिकने 
अव�था पिन नरहने ।

अतः उि�लिखत जाहेरी दरखा�त 
घटना�थल मचु�ुका घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, 
बिुझएका �यि�ह�को कागज, शव परी�ण �ितवेदन, 
�ितवादीह�को बयान, िचिक�सकको बकप�समेतका 
त�य �माणको आधारमा �ितवादी न�दकाली 
नाइसाले अवैध गभ� धारण गरी मास पगेुको िशश ु
ज�माई माटोमा गाडी मारकेो भ�ने कसरु स�माण 
पिु� ह�न आयो । तसथ� िनज पनुरावेदक �ितवादी 

न�दकली नाइसालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३ (३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट भएको िमित 
२०७२।१।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । िनज �ितवादीलाई ५ वष� सजाय गन� राय साथ �ा�त 
भएकोमा िनजले आफँैले ज�माएको नवजात िशशकुो 
�यान िलन ुपन� कारण सामािजक लोक ल�जाबाट ब�न 
सो काय� गरकेो अव�था देिखएको, घटनाको अव�था, 
घटना घट्दाको समय प�रि�थितसमेतका आधारमा 
हेदा�  िनजलाई ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� ह�ने 
देिखएको र मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद गदा� �यायको उ�े�यसमेत प�रपूित� 
ह�ने देिखएकोले िनज पनुरावेदक �ितवादी न�दकली 
नाइसालाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम वष� 
५ कैद ह�ने पनुरावेदन अदालतको रायसमेत मनािसब 
देिखएकोले िनजलाई ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-१५०७, कत��य �यान, जनाद�न 
अया�ल िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
इ�कार भई बयान गर े तापिन अनसु�धानको �ममा 
कागज गन� पूजा खराल, हेमलाल खराल, पीता�बर 
खरलेसमेतको बकप� हेदा� मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेो तथा सोमा यी �ितवादी संल�न रहेको भ�ने 
देिखन आएको अव�था छ । तथा �ितवादीको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानलाई जाहेरी 
�यहोरा, घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतले समिथ�त भइरहेको देिखएको ह�दँा 
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�ितवादी जनक भ�ने जनाद�न अया�लले �ीमती 
सर�वती अया�ललाई घाटँी िथची कत��य गरी �यान 
मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने स�माण पिु� ह�न 
आउने ।

तसथ� उि�लिखत त�य �माणको आधारमा 
�ितवादी जनक भ�ने जनाद�न अया�ललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी को १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७१।९।२७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । यसमा वारदात ह�दँा िनज �ितवादी 
र मतृकबीच �यान िलनपुन�स�मको पूव��रसइवी 
रहेको पिन नदिेखएको, �ीमतीले आ�नो मखु थनुी 
िथचेको कारण मतृकको घाटँी समाती िथचेको भ�ने 
अव�था देिखएको, घटनाको व�त ु ि�थित, घटना 
घट्दाको सम� प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� िनज 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम ह�ने हदसै�मको सजाय गदा� 
चक� ह�ने देिखएको र मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद गदा� �यायको उ�े�यसमेत 
प�रपूित� ह�ने देिखएकोले �ितवादी जनक भ�ने जनाद�न 
अया�ललाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद 
वष� १२ ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-००७६ र ०७१-
CR-१३६२, अपहरण, नेपाल सरकार िव. ब�बबहादुर 
�े�समेत र िमलन बोलखे िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी सगनु भ�ने ब�ब बहादरु �े�ठको 
नाउ ँ जाहेरीमास�म उ�लेख भएको देिखए तापिन 
मौकामा प�ाउ पन� �ितवादी िमलन बोलखेले बयान 
गदा� यी �ितवादी ब�बबहादरु �े�ठको नाम पोल 
गरकेो दिेखदँैन भने िनजको ��ततु वारदातमा के 
क�तो संल�नता रहेको हो सोसमेत जाहेरीलगायतका 
बिुझएका �यि�ह�को कागजसमेतबाट ख�ुन 
आउदैँन । िनज �ितवादी सगनु भ�ने ब�ब बहादरु 
�े�ठले अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� इ�कार 
भई बयान गरकेो देिखएको र िनजको कसरु पिु� गन� कुनै 
त�यय�ु �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको अव�था 
नदिेखएकोले �ितवादी सगनु भ�ने ब�बबहादरु �े�ठको 
��ततु वारदातमा संल�नता नदेिखएको ह�दँा स�ु 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।१४ को फैसला 
सदर गरी िनज सगनु भ�ने ब�ब बहादरु �े�ठलाई 
सफाई िदने गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहने ।

�ितवादी िमलन बोलखेलाई िफरौतीको �. 
२,५०,०००।- िलन गएको बखत मौकैमा �हरीले 
प�ाउ गरकेो अव�था छ । िनजले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� रकम िलनस�म गएको भनी 
�वीकार गरी अपहरणमा संल�न छैन भनी भने तापिन 
रकम िलन पठाउने भिनएको प�प ुभ�ने �यि�को यिकन 
नाम, थर, वतन खलुाउन नसकेको दिेखएबाट िनजको 
उ� कथन िव�वासलायकसमेत दिेखदैँन । जाहे�र 
दरखा�त िकटानी छ, मौकामा कागज गन� क�टेनर 
चालक तथा सोमा या�ा ग�ररहेका गोपी तामाङ तथा 
बिुझएका अ�य �यिकतह�को कागजबाट समेत यी 
�ितवादी िफरौती रकम िलन गएकै बखत प�ाउ परकेो 
भ�ने पिु� भइरहेको अव�था छ । जाहेरवालासमेतका 
�यि�को िनज �ितवादी िमलन बोलखेसगँ कुनै पूरानो 



22

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, मंिसर - १

�रसइवीसमेत नदेिखएको ि�थितमा यी �ितवादी िमलन 
बोलखेलाई अनाहकमा पोल गरी जाहेरी िदएका होलान 
भनी मा�न सिकने अव�थासमेत नदेिखएकोले िमिसल 
संल�न यावत त�य �माण कागजातको आधारमा 
�ितवादी िमलन बोलखेको ��ततु वारदातमा �प�ट 
संल�नता देिखन आएको तथा �.२,५०,०००।- 
िफरौती लिगसकेको भने तापिन कोबाट कहा,ँ कसरी 
लगेको भ�ने नदेिखएको र �य�तो रकम बरामद भएको 
अव�थासमेत नदेिखएको ि�थितमा िनजलाई १० 
वष� कैद तथा दईु वा दईुभ�दा बढी �यि� िमली कसरु 
गरबेापत थप २ वष� कैद, १ लाख ज�रवाना तथा 
िनजबाट �ितपूित� र िबगो २५००००।– भराउने गरी 
भएको स�ु िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।२० 
को फैसला केही उ�टी गरी िनज �ितवादी िमलन 
बोलखेलाई ७ वष� कैद तथा �.५०,०००।– ज�रवाना 
गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखदा अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहने ।

 तसथ� जाहरी दरखा�त, �ितवेदन, 
घटना�थल मचु�ुका, �ितवादी िमलन बोलखेको 
बयानलगायतका मािथ उि�लिखत त�य �माणका 
आधारमा �ितवादी सगनु भ�ने ब�बबहादरु �े�को 
हकमा स�ु अदालतको िमित २०६९।३।१४ को 
फैसला सदर भई िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाई 
पाउने गरी तथा �ितवादी िमलन बोलखेको हकमा स�ु 
अदालतको िमित २०६८।३।२० को फैसला केही 
उ�टी गरी िनज िमलन बोलखेलाई ७ वष� कैद तथा 
�. ५०,०००।- ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७०।१२।११ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०७२८, 
जबरज�ती करणी, यमबहादुर के.सी.समेत िव. नेपाल 
सरकार 

घटनाका ��य�दश� राजदेव लामाले 
मौकाको कागज गदा� �ितवादी भीमबहादरु मेरो घर 
निजकै काम गन� पिहलेदेिख िचनेको मािनस ह�न अ�य 
२ जना िनजसगैँ आएका साथी ह�न् िनजह�ले मलाई र 
काक�लाई कुटिपट गरी काक�लाई जबरज�ती करणी 
ग�र जबरज�ती िलएर गएका ह�न भनी मौकामा कागज 
गरकेो देिख�छ । पीिडत जाहेरवालीले मौकाका जाहेरी 
�यहोरा समथ�न गद� यी �ितवादीह�ले मलाई जबरज�ती 
करणी गरी जबरज�ती पिहला तरकारी बे�ने गाडी र 
पिछ ट्या�सीमा राखी �यूरोडतफ�  �याउद ैगदा� �हरीले 
फेला पारी प�ाउ गरकेो हो भनी अदालतमा बकप� 
गरकेो देिख�छ । पीिडत जाहेरवालीको उ� भनाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) �माणमा 
�हणयो�य ह��छ । ��य�दश� राजदेव लामाले राित १० 
बजे यी �ितवादीह� घरमा आई मलाई कुटिपट गरी 
बा�ाको खोरमा फाले र अ�टीलाई बला�कार गरपेिछ 
आफूसगैँ िलएर गए भनी मौकाको कागज �यहोरालाई 
समथ�न गरी अदालतमा आई बकप� गरकेो देिख�छ । 
��य�दश� राजदेवको उ� भनाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १०(१)(क) बमोिजम �माणमा िलन यो�य 
ह�ने । 

�ितवादीह�को अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयान पीिडत जाहेरवालीको बकप� र 
��य�दश� राजदवेको कागजबाट समथ�न भएको 



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, मंिसर - १

पाइ�छ । पीिडत र �ितवादीह�बीच पूव�स�लाह र 
योजनाबमोिजम सहमितमा करणी भएको भए पीिडतले 
आ�नो जेठाजकुो छोरा राजदेवलाई आफूसगँ स�ुन 
बोलाउन ु पन� अव�था िथएन । एकजना मिहलासगँ 
३ जना प�ुषले सहमितमा करणी गरकेो भ�ने कुरा 
प�यार लायक मािनदँैन । तसथ� पूव�सरस�लाह र 
योजनाबमोिजम सहमितले जाहेरवालीलाई करणी 
गरकेो हो जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

पनुरावेदक �ितवादीह� यमबहादरु के.सी., 
�काश कटुवाल र भीमबहादरु तामाङ (वाइवा) लाई 
अिभयोगदाबीबमोिजम कसरु ठहर गरी मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
कैद वष� ५ (पाचँ) तथा सामिुहक जबरज�ती करणी 
गरतेफ�  मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३क 
ले थप कैद वष� ५ (पाचँ)समेत ज�मा जनही वष� १० 
(दश) कैद र �ितवादीह�बाट पीिडत जाहेरवालीले 
�ेितपूित�बापत �.५०,०००।- दामासाहीले भराई 
पाउने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।२।२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।२।२ को फैसला उ�टी गरी 
अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः  च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०२७९, कत��य 

�यान, दावा दोज� मो�ान तामाङ िव. नेपाल सरकार 
मतृकको हातबाट खकुुरी खिससकेपिछ यी 

�ितवादीको �यान जाने जोिखमको अिलकित पिन 
स�भावना रहदँैन । �यस अव�थामा यी �ितवादीसगँ 
िविभ�न िवक�प ज�तो िक हार गहुार गन�, सामा�य 
बल �योग गन� अथवा भा�नेसमेतका उपाय रहदँारहदैँ 
सो केही नगरी यी �ितवादीले मतृकको घाटँीज�तो 
सवंेदनशील भागमा जोडकासाथ खकुुरीज�तो जोिखमी 
हितयार �हार गरी आधा िछनाइिदएको र मतृकको 
ित�ासमेतमा खकुुरीले हानेको काय�लाई आ�मर�ाको 
लािग भएको काय� भनी �वीकार गन� अनमुित उ� 
७ नं. ले �दान गद�न । �ितवादीको शरीरमा सामा�य 
चोटपटक पिन नह�न ुतर मतृकलाई एकभ�दा बढी घाउ 
खत दिेखनबुाट यी �ितवादीले सजायमा राहत पाउने 
उ�े�यले बयानको केही अंश झ�ुा �य� गरकेो देिखने । 

�ितवादी र मतृकबीच वादिववाद भएको 
�श�त समयको अ�तरालपिछ ��ततु वारदात भएको 
देिखदँा यी �ितवादीले उ� ७ नं. अथवा १४ नं. को 
सिुवधा पाउन स�ने ह�दँैन । मतृकउपर भएको िवभ�स 
सांघाितक �हार र �ूर ह�याको कारणले गदा� ��ततु 
वारदातलाई भिवत�य पिन भ�न िम�दनै । सांघाितक 
कुटिपटको मनसाय भनेको ह�या कै मनसाय intention 
of serious bodily injury is intention of murder 
भएको र murder मा सजाय घटाउने कानूनी �यव�था 
भारत, बेलायत आिद मलुकुमा रहे भएको नदेिखदँा 
यसबार े नेपालले ती मलुकुह�को फौजदारी �याय 
�यव�थाभ�दा छु�ै �याय �यव�था बनाई अलगधलग 
ब�न ुआजको यगुमा उिचत नह�ने । 

�ितवादी िव��को अिभयोगदाबी प�ुने 
ठह�याई िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
को कसरुमा सोही १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
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अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६७।११।३० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१५६४,  कत��य �यान, 
कण�बहादुर रानामगर िव. नेपाल सरकार

वारदातको ��य�दश� कोही नदेिखए पिन 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट �ितवादी कण�बहादरु 
राना मगरले कुटिपट गरी घाइते बनाएका कृ�ण शाहीको 
उपचारको �ममा म�ृय ु भएको �मािणत ह�न आएको 
देिखयो । िनजको उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं.िवपरीत ऐ. को १३(३) नं. को अपराध 
भएकोले यी �ितवादीलाई सोही १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठह�याई भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

�ितवादी वैदेिशक रोजगारीमा रहेकोवाला 
िनजको �ीमतीसगँ मतृक कृ�ण शाहीको �ेम स�ब�ध 
रहेको कुरा िनज �ितवादीले आ�नो साथीह�बाट 
थाहा पाएको, मतृकले �ितवादीक� �ीमती पनुम राना 
मगरलाई पटकपटक फोन स�पक�  गन� गरकेो, वारदात 
िमित समयमा पिन मतृकले �ितवादीक� �ीमतीले 
�योग गन� गरकेो मोबाइलमा पटकपटक फोन गरकेो 
कुरा �ितवादीले थाहा पाउदँा िनजलाई �रस उठ्न ु
�वभािवक नै देिख�छ । यसका साथै �ितवादीले 

वारदात घटाउन कुनै जोिखमी हातहितयारको �योग 
नगरकेोसमेतका वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई 
िवचार गदा� यी �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय 
गदा� ऐनको मनसाय पूरा भई �ितवादीलाई सजायको 
महससु ह�ने देिखएकोले राय �य� ह�ने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी कण� बहादरु राना मगरको 
कत��यबाट कृ�ण शाहीको म�ृय ुभएको र �ितवादीको 
उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको अपराध भएकोले 
सोही नं. बमोिजम �ितवादी कण� बहादरु रानालाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई मोरङ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७१।७।२३ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 
जाने देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�ने 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-१०६१, लाग ु
औषध गाजँा, मोहन मुिखया िवन िव. नेपाल सरकार

स�ु अदालतले �ितवादी मोहन मिुखया 
िवनलाई सफाई ह�ने गरी गरकेो िनण�यलाई उ�टी गरी 
िनजलाई २ (दईु वष�) कैद तथा १७,५००।- �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
फैसला गरकेो दिेखदँा �ितवादीलाई उपरो� �याय 
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�शासन ऐन, २०४८ को कानूनी �यव�था ९(१)(ग) ले 
तोकेकोभ�दा घटी िबगो र कम अविधको सजाय भएको 
अव�था ह�दँा ��ततु म�ुा यस अदालतमा पनुरावेदनको 
रोहबाट �वेश गन� िम�ने नदेिखने । 

तसथ� �ितवादी मोहन मिुखया िवनले 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसलाउपर �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनसुार 
िदएको पनुरावेदन ला�ने अव�था नरहेकोले ��ततु 
पनुरावेदनको त�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गन� िम�ने 
देिखएन । पनुरावेदनको रोहबाट दता� ह�न आएको 
��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-१५०८,  
जबरज�ती करणी, खड्कबहादुर िव.क. िव. नेपाल 
सरकार

पीिडतको जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको 
बयान तथा घटना िववरण कागज, पीिडतको �वा��य 
परी�णमा क�याजाली �याितएको लगायतका 
घटना�म र वारदातको �कृितबाट �ितवादी 
खड्कबहादरु िव.क.ले आ�नी छोरीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य पिु� भइरहेको ह�दँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) नं. 
बमोिजम १० वष� कैदका साथै हाडनाता करणीको 
महलको १ नं. बमोिजम थप १० वष� कैद ह�ने र यी 
�ितवादीबाट पीिडतले जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं. बमोिजम �.५०,०००।- �ितपूित� भराई िलन 
पाउने गरी क�चनपरु िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०७१।३।१५ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 

अदालत महे��नगरको िमित २०७१।८।२३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७०-CR-१६७८,  
जबरज�ती करणी, सीताराम राना िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा आफूलाई कुनै डर, धाक, ध�क� 
तथा �भावमा पारी बयान गराएको भनी दाबी 
िलनसकेको र �य�तो अव�था िसज�ना गरेको िथयो 
भनी कुनै त�यय�ु �माणसमेत यी �ितवादीले गजुान� 
सकेको अव�था देिखदँनै । सो ह�दँा यी �ितवादीले 
अिधकार�ा� अनसु�धान अिधकारीसम� आफूले 
३ वष� अवोध बािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो 
त�यलाई �वीकार गरी गरकेो बयान िमिसल सलं�न 
अ�य �माणबाट समेत पिु� भइरहेकोले अिधकार �ा� 
अिधकारीसम�को बयान िनजको िव�� �माणमा 
ला�न स�ने नै दिेखने ।

पीिडत ३ वष�क� अवोध बािलका रहेक� र 
आफूलाई �ितवादीले गरकेो अपराधको स�ब�धमा 
�प�सगँ भ�न नसकेको अव�था पिन देिख�छ । 
पीिडतले बयान बकप� गन� नसकेको अव�थामा 
अ�य प�रि�थितज�य �माणलाई पिन म�ुाको 
रोहमा �माणको �पमा �हण गनु�  �यायसङ्गत नै 
ह��छ । यस अव�थामा जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान, घटना िववरण 
कागजसमेतलाई वारदातको �माणको �पमा �हण गन� 
स�ने नै देिखने । 

तसथ� स�ु अदालतमा �ितवादीले सोिधएको 
��को जवाफ निदए पिन िकटानी जाहेरी दरखा�त, 
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अिधकार�ा� अिधकारीसम�को �ितवादीको 
बयान, घटना िववरण कागज, पीिडतको �वा��य 
परी�ण, जाहेरवालीको बकप�लगायतका �माण 
मू�याङ्कनबाट �ितवादी सीताराम रानाले पीिडत 
िड कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु� 
भइरहेको ह�दँा िनज �ितवादी सीताराम रानालाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३(१) नं. अनसुार १० 
वष� कैद ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतलाई सोही महलको 
१० नं. अनसुार �. २०,०००।– �ितपूित�समेत भराई 
पाउने ठहर गरकेो क�चनपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।२।२४ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०७०।३।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-CR-००९६,  
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िस�ाथ� िजरले

अदालतसम�को �वत�� बयानमा �ितवादी 
िस�ाथ� िजरलेले अपराध गरकेो कुरामा पूण� इ�कार 
रही बयान गरकेा छन् भने पीिडत, पीिडतका बाब ु
जाहेरवाला, वारदात�थलमा सगैँ भएको सिु�मता 
राना मगर र पीिडताका मामा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनससमेतका �यि�ह�ले पीिडतलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी अदालतमा आई 
बकप� गरकेो पाइ�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण 
�रपोट�मा “Semen could not be detected” भ�ने 
उ�लेख भएकोमा जबरज�ती करणीको वारदातमा 
�वभािवक�पमा पीिडत एवम् पीिडकको शरीरमा दिेखनै 
�ितकारका कुनै पिन ल�णह� नदेिखएकोसमेतबाट 

यी �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
पिु� ह�न नआउने । 

अनसु�धानका �ममा तयार भएका 
िलखतह�मा उ�लेख भएका कुराह� सो �य� गन� 
�यि�ले अदालतमा बकप� गदा� िलखतमा लेिखएको 
�यहोरा समथ�न नगरकेो अव�थामा �य�ता िलखतलाई 
�वत�� �माणको �पमा �हण गन� िम�ने दिेखदँैन । 
फौजदारी म�ुामा शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
र अिभय�ुउपरको कसरु �मािणत गन� भार �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार अिभयोजन प�मा 
रह�छ । अिभयोजन प�ले आ�नो िनय��णमा खडा 
गरी पेस गरकेो कागजह�बाहेक अ�य �वत�� कागज 
�माणह�बाट �ितवादीउपरको कसरु �थािपत ह�न 
नसकेकोले वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने अव�था देिखन नआउने । 

अतः �ितवादी िस�ाथ� िजरलेलाई कसरुदार 
ठह�याई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(३) नं. बमोिजम ६ वष� कैद र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �. ५०,०००।– (पचास हजार) �ितपूित� 
भराई िदने ठह�याई भएको स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१०।२८ को फैसला उ�टी 
गरी �ितवादी िस�ाथ� िजरलेले अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाको िमित २०७१।११।२६ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-WO-०७९६, 
उ��ेषण, रोशनकुमार झासमेत िव. �धानम��ी तथा 
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मि��प�रषद्को काया�लयसमेत
िज�मेवार िनकाय �वा��य सेवा िवभाग 

इिपिडिमयोलोजी तथा रोग िनय��ण महाशाखाले 
��ततु गरेको िलिखत जवाफमा िवराटनगर 
उपमहानगरपािलका लगायतका �े�मा फैिलएको 
र अ�य �थानमा समेत फैलन स�ने महामारी तथा 
सं�ामक जि�डस रोगको रोकथाम तथा िनय��ण 
गन� �ितरोधा�मक, उपचारा�मक र �व��ना�मक काय� 
ग�ररहेको र सो अनसुार पिहला उ� �े�मा जि�डस 
रोगका नया ँरोगीको सं�या १८१ भएकोमा हाल घटेर 
श�ुय सं�यामा पगेुको त�याङ्कबाट देिख�छ । उ� 
रोगबाट ब�ने उपायबार ेसूचनामूलक स�देश �वाह गन� 
काय� िज�ला Rapid response team ले गरकेो, 
�कोप �यव�थापनको लािग िमित २०७१।१।१४ 
देिख �वा��यकम�ह�को टोली प�रचालन गरकेो, 
रगतको नमूना र खानेपानीको नमूना संकलन गरी 
परी�ण गदा�  रोग प�ा लागेको, भाइरल हेपाटाइिटस 
रोगबाट �भािवत िवरामीह�को िविभ�न सरकारी 
अ�पताल तथा �ाइभेट अ�पतालमा सव�सलुभ �पमा 
मनुाफारिहत र सह�िलयतपूण� ढंगले िबरामीह�को 
उपचार भइरहेको छ । भाइरल हेपाटाइिटस रोगबाट 
ब�ने उपायबार े �भािवत �थलमा माइिकङ गरी 
जनचेतना जगाउने काय� भइरहेको, रिेडयो, एफ.एम., 
िट.भी., दैिनक प�पि�का, प��लेट, �ोसर, िलपलेट 
आिदबाट समेत सूचना स�देशह� �वािहत भइरहेको 
छ । �यसैगरी नेपाल रडे�स सोसाइटी, नाग�रक 
समाजका �ितिनिधह�बाट जनचेतनामूलक स�देशह� 
�वाह भइरहेको ज�ता काय�ह� गरी महाशाखाबाट 
रोगको अनसु�धान र िनगरानीको काम भइरहेको 
त�य िलिखत जवाफमा खलुाएको देिख�छ । जसबाट 
भाइरल जि�डसका नया ँरोगीको स�ंया स�ुयमा झरकेो 
त�याङ्क रहेको भनी ��ततु गरकेो िलिखत जवाफ 

र सो िलिखत जवाफलाई पिु� ह�ने गरी आज िवप�ी 
तफ� का िव�ान सरकारी उप�यायािधव�ाले बहसका 
�ममा िवराटनगर �े�मा फैिलएको जि�डस रोग पूण� 
िनय��णमा आइसकेको भनी जानकारी गराउन ुभएको 
र िनवेदकसमेत पेसीमा इजलाससम� उपि�थत 
ह�न नआएकोसमेतबाट आजका िमितस�ममा �रट 
िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुो समाधान भइसकेको 
अव�था देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 
नै समा� भइसकेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । �रट िनवेदकह�ले �रट िनवेदन दता� गराएपिछ 
आ�नो िजिकरको प�्ुयाई ं गन� त�यसमेत ��ततु 
गन� दािय�व िनजह�को नै ह�ने कुरामा ि�िवधा छैन । 
िनवेदनमा �ामक त�यसमेत दशा�ई िनवेदन िदएपिछ 
पेसीमा अनपुि�थत रही गईरिज�मेवार काय� गरकेो 
साथै िनरथ�क िजिकर िलई अदालतको अमू�य समय 
बवा�द गरकेो देिखयो । स�य र सचेत नाग�रकबाट 
यस �कारको ि�याकलाप ह�न ु आफँैमा खेदज�य 
काय� भएको कुरामा दईुमत ह�न सिकँदैन । अतः यस 
तफ�  स�बि�धत सबैको �यानाकष�ण ह�न र यसपिछ 
य�तो ि�याकलाप िन��सािहत गन� यस अदालतले 
िनवेदकलगायतबाट अपे�ा रा�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १ गते रोज ४ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७०-WO-०८३५,  उ��ेषण, 
जगतमोहन सहनी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

रा�यले भूिमहीनह�लाई �यवि�थत 
बसोबास गराउने उ�े�यबाट समयसमयमा 
कानूनबमोिजम अिधकार स�प�न सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग गठन गरकेो ह��छ । सकुु�बासी 
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आयोगको काम कत��य तथा �े�ािधकार आयोग 
गठन ह�दँाका अव�थामा नै िनधा�रण ग�रएको 
ह��छ । आयोग गठन ह�दँाका अव�थामा जारी भएको 
आदेशले अिधकार िदएका िवषयमा आयोगले आ�नो 
काय� गन� ह��छ । सकुु�बासी सम�या समाधान 
िज�ला सिमित रौतहटलाई पिन आयोगले िदएको 
अिधकार�े�िभ� रही सकुु�बासीह�लाई आ�नो 
�े�िभ�का ज�गा िवतरण गन� अिधकार रहेको 
ह��छ । आयोगले �य�तो अिधकारको उ�लङ्घन गरमेा 
िनयमबमोिजम सोको िव��मा जान सिकने ।

िक.नं. ५४५ को दि�ण तफ�  भएको िक.नं. 
१६३ को ज�गा बाटो जिनएको छ भने उ� साव�जिनक 
बाटोको ज�गा कसैले दता� गरी आबाद गरमेा �य�तो 
ज�गाको दता� �वतः बदर ह�ने �यव�था मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २४(२) ले गरकेो दिेखदँा साव�जिनक 
बाटो कसैको िनजी नाममा दता� भएपिन सो ज�गाको 
दता� �वतः बदर ह�ने कानूनी �यव�था ह�नकुो साथै 
िक.नं. १६३।१ र १६३।२ को ज�गा िवग ु सहनी 
र ओम�काश सहनीको नाममा दता� �े�ता कायम 
नरहेको भनी मालपोत काया�लय, रौतहटबाट जवाफ 
�ा� भएको देिखएकोले मागबमोिजम आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� �योजन नै नरहेकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १ गते रोज ४ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CI-१६३०,  मोही �माण 
प�, सुवंश महतो कोइरी िव. �ी�काश नारायण िसंह

कुनै म�ुामा फैसला भई अि�तम भएको 
अव�थामा पनुः सोही म�ुामा उसै झगिडयाका नाउमँा 
िफराद िलई स�ुन नसिकने गरी ब�दजे लगाएको 

देिख�छ । िमलाप� पिन अि�तम फैसलाको �पमा 
रहेको ह��छ । िमलाप� ग�रसकेपिछ सोको काया��वयन 
गराउनेबाहेक �यसमा भएको िवषय अि�तम ह�ने 
भएकोले सोही िवषयमा पनुः म�ुा दायर गनु�  �ाङ�याय 
तथा म�ुा अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जाने । वादीले िववािदत ज�गामा रहेको आ�नो मोही हक 
छाड्न म�जरु गरी िमित २०३९।३।२४ मा िमलाप� 
गरी म�ुाको टुङ्गो लािगसकेको अव�था देिख�छ । 
एकपटक कारवाही टुङ्गो लािगसकेको िवषयमा पनुः 
१ नं. लगत, २ नं. अनसुचुी, ४ नं. जोताहा िन�सा 
र २०६३ साल पिछ कुत बझुाएको रिसदलाई 
आधार बनाई िफराद िदएको देिखयो । एकपटक 
िववािदत ज�गामा रहेको मोही हक छाडी िमलाप� 
ग�रसकेको अव�था ह�दँा िफराददाबीबमोिजम वादीले 
पनुः सोही ज�गाको मोही �माणप� पाउने अव�था 
नदिेखने । 

तसथ� एकपटक म�ुा गरी मोहीहक छाडी 
िमलाप� ग�रसकेप�ात पनुः सोही ज�गाको मोही 
�माणप� पाउन स�ने अव�था नह�दँा वादी दाबीबमोिजम 
�ीपरु टारमटार वडा नं. १(क) िक.नं.१०६ को ज�गामा 
वादी सवुंश महतो कोइरीले मोिहयानी हकको �माण 
प� पाउने ठह�याएको स�ु भूिमसधुार काया�लय, 
महो�रीको िमित २०६८।११।२१ को फैसला उ�टी 
गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०७२।३।२८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ३ गते रोज ६ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CI-०२४१, मोही 
नामसारी, जवाहर�साद तेली िव. अिसया देवी
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िववािदत ज�गाका मोही गणेशी सहनीको 
म�ृयपु�ात बहुारी वादी अिसया देवीले िमित 
२०६६।२।७ मा मोही नामसारीको लािग िनवेदन 
िदएको दिेख�छ । यसरी ऐनमा संशोधन भई ऐनले 
गरकेो �यव�थाबमोिजम नै वादी अिसयादेवीले मोही 
नामसारीको लािग िनवेदन िदएको पाइयो। ऐन, संशोधन 
भई लागू भएपिछ कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
हकदारको हैिसयतबाट वादीको िनवेदन परकेो दिेखदँा 
पनुरावेदकको उ� िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

मोही नामसारीको माग दाबीमा ज�गाधनीको 
नाम फरक पद�मा मोही हक ज�तो कानूनी हकबाट 
बि�चत ह�ने गरी हकदारले सध�को लािग मोही नामसारी 
गन� निम�ने भनी अथ� गन� िम�दैन । भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ ले पिन मोही नामसारी म�ुामा ज�गाधनीको 
नाम निम�दैमा हकवालाको मोही हक नै समा� ह�ने 
�यव�था गरकेो देिखदँनै । कानूनले तोिकिदएको 
हकदारको नाममा मोही नामसारी गन� स�ने नै 
अव�था रह�छ । िमित २०५६।२।१६ को भूिमसधुार 
काया�लय, बाराको फैसलाले िववािदत ज�गाको मोही 
नै नामसारी गन� निम�ने भनी अथ� गनु�  �यायसङ्गत 
नह�दँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः मोहीको १ नं. अनसूुची लगत, 
िफ�डबकु, बाली बझेुको भरपाई, ज�गाधनी �े�ता 
पूजा�लगायतबाट िववािदत ज�गामा वादीको ससरुा 
गणेशी सहनी मोही रहेको र मोहीको हकवाला बहुारीले 
िनयमानसुार मोही नामसारी गन� पाउने नै अव�था 
देिखएकोले वादीका पितको म�जरुीसमेतको आधारमा 
वादीका नाउमँा मोही नामसारी ह�ने गरी स�ु भूिम सधुार 
काया�लय, बाराले गरकेो फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६७।११।२५ 

को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ३ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CI११३५,  मोही भागी 
बेप�ा, सूय� माझी िव. तोरण काक�समेत

िववािदत ज�गाको मोही भागी बेप�ा 
भइसकेपिछ िनजह�को हकदारह� भए दाबी गन� 
आउनको लािग सूचना जारी भएको र सो सूचनाको 
�यादिभ� पनुरावेदकले िजिकर िलए अनसुारका 
हकदारह� कोही कसैको दाबी पन� आएको पिन 
देिखदँनै । मलुकु� ऐन, अ.बं. को महलको ११२ नं. 
अनसुार �याद तामेल भएको र सो �याद बेरीतको 
हो भनी दाबी परी बदर गराउन सकेको पिन 
पाइदँैन । �यसरी कानूनबमोिजमका हकदारह�ले 
�यादिभ� दाबी नगरपेिछ भूिमसधुार काया�लयले 
मागबमोिजम मोहीको लगत क�ा गन� स�ने नै दिेखने । 

कानूनले हकदार नै कायम नगरी हक िसज�ना 
नह�दँैको अव�थामा भएको िनण�य िव�� कानूनमा 
भएको सशंोधनपिछ मा� हकदार कायम गरकेो 
नातालाई आधार बनाई पिहले भइसकेको िनण�यको 
िवषयमा पनुरावेदनको रोहमा हक �थािपत गराउन 
आउन ु �यायसङ्गत ह�ने देिखदँैन । कानूनबमोिजम 
पूव� भएका िनण�यह�लाई पिछ ब�ने कानूनले बदर 
गन�स�ने अव�था नरहने । 

अतः मोही भागी बेप�ा म�ुामा प�समेत 
नरहेका पनुरावेदकले आफूलाई पनुरावेदन गन� 
हकदैया �ा� भएको �प� आधार र �माण दखेाउन 
नसकेको अव�थामा मोही लगत क�ा गन� गरी भूिम 
सधुार काया�लय, सनुसरीबाट िमित २०४९।१२।१ मा 
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भएको िनण�यउपर भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ मा पिछ 
भएको सशंोिधत कानूनी �यव�थाको आधारसमेत िलई 
पन� आएको ��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७२।४।१७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।      
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी     
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी केदार 
�साद चािलस,े ०६६-WO-०७९२, उ��ेषण / 
परमादशे,  मनोह�र जैसी िव. नेपाल सरकारसमेत 

िनवेदकका स�ब�धमा गरकेो सजायको 
िनण�य र सफाई पेस गन� मौका िदइरहन मनािसब नपन� 
भनी भएको िनण�य पचा�मा उ�लेख भएको िनण�य नं. को 
�म सं�याबाट पिहले सजायको िनण�य गरी �यसपिछ 
सफाई पेस गन� मौका िदई रहन ुनपन� भनी पचा� खडा 
गरकेो देिखएकोले िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा��त 
गदा� अपनाउन ुपन� कानूनी �ि�या कानूनबमोिजम पूरा 
गरकेो देिखन नआउने ।

िनवेदक मनोहरी जैसीले िविधवत् �पमा 
िमित २०५७।७।१० गतेबाट लाग ु ह�ने गरी िमित 
२०५७।८।२० गतेस�मको लािग घर िबदा �वीकृत 
गराएकोसमेत देिखयो । िनज िनवेदक उ� पूव��वीकृत 
घरिबदाको आधारमा िमित २०५७।७।१० गतेबाट 
िमित २०५७।८।२० गतेस�मको लािग िबदामा 
रहेकोसमेत देिखएको छ । िनजलाई सोही घरिबदामा 
रहेकै अव�थामा “िमित २०५७।७।१६ गतेदेिख 
स�चालन ह�ने भिनएको �हरी कारवाहीय�ु� 
अनिुश�ण तािलममा मनोनयन ग�रएको र िनजको 

उ� �वीकृत भइसकेको घरिबदा र� ग�रएको 
कुराको जानकारी गराएको देिखने िन�सा वा भरपाई 
उ� िनण�य िमिसल संल�न रहेकोसमेत देिखन 
नआउने ।

िनवेदकले आफू काय�रत रहेको िनकायबाट 
िविधवत् �पमा िबदा �वीकृत गराई बसेको अविधिभ�ै 
िनजलाई उ� िबदा र� ग�रएको वा िनजलाई 
तािलममा मनोनयन ग�रएको भ�ने कुराको कुनै 
जानकारीसमेत गराइएको नदेिखएको र सो िबदाको 
अविधसमेत समा� नह�दैँ िमित २०५७।८।१९ मा 
िनज �हरी नायव िनरी�क मनोहरी जैसीलाई  “�हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को देहाय (ङ) र 
(झ) को कसरुमा ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४को देहाय 
(ज) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
सामा�यतः अयो�य ठह�रने गरी नोकरीबाट बखा��त 
गन�” भनी त�कालीन �हरी महािनरी�कबाट भएको 
िवभागीय सजाय र सो सजायको आदेशलाई सदर 
गन� गरी त�कालीन गहृम��ीबाट िमित २०६६।९।८ 
मा भएको पनुरावेदक�य िनण�यसमेत कानून तथा 
�यायस�मत रहेको देिखन नआउने । 

अतः िनवेदक मनोहरी जैसीलाई �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ को दहेाय (ङ) र (झ) 
को कसरु गरकेो भनी सोही िनयमावलीको िनयम ८४ 
को देहाय (ज) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको 
लािग अयो�य ठह�रने गरी िमित २०५७।८।१९ गते 
नोकरीबाट हटाउने गरी �हरी महािनरी�कबाट भएको 
िनण�य र सो  िनण�यलाई सदर गन� गरकेो गहृम��ीबाट 
िमित२०६६।९।८ मा भएको पनुरावेदक�य िनण�यसमेत 
�यायोिचत र कानूनस�मत रहेको नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ ।अब िनवेदक मनोहरी 
जैसीलाई पूव�वत् सेवामा बहाल गराई कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
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जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- सरुथ �साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.
�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१२९७, 
वैदेिशक रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. धनपित 
थपिलयासमेत

जाहेरवालाह�ले आफूले िदएको जाहेरी 
दरखा�तलाई पिु� ह�ने गरी �ितवादीह�ले रकम 
बझुेको िलखत तथा अ�य रिसद, भरपाईसमेतका 
�माणह� जाहेरी दरखा�तकासाथ पेस गन� सकेको 
देिखदँैन भने जाहेरवालाह�ले कुन �ितवादीलाई 
कित रकम वैदेिशक रोजगारको लािग िदएको हो भ�ने 
कुरा जाहेरीमा उ�लेख गन� सकेकोसमेत पाइदँैन । 
जाहेरवालाले मेरो रोहवरमा पैसा िदएको हो भनी 
कागज गन� रणबहादरु पौडेललेसमेत सो �यहोराको कुनै 
िलखत भएको ठोस �माण दखेाउन सकेको देिखदैँन । 
अनसु�धान अिधकारी र �यायािधकरणसम� उपि�थत 
भएका �ितवादीह� धनपित थपिलया र बालकृ�ण 
संजेल स�ुदिेख नै कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । यी जाहेरवालाह�लाई �ितवादीह�ले 
वैदेिशक रोजगारको लािग अफगािन�तान पठाउन भनी 
झ�ुा आ�ासन िदएको वा �लोभन देखाई वैदेिशक 
रोजगारमा लगाई िदने भनी रकम िलएको भ�नेसमेत 
िमिसल कागजातबाट देिखन नआउने ।

जाहेरी �यहोरामा नै के, कुन �ितवादीले के, 
कित रकम िलएको हो सो �प� नभएको र रकम िलएको 
कुनै िलखत संल�न नभएको अव�थामा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार पिन अिभयोग �मािणत 
गन� भार वादी प�मा रहने ह��छ भने �ितवादीह� 

उपि�थत गराउने दािय�व पिन अिभयोजन प�कै 
ह��छ । �ितवादी अनपुि�थत रहेकै कारण कसरु 
�वीकार गरकेो मा�न पिन निम�ने ।

तसथ� �ितवादीह� धनपित थपिलया, निवन 
थपिलया, केशव थपिलया र बालकृ�ण संजेलउपरको 
अिभयोग मागदाबी वादीले �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा 
िनजह�लाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ४३बमोिजम 
सजाय गरी हजा�नासिहतको जाहेरवालाह�को 
िबगोसमेत �ितवादीह�बाट िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ह�दँा �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाई पाउने ठहरकेो वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७०।१०।२१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।                         
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत 
क��यूटर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CR-०३५५, थुनवुा भागे 
भगाएको, पु�पलाल िम� िव. खगे�� िगरी

�ितवादी दलबहादरु राईका नाममा जारी भएको 
�याद रीतपूव�क तामेल भएको देिख�छ । रीतपूव�क �याद 
तामेल भएपिछ िनजको हकमा समेत ब�ुन ुपन� �माण 
बझुी फैसला गनु�पन� दिेख�छ । तसथ� ��ततु म�ुाका 
एकजना फरार �ितवादी दलबहादरु राईको हकमा 
डाकँा म�ुालाई आधार बनाई मलुतबी राखेको र अका� 
�ितवादी प�ुपलाल िम�का हकमा फैसला गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला मलुकु� ऐन, अ.ब.ं९४, 
१९० र १९२ नं.समेतको �ितकूल देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १० नं. बमोिजम म�ुतवी 
रा�नेसमेत गरी भएको फैसला कानूनस�मत नदिेखने ।
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अतः �ितवादी कुमार भ�ने दलबहादरु राईको 
हकमा मलुतबी राखी �ितवादी प�ुपलाल िम�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याई झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।२।४ गते भएको फैसलालाई 
उ�टी गरी मलुतबी रहने ठह�याएको �ितवादी कुमार 
भ�ने दलबहादरु राईको हकमा र �ितवादी प�ुपलाल 
िम�को हकमा समेत कानूनबमोिजम जे जो ब�ुनपुछ�  
बझुी पनुः िनण�य गन� िमिसल स�ु झापा िज�ला 
अदालतमा पठाई िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७०।१०।२० को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��बहादरु कठायत
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०५९३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. जन�ल मु�डा

पीिडत B ले यस अदालतमा गरकेो बकप�को 
स.ज. १ मा १७ वष� भए भनी आ�नो उमेर खलुाएको 
देिख�छ । इलाम अ�पतालका मेिडकल अिधकृत 
डा. सवनम पराजलुीले पीिडत B यस अदालतमा 
गरकेो बकप�को  पीिडत B को उमेर १७-२५ वष�को 
ह�नस�ने भनी �ितवेदन िदएको पाइ�छ । अदालतको 
आदेशानसुार �ी आदश� �ाथिमक िव�ालय, 
पथ�रयाको िमित २०६८।१।२९ को प�साथ �ा� 
ज�मिमितको रकेड�मा िनज पीिडतको ज�मिमित, 
२०५०।१।१४ उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी 
िमिसल संल�न उि�लिखत �माणह�बाट पीिडत  B 
को उमेर १६ वष�भ�दा मािथको रहेको देिखदँा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीले अदालतसम� पीिडत B लाई 
जबरज�ती नभई सहमितले करणी गरकेो भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । पीिडत B ले मौकामा आफूलाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी कागज गर े
तापिन अदालतसम� सो �यहोरा खलुाई बकप� गरकेो 
पाइएन । पीिडतको मेची अ�चल अ�पतालबाट भएको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदन हेदा� Hymen intact, 
िनजको शरीरमा तथा योिनको वरीपरी िनलडाम 
चोटपटक केही नभएको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
जाहेरवाला ओजनलाल राजवंशीले �ितवादीले पीिडत 
B लाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी बकप� 
गरकेो दिेख�छ । तसथ� िमिसल संल�न �माणह�बाट 
�ितवादीले पीिडत B लाई अपहरण गरी ब�धक बनाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न नआउने ।

तसथ� �ितवादी अजु�न भ�ने जन�ल म�ुडाले 
पीिडत B लाई अपहरण गरी ब�धक बनाई जबरज�ती 
करणी गरकेो अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ह�दँा िनजले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०६९।११।२० 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CR-०६३८, स�ब�ध 
िब�छेद,  टेकबहादुर खड्का िव. सुिनता रावल

�ितवादीले आफू वादीका बवुाको �वग� 
ह�दँा २०६८।२।१७ गते ससरुाको म�ृय ु भई छमासी 
ह�दँास�म अथा�त् २०६८।७।८स�म पिन िनजकै घरमा 
बसेको र २०६९ वैशाखस�म हा�ो स�ब�ध रा�ै रहेको 
भ�ने िजिकर िलएको पाइयो । �ितवादीको उ� भनाई 



33

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, मंिसर - १

िनजका सा�ी म�जदुेवी कठायतको बकप�बाट समेत 
समिथ�त भइरहेको पाइ�छ । वादी �वयम्  ले �ितवादीको 
उ� भनाई ख�डन गन� व�तिुन� आधार �माण भने 
पेस गन� सकेको दिेखदैन । उपरो� त�यको िववेचना 
गदा� यी वादीले �ितवादी �ीमती आफूसगँ लगातार 
तीन वष� वा सोभ�दा बढी अविधदेिख छोडी िभ�न 
भई बसेको कुराको प�ुयाई गन� सकेको नदिेखदँा 
२०६६।१०।२७ देिख माइतीमा ब�दै आएको भ�ने 
त�य पिु� ह�नस�ने अव�था नह�दँा लगातार ३ वष� वा 
सोभ�दा बढी समयदेिख अलग बसेको मा�न निम�ने ।

�ितवादीले आफूले �ीमान् ले बेवा�ता 
गरकेा कारण िनजको खोजखबरका लािग िज�ला 
�हरी काया�लय, कैलालीमा िनवेदन िदएको भ�ने 
�यहोरा �वीकार गरके� छन् । तर सो िनवेदनउपरको 
कारवाहीबाट िनजले लो�नेलाई शारी�रक वा 
मानिसक िपडा प�ुयाइएको भ�ने त�य �थािपत ह�न 
सकेको पाइदैँन । आफूलाई लो�नेले बेवा�ता गरकेो 
र लो�नेले समुन नाम गरकेो केटीलाई लेखेको प� 
भेटाएको कारण िज�ला �हरी काया�लय, कैलालीमा 
िनवेदन िदएको भए पिन सो िनवेदन िदएकै कारण 
वादीलाई मानिसक वा शारी�रक िपडा पगेुको भ�न 
िम�दैन । आफू र लो�नेकोबीचको स�ब�ध िबगान� 
िनयतले नभई िब�ेको स�ब�ध पनुः कायम गन� असल 
िनयतले �हरी काया�लयमा िनवेदन िदएकोलाई अ�यथा 
भ�न पिन िम�दैन । जहासँ�म �वा�नीले दःुख िदएकै 
कारण जािगर छोडेको भ�ने वादीको भनाई छ सोको 
कुनै व�तिुन� �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
य�तो िनराधार दाबीलाई अदालतले �हण गनु�  उिचत 
नदेिखने ।

तसथ� उपरो�ानसुार िववेिचत त�य, स�व� 
कानून र �ितपादीत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�ने 
गरी यी वादी �ितवादीकाबीच स�ब�ध िव�छेद ह�ने 

ठह�याएको स�ुको फैसला उ�टी गरी िनजह�काबीच 
स�ब�ध िव�छेद ह�न नस�ने भएकाले वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत महे��नगरको 
िमित २०७२।३।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ�� बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी अिनल 
कुमार िस�हा, ०७०-CI-१०७२, कुलो कायम 
ग�रपाउ,ँ  कृ�णबहादुर भ�डारी िव. िसता भ�डारी 

अदालतबाट भई आएको िमित २०६९।२।२१ 
को न�सामा न.नं. १ बाटोसगँ टािँसएको कुलो, न.नं. 
२, ३, ४ अ�य �यि�ह�का ज�गा न.नं. ५ वादी 
दाबीको िववािदत कुलो न.नं. ६ िक.नं. १२३३ को 
�ितवादीको ज�गा, न.नं. ७, ८, ९ अ�य �यि�ह�का 
ज�गा न.नं. १० वादीको िक.नं. १२४५ को ज�गा न.नं. 
११ ह�र भ�डारीको ज�गा र न. नं. १२ र १३ वादीको 
िक.नं.  �मश १२४८ र २४७ को ज�गा रहेका छन् । 
उि�लिखत िक.नं. १२४५ को ज�गाको पूव�मा वादीकै 
िक.नं. १२४६, पि�ममा न.नं. ८, ९ का िक.नं. १२३८ 
र १२३४ का ज�गाप�ात �ितवादीको न.नं. ६ िक.नं. 
१२३३ को ज�गा र उ�रमा न.नं. ९ िक.नं. १२३२ 
को ज�गा रहेको देिख�छ भने न.नं. ५ को िववािदत 
कुलो न.नं. ६ को �ितवादीको ज�गा ह�दँ ैन.नं. ७, ८ 
भई नं. १०स�म देखाइएको पाइने । 

उ� ज�गाको भू अवि�थत हेदा� पिन 
�ितवादीको िक.नं. १२३३ को ज�गाभ�दा वादीको 
िक.नं. १२३८ को ज�गा अ�लो �थानमा रहेको 
देिख�छ । �ाकृितक�पमा पिन पानीको वहाव 
अ�लो �थानबाट होचो �थानमा �वाह ह�ने हो । यिद 
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�ितवादीको ज�गामा कुलो िनमा�ण गदा� जिमनमा 
संरचना खडा गरी कुलो उठाई सोको उचाई वादीको 
ज�गा बराबर बनाइएको िथयो भने सो कुरा पिन वादीले 
खलुाउन ुपन�मा सो त�य पिन उजागर गरकेा छैनन् । 
�यसरी कुलो उठाइएको भए सो संरचना �वभािवक 
�पमा देिखने खालको ह�ने भई सभ�को नाप न�शामा 
पिन कायम रहेको ह��छ । तर नापीबाट �ा� सभ� 
न�शामा सो �थानमा कुलो रहेको दिेखन  नआउने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा १३(२) मा 
नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार�ारा अिधकार 
�ा� �यि�बाट वा साव�जिनक सं�थाबाट �कािशत 
भई साव�जिनक �पमा िब��मा रहेका न�सा, मानिच� 
वा त�याङ्कस�ब�धी िलखतमा जिनएका कुराह� 
�माणमा िलन ह��छ ।” भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम 
सरकारी काया�लयमा रहेको �े�तालाई �माणमा 
िलनपुन� ह�दँा न�सामा कुलो नदेिखएको �थानमा 
पनुरावेदकको मौिखक कथनको आधारमा मा� 
दाबीबमोिजमको कुलो रहेको भनी मा�न निम�ने ।

वादीको िक.नं. १२४७ को ज�गा न.नं. १ को 
मूल कुलोसगँ जोिडएको र िक.नं. १२४५ को ज�गा 
पिन उ� िक.नं. १२४७ सगैँ जोिडएको देिखदँा िक.नं. 
१२४५ को ज�गामा उ� १२४७ बाट सहज �पमा 
िसंचाई ह�ने अव�था देिखन आएबाट पिन उ� िक.नं. 
१२४५ को ज�गा आबाद गन� किठनाई परकेो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नस�ने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट वादी 
दाबीबमोिजम वादीको िक.नं. १२४५ मा �ितवादीको 
िक.नं. १२३३ मा कुलो रहेको र सो कुलोमा �ितवादीले 
अवरोध प�ुयाएको भ�ने वादी दाबी मनािसब नदिेखदँा 
दाबी प�ुने ठह�याएको स�ुको फैसला उ�टी गरी कुलो 
कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७०।५।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर:  मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CR-०३७९, जबरज�ती करणी,  
राजन िव.क. िव. नेपाल सरकार

३ वष�क� अवोध बािलका जसको रा�री 
बोली नै फुटेको छैन, जसले संसार नै बझेुको िचनेको 
ह�दैँन जसमा यौिनकता देखाउने कुनै अव�थास�म 
छैन जसलाई सहदयी माया ममता र हेरिवचारको 
पूण� ज�रत ह��छ �य�तो अवोध बािलकाको 
अिभभावकसमेतलाई झ�ुयाई करणीको मनसाय 
राखी शौचालयमा लगी आफू त�तयार भई करणी 
गरकेोमा शरीरको यो र �यो अङ्गमा करणी गरकेो 
िजिकर िलएपिन ३ वष�क� नाबािलका िव�� भएको 
य�तो अपराध समाज र िसङ्गो रा�य िव�� गरकेो 
अपराध हो । ३ वष�क� अवोध नाबािलकाको योिनमा 
िलङ्ग �वेश स�भव नभएर योिनसगैँ रहेको ग�ु�ारमा 
करणी गरेको र उ� अङ्गमा घा चोट रगतको िच� पिन 
रहेको त�यलाई �ितवादी �वयम्  शरीरमा घष�ण गरकेो 
मेिडकल �रपोट�  तथा अ�य व�तगुत �माणसमेत रहेको 
अव�थामा य�तो काय�लाई जबरज�ती करणीको कसरु 
नै कायम गनु�पन� । 

कानूनले करणीको ि�या, सहमित, 
उमेर आिद त�वका आधारमा सजायको मा�ामा 
फरक फरक �यव�था गरकेो कुरालाई �ितवादीले 
आ�नो िहत अनकुुल �योग गन� खोजको 
देिख�छ । तर कानून र �याय एक अका�का प�रपूरक 
ह�न् । कानून मूत� ह��छ तर �याय अमूत� भए पिन अनभूुत 
ग�रने िवषय हो । ३ वष�को अवोध बािलकालाई  आफूले 
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करणी गरकेो कसरु �वीकार गरी एकपटक बयान गरी 
सकेको अव�थामा यो अङ्ग र �यो अङ्गमा करणी 
गरकेो भ�ने िजिकर िलई कानून, �याय र द�डलाई 
�भािवत गन� �ितवादीको �यासलाई समथ�न गन� 
सिकँदनै । कानूनमा यिद सजायको हद नह�दँो हो त 
य�तै अपराधीका लािग उपय�ु सजायको खोजी गन� 
सिक��यो । तर कानूनले नै सजायको हद िनधा�रण 
गरकेो अव�थामा कसरुको गाि�भय�ता िवचार गरी 
उप�लो हद तोिकनलुाई अ�यथा भ�न नसिकने ।

तसथ� �ितवादी राजन िव.क.लाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १४ वष� र ९क 
नं. बमोिजम थप १ वष� कैद गरी ज�मा कैद वष� १५ 
र पीिडतले �ितवादीबाट �.१५,०००।- भराई िलन 
पाउनेसमेत ठहर गरकेो स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६८।१।६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर:  मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०१६५, ��ाचार,  सीताराम 
दुवाडी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले आफू काया�लयको िनणा�यक 
तहमा नरहेको भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ 
भने अक�तफ�  आफूसगँ िव�त्ु लाइन निदएको 
इवी सा�ँन उजरुी िदएको भ�ने तक�  पेस गरकेो 
पाइ�छ । य�तो अव�थामा काया�लयको िनणा�यक 
तहमै नरहेका �यि�सगँ इिव सा�ँनपुन� के कारण परकेो 
हो सोको यिु�य�ु जवाफ र भरपद� �माण पिन पेस 
भएको पाइएन । जहासँ�म बरामदी मचु�ुका िज�ला 

�शासन काया�लयमा तयार गरकेो भ�ने स�दभ� छ 
सो स�ब�धमा हेदा� बरामदी मचु�ुकामा सहीछाप गन� 
कृ�ण�साद गैरलेे बरामदी मचु�ुका िज�ला �शासन 
काया�लयमै खडा गरी सही गरकेो ह� ँ भनी बकप� 
गरकेो र आफू िज�ला �शासन काया�लयमा काया�लय, 
�मखुको बैठकमा गएका बखत बरामदी मचु�ुकामा 
सही गरकेो ह� ँ भनी नेपाल िव�तु् �ािधकरण शाखा 
काया�लय, धािदङका काया�लय, �मखु सरुज साहले 
बकप� गरकेो भए पिन उ� रकम यी �ितवादीको 
सगँ साथबाट बरामद भएको होइन भ�न सकेको 
पाइदँैन । बरामदी मचु�ुकाको �यहोरा र त�यमा सहमत 
भई बकप� गरपेिछ मचु�ुका खडा भएको �थानले 
खासै मह�व रा�न स�ने नदेिखने ।

जाहेरवालाले �ितवादी िसताराम दवुाडीले 
आफूसगँ िव�त्ु लाइन जडानबापत �रसवत् मागेको 
भनी िज�ला �शासन काया�लयमा संल�न नोटह�को 
न�बरसिहत िकटानी िनवेदन िदएको, खिटई गएको 
अनसु�धान टोलीले िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजमकै 
हजार दरका ८ थान नोटह� बरामद भएको �यहोराको 
बरामदी मचु�ुकाबमोिजमका नोटह� आफूबाटै बरामद 
भएको भनी �ितवादीले बयान गरकेो र बरामदी 
मचु�ुकाका �यि� िवगनेस झा एवम् जाहेरवालाले 
िवशेष अदालतसम� गरकेो बकप�समेतका सम� 
कागज �माणबाट यी �ितवादी िसताराम दवुाडीले 
जाहेरवालाबाट �.८०००।- �रसवत िलएको देिखदँा 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । �ितवादी िसताराम दवुाडीको उ� कसरु 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को 
प�रभाषा अ�तग�त पन� भएकाले िनजलाई सोही ऐनको 
दफा ३(१)(घ) बमोिजम �.८०००।-(आठ हजार 
�पैया) ज�रवाना र १(एक) मिहना कैद ह�ने ठह�याएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०६९।३।१७ को 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ�� बहादरु कठायत
क��यटुर:  मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१७८५, ०७३-
CR-०३१२, कत��य �यान, शंकरमणी राई िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. शंकरमणी राई 

मतृक तथा �ितवादीबीच दाउराको 
िवषयमा भनाभन तथा िववाद उठेको 
देिख�छ । सोही �ममा �ितवादी उ�ेिजत भई 
मतृकउपर दाउरो �हार गरकेो र सोही दाउरोको चोटले 
मतृकको म�ृय ुभएको देिखएको ह�दँा उ� वारदातलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ५ नं. अ�तरग�तको 
भिवत�य वारदात भ�न िम�ने अव�था नरहेकोले 
�यसतफ� को �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै 
पूव��रसइवी, मनसाय तथा योजना रहेको दिेखदैँन । 
यी �ितवादीले कुनै धा�रलो वा जोखमी हितयार �योग 
गरकेो नभई त�काल मतृकसगँ भनाभन ह�दँा सोही 
अव�थामा वारदात�थलमा रहेको सामा�य दाउरो �हार 
गरकेो कारण उ� वारदात िसज�ना भएको देिखदँा उ� 
वारदातलाई �यानस�ब�धीको १३(१) नं. अ�तग�तको 
कसरु कायम गन� िम�ने देिखएन । �यसतफ� को वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँसमेत सहमत 
ह�न नसिकएन ।

वारदातको �कृित हेदा�   मतृक र 
�ितवादीकाबीच �यान मान�स�मको पूव��रसइवी रहेको 
िमिसलबाट दिेखएको छैन । �ितवादीले लकु�िछपी 
�हार गरकेो पिन देिखदँनै । जोिखमी हितयार �हार 

भएको नभई साधारण दाउराले �हार गरकेो कारणबाट 
�यान मन� गएको अव�था छ । �ितवादीले �योग 
गरकेो भिनएको दाउरो िनजले अ�य�बाट �याएको 
नभई सोही �थानमै रहेको भ�ने देिख�छ । मन� 
मट्यां�ी राईले दाउरा काटेको िवषयमा वादिववाद 
ह�दँाका �ममा ब�चरो �हार गन� खोजेको अव�थामा 
�ितवादी शकंरमणी राई उ�ेजनामा आई िनजकै वरपर 
रहेको सामा�य दाउरा �हार गदा� मािनस मन� गएको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. मा 
"�यान माना�को मनसाय रहेनछ, �यान िलनपुन�स�मको 
इवी पिन रहेनछ, लकु� चो�रकन हानेको पिन रहेनछ, 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमाबाहेक 
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािद हा�दा 
सोही चोट पीरले ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा 
दश वष� कैद गनु�पछ� " भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ��ततु वारदातको �कृित उ� कानूनी 
�यव�थाअ�तग�तको देिखन आएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट �ितवादीले �यानस�ब�धीको 
१४ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई �ितवादीलाई 
१० वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको फैसला कानूनस�मत 
नै दिेखने ।

अतः उपयु��बमोिजमको त�य, �माण तथा 
कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा �ितवादीले मलुकु� ऐन,  
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखन आएकोले �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
खोटाङ िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
िनज �ितवादी शंकरमणी राईलाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७२।११।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत ्२०७३ साल फा�गणु १२ गत ेरोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी. ०७२-CI-०९३१, भाडा िदलाई 
ज�गा खाली गराई पाउ,ँ उषा रोका �े�ी िव. गेहे�� दवे 
ब�नेत 

पनुरावेदक �ितवादी उषा रोका �े�ी र ��यथ� 
वादी गेहे�� दवे ब�नेतबीच िमित २०६२।८।३० मा 
स�झौता भएको र उ� करार स�झौता ५ वष�को लािग 
भएको र भाडा वािष�क १२०००।– का दरले ५ वष�को 
� ६०,०००।– तोिकएको र पे�क��व�प � ६०००।– 
िलने कुरा उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� कागज भएको 
कुरामा पनुरावेदक �ितवादी र ��यथ� वादीको वीच 
कुनै िववाद देिखदँैन । ५ वष�को लािग करार भएकोमा 
करार पनुः नवीकरण नभएपिछ ५ वष�पिछ करार अविध 
समा� भएपिछ उ� ज�गाबाट �ितवादी हट्नपुन� ह��छ र 
उ� ज�गा कुनै पिन बहानामा �ितवादीले हड�न िम�ने 
देिखदँैन । भोगािधकार िनि��य भएपिछ �ितवादीले 
�वतः वादीको ज�गा खाली गराई िदनपुन� । 

भाडाबापत � ५४,०००।–  वादीलाई 
बझुाउन ु पन� त�यलाई �ितवादीले �वीकार गरकेो 
पाइ�छ तर उ� रकम आफूले वादीलाई बझुाएको छु 
भनी भने तापिन िनजले बझुाएको कुरालाई �मािणत 
गन� िन�सा �माण पेस दािखला गन� नसकेकोले िनज 
�ितवादीबाट वादीले उ� बझुाउन बाकँ� भाडा रकम � 
५४,०००।– भराई िलन पाउने देिख�छ । �ितवादीले 

उ� ज�गामा घर टहरा बनाएको िजिकर िलए भनी उ� 
टहरा के कुन िहसाबले र क�ता टहरा बनाएको हो ? 
खलुाउन नसकेको र करार अविध समा� भइसकेको र 
करारअन�ुप वादी प�लाई बझुाउन ुपन� भाडा रकम 
बझुाएको �माण पेस दािखला गन� नसकेको ि�थितमा 
यस अदालतबाट दोहो�याई पाउ ँ भ�ने िनवेदनमा 
िन�सा �दान गदा� िलइएका आधार बँदुासगँ सहमत 
ह�न सिकएन । अतः मैले वादीलाई बझुाउन पन� भाडा 
बझुाईसकेको छु । बझुाउन बाकँ� छैन । म बाट वादीलाई 
� ५४,०००।– भाडा भराई िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको फैसला �िुटपूण� छ वदर ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक  �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
भरपद� र िव�वासनीय त�यमा आधारीत नह�दँा प�ुन 
स�ने नदेिखने । 
 तसथ� करारबमोिजमको �ितवादीले वादीलाई 
बझुाउन बाकँ� भाडा �.५४,०००।– वादीलाई बझुाई 
�ितवादीले वादीको ज�गा खाली गराई िदनपुन� ठह�याई 
स�ु दाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।२२ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट िमित २०७०।८।१६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०४९०, जालसाजी, 
��चीदेवी यादवनीसमेत िव. परमे�र कापरसमेत 

पनुरावेदक वादीले दाबी िलएको धनषुा 
िज�ला अदालतको २०६० सालको दे.नं.१३६५ 
को लेनदने म�ुाको िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  सो 
म�ुामा �ितवादीह� ��चीदेवी यादवनी, रामभरोसा 
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यादव र स�तोषी यादवका नाउमँा धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६०।६।२७ गते इतलायनामा 
�याद जारी भई िमित २०६०।७।२६ मा �थानीय 
२ जना भरादमी सा�ी बसी गा.िव.स. सिचवको 
रोहबरमा िनज �ितवादीह� �वयम् ले बझुी िलई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको रीत 
�ि�या पूरा गरी तामेल भएको पाइयो । सो �यादमा 
िनज �यादवालाह�को �या�चे सहीछाप परकेो 
देिखयो । िफरादमा सो �या�चे छाप क�त� हो भनी 
दाबी िलइएको पाइएन । केवल हचवुा र गो�वारा �पमा 
जालसाजी भनी दाबी िलएको देिखयो । सो �याद 
तामेलीप�चात् ब�ुनपुन� �माण बझुी धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६०।११।१७ मा वादी दाबी 
प�ुने ठह�याई फैसला भई सो फैसला काया��वयनसमेत 
भइसकेको रहेछ । सो फैसला काया��वयन भएको 
क�रव ५ वष�पिछ वादी ��ततु िफराद िलई अदालत 
�वेश गरकेो पाइने । 

पनुरावेदक वादीका नाउकँो �याद िनज 
�वयम् ले �या�चे सही गरी बझुी िलएको देिखएको, 
सो �या�चे सही क�त� हो भनी वादीले दाबी नगरकेो 
र लेनदेन म�ुाको फैसला काया��वयनसमेत भइसकेको 
अव�थामा लामो समयपिछ �याद जालसाज भएको 
भनी दाबी िलएउपरको वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब दिेखन 
आयो । तसथ� वादी दाबी नप�ुने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०६९।३।२१ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल  चैत ७ गते  रोज २ शभुम् ।                         

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-००९३, लाग ुऔषध 

(फे�सीिडल), बाबुराम गु�ङ िव. नेपाल सरकार 
�ितवादी बाबरुाम ग�ुङले अदालतमा आई 

बयान गदा�  सिुनल साईबाट बरामदी लाग ु औषध 
मगाएको त�यलाई �वीकार गद� आफूले लाग ुऔषध 
िब�� िवतरण गिद�न सेवन मा� गन� हो भनी िजिकर 
िलए तापिन उ� कुरालाई पिु� �मािणत ह�ने गरी 
�मािणत गराउन सकेको पाइदँैन । �ितिजिकर 
िलएकोमा उ� कुरालाई �मािणत गन� भार �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७-२८ अनसुार �वयम् िजिकर 
िलने प�को दािय�व रहेको ह��छ । साथै लाग ुऔषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १२ अनसुार अनसुार 
िनजको साथमा फेला परकेो लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ वा सो ऐन अ�तग�तबमोिजम बनेको िनयम वा 
जारी भएको आदशेबमोिजम �ा� गरकेो वा राखेको 
हो भनी पिु� गराउन सकेको पाइदैँन । िनजको सो 
बयान �यहोरा �मािणत ह�ने आधार �माण िमिसलमा 
मौजदु रहेको देिखएन । बरामदी लाग ु औषधको 
प�रमाण, सह�ितवादीले गरकेो पोल बयान र िनजले 
लाग ु औषध ख�रद गरी IME बाट सह�ितवादीलाई 
�पैया ँपठाउने गरकेो त�य �माणले यी �ितवादी लाग ु
औषधको सेवनकता� मा� रहेछन भनी भ�न सिकने 
अव�था देिखएन । तसथ� यी �ितवादी इ�� भ�ने 
बाबुरुाम ग�ुङले अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ुऔषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को (घ), (ङ) तथा ऐ.ऐनको 
दफा १४(१)को देहाय (झ) को कसरु अपराध गरकेो 
पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको 
दफा १४(१) को देहाय (झ) आकिष�त गरी सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखन आउने ।

तसथ� बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा र 
IME बाट सह�ितवादी सिुनल साईलाई रकम भ�ुान 
गरकेो �मािणत त�यसमेतका आधारमा �ितवादी 
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बाबरुाम ग�ुङलाई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(झ) बमोिजम तजबीजी सजाय २ वष� 
कैद र �.१,००,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित २०७०।१०।७ 
को फैसला िमलेको देिखदा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ मा शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०३६४, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. गणेशमान बुढा 

जाहेरवालाह�ले पेस गरकेो कागज आफू, 
संिजव अमा�य र सरुने शाह�ले संय�ु �पमा गौशाला 
�हरी चौक�मा गराएको त�यलाई �वीकार गरी  
जाहेरवाला वत�देवी िजमीले पिन मौकामा कागज गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी अका� जाहेरवाला सरुने साह�ले 
आ�नो पसलबाट लगेको �यरुा, चामलबापतको पैसा 
�ितवादीबाट िलन बाकँ� छ भनी अनसु�धानको 
�ममा कागज ग�रको देिख�छ । यसरी �ितवादीले 
मौका र �यायािधकरणसम� गरकेो बयान �यहोरा र 
जाहेरवालाले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज 
�यहोरासमेतबाट िलखत वैदेिशक रोजगारीको 
�योजनको लािग रकम िलएको भ�ने उ�लेख भए 
तापिन जाहेरवाला र �ितवादीह�बीचको �यवहार 
लेनदने िवषयको दिेखन आउने ।

जाहेरवाला तथा पीिडत प�लाई सरकारी 
प�ले बकप�को लािग उपि�थत गराउन सकेको 
देिखदँैन । िनजह�लाई स�कल िलखतसिहत बकप� 
गन� आउन अ.बं. ११५ नं. बमोिजम �याद जारी भई 
तामेल ह�दँा पिन बकप� गन� िनजह� उपि�थत भएको 
देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 

अिभयोग दाबीलाई पिु� गन� सबूत पेस गरी दाबीलाई 
�माणीत गन� अिभभारा वादीउपर ह��छ । ��ततु म�ुामा 
जाहेरवाला तथा पीिडतको रकम �ितवादीले �यापा�रक 
कारोबारबापत िलएको भ�ने पीिडत तथा जाहेरवालाले 
मौकामा कागज गरकेो देिखएको र वैदेिशक रोजगारमा 
पठाई िदने �योजनका लािग रकम िलएको भनी िनज 
जाहेरवाला तथा पीिडतले अदालतमा उपि�थत भई 
�माणसिहत बकप� गन� नसकेको यस अव�थामा 
अिभयोग दाबी नप�ुने ठह�याई बैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला मनािसब देिखन 
आउने ।

तसथ� �ितवादीले वैदिेशक रोजगारमा अमे�रका 
पठाई िदने �योजनको लागी जाहेरवालाह�बाट रकम 
िलएको भ�ने �मािणत नभएको र लेनदेनका िवषयमा 
स�ब� िनकायमा उजरु गरकेो बखत कानूनबमोिजम 
ह�ने नै भएकाले वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०६९।८।१७ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-१७२६, लाग ुऔषध 
(डाइजेपामसमेत), नेपाल सरकार िव. ओमबहादुर 
सेवासमेत

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
अ�तग�तको कसरु गरी सजाय पाइसकेको �यि�ले 
पनुः सोही ऐन, अ�तग�तको कसरु गरमेा पटक कायम 
गरी थप सजाय गनु�पन� देिखयो । अिभयोगप� हेदा� 
�ितवादीह�ले पिहले चलेको लाग ु औषध म�ुामा 
कसरुदार ठहरी सजाय पाई सकेको भ�ने दाबी 
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िलएको नभई िवचाराधीन रहेको म�ुामा पटके कायम 
गरी उ� ऐनको दफा १६ अनसुार थप सजायसमेत 
ह�न माग दाबी िलइएको देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी कृ�ण मो�ानलाई लाग ु औषध कारोबार 
र �ितवादी ओमबहादरु सेवालाई सेवनतफ� को 
कसरु गरकेो ठहरी ��ततु म�ुामा फैसला भएको 
देिख�छ । �यसैगरी २०६७ सालको स.फौ.नं. 
६३।२४४ को लाग ुऔषध म�ुामा यी �ितवादीह�लाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ज) बमोिजम सजाय ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत 
हेटौडाबाट िमित २०६९।३।१२ मा फैसला भई सो 
फैसला अि�तम भई बसेको देिख�छ । यी दबैु म�ुा 
स�ु िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत एकसाथ 
कारवाही भई एकसाथ फैसला भएको अव�था देिखने । 

पिहलो म�ुामा यी �ितवादीह�ले सजाय पाई 
सकेप�चात पनुः लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
अ�तग�तको कसरु ह�ने अपराध गरकेो अव�था नभई दबैु 
म�ुा एकसाथ चली एकसाथ फैसला भएको अव�थामा 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १६ 
आकिष�त गरी पटक कायम गन� निम�ने ।

तसथ� �ितवादी कृ�ण मो�ानको हकमा लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) 
अनसुार २ वष� कैद र �.१,००,०००।– ज�रवाना ह�ने 
र �ितवादी ओमबहादरु सेवालाई सोही ऐनको दफा 
१४(१)(ज) अनसुारको १ मिहना कैद र �. २,०००।– 
ज�रवाना ह�ने र पटकमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने तफ� को 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६९।३।१२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-CR-१२४६ कत��य 
�यान, सुशीला �े� िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� लो�नेले 
गरकेो �या�सेटोमी असफल भएको कारणले गभ� रहन 
गएको कुरा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । यी �ितवादीको 
लो�नेले आफूले �या�सेटोमी अपरसेन गरपेिछ पिन 
�ितवादीसगँ यौन स�पक�  ग�ररहेको �वीकार गरी 
अदालतमा समेत बकप� गरकेा र मतृक ब�चा आ�नो 
होइन भनी शङ्का नगरकेो अव�थामा ब�चाको 
वैधताबार ेिवचार गनु�पन� अव�था नदेिखने । 

�ितवादीले �या�सेटोमी गरकेो लो�नेसगँको 
शारी�रक स�पक� बाट गभ� बोकेक� पिछ िजउदैँ 
ब�चा ज�मेको अव�थामा अ�ानताको कारणबाट 
�या�सेटोमी गरकेो लो�नेबाट ब�चा ज�मेको 
अव�थामा गाउ ँ समाजबाट ब�चाको वैधतामा 
शङ्का ह�नस�छ भ�ने स�झी उ� ब�चालाई मारी 
फालेको पिु� ह�न आएकोले �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं.िवपरीत ऐ. को १३(३) 
मा उि�लिखत आपरािधक काय� गरकेो देिखन आएको 
ह�दँा �ितवादी सशुीला �े�लाई सोही १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने । 

िनज �ितवादीले आ�नो लो�नेले �या�सेटोमी 
गरपेिछ पिन गभ�धारण गरकेोले समाजमा ह�ने 
बदनामीबाट ब�नको लािग गरकेो देिख�छ । यी �ितवादी 
कुनै पेशेवर अपराधी नभएको, िनजले लोकलाजबाट 
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ब�न आपरािधक काय� गरकेो दिेखदँा िनजलाई अ�य 
अपरािध ज�तै सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं.अन�ुप 
८ वष� कैद सजाय गदा� यी �ितवादीलाई सजायको 
महससु पिन ह�ने र ऐनको मनसाय पिन पूरा ह�ने 
देिखएकोले स�ु अदालतबाट �य� ग�रएको रायलाई 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको राय �यायसङ्गत 
देिखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी सशुीला �े�ले िजउदँो ब�चा 
ज�माई जातक मारी लकुाउनको लािग फालेकोले 
िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं.िवपरीत ऐ. को १३(३) नं. बमोिजमको अपराध 
भएकोले �ितवादीलाई सोही नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गनु�पन�मा ज�मकैद मा� ह�ने ठह�याई धािदङ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी 
गरी िनज �ितवादी सशुीला �े�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८ 
वष� कैद सजाय ह�ने राय �य� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।३।८ मा भएको रायसिहतको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६६-CR-००३२, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. ओमकुमार ब�नेत

मा�यिमक िश�ा प�रषद,् उ�र �दशे, 
इलाहावाद आ�नो मातहतका शैि�क स�ंथामा 
अ�ययन गन� िव�ाथ�ह�को शैि�क यो�यताको 

�माण जारी गन� आिधका�रक िनकाय भएको र य�ता 
आिधकारीक िनकायबाट जारी भएका �माणप� झ�ुा 
हो वा होइन भनी िववाद िसज�ना भएमा उ� प�रषदले् 
िदएको �मािणकरण �यहोरा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १९बमोिजम �माणमा िलन ु पन� देिख�छ । सो 
�माणप� स�कली भएको कुरा �मािणत भए प�चात 
�यसलाई शङ्का�पद भनी दाबी िलइएको ख�डमा 
सो कुरा �मािणत गन� भार पिन दाबी िलने प�को 
ह�न आउछँ । तर वादी नेपाल सरकारले सो कुराको 
िजिकर िलए पिन पिु� गन� सकेको छैन । नेपाल 
सरकार कै आिधकारीक िनकाय माफ� त �मािणकरण 
ह�दँा �ितवादीको �माणप� न�कली झ�ुा नदेिखएको 
अव�थामा �य�तो �माणप�लाई शङ्का�पद मा�न 
निम�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट �माणप� 
जारी गन� स�ंथाबाटै �ितवादीले सन् १९८५ मा भएको 
इ�टरिमिडएट परी�ा उ�ीण� गरकेो कुरा पनुः भएको 
�मािणकरणबाट समेत �मािणत भएकोले वादीले झ�ुा 
भनी दाबी िलएको �ितवादीको इ�टरिमिडएट परी�ाको 
�माणप� सही �यहोराको भएको त�य समिथ�त भएबाट 
�ितवादी ओमकुमार ब�नेतले आरोिपत कसरुबाट 
सफाई पाउने ठह�याई िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०६६।२।१७ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ मङ्िसर २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१५४०, कत��य �यान, 
भरत फडेरा िव. नेपाल सरकार 

घाटँी िथ�दा मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा 
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जोसकैु सामा�य मािनसको �ानको िवषय हो र यी 
�ितवादीले िसज�ना महताराको घाटँी कुनै अक� 
�योजनको लािग नै िथचेको भनी िमिसल संल�न कुनै 
कागज �माणबाट दिेखएको छैन । यसमा पिन िसज�ना 
महताराको हात पछाडीप�ी फका�ई बाधेँको िनजलाई 
आ�नो िव�� ह�न लागेको आ�मणको �ितरोधसमेत 
गन� नस�ने अव�थामा प�ुयाई घाटँी िथची मारकेो 
काय�लाई भिवत�य मा�न िम�दैन  य�तो त�रकाले 
ग�रएको काय�लाई योजनाब� त�रकाले घटाइएको 
वारदात मा�न ुपन� देिखन आउने । 

�ितवादीले आ�नै �ीमती िव�� गरकेो 
िव�वासघात एवम् िनज �ीमतीले कानूनबमोिजम 
उपभोग गन� पाउने आ�नो �वत��ताको अिधकार 
�योग गरी रहेको अव�थामा सोही िनह�मँा �ितवादीले 
कत��य गरी मारकेो दिेखएकोले यी �ितवादीलाई अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� गरी �य� 
भएको रायसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादीले आ�नै �ीमतीको कत��य गरी 
ह�या गरकेोले �ितवादी भरत फडेरालाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०७१।१०।०४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम �ितवादी भरत फडेरालाई १० वष� 
कैद सजाय ह�ने भनी �य� भएको राय कायम नह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७३ साल पसु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-CR-०१२३, कत��य 
�यान, कनैया चौधरी िव. नेपाल सरकार

शव परी�ण �ितवेदनमा Blisters all over 
the body. A gaped wound 5cm x 0.5cm 
over superior aspect of right eyebrow. 
Rigor mortis of both upper and lower limbs 
भ�नेसमेतबाट मतृकको दािहने आखँीभ�मा कािटएको 
चोट रहेको पाइयो । जाहेरवालाले स�ु अदालतसम� 
बकप� गदा� मतृकको घाटँी परु ै घमुाएको िथयो। 
मखुमा च�कु मारकेो घाउ िथयो भनी लेखाएको 
देिख�छ । यी �ितवादीले बयान गदा� मतृकले मलाई 
ला�ाले हानी घाटँीमा समातेकोले मैले िनजको 
हात छुटाई धके�दा नदी िकनारमा रहेको बासँ तथा 
काठले चोट लागी पानीमा परकेो हो भनी लेखाएको 
देिख�छ । �यसैगरी िमिसल सलं�न मतृकको 
ति�बरह�बाट समेत मतृकको अनहुारको आखँीभ�मा 
कािटएको घाउ रहेको र अनहुारमा रगत लतपितएको 
अव�थासमेत देिख�छ । जसबाट यी मतृकको म�ृय ु
�वभािवक�पमा भएको नभई कत��यबाट भएको 
अव�था देिखन आउने ।

जाहेरवालाले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बकप�मा मतृक छोरा र �ितवादी तास खेलेका र 
मतृकले �.५०।- हारकेो रहेछ । �ितवादीले िजतेको 
पैसा मा�दा छु�ा पैसा छैनभ�दा वादिववाद भयो र पिछ 
ियनै �ितवादीले मारी लास पानीमा फालेको हो भनी 
िकटान गरी लेखाएको देिख�छ । यसरी जाहेरवालाले 
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यी �ितवादीलाई नै िकटान गरी कसरुदार मा�न ु
पन� अ�य कुनै पूव��रसइवी रहेकोसमेत देिखदैँन । 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
आफू र मतृकसमेत सगैँ र�सी खाई नदीको बाटो ह�दँ ै
गइरहेको अव�थामा �ीराम चौधरी र म िबच वादिववाद 
भएको र मैले धके�दा चोट लागी पानीमा परकेो हो । 
िनजको मोबाइलसमेत मैले लगेको, िसम पिछ मैले 
आ�नै घर निजक खा�टो खनी राखेको िथए ँ भनी 
बयान गरकेोबाट मतृक र यी �ितवादी वारदात ह�न ु
अिघस�म सगैँ रहेको र र�सी खाई वादिववादसमेत 
भई यी �ितवादीले मतृकलाई धकेलेको त�यमा 
िववाद रहेको दिेखदँैन । यी �ितवादीले मतृकलाई 
�हार नगरकेो भए िभर पिहरोसमेत नभएको खोलाको 
िकनारमा सामा�य �पमा धके�दा घाइतेस�म ह�नस�ने 
तर िनधारमा ५cm×०.५cm  को घाउ लागी म�ृय ुनै 
ह�नस�ने अव�था रहदँैन । लास जाचँ मचु�ुकामा मतृक 
लास रहेको �थानबाट अ�ंदाजी २५ िफट टाढा बाटोमा 
माटो िघि�एको अव�था रहेको भ�ने दिेखदँा मतृकलाई 
यी �ितवादीले िनधारमा चोट पन� गरी �हार गरी ह�या 
गरकेो र मतृकको म�ृयपु�ात िघसाररे पानीमा फालेको 
अव�था प�रि�थितज�य �माणबाट पिु� ह�न पगेुको 
देिख�छ । �ितवादीले बयानमा भने ज�तो मतृकलाई 
धके�दा पानीमा खसी म�ृय ु भएको भ�ने त�यलाई 
िव�ासयो�य मा�न नसिकने । 

घटना िववरणमा कागज गन� गणेश राना, 
अिनल चौधरी, मेघनाथ डगौरा तथा व�तिु�थित 
मचु�ुकामा कागज गन� �यि�ह�लेसमेत �ितवादी 
कनैया चौधरीले मतृक �ीराम चौधरीलाई कुटिपट गरी 
कत��य गरी मारकेोमा िव�ास ला�छ भनी लेखाएको 
देिख�छ । उ� कागज गन� �यि�ह�को िनज 
�ितवादीसगँ कुनै �रसइवी तथा पोल गनु�पन� अ�य कुनै 
कारण भएकोसमेत देिखदैँन । सो ह�दँा �ितवादी कनैया 

चौधरीले कत��य गरी �ीराम चौधरीलाई मारकेो पिु� 
ह�न आएको पाइने ।

जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, व�तिु�थित मचु�ुका, 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
गरकेो बयानसमेतका आधार �माणह�बाट यी 
�ितवादी कनैया चौधरीको कत��यबाट मतृक �ीराम 
चौधरीको म�ृय ुभएको त�य मालाकार �पमा �मािणत 
ह�न आएको छ । सो ह�दँा �ितवादी कनैया चौधरीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो क�चनपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।८ को फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७१।११।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।

�ितवादी कनैया चौधरीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� भ�ने आधारमा 
मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम ७ वष� कैद ह�नको 
लािग पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट राय �य� 
भएको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� यी �ितवादी 
कनैया चौधरी लाटो भएको र खान तलासी, बरामदी 
मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट िनजले 
मतृकलाई जोिखमी हितयारको �योग गरी अमानवीय 
तवरबाट ह�या गरकेो अव�थासमेत देिखदैँन । �ितवादी 
र मतृक दवैुले मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�थामा 
��ततु वारदात घट्न पगेुको देिख�छ । यसरी मादक 
पदाथ� सेवन गरी वादिववाद ह�दँा त�काल उठेको �रसको 
कारणबाट यी लाटो �ितवादीले सगैँ रहेको साथी 
�ीराम चौधरीलाई �हार गरकेो देिखदँा �ितवादीको 
अापरािधक काय� पिहलेदेिखको �रसइवीको कारणले 
भएको नभई त�काल उठेको �रसको आवेगले गदा� 
भएको अव�था देिखयो । �ितवादी कान नस�ुने, बो�न 
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नस�ने अव�थाका भई �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गदा�  चक� पन� जाने देिखयो । यी  �ितवादी 
कनैया चौधरीलाई अ.बं.१८८ नं. को �योग गरी 
सजायमा कमी गनु�  द�ड िनधा�रणको �चिलत �याियक 
प�ितअन�ुप नै ह�ने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य �माण र 
आधारसमेतबाट ��ततु म�ुामा क�चनपरु िज�ला 
अदालतले यी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरले सदर गरकेो र उ� फैसलालाई यस 
इजलासबाट समेत सदर ग�रसकेको अव�थामा यी 
�ितवादी लाटो तथा बिहरो भएको तथा मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो अव�थामा िववाद भई त�काल �रस उठेको 
कारणसमेत भएकोले �ितवादी कनैया चौधरीलाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखदँा अ.ब.ं 
१८८ नं. अनसुार िनजको हकमा पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरले यी �ितवादीलाई ७(सात) वष� कैद गन� 
राय जाहेर गरकेो िमलेकै देिखदँा रायसिहत सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने नदेिखने । 
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुरः उ�रमान राई  
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CI-१३९२, अशं 
नामसारी, कुमार धोबी िव. लाला धोबीसमेत

वादी �ितवादीबीच नातातफ�  िववाद भएको 
देिखदँैन । यी पनुरावेदक वादी कुमार धोबीको अशं 
हक िनजकै बाब ुलाला धोबीसगँ रहने र िनजका दाज ु
दशरथ धोबीले आ�नो हकको अंश िलई अल�गै ब�ने 
गरी यी पनुरावेदक वादी �वयम्  सा�ी बसी र.नं. 

६९८९ िमित २०५८।१०।११ मा अशं बझेुको भपा�ई 
िलखत पा�रत भएको कुरा िमिसल संल�न कागजबाट 
देिख�छ । सो अशं बझुेको भपा�ई कागज वादी 
�ितवादी दवुै प�लाई सनाखत गराउदासमेत अ�यथा 
भ�न नसकेको र लगाएको सिहछापसमेत आ�नो 
भएको कुरालाई �वीकार गरी कुमार धोबीले स�ु 
अदालतसम� बयानसमेत गरकेो पाइ�छ । यसरी सो 
र.नं. ६९८९ को अंश भपा�ई िलखतबाट कुमार धोबी 
र िनजको दाज ुदशरथ धोबीका िबच २०५८।१०।११ 
मा नै छु�� िभ�न भएको भ�ने ��ट देिखएको अव�था 
छ । यसरी कानूनत: छु�� िभ�न भइसकेका �वग�य 
दशरथ धोबीका �ीमती र छोराह�बाट समेत अंश पाउ ँ
भ�ने वादी दाबी मनािसब देिखएन । यसथ� पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ।

पनुरावेदक वादी कुमार धोबीको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, िनजले िमित २०५८।१०।११ 
को अशं बझुेको भरपाई जाने बझेुर सिहछाप गरकेो 
होइन । आफू अनपढ �यि� भएकोले दाजलेु भनेको 
िठकै होला भनेर सिहछाप गरकेो हो । झ�ुयाएर 
सिहछाप गराउदँा अंश िलई छु��एर बसेको भ�ने अथ� 
गनु�  िनरथ�क भएकोले िफराद दाबीबमोिजम अंश िदलाई 
पाउ ँभनी पनुरावेदन िजिकर िलएको पाइ�छ । िमिसल 
सलं�न कागजातबाट िनज आफँै सा�ी बसी र.नं. 
६९८९ िमित २०५८।१०।११ मा अशं बझेुको भपा�ई 
िलखत पा�रत भएको देिखएको, झ�ुयाई सहीछाप 
गराएको भ�ने पिु� ह�न नसकेको र सो भपा�ई दवुै 
प�लाई सनाखत गराउदँासमेत अ�यथा भ�न सकेको 
पाइदँैन । यसरी मालपोत काया�लयबाट रिज��ेशन 
पा�रत गरी वादीका बाबलेु नै आ�ना भाइ �ितवादीका 
बाब ुदशरथ धोबीलाई अंश छुट्याई िदइसकेको र वादी 
�वयम् सा�ी बसेको अव�थामा अशं छुट्याइिदने 
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लाला धोबीका छोराले दशरथ धोबीका प�नी तथा 
छोराबाट अश पाउन स�ने अव�था ह�दैन । आफँैले 
�वीकार ग�रसकेको त�यलाई अ�यथा भ�न वादी 
िववि�धत ह��छ । यसथ� यस अदालतबाट िमित 
२०७१।१२।१९ मा दोहो�याई पाउने िन�सा िददा 
िलएको आधारसगँसमेत सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण र 
आधारह�समेतबाट दशरथ धोबीका �ीमती 
छोराह�बाहेक लाला धोबीका स�पि�बाट मा� २ 
भागको १ भाग यी कुमार धोबीले अंश पाउने भ�ने 
ठहर गरी स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।८।२८ मा भएको फैसलालाई सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको िमित 
२०७०।८।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी कुमार धोबीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-१४१२, अशं, 
मु�तिकम धुिनया िव. मोह�मद धुिनया

ब�डा ला�ने स�पि� एकासगोल अंिशयारमा 
बकस ग�रएको अव�थामा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको 
१९(४) नं. बमोिजम आफूखशु गन� पाउने िनजी 
आज�नको स�पि� भनी अथ� गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । 
संगोलको अव�थामा बकस गराई िलएको स�पि�लाई 
िनजी �ान सीपबाट आज�न ग�रएको स�पि� हो भनी 
अथ� गनु�  तक� सङ्गत नदिेखने । 
 �ितवादी आसमा धिुनयाले सास ुह�कुमवानी 

धिुनयाबाट हालैदेिखको बकसप� पाए तापिन सो 
िक�ा नं. ६८८ को ज�गा संगोलको स�पि� नै 
देिखएको र हक ह�ता�तरणस�म भए पिन सोमा वादी 
म�ुतिकम धिुनयाको हक रहे भएबाट उि�लिखत 
िक.नं. ६८८ को ज�गा ब�डा ला�ने नै देिखयो । तसथ� 
आमा ह�कुमवानीले �ितवादी आसमालाई िदएको 
बकसप� पैि�क स�पितिभ�को भई अंिशयारिभ�कै 
�याि�लाई िदएको देिखएकोले सगोलकै मा�न ुपन� ह�दँा 
सो स�पितसमेत ब�डा लगाउन ु पन�मा ब�डा नला�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।
     अतः मािथ िववेिचत त�य �माण कानूनसमेतको 
आधारमा तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत दता� 
�े�तासगँ िम�ने िभड्नेस�ममा स�पूण� स�पि�लाई 
२ भाग लगाई २ भागको १ भाग वादी म�ुतिकम 
धिुनयाले अशं पाउने ठह�याई स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।११।२३ मा भएको 
फैसलामा �ितवादी आसमा धिुनयालाई हालैदेिखको 
बकसप�बाट पा�रत ग�रिदएको बलहुवा वडा नं. ४ 
को िक�ा नं. ६८८ ज.िव.०-१२-० ज�गा सगंोलको 
स�पि� भनी सो बाट समेत वादीले अशं पाउने 
ठह�याएको हदस�म निमलेकोले केही उ�टी गरी वादीले 
अंश पाउने ठह�याएको हदस�म निमलेकोले केही 
उ�टी गरी �ितवादी आसमा धिुनयाले हालैदेिखको 
बकसप�बाट पाएको िक.नं. ६८८ ज�गा िनजी ठहन� 
ह�दँा ब�डा नला�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६८।१०।३ को फैसला केही उ�टी 
गरी िक.नं. ६८८ को ज.िव. ०-१२-० ज�गा ह�कुमवानी 
धिुनयाले र.नं. १।११४४ िमित २०६४।७।२० मा 
आसमा धिुनयालाई हालैदेिखको बकसप� पा�रत 
ग�रिदएको स�पि�समेतको ब�डा लागी पनुरावेदक 
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वादी म�ुतिकम धिुनयाले अंश पाउने ।
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१६४३, लाग ुऔषध चरशे, 
नेपाल सरकार िव. कमरा रो�का मगर

�ितवादी कमरा रो�कामगर स�ु अदालतमा 
आई बयान गदा� आफू अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा इ�कार रहेको देिख�छ । िनज �ितवादीका 
सा�ी रमेश रो�का मगरले �ितवादी कमरा रो�का 
मगरउपर लगाएको आरोप स�य होइन, वारदात भएको 
समयमा िनज भारतको िहमा�चल �देशमा जानभुएको 
िथयो। राजनीितक �रसइवीले अ�य �ितवादीले झ�ुा 
आरोप लगाएका ह�न् भनी स�ु अदालतमा बकप� 
गरकेो देिख�छ । �यसैगरी यी �ितवादी कमरा रो�का 
मगर वारदात�थलमा उपि�थत भएको र प�ाउ 
परकेो भ�ने पिन दिेखदैँन साथै िनजबाट लागूऔषध 
बरामद भएको पिन िमिसल संल�न �माणबाट पिन 
देिखदँैन । वारदात�थलमा नभएको भ�ने त�यलाई 
�वयम्  �ितवादी उने रो�का मगरले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयानबाट 
देिख�छ । यस�कार िमिसल संल�न �माणबाट िनज 
�ितवादी कसरुदार हो भ�ने आधार र �माण नदिेखएको 
अव�थामा केवल सह�ितवादीह�ले पोल गरकैे 
आधारबाट �ितवादी कमरा रो�का मगरलाई कसरुदार 
ठहराउन ु�यायसङ्गत देिखएन । सहअिभय�ुको पोल 
अ�य �माणबाट समिथ�त ह�न ुपद�छ । कसरुदारउपरको 
अिभयोग अनमुान र शङ्काको आधारबाट मा� पिु� ह�न 
स�दैन । �ितवादीउपर कसरु �मािणत गन� भार �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादी मै िनिहत रहेको 

ह��छ । केवल सहअिभय�ुको पोल मा�को कसरुदार 
ठहराउन ुफौजदारी �यायको िस�ा�तकोसमेत �ितकूल 
ह��छ । यसथ� वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण, 
कानूनसमेतबाट स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
िमित २०६९।११।२२ को फैसलामा �ितवादी कमरा 
रो�का मगरको हकमा केही उ�टी भई आरोिपत 
कसरुबाट िनजले सफाई पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७०।५।३० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ मङ् िसर १० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक� , ०७२-CR-१९४१, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. अजयकुमार यादवसमेत 

सरकारी वा साव�जिनक स�पि� िहनािमना 
वा द�ुपयोग भएको कुरा उसको �यवहार (By 
conduct) बाट देिखने ह��छ । �यवहार एवम् 
काय�त�वले नै बद ्िनयत त�व र मनसाय त�व प�ा 
ला�दछ । ��ततु स�दभ�मा �ितवादीह�को ि�या 
त�व हेदा� िव�ालय िनयिमत �पमा स�चालनमा 
रहेको भ�ने कुरा �ोतके��मा भएको िविभ�न 
बैठकह�को िनण�य उतार, िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीको �ाथिमक तह िव�ाथ� िववरण �ितवेदनबाट 
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देिख�छ । िव�ालयलाई क�ा स�चालन गन� अनमुित 
िदने, रकम िनकासा िदने तथा िनयमनसमेत गन� 
िनकाय िज�ला िश�ा काया�लयबाट सो िव�ालय 
िनयिमत �पमा स�चालन रहेको, िव�ालयबाट रकम 
िहनािमना भएको नभई खच� बे�ज ुभएको भनी प�ाचार 
गरकेो देिखनकुा साथै िव�ालयको तफ� बाट समेत 
बे�ज ु भिनएको रकम दािखला भएको अव�थासमेत 
देिख�छ । य�तो अव�थामा �ितवादीह�को �यवहार 
वदिनयतपूण� एवम् खराब मनसाय िथयो भ�न िम�ने 
देिखएन । �ितवादीह�को काम कारवाहीबाट नेपाल 
सरकार वा साव�जिनक सं�थालाई हािन नो�सानी 
भएको र िनजह�को कामकारवाहीमा वदिनयत त�व 
रहेको कुराको कुनै सबदु �माण वादी नेपाल सरकारले 
प�ुयाउन सकेको नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� अजयकुमार यादव, अरिव�दकुमार 
यादव, भोगे��कुमार यादव र अ�जदुेवी यादवलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदने ठह�याएको िवशेष 
अदालत काठमा�डौकँो िमित २०७२।१०।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल मंिसर २६  गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CR-१८२० ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. अशोक 
कुमार यादवसमेत भएको म�ुामा पिन यसै 
अनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-WO-०६३०, उ��ेषण  / 
परमादशे, जग�नाथ झा िव. िनजामती िकताबखाना, 
ह�रहरभवनसमेत 

��ततु िववादमा िनवेदकको शैि�क �माणप� 
तथा वैयि�क िववरण (िसटरोल) मा ज�मिमित 
२०११।३।२७ र नेपाली नाग�रकतामा उ�लेख भएको 
२१ वष�लाई ज�मिमित कायम गदा� २०१३।३।२७ 
कायम भएको ज�मिमितको अ�तर २ वष� देिखन 
आयो । यसरी शैि�क �माणप� तथा वैयि�क िववरण 
(िसटरोल)  र नेपाली नाग�रकताको �माणप�मा भएको 
ज�मिमितको अ�तर एक वष�भ�दा बढी देिखएकोले 
िनजको ज�मिमित कायम गदा� नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�मा उि�लिखत ज�मिमितलाई नै कायम 
गनु�पन� देिखन आउने ।

िनवेदकलाई अवकाश िदने िनकाय एवम् 
काममा लगाउने िनकायले २०६९।३।२७ मा नै 
अवकाश ह�ने कुराको सो िमितभ�दापूव� कुनै पिन 
सूचना निदई काममा लगाइरहेको र िनवेदक पिन 
अनवरत �पमा काय�रत रहेको अव�थामा काम 
ग�रसकेको अविधबापतको बिुझिलएको तलब, भ�ा, 
सिुवधा िनजले पाउने िनवतृभरणबाट असूरउपर गररे 
मा� िनविृतभरण अिधकारप� बनाउने भ�ने कुरा 
िनवेदकलाई पा�र�िमक पाउनबाट वंि�चत गनु�  �याय 
र कानूनको �ि�कोणबाट यिु�सङ्गत देिखन आएन । 
कुनै पिन कम�चारीलाई िनजको अवकाश िमितकाबारमेा 
िनज र िनज काय�रत काया�लयलाई सूचना िदने दािय�व 
��यथ�ह�को हो भ�ने कुरालाईबाहेक गरी हेन� िम�नेे 
नदिेखने । तसथ�, िनवेदकले अवकाश पाउने िमितप�ात् 
हािजर भई काम गरकेो अविधको तलब भ�ा िनजले 
पाउने िनविृतभरणबाट क�ा गनु�  िनजामती सेवा ऐन, 
तथा िनयमावली �ितपािदत िस�ा�त र �मस�ब�धी 
िविधशा�ीय �ि�कोणबाट समेत �यायसङ्गत देिखन 
नआउने ।

अतः िनवेदकले ज�मिमित २०१३।११।३ 
कायम गरी सोहीअनसुार अवकाश िमित २०७१।२।१३ 
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कायम ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन माग स�ब�धमा िनवेदक 
िमित २०६९।३।२७ मा नै अवकाश भइसकेको दिेखदँा 
सोमागको  औिच�यनै समा� भइसकेकोमा �यसतफ�  
िनवेदन खारजे ह�ने देिखयो । िनजले अवकाश पाउने 
िमितप�ात् हािजर भई काम गरकेो अविधको उपभोग 
गरकेो तलब भ�ा सिुवधा िनजले पाउने िनवतृभरणबाट 
क�ा गन� भ�ने आसयको िवप�ीको २०७१।२।१३ को 
प� सो हदस�म उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली 
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत , ०७२-CI-०९१८, अशं 
चलन, म�या प�रयारसमेत िव. सुशीला नेपाली (प�रयार) 

िवप�ी वादीले िववाहमा दाइजोको �पमा 
�याएको भिनएको पलङ्ग, सोफा, िट.भी., िट टेबल, 
दराज तथा खड्कुलोसमेतका सामानह� िववाहमा 
दाइजो�व�प िदने सामा�य �चलन रिहरहेको र ती 
सामानह� बाकँ� रहेको कुरा �ितउ�रमा नै �वीकार 
गरकेो देिख�छ । वादीले यसरी दाइजो�व�प पाएका 
सामानह� मलुकु� ऐन �ी अंशधनको ५ नं. बमोिजम 
आफूखशु गन� पाउने देिखदँा ती सामानह� वादीले नै 
िफता� पाउने देिखने । 

�ितवादीह�ले वादीलाई िववाह गदा�को 
समयमा १० तोला बराबरको सनुको गहनाकाबारमेा 
फैसलामा उ�लेख नगरकेो भनी िजिकर िलए तापिन उ� 
गरगहनाह� के कित मू�यमा ख�रद भएका िथए भ�ने 
कुरा उ� गहनाको िबल भरपाइसमेत �ितउ�रसाथ 
पेस गरकेो नपाइएकोले �ितउ�रमा उ�लेख गरकेा ती 
गहना वादी िज�मा रहेको भ�ने देिखन आएन । वादी 
�ितवादीकाबीच रहनपुन� पा�रवा�रक स�ब�ध समुधरु 
नरहेकोले वादीलाई �ितवादीह�ले िदएको भिनएको 

गहना वादीकै िज�मा रिहरहने अव�था पिन �वाभािवक 
नदिेखएकोले �ितवादीह�को सो पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट िफराद दाबीमा पित तथा सासूलाई 
िदएको िस��, औठँी र ितलहरीसमेतका डेढ तोला 
सनुको गहनाको िबल वादीले पेस गरी िफराद दाबीलाई 
पिु�ट गन� नसकेको भनी �ितवादीह�बाट वादीले िफता� 
पाउने ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।१०।१३ मा भएको फैसला सो हदस�म 
केही उ�टी गरी अ�मा स�ु सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०५।०७ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७२-CR-००५७, लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. िवकास िव.क. 

�ितवादीबाट फेला परकेो लाग ुऔषध आफँै 
आपरािधक काय� �थािपत गन� अपराधको भौितक 
सबतु (Corpus delicti) को �पमा रहेको अव�था 
छ । यी �ितवादीले आ�नो साथबाट फेला परेको लाग ु
औषध वैध भएको िजिकर िलई �मािणत गन� सकेको 
पाइदँैन । यी �ितवादीलाई कानूनले कुनै �ितर�ा 
(Defense) िदएको िनजले िजिकर िलन सकेको अव�था 
छैन । फौजदारी िविधशा�मा अ�यथा �मािणत 
नभएस�म सबै मािनसह� अपराध गन� स�म छन भनी 
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अनमुान ग�र�छ । यी �ितवादी आफू अपराध गन� स�म 
रहेको (Competent to crime)  देिखएको अव�थामा 
िनजलाई अ�य �यि�ले सो आपरािधक काय� गन� 
लगाएको भए पिन यी �ितवादीको पूण� आपरािधक 
दािय�व समा� ह�दँनै । यसबाट यी �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो �थािपत ह�न आउने । 

उि�लिखत िमिसल संल�न रहेका  सबतु 
�माणबाट �ितवादीले लाग ु औषध ख�रद गरी 
स�चय गन� िब�� �यवहार गन� गरकेो पिु�ट भइरहेको 
अव�थामा �ितवदीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ बमोिजम उ�ोगमा मा� सजाय गन� गरकेो 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।२।१ को 
फैसला िमलेको नदेिखने । 
 अतः �ितवादीले दाबीअनसुार कसरु गरकेो 
पिु�ट ह�न आएकोले उ�ोगतफ�  सजाय गन� गरकेो 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।२।१ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला केही उ�टी भई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन,२०३३ को दफा १४(१) (६) (१) 
बमोिजम �ितवादी िवकास िव.क.लाई िनजको उमेर 
तथा बरामद भएको प�रणामसमेतलाईम�येनजर गद� 
कसरुको मा�ाअनसुार कैद वष� ५ कैद र पाचँ हजार 
�पैया ँज�रवानासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-०६६९, कत��य 

�यान, नेपाल सरकार िव. रामबाबु�साद यादव 
�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसाय राखेको 

देिखदँनै र मन�स�मको काय� गरकेो भ�ने अव�थासमेत 
रहेको छैन । तर पिन मािनस मला�ज�तो नठानी सामा�य 
�पमा वादिववादको कारण कुटिपट गरकेो कारण केही 
समयपिछ अ�पतालमा मतृकको म�ृय ुभएको देिखएको 
ह�दँा �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) को 
कसरु गरकेो भ�न िमलेन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. मा “�यान िलने इिवलाग वा मनसाय 
नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�ने 
ज�तो नदेिखएँको कुनै काम गदा� �यसै�ारा केही भई 
मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ� ” भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । सोही महलको ६ नं. को दहेाय ४ मा र�ा िश�ा 
गन�बाहेक अ� कसैले कसैलाई कुटिपट गदा� भिवत�य 
परकेोमा पाचँ सय �पैयास�म ज�रवाना वा दईु वष�स�म 
कैद वा दवैु सजाय ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिखएको र ��ततु म�ुामा वारदातको प�ृभूिम, �कृित, 
प�रि�थितसमेतबाट उि�लिखत वारदात (घटना) 
सोही कानूनी �यव�था अ�तरगत कै देिखन आएकोले 
सोहीबमोिजम कसरु कायम गरी �ितवादीलाई सजाय 
गरकेो स�ु तथा पनुरावेदनको फैसला कानून सङ्गत 
नै दिेखने । 

अतः उपयु��बमोिजमको आधार कारणबाट 
मतृक जागीयादेवीको म�ृय ु भिवत�यबाट भएको 
देिखन आएकोले �ितवादी रामबाब ु�साद यादवलाई 
�यानस�ब�धीको ६ नं. को देहा ४ बमोिजम कैद 
वष� एक ह�ने गरी बारा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेटौडँाको 
०६९।११।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवन कुमार भ�डारी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०६९-CR-०३०९, ०६९-CR-०४७६ 
र ०६९-CR-०४७७, अपहरण तथा डाकँा, नेपाल 
सरकार िव. ह�तबहादुर िथङ्गसमेत ह�तबहादुर 
िथङ्ग िव. नेपाल सरकार र सुक बहादुर िथङ्ग िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
जाहेरवालाह�को अपहरण र शरीरब�धक गन� काय�मा 
संल�नता रहेको छैन भनी अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतमा उपि�थत भई बयान गरकेो भए 
तापिन पीिडत जाहेरवाला आसमह�द िमया अ�सारी र 
टेकबहादरु िघिमरलेे अदालतमा उपि�थत भई आ�नो 
िकटानी जाहेरीलाई समथ�न गन� गरी �ितवादीह�ले 
अपहरण गरी ब�धक बनाई राखेको हो भनी आ�नो 
बकप�मा लेखाइिदएको पाइ�छ । व�तिु�थित 
मचु�ुकाका प�जा लामा भ�ने प�चलाल िसङताङले 
टेक बहादरु िघिमरलेे आशाकाजीलाई फोन गररे 
आफूह� अपहरणमा परकेो भनेपिछ खो�न गएका हौ ँ
भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका 
िमलन अया�ले पिन नाम थाहा छैन तर जाहेरवालाह� 
र आफूलाईसमेत �ितवादीह�ले अपहरण गरी लगे 
पिछ बाटोमा आफू र टेकबहादरु िघिमरलेाई छाडी 
आसमह�मदलाई जंगलतफ�  लगी शरीर ब�धक गरी 
राखेका ह�न् भनी बकप�मा उ�लेख ग�रिदएको 
देिख�छ । यस�कार ��ततु म�ुामा कानूनतः िनषेिधत 
काय� गरी �ितवादीह�ले पीिडत जाहेरवालाह�लाई 
अपहरण गरी शरीर ब�धक बनाएको कसरु पिु� ह�न 

आउने ।
पनुरावेदक �ितवादीह�ले पीिडत 

जाहेरवालाह�लाई ब�धक बनाएको देिखदँा अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं. र ३ 
नं. िवपरीतको कसरु गरकेो दिेखन आयो । यस�कार 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�उपर अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक बनाएको कसरु कायम गरकेो हदस�म 
पनुरावेदन अदालत हेटौडँाबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिख�छ । कैद र ज�रवानाको हकमा अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजमको कसरु 
कायम भई सकेपिछ सोही न�बरले शरीर ब�धकमा 
िलइएको �यि�को धन स�पि� लगेमा भनी �यूनतम 
७ वष� कैद र �. ५०,०००।– ज�रवाना ह�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । सोही महलको ७ नं. ले दईु वा दईुभ�दा 
बढी �यि� िमली कुनै �यि�लाई अपहरण गरकेो वा 
शरीर ब�धक िलएको भए २ वष�को कैद सजायसमेत 
थप गरी सजाय गनु�पन� ह��छ । अतः सोही महलको 
३ नं. र ७ नं. बमोिजम यी �ितवादीह�लाई ९ वष� 
कैद र �. ५०,०००।– ज�रवाना गनु�पन�मा सो नगरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलने कसरु अ�तग�त जनही ९ 
वष� कैद र �. ५०,०००।– ज�रवाना ह�ने । 

�ितवादीह�ले जाहेरवालाह�लाई जगंलमा 
लगी ४ जनाभ�दा बढी �यि� भई डर�ास देखाई 
आखँामा प�ी बाधँी जाहेरवालाको साथमा रहेको नगद 
र मोबाइलसमेत गरी �. ८,२८,७४६।– (आठ लाख 
अ�ाइस हजार सात सय छयािलस �पैया)ँ बराबरको 
धनमाल डाकँा गरकेो ठह�याई �ितवादीह�लाई जनही 
कैद वष� ६ र िबगो �. ८,२८,७४६।– को डेढो �. 
१२,४३,११९।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
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बारा िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०६९।३।२६ मा भएको 
फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

पीिडतह�ले जाहेरी िददँा �ितवादीह�लाई 
िफरौती रकम बझुाई गाउ ँ िवकास सिमित सिचव 
आसमहमद िमयँा अपहरणबाट म�ु भएको भ�ने 
काही ँकतै उ�लेख गरकेो पाइदँनै । अपहरणबाट भा�न 
सफल भएका िमलन अया�लको कागज तथा बकप�मा 
समेत सो िफरौती रकमबारमेा लेखाएको दिेखदैँन । 
आसमहमद िमयँाले आफू अपहरणबाट भागी उ�कन 
सफल भएपिछ गाउमँा आउदँा थाहा पाएको भने पिन 
कसले सो िफरौती बझुाएको हो भनी उ�लेख गरकेा 
छैनन् । िमिसल संल�न �माणह�बाट िफरौती बझुाएको 
भ�ने पिु� भएको कुनै पिन �माणबाट समथ�न भएको 
देिखदँैन । अतः िफरौती रकम जाहेरवालालाई भराई 
पाउ ँ भ�ने वादी दाबी नप�ुने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गरकेो सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत हेटौडँाबाट िमित २०६९।३।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दवेीना)  
इित संवत् २०७३ साल फागनु १  गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७२-CI-००५२, िनषेधा�ा, राजकुमार 
दास िव. शकंर दाससमेत

िमिसल संल�न अदालतका फैसलाह�बाट 
पनुरावेदन दाबीको िक.नं. १६२ को ज�गामा वादीको 
दता� हक नरहेको र बसिव�ी गा.िव.स.को काया�लय, 
स�तरीले िमित २०७१।६।३१ गते साव�जिनक वडा नं. 
६ को सािबक िक.नं. १४ हालको िक.नं. १६२ को 
साव�जिनक एलानी पोखरीमा माछा पालन गन� ठे�कामा 

लगाउन साव�जिनक सूचना �काशन गरी िवप�ी 
शकंरदासको ठे�का �वीकृित भई ला�ने द�तरु दािखला 
गराई ५ वष�का लािग िदएको पिन दिेखन आउछँ । यी 
यावत् कुराह�बाट दाबीको पोखरीमा पनुरावेदकको 
िनिव�वाद हक कायम भएको र दाबीको पोखरीमा 
�यवसाियक�पमा माछा पालनसमेत पनुरावेदकले 
गरकेो दिेखन आएन । िवप�ीम�येको शंकरदासले 
कानूनबमोिजमको �िकया अनसुार ठे�कामा िलई 
माछापालन गरकेो देिखदँा िनवेदन खारजे गन� गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदशेमा कुनै काननी 
�िुटपूण� रहेकोसमेत देिखन नआउने ।
 तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१।९।२८ मा भएको आदेश 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत्  २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६७-CI-१०६४, घर उठाई ज�गा 
िखचोला चलन, राजदेव राउतसमेत िव. सुकराित 
सदासमेत 

िमित २०६२।५।२५ मा भएको न�सा 
मचु�ुका अदालतबाट िनषेधा�ा म�ुामा जारी 
भएको अ�त�रम आदेश पालना नगरकेो भनी परकेो 
अदालतको अवहेलनास�ब�धी म�ुाको सनुवुाइको 
�ममा भएको देिख�छ । अदालतको अवहेलना म�ुा 
देवानी म�ुामा भ�दा फरक �कृितको दािय�व िनधा�रण 
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गन� िवषयव�तकुो म�ुा हो । िववादको स�दभ� र िववाद 
उ�प�न भएको (कारण परकेो) त�य तफ�  �ि�गत 
गदा� िखचोला म�ुाको त�यभ�दा फरक स�दभ�मा 
न�सा भएको देिख�छ । सो न�साले िववादका सबै 
प�लाई समेटन सकेको दिेखदँैन । उ� म�ुामा नाप 
न�सा गदा� िनषेधा�ा म�ुामा भएको अ�त�रम आदेश 
�ितकूल ह�ने गरी कुनै िनमा�ण काय� भएको हो, होइन 
भ�ने त�य यिकन गन� अिभ�ायले नाप न�सा भएको 
देिख�छ । िक.नं. १९ तथा २४ को ज�गामा रहेको भोगको 
ि�थित यिकन गन� अिभ�ायले सो न�सा भएको भ�ने 
देिखदँैन । यस अव�थामा ��ततु ज�गा िखचोला 
म�ुामा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १७१ नं. बमोिजम िववािदत 
ज�गाको नाप न�सा नै नगरी फरक स�दभ�मा परकेो 
अदालतको अवहेलना म�ुामा भएको नाप न�साको 
आधारमा फैसला भएको देिखदँा अदालतले यस म�ुामा 
ब�ुन ुपन� आव�यक �माण बझुी िनण�य गरकेो दिेखन 
आएन । प�रणामतः इ�साफमा फरक परकेो अव�था 
देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�तरी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६६।५।७ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । अब वादीले दाबी गरअेनसुार ज�गा िखचोला 
भए नभएको कुरा एिकन गन� कानूनबमोिजम �ि�या 
पूरा गरी िववािदत ज�गाको नाप न�सा मचु�ुकासमेत 
गरी तथा अ� जे जो ब�ुनपुछ�  बझुी पनुः इ�साफ 
गनु�  भनी तारेखमा रहेका प�लाई तारखेसमेत तोक� 
िमिसलसमेत पनुरावेदन अदालत राजिवराजमा 
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-WO-०५३४, उ��ेषण, भूपे�� कुमार 
िसंह िव. िज�ला �शासन काया�लय, का�क�समेत 

िज�ला �शासन काया�लयलाई दईु प�बीचको 
लेनदेनको िवषयमा िनवेदन िलई कागज गराउने 
अिधकार कानून�ारा �दान गरकेो पाई ंदँैन । आफूलाई 
कानून�ारा अिधकार �दान नभएको िवषयमा �वेश 
गरी कागज गराउन ुगैरकानूनी ह��छ । यसरी गराइएको 
कागजको कानूनी मा�यता शू�य ह�ने । िज�ला �शासन 
काया�लय, का�क�बाट िमित २०७०।९।१७ मा िनवेदक 
भूपे�� कुमार िसंहलाई गराइएको कागज कानूनस�मत, 
�े�ािधकारिभ�को नदिेखदँा उ� कागज बदर ह�नपुन� 
नै दिेखन आउने ।

तसथ�, अिधकार�े�िविहन िनकाय िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�बाट िमित २०७०।९।१७ 
मा �रट िनवेदक भपेु��कुमार िसंहलाई गराइएको 
कागज उ��ेषणको आदशेबाट बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फा�गनु ८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-WO-०२०४, उ��ेषण / �ितषेध, 
िवनोद कडेल िव. बालकृ�णमान िसंहसमेत 

साधँ िसमानास�ब�धी स�पि�स�ब�धी देवानी 
िववादह� समाधान गन� अिधकार �हरी िनकायलाई 
नभई उ� िवषय िववािदत बनेमा िनयिमत अदालतले 
आ�नो अिधकार�े� �हण गरी �य�तो िववाद समाधान 
गन� अिधकार तथा िज�मेवारी अदालतको नै हो । उ� 
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साधँ िसमानाको िवषयमा िववाद उ�प�न भई शाि�त 
सरु�ा िब�ने अव�था उ�प�न भएमा �हरी काया�लयले 
िववादरत प�लाई िनय��णमा िलई शाि�त सरु�ा 
बहाली गराउने अिधकार�े� �हरी काया�लयलाई भए 
पिन देवानी अिधकार तथा दािय�व िसज�ना ह�ने गरी 
�हरी काया�लयले िववाद समाधान गन� अिधकार�े� 
�हण गन� िम�ने नदेिखने ।

��यथ�ह�ले िनवेदकलाई अनिुचत �भावमा 
पारी �हरी काया�लयमा उपि�थत गराई कुनै पिन 
कागजमा सिहछाप गराएको छैन भनी िलिखत जवाफ 
िफराएको दिेख�छ । सो स�दभ�मा ��यथ�ह�बाट 
िनवेदकको अिहत ह�ने गरी कुनै पिन कागजमा 
सिहछाप गराएको छैन भ�ने ��यथ�ह�को िजिकर 
िलएको पाइ�छ भने अक�तफ�  ज�गास�ब�धी सामा�य 
िववादको िवषयमा �हरी काया�लयले कुनै कागजमा 
जबरज�ती सिहछाप गराएको रहेछ भने पिन �य�तो 
कागजले िनवेदकको हक िहतमा कुनै पिन असर पान� 
स�ने नदेिखने ।

अत: ज�गाको िवषयमा सिृज�त िववाद 
समाधान गन� अिधकार�े� �हरी काया�लयलाई 
नरहेको तथा ��यथ�ह�ले िनवेदकलाई प�ाउ गरी 
इ�छािवपरीत कुनै पिन कागजमा सहीछाप नगराएको 
भ�ने कुरा बताएको र ज�गाको िवषयमा �हरी 
काया�लयले िनवेदकलाई कुनै कागजमा सहीछाप 
गराएको रहेछ नै भने पिन �य�तो कागज तथा काम 
कारवाहीले कुनै पिन वैधािनकता पाउन नस�ने 
भएकोले िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी ग�ररहन ु
पन� अव�था नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी िव��भर �साद ��े र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०६२ सालको फौ.प.ुनं. 
३६४३,  अि�तयारको द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो, 
�ी ५ को सरकार िव. िव�ि�या म�लसमेत

फम�ले सरु�ण िदएका ज�गाह�को िधतो 
मू�याङ्कन गन� काय�मा ब�कका कम�चारीह� �ूवराम 
�धान, लोकबहादरु �े�, �काश मान�धर र कृ�ण 
बहादरु कारि�जत संल�न रहेको दिेख�छ भने 
मू�याङ्कनकता� इि�जिनयरको �पमा रमेश मान�धर 
रहेको देिख�छ । िनजह�ले ज�गाको ख�रद मू�य, 
मालपोतको �यूनतम मू�य, ज�गाको अवि�थित, 
�थानीय मािनसको भनाई केही नहेरी र ब�कको िधतो 
मू�याङ्कनस�ब�धी िनद�िशकाकोिवपरीत गई काय� 
गरकेो देिखन आउने । 

रमेश मान�धरको हकमा िनजले ब�कसगँ 
गरकेो स�झौताकोिवपरीत काय� गरकेो देिखन आयो । 
िनजलाई लगाइएको आरोप र ह�नपुन� सजायकोबारमेा 
िवशेष अदालतको फैसलामा िव�ततृ िववेचना ग�रएको 
पिन देिखन आयो । �टक मू�याङ्कन गन� रिव �े� र 
�दीप �यौपानेको बयान हेदा� एकआपसमा बािझएको 
देिखयो भने िनजह�ले िव�वि�या म�लले पेस 
गरकेो �टक िल�लाई आखँा िच�लेर समथ�न गरकेो 
देिखयो । �टक मू�याङ्कन िवषयमा ब�क िनद�िशका, 
प�रप�अनसुार खलुाउनपुन� आधार, कारण आिद केही 
नखलुाई िनजह�ले �ितवेदन िदएको देिखयो । यस 
ि�थितमा िनजह� िनद�ष रहेछन् भ�न नसिकने ।

 ब�कका अ�य कम�चारीह� उ�मकुमार 
नेपाल र इि�दरा ग�ुङको हकमा िनजह�ले कजा� 
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किमटीको सद�यको हैिसयतले कजा� अनमुोदन गरकेो 
आधारमा ���ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१६(क) बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने माग रहेको 
पाइयो । िनजह�को सलं�नता कजा� किमटी सद�यको 
�पमा मा� देिखई सोबाहेक अ�य काय�मा संल�न 
रहेको देिखएन । यी �ितवादीह�म�ये उ�मकुमार 
नेपाल ब�कको सहायक म�ुय �ब�धकसमेत देिखएबाट 
�यव�थापक�य िज�मेवारीबाट िनजले उ�मिु� पाउने 
अव�था नह�ने । 

इि�दरा ग�ुङको हकमा िनज कजा�  िवभागको 
इ�चाज� नभएको र िनजले ०५५।१२।१२ को िनण�यमा 
िमित ०५५।१२।१९ मा मा� सिह गरकेोबाट सबैले 
सही ग�रसकेकोले पिछबाट सिह गरकेो ह� ँभ�ने िनजको 
िजिकरको ता�पय� ब�ुन सिकने देिखन आउने ।

िवशेष अदालतबाट सफाई पाउने ज�गा 
सरु�ण िदने राम�साद अिधकारी, प�ृवीबहादरु 
लामा, राम तामाङ, प�ुषो�म काय�थको हकमा 
ज�गा िधतो रा�न म�जरुी िदएको वा �यि�गत धन 
जमानीबाहेक अ�य काय�मा िनजह�को संल�नता वा 
िमलेमतो दिेखएन । यस ि�थितमा ज�गा िधतो रा�न 
म�जरुी िदएको वा धन जमानी िदएको कारण बेहोनु�पन� 
दािय�व आ�नो ठाउमँा छ तर सोबाहेकको अ�य 
कुनै ��ाचारपूण� काय�मा िनजह� मितयारको �पमा 
संल�न रहेछन् भनी मा�न सिकने अव�था नदिेखदँा 
िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याएको 
िवशेष अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� 
नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
�.म�येका शेरबहादरु थापा, प�ुषो�म�साद 
�े�, रजनीलोचन त�डुकार, �ूवराम �धान, 
लोकबहादरु �े�, �काश मान�धर, कृ�णबहादरु 

कारि�जतले ���ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(२) को कसरु गरकेो, �. उ�मकुमार नेपाल 
र राम खड्काले सोही ऐनको दफा १६(क) को कसरु 
गरकेो, �दीपकुमार �यौपाने, िधतो मू�याङ्कनकता� 
इि�जिनयर रमेश मान�धर, कजा�वाला िव�वि�या 
म�ल, गेहे�� बहादरु म�लले सोही ऐनको दफा ८ 
को कसरु गरकेो ठहर गरी नेपाल ब�क िलिमटेडलाई 
िबगो �. २,०९,५०,९७६।७२ गै�कानूनी हािन 
नो�सानी प�ुयाई तथा िव�वि�या म�ल र गेहे��बहादरु 
म�ललाई गै�कानूनी लाभ प�ुयाएकोले नेपाल ब�कलाई 
हािन नो�सानी प�ुयाएको उ� िबगो रकम िव�वि�या 
म�ल र गेहे�� बहादरु म�लबाट भराउने र दवैुबाट 
असलु ह�न नसकेको जित रकम कजा� लगानी गदा� 
म�ुय िज�मेवार देिखएका �ितवादी शेरबहादरु 
थापाबाट भराउने, �ितवादीम�येका िव�वि�या म�ल 
र गेहे��बहादरु म�ललाई ���ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ८ र २९(२) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशबमोिजम जनही �. १,०४,७५,४८८।३६ 
का दरले ज�रवाना ह�ने, सोही ऐनको दफा ७(२) र २९ 
बमोिजम �. शेर बहादरु थापालाई एक वष� कैद र �. 
५०००।- ज�रवाना, �. प�ुषो�म�साद �े�लाई ६ 
मिहना कैद र �. ५०००।- ज�रवाना ह�ने, �. �काश 
मान�धर, लोकबहादरु �े�, कृ�णबहादरु कारि�जत, 
�ूवराम �धान, रिव �े� र �दीपकुमार �यौपानेलाई �. 
५०००।- ज�रवाना ह�ने, �. रमेश मान�धरलाई सोही 
ऐनको दफा ८ र २९बमोिजम �. ५०००।- ज�रवाना 
ह�ने, �. उ�मकुमार नेपाललाई �. २५००।- ज�रवाना 
ह�ने, �. राम खड्काको हकमा �. ५२,३७,७४४।१८ 
ज�रवाना ह�ने, �. इि�दरा ग�ुङ, राम�साद अिधकारी, 
प�ृवीबहादरु लामा, राम तामाङ र प�ुषो�म काय�थले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याएको स�ु 
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िवशेष अदालतको २०६२।७।१३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
इित सवंत् २०७३ साल काि�क २२ गते रोज २ शभुम् ।

यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्: 

 § ०६२ सालको फौ.प.ुनं. ३५९२,  उ��ेषण / 
परमादेश, रिव �े� िव. नेपाल ब�क िलिमटेड 
�धान काया�लय, धम�पथसमेत 

 § ३०६९-WO-१३३३,  उ��ेषण / 
परमादेश, िव�ि�या म�ल िव. िवशेष 
अदालत बबरमहलसमेत 

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-०७८३ र ०७०-
CR-१२७१, डाकँा चोरी, नेपाल सरकार िव. िब�म 
गु�ङ र संजय लामा िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला उ�ोग राईले स�ु जाहेरीमा तथा 
अदालतसम� गरकेो बकप�मा समेत १० जनाभ�दा 
बढीको सं�यामा राितको समयमा घरिभ� �वेश गरी 
हितयार दखेाई डाकँा गररे धनमाल लगेको हो भनी 
िकटानी �यहोरा उ�लेख गरकेो पाईयो । ियनै �ितवादी 
संजय लामा समेतका अ�य सह-अिभय�ुह�ले 
�हरी अनसु�धानका �ममा गरकेो बयानबाट 
समेत ४ जनाभ�दा बढीकै सं�याका �ितवादीह� 
खकुुरीलगायतका हितयार िलई आपसमा स�लाह 
गरी जाहेरवालाको घरमा धनमाल चोरी गन� गएको, 
जाहेरवालासमेतका प�रवारलाई हितयार देखाई 
िनय��णमा िलएको र धनमाल लगेको भनी ��टसगँ 

�यहोरा खलुाई बयान गरकेो दिेखयो । घटना�म, 
वारदात�थलको िववरण, प�ाउ परकेा �ितवादीह�को 
कथन, सामान बरामद भएको ि�थितसमेतका सम�त 
प�तफ�  िवचार गदा� िववािदत वारदात चोरीका महलको 
१२ नं. बमोिजम सजाय ह�ने साधारण चोरीको वारदात 
नभएर डाकँा चोरीकै वारदात हो भ�ने त�य �मािणत 
ह�न आएको छ । यस अव�थामा सजायमा कमी होस 
भ�ने अिभ�ायले �.संजय लामाले अदालतसम� 
गरकेो िजिकर मनािसब देिखएन । जबरज�ती चोरीको 
रोहरीतसगँ चार जनाभ�दा बढी सं�याका मािनसह�ले 
राितको समयमा जाहेरवालालाई िनय��णमा िलई, 
डरधाक देखाई धनमाल चोरी गरी लगेको ह�दँा यसलाई 
डाकँा चोरीकै वारदात कायम गनु�  कानूनसङ्गत ह�ने ।

बरामद भएको सामानम�ये राकेश लामाको 
साथबाट फेला परकेो ३ �ामको लेिडज सनुको 
औठँीको मू�य �.८,३८०।-, संजय लामाको 
साथबाट फेला परकेो २१ �ामको सनुको नेकलेसको 
�.५४,९४०।–, सिमर लामाको साथबाट फेला परकेो 
१८ �ामको सनुको नेकलेसको �.४७,४९१।२० 
पैसा, प�चे तामाङको साथबाट बरामद भएको १ जोर 
६ �ाम सनुको झ�ुकाको �. २०,५६४।–, िनजकै 
साथबाट फेला परकेो २ �ाम सनुको औठँीको �. 
७,४५०।–, िनजकै साथबाट फेला परकेो ६ �ाम 
सनुको िस��को �.१९,७५०।– समेत गरी ज�मा 
�. १,५८,५७५।२० पैसा पछ�  भ�नेसमेत �यहोराको 
सनुचादँी �यावसायी संघको तफ� बाट मू�य खलुाएको 
पाईयो । सो हदस�मको िबगोको धनमाल डाकँा चोरी 
भएको त�य �माणबाट समिथ�त ह�न आएको छ । तसथ� 
पनुरावेदन अदालतले िबगो �. १,५८,५७५।२० 
कायम ह�ने ठहर गरकेो फैसला मनािसब नै देिखने ।

चोरी गन� गएको कुरामा पूण�त: ई�कार रही 
िनज िव�म ग�ुङले अनसु�धान अिधकारीसम� 
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तथा अदालतमा समेत बयान गरकेो पाईयो । िनजका 
साथबाट चोरीका कुनै पिन दशीका मालसामान बरामद 
भएको देिखदेँन । डाकँा चोरी गन� जादँा यी �ितवादी 
िव�म ग�ुङसमेत गएका िथए भनी अ�य कुनै पिन 
सहअिभय�ुह�ले बयान गदा� पोल गन� सकेको पाईएन। 
जाहेरवालालगायत कसैले पिन िनज िव�म ग�ुङ 
चोरी काय�मा संल�न रहेको भनी त�यय�ु �पमा नाम 
िकटान गन� सकेको देिखदँैन । यस अव�थामा केवल 
�ितवादीम�येका समीर लामाबाट �. २,०००।– 
िलएको भ�ने �हरीसम� भएको बयानकै आधारमा 
िनजलाई कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत देिखदँैन । 
�. िव�म ग�ुङसमेत चोरी गन� काय�मा संल�न रहेको 
वा धनमाल बाडँी खाएको भनी ठहर गन� आव�यक 
�माणको अभाव देिखदँा िनजलाई कसरुदार ठहर गन� 
निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�माणबाट िबगो �. १,५८,५७५।२० कायम गरी �. 
संजय लामालाई मलुकु� ऐन चोरीको महलको १४(४) 
नं. बमोिजम िबगोको डेढो ज�रवाना र ६ वष� कैद ह�ने 
र �. िव�म ग�ुङले आरोिपत कसरुको अिभयोग 
दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।२।७ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी िव�म ग�ुङलाई 
पिन अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय गरीपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकार र साधारण चोरीमा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादी संजय लामाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०८१३, कत��य 

�यान, मनमती राई (शेपा�) िव. नेपाल सरकार 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा टाउकोको 

हाड Fracture भएको कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको दिेख�छ । मतृकको टाउकोमा एकभ�दा 
बढी चोटह� देिखएको िमिसल सलं�न मतृकका 
फोटोह�बाट देिख�छ । िनजको टाउको, िनधार, ख�ुा 
र दवैु आखँामा काटेका चोटह� देिख�छन् । बरामदी 
मचु�ुकामा वारदातमा �योग भएको भिनएको िच�रएको 
बासँको फेदमा रगत लागेको, ल�बाई २६ इ�च भएको 
भाटा बरामद भएको देिख�छ । बरामद भएको लाठीले 
नै छोरीलाई कुटिपट गरकेो हो भनी यी �ितवादी 
मनमती राई (शेपा�)ले अदालतमा कसरुमा सािवत भई 
बयान गरकेो पाइ�छ । य�तो अव�थामा मैले लगाएको 
काम नमानेकोले त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
वासँको भाटाले हानेको र सोही चोटले मतृकको म�ृय ु
भएकोले मलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं अनसुार सजाय होस ् भ�ने �ितवादी मनमती 
राई शेपा�को पनुरावेदन िजिकर �वीकारयो�य देिखन 
नआउने । 

�ितवादी मनमती राई (शेपा�) ले मतृक 
याङजीला शेपा�लाई बासँको भाटाले �हार गरके� 
र उ� �हार एकपटक मा� नभई पटकपटक �हार 
गरकेो र मतृकका शरीरका आखँा, टाउको, हात, 
ख�ुालगायतका िविभ�न भागमा गिहरो चोटह� 
रहेको देिखयो । यसरी आ�नो �हारबाट घाइते भएक� 
पीिडतलाई त�काल उपचार गन� ल�ने तफ�  कुनै त�परता 
देखाएको पिन पाइएन । मतृक वष� ८ क� नाबािलका 
रहेक� र पालनपोषण र संर�ण गनु�पन� �यि�ले नै 
िनज नाबािलका सौतेनी छोरी याङजीला शेपा�लाई 
�ूरतापूव�क कुटिपट गरी सोही कारण िनजको म�ृय ु
भएको देिखदँा मनसायपूव�क नै ह�या ग�रएको पिु� ह�न 
आएकोले �यानस�ब�धी १४ नं. आकिष�त ह�ने ि�थित 
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नदेिखने ।
अतः उपयु�� आधार कारणह�बाट यी 

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।९।२८ मा भएको फैसलालाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०७१।८।९ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-१०६८, उ��ेषण 
/ परमादशे, गौरीशकंर ठाकुर िव. िज�ला सुकु�बासी 
सम�या समाधान आयोग िज�ला सिमित रौतहटसमेत

मलुकुका िविभ�न सामािजक सम�याम�ये 
सकुु�बासी सम�या पिन एक िवकराल सामािजक 
सम�याका �पमा रहेको अव�था छ । मानवलाई 
स�मानसिहत बा�ँन पाउने अिधकारसगँ जोिडएको 
बसोवासको सम�या समाधान गनु�  रा�यको �ाथिमक 
दािय�व रहेको कुरामा दईु मत रहन स�दैन । यसै 
स�दभ�मा नेपाल सरकारले आव�यकतानसुार 
समयसमयमा सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग 
गठन गरी वा�तिवक सकुु�बासीको पिहचान�ारा उ� 
सम�या हल गन� �यास गद� आएको पाइ�छ । �यसरी 
कानूनबमोिजम गिठत सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगले आ�नो िज�मेवारी िनवा�ह गदा� कानूनले 
तोकेको �ि�या र मापद�डको पालना गनु�  अप�रहाय� 
ह��छ । यस स�दभ�मा आयोगले सकुु�बासीको पिहचान 
गन� र के क�ता ज�गाह� सकुु�बासीलाई िवतरण गन� 
िम�छ भ�ने् स�ब�धमा तय भएको सरकारको नीित 

तथा कानूनलाई आयोगले नजरअ�दाज गन� नह�ने ।
नापीको समयमा िक.नं. ५७ को ज�गाको 

िफ�डबकुमा इनार जिनएको पाइयो । य�तो ज�गा 
साव�जिनक ह�नेमा  िक.नं. ५७ को ०-०-१३ ज�गा 
आयोगले िवतरण गरकेो भ�ने �रट िनवेदन दाबी 
देिखयो । िवप�ी पितराम साह कलवारले आ�नो 
िलिखत जवाफमा समेत सािबकमा िफ�डबकुमा इनार 
जिनएको त�यलाई �वीकार गरी िलिखत जवाफ 
पेस गरकेो दिेखयो । िववािदत ज�गामा रहेको इनार 
साव�जिनक �योजनको लािग खिनएको र साव�जिनक 
उपयोगमा रहेको देिख�छ । यसबाट इनार रहेको ज�गा 
साव�जिनक हो भ�ने  कुरा ��ट भएको देिखने ।

��ततु म�ुामा सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग िज�ला सिमित रौतहटको िमित 
२०६७।०५।२४ को िनण�यबाट िमठुअवा गा.िव.स.वडा 
नं.४ िक.नं  .५७ को ज�गा ज�गाधनी पूजा� �े�ता 
मोठ आ�दानी बा�ँने र सो �यहोरा नापी काया�लयले 
िफ�डबकु र �लट रिज��रमा जनाउन पठाउने र 
सोलाई सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग के��ीय 
सिमितबाट अनमुोदन गराउने िनण�य भई सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोग केि��य सिमितबाट िमित 
२०६७।१०।१८ मा अनमुोदन गरकेो अव�था 
देिखयो । यसरी सो इनारको ज�गा साव�जिनक �कृितको 
देिखएको र सकुु�बासीको वग�मा नै नपन� �यि� िवप�ी 
पितराम साह कलवारको नाउमँा दता� गन� गरकेो 
देिखएको ह�दँा सो काय� सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगको गठन, काम, कत��य र अिधकारस�ब�धी 
काय�नीित, २०५६ र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४ समेतकोिवपरीत देिखदँा उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह�ने ठहछ�  । सो िक.नं.  ५७ को इनारको ज�गा 
सािबक िफ�डबकुबमोिजम यथावत �पमा साव�जिनक 
नै कायम रा�न ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
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आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३  साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०४००,  परमादशे, 
अ�मान ब�ाचाय� िव. सूचना तथा स�चार म��ालय, 
िसंहदरवारसमेत

िनवेदकले जनु प�को काया��वयन गन� 
गराउनको लािग िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेशको माग गरी ��ततु �रट दायर गरकेो हो सो 
प�बमोिजम िवप�ी जनकपरु टुडे स�चार समूहले 
पिहलानै काया��वयन ग�रसकेको अव�था देिख�छ । 
िवप�ी जनकपरु टुडे स�चार समूहले सोही प�बमोिजम 
�सारण िच�समेत प�रवत�न गरी “िट.भी. टुडे जनकपरु” 
�सारण िच� �योगको लागी िनवेदनसमेत िदइसकेको 
अव�थामा िनवेदकले िजिकर िलएज�तो एकै �सारण 
िच�को �योग भएको अव�था अव नरहने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा िमित 
२०७३।४।५ को प�को काया��वयन गन� गराउन 
परमादशेको आदशे जारी गरी पाउ ँभनी �रट िनवेदन 
दायर भएकोमा सो प�को काया��वयन िवप�ीह�बाट 
भइसकेको अव�था देिखदा ��ततु �रट िनवेदनमा 
परमादशेको आदेश जारी ग�ररहन ु परने ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पौष १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०२२१,  
उ��ेषण, स�तोष िगरी िव. ि�भुवन िव� िव�ालय, सेवा 
आयोगको काया�लय, िकित�पुरसमेत

िनवेिदकाको Marksheet मा Food 
and Nutrition का िवषयह�बार े कुरा लेखेपिछ 
िवषय सिमितको जवाफ ले�दा Concilation गहृ 
िव�ानअ�तग�त नै Food and Nutrition पन� 
भिनएबाट र हालस�म पिन ि�.िव.बाट Food and 
Nutrition मा अल�गै उपाधी (िड�ी) �दान ग�रएको 
नपाइएको र गहृ िव�ानले नै सो िवषय स�चालन 
गरकेो भिनएबाट यी िवषयह� अलग अलग रहेछन् 
भ�न िमलेन यहा ँि�.िव. सा आयोगले Form िव�ापन 
िमितस�म Valid दरखा�तह� �वीकार गन� भनेको 
देिखएन । आयोग आफँैले स�चालन गरकेो परी�ामा 
सहभागी गराएबाट िव.नं. ७।०७०-७१ अ�तग�त भरकेो 
फारम अ�वीकार गरकेो रहेनछ भ�ने नै ब�ुन पन� ह�न 
आउने । 

िनवेिदकाले पूण�कालीक �ा�यापक सरह 
नै िश�णमा संल�न रहेको पाइयो । आिँशक िश�क 
पिन करारीय स�ब�धमा रह�छन् । यिद िनजले 
िलएको िवषय क�ाह� ह�ामा एउटा वा दइुवटा नभई 
पूण�कािलन �ा�यापकको जितनै ह��छन् भने ि�.िव. 
सगँको करारीय स�ब�धबाट  िसिज�त हक िनवेिदकाको 
नाम हटाउने िवप�ी सेवा आयोगबाट भएको िनण�य 
कानूनमा आधा�रत निदखने ।

मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
उप�ा�यापक पदको िलिखत परी�ाको सफल 
उमेदवार सूचीबाट िनवेिदकाको नाम हटाएको ि�.
िव. सेवा आयोगको िमित २०७३।४।२१ को िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह��छ । अव िनवेिदका 
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स�तोष िगरी(ग�ुङ) लाईसमेत सलं�न गराई िव�ापन 
नं. ७।०७२। को बाकँ� काय� स�प�न गनु�  भनी िवप�ीका 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-WO-०८१२,  उ��ेषण, 
रामबहादुर ब�नेत िव. �काश अया�लसमेत

िनवेदक मया� िदत �हरी संगठनको एक 
िज�मेवार �हरी कम�चारी भएर कैदीको सरु�ा ज�तो 
संवेदनशील िडउटीमा खिटएको अव�थामा कैदीलाई 
तोिकएको �थानमा नलगी अ�य� होटलमा लगी 
होटलको कोठामा मिहलासगँ ब�न िदई कैदीको 
सरु�ा �ित लापरवाही गरकेो पाइयो । िमिसल 
हेदा� िनवेदक घटना�थलबाटै प�ाउ परकेो पिन 
देिखयो । यस कुरालाई िनजले इ�कार गरकेो पिन 
पाइएन । य�तो अव�थामा महानगरीय �हरी 
काया�लय,का अिधकार�ा� अिधकारीबाट कानूनको 
प�रिधमा रही िमित २०७२।४।२६ गतेको प�ले 
नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य अिधकार�ा� 
अिधकारीले उिचत �ि�या पूरा गरी िमित 
२०७२।११।१७ मा सोही िनण�यलाई सदर गन� गरकेो 
िनण�य कानूनस�मत नै देिखने ।

अिधकार�ा� अिधकारीले कानूनको 
अि�तयारीिभ� रही िनवेदकलाई �हरी िनयमावली 
२०७१ को िनयम १०९(ख)(१) बमोिजम भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी 
सेवाबाट हटाउने गरी भएको महानगरीय �हरी 
काया�लयको िमित २०७२।४।२७ को िनण�य र सोउपर 
पनुरावेदन सनुी महानगरीय �ािफक �हरी महाशाखा 

रामशाहपथका �हरी नायव महािनरी�कबाट भएको 
िमित २०७२।११।१७ को िनण�यमा कानूनी �िुट देिखन 
आएन । अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
कानूनले तोकेको काय�िविधको अवल�वन गरी 
अिधकार�ा� अिधकारीले कानूनबमोिजम गरकेो 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट नदेिखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-१८८२, ��ाचार 
(घसु �रसवत्) , जािकर राइन िव. नेपाल सरकार
 कुनै अिभयोग लागेको �यि�ले सो 
अिभयोगबाट उ�मिु� पाउन वा सजायमा कमी वा 
छुट पाउने िजिकर िलएमा सो कुराको �माण प�ुयाउने 
भार पिन िनजउपर नै ह��छ । तर यी �ितवादीको 
ख�तीबाट रकम बरामद भएको अव�थामा आफूले 
घसु �रसवत् िलएको होइन भनी िजिकरस�म िलएको 
तर �यसलाई कुनै वि�तिन� �माण पेस गरी �मािणत 
गन� नसकेकोले बरामद भएका नोटह� �ितवादीको 
जानकारी र सहमितबेगर  वा जबरज�ती िनजको 
ख�तीमा रािखएको भनी अनमुान गन� निम�ने ।
 एउटा रा��सेवकको लािग िनजको कानूनी 
दािय�व इमा�दारीपूव�क बहन गनु�पन� काम यथासमयमा 
स�प�न गनु�पन� ।

घसुको रकम �ितवादीको शरीरबाट 
बरामद भएको र सो त�य अ�यथा �मािणत नभएको 
अव�थामा �य�तो �रसवत् िलने रा��सेवक कम�चारी 
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कानूनबमोिजम सजायको भागी ह�ने कुरामा कुनै िववाद 
नरहने ह�दँा मािथ उि�लिखत बुदँा �माणसमेतको  
आधारमा िनज �ितवादी जाक�र राइनको ज�गा हाल 
सािबकस�ब�धी काम गदा� उजरुवाला राम�साद 
खनालको बहुारी र�जना खनालसगँ �. दशहजार घसु 
�रसवत िलएको र सो िलएको घसु �रसवत िनजको 
साथबाट बरामदसमेत भएको ह�दँा सो काय� ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क) बमोिजम 
कसरुज�य रहेको देिखएको अव�थामा िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको दफा 

३(१)(क) बमोिजम कसरुदार ठह�याई उ� ऐनको 
सोही दफा ३(क) बमोिजम कसरुदार ठह�याई उ� 
ऐनको सोही दफा ३(१)(क) बमोिजम �. १०,०००।– 
(दश हजार) ज�रवाना र १५ (प��) िदन कैद गन� गरकेो 
िमित २०७२।०९।२३ को फैसला मनुािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभुम् ।


