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स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
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व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  
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शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�काया�लय सहयोगी �ी लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  
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क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
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इजलास न.ं ४ २५ - २९ 
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर,े मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�  र मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी., 
०७२-CF-०००३, कत��य �यान, रामबहादुर कापड 
िव.  नेपाल सरकार 

�ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय ठहर 
ह�ने फैसलाउपर िच� नबझुाई पनुरावेदन दता� 
भइसकेपिछ साधकको रोहबाट फैसला भइसकेको 
भनी पनुरावेदनको रोहबाट इ�साफ नग�रने हो भने 
संवैधािनकहकको समान �योग गन� पाउने हकबाट 
�ितवादीलाई वि�चत गन� खोजेको दिेख�छ । 
पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादीलाई सजाय गन� 
गरकेो फैसलाउपर िनजले आ�नो भनाई रा�न 
नपाएको अव�थामा सनुवुाइको िस�ा�तबमोिजम 
आफूउपरको अिभयोगमा कानूनी �ितर�ा गन� पाउने, 
आ�ना कुरा म�ुा स�ुने िनकायसम� रा�न पाउने, 
कानून �यवसायीमाफ� त �ितर�ा गन� पाउने हकबाट 
वि�चत ह�ने ह�दँा य�तो अिधकारबाट कसैलाई वि�चत 
ग�रने छैन भ�ने �ाकृितक �यायको मा�य िस�ा�तको 
िवपरीत ह�न जाने ।

पनुरावेदन प�ररहेको अव�थामा साधकको 
रोहबाट फैसला भइसकेको भ�ने आधारमा 
पनुरावेदनको माग�लाई िन��भावत�ुय बनाउन िम�ने 
देिखदँैन । साधकको रोहबाट मािथ�लो अदालतले 
सपुरीवे�क�य अिधकारअ�तग�त त�लो अदालतको 
िनण�य जा�ँनेस�म हो तर पनुरावेदक�य माग� भनेको 
�यि�को कानूनी अिधकार भएको र सो कानूनी 
अिधकार �योग गदा� पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
पनुरावेदकले उठाएको ��ह�को समेत िन�पण गरी 
िनण�य गनु�पन� अव�था रहन जाने ।

मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २१५ नं, 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १०(३) र �याय 

�शासन ऐन, २०७३ को दफा १०(३) मा साधक पेस 
भएको म�ुामा पनुरावेदन परमेा पनुरावेदनको रोहबाट 
म�ुा िकनारा गनु�पन� �प� �यव�था गरकेो देिख�छ । यस 
ि�थितमा साधकको रोहबाट इ�साफ जाचँ भइसकेको 
भ�ने अथ� गरी पनुरावेदनबाट इ�साफ गन� इ�कार गदा� 
पनुरावेदन गन� पाउने �यि�को सारवान् अिधकार 
(Substantive Right) मा नै संकुचन ला�न जाने 
स�भावना रह�छ जो सव�था �याियक �विववेकअनकूुल 
ह�न नस�ने । 

�ितवादीले आफूलाई कसरु ठहर भएउपर 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�त महलको १९३ नं. 
बमोिजम पनुरावेदन िदन पाउने ह�दँा िनजले फैसला 
सिुनपाएको वा �याद पाएको िमितले कानूनका 
�यादिभ� पनुरावेदनप� िदएको दिेखदँा पनुरावेदनको 
रोहबाट नै िनण�य िदनपुन� दिेखन आउने ।

शव परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) 
बाट कुटिपटका घाउचोट रहेको अव�था नदेिखएको 
र Cause of death मा the cause of death is 
Asphyxia (Strangulation) भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । मौकामा बिुझएका कामे�र पा�डेको कागजबाट 
यी �ितवादी रामबहादरु कापडसमेतले कुटिपट 
ग�ररहेको देखेको भनी लेखाइिदएको �यहोरालाई शव 
परी�ण �ितवेदनले समथ�न गरकेो पाइदैँन । तसथ� यी 
कामे�र पा�डेको यी �ितवादी रामबहादरु कापडले 
कुटिपट गरी रहेको देखेको भ�ने कथनलाई शव परी�ण 
�ितवेदनले कुटिपटको घाउचोट नरहेको भनी Cause 
of death मा the cause of death is asphyxia 
(Strangulation) भनी उ�लेख गरकेो त�यले ख�डन 
ग�ररहेको अव�थामा यी �ितवादी रामबहादरु कापडको 
कुटिपटबाटै मतृकको म�ृय ु भएको भनी भ�न िम�ने 
नदिेखने । 

पेस भएको हािजरी उतारबाट यी �ितवादी 
रामबहादरु कापड वारदात िमित र समयमा आ�नो 
काया�लयमा पालोपहराको ड्यटुी बसेको कुरालाई वादी 
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प�ले अ�यथा भ�न सकेको नदेिखदँा एउटै �यि�को 
एकै समयमा एकभ�दा बढी �थानमा उपि�थित ह�न 
स�ने अव�थाको अनमुान गन� निम�ने । 

उि�लिखत त�य र �माणका आधारमा यी 
�ितवादीउपर मौकामा िकटानी जाहेर गन� नसकेको, 
�ितवादी रामबहादरु कापडको कुटिपटबाटै म�ृय ु
भएको भ�ने त�यय�ु�पमा पिु� ह�न सकेको 
नदेिखएको, वारदात िमित र समयमा यी �ितवादी 
आ�नो िज�ला कृिष िवकास काया�लय, जले�रमा 
ड्यटुीमा रहेको समेतका �माणबाट यी �ितवादीको 
कुटिपटको कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
शङ्कारिहत तवरबाट पिु� ह�न सकेको दिेखएन । 
काया�लयको हािजरी रकेड�बाट �ितवादीको अ�य� 
रहेको भ�ने कथन �मािणत भइरहेको ि�थितमा 
यी �ितवादीसमेतको कुटिपटबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने ठोस र त�यय�ु �माणको अभावमा यी 
�ितवादीलाई कत��य �यानज�तो ग�भीर अपराधमा 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०६६।४।२६ मा यी 
�ितवादी रामबहादरु कापडलाई ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको फैसला साधकको रोहबाट सदर गरकेो 
यस अदालतको िमित २०६८।३।३१ को फैसला 
उ�टी भई यी �ितवादी रामबहादरु कापडले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल चैत २४ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७०-CR-१४६५, लाग ु औषध गाजँा 
र खोटा चलन, �मािजत िसंह भ�ने रिंजत िसंह िव. 

नेपाल सरकार 
बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा 

३५० िकलो�ाम रहेको दिेख�छ । यस अव�थामा 
�ितवादीलाई घटी सजाय गन� ठह�याएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी दश 
िकलो�ामदेिख मािथको लाग ु औषधमा कि�तमा २ 
वष� कैद ह�ने �यव�थाबमोिजम बरामद भएको ३५० 
िकलो�ाम लाग ु औषधको मा�ालाई �यानमा राखी 
�ितवादी �मािजत िसहं भ�ने रिंजत िसंहलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम 
५ (पाचँ) वष� कैद र �. ५०,०००।– (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको फैसला मनािसब दिेखने । 

�ितवादी �मािजत िसंह भ�ने रिंजत िसहंका 
हकमा मलुकु� ऐन, खोटा चलनको महलको १, ८ नं. 
को कसरुमा सोही महलको ८ नं. बमोिजमको सजायको 
मागदाबी भएकोमा कसरुदार ठह�याएको हदस�म 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला िमलेको दिेखए 
पिन सजायसमेत बो�नपुन�मा सो नबोलेको हदस�म 
निमलेको भनी सोही ८ नं. बमोिजम �. २४००।– 
ज�रवाना र ६ मिहना कैद ह�ने र बरामदी खोटो म�ुा 
जफत ह�ने ठह�याई कैद सजाय काया��वयनका हकमा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १० र ४१ 
नं.बमोिजम ठूलो हदको कैद र ज�रवाना ह�ने �यव�था 
भएबमोिजम िनज �ितवादीलाई ज�मा ५ वष� कैद र 
�.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको फैसला 
मनािसब देिखन आउने । 

उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट स�ु 
बारा िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी �मािजत िसहं भ�ने रिंजत िसंहलाई लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम ५ वष� कैद र �. ५०,०००।– ज�रवाना ह�ने र 
खोटा चलनको महलको ८ नं.बमोिजम ६ मिहना कैद 
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र �. २४००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई कैद सजायको 
काया��वयनका हकमा द�ड सजायको १० नं. र ४१ 
नं.बमोिजम ठूलो हदको कैद र ज�रवाना ह�ने �यव�था 
भएबमोिजम िनज �ितवादीलाई ज�मा ५ वष� कैद र 
�.५० हजार ज�रवाना ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।९।९ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर १८ गते रोज ६ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-WO-१०५०, उ��ेषण, पदमबहादुर 
गु�ङ िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्  काया�लयसमेत

हालस�म बेलायति�थत नेपाली 
राजदतुावास भवन िब�� गन� स�ब�धमा नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्बाट िनण�य भई नसकेको अव�था 
देिखएको ह�दँा अिहले नै सू�म संवेदी भई उ��ेषण वा 
परमादशेको आदेश जारी गनु�पन� त�काल आव�यकता 
नदेिखएको र अ�यथा िनण�य भएको ख�डमा कानूनी 
उपचारको लािग माग� �श�त ह�न स�ने नै ह�नाले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 

िलजमा �ा� स�पि� भएता पिन 
स�झौताको सीमािभ� रहेर िलज अविधभर भोगको 
�यव�थापन गन� नसिकने भ�ने ह�दँनै । उ� भवनको 
िनयिमत मम�त स�भार गन� करारीय दािय�व िलज 
स�झौताअनसुार नेपाल सरकारको रहेको दिेख�छ । 
िलज स�झौताअनसुार भवनको िनयिमत मम�त स�भार 
गरी लाभदायक�पमा उपभोग गन� �योजनका लािग 
आव�यक �ोत साधन रा�यले बेहोनु�  पन� कुरामा िववाद 
छैन । आफँैले वहन गनु�पन� िनयिमत मम�त स�भारको 
िज�मेवारी पूरा नगरकेो कारण भवन िजण� भएको 
एवम् मम�त स�भारमा एकैपटक ठूलो रकम ला�ने भनी 

सोको िवक�पमा स�पि� नै न� गन� �ि�कोण रा�न ु
द�र� मानिसकताय�ु भ�नपुन� ह��छ । राजदूतावास 
रा�नेले स�बि�धत रा��ले िदएको सिुवधाजनक 
िलज सिुवधाको सदपुयोग गन� र �यूनतम सिुवधाह� 
जटुाउने तफ�  ि�याशील रहन ुआव�यक एवम् उिचत 
ह�न जा�छ । नेपाली राजदतुावास भवन बेलायतको 
कानूनअनसुार पिन सरंि�त स�पदाको �पमा रहेको 
भ�ने पररा�� म��ालयबाट गिठत अ�ययन सिमितले 
औ�ंयाएको दिेख�छ । य�तो िव�कै अ�य�त मह�वपूण� 
�थानमा रहेको एवम् ऐितहािसक मह�व बोकेको भवनमा 
नेपालको राजदतुावास स�चालन ह�नलेु राि��य �ित�ा 
अिभविृ�मा सघाउ नै प�ुयाउने देिखने । 

नेपाल र सयं�ु अिधरा�य बेलायतबीच 
रहेको मैि�पूण� तथा घिन� स�ब�धलाई अ�यथा असर 
नपन� कुरालाई सिुनि�त गरी भवनको सदपुयोगको पूण� 
स�भावनाको ि�थित, राजदूतावासको लािग भवनको 
आव�यकता, पर�परागत कुटनीितक स�ब�धको �पमा 
�ा� लाभको िनर�तरता र स�मानजनक �यवहारको 
आव�यकता आिदलाई �यानमा राखेर भवनको लािग 
�ोत साधनलगायतको चािहने जो आव�यक �यव�था 
गनु� , गराउन ु भनी नेपाल सरकारका नाममा िनद�शन 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर अपरटेरः अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७२ साल पसु १ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-WO-१०५४, उ��ेषण 

परमादेश, तुलसी िसंखडा िव. नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७१-WO-०४४५, उ��ेषण / परमादेश, 
जगदीश आचाय� िव. नेपाल सरकार अथ� म��ालयसमेत 
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रासनबापत नगदै रकम उपल�ध गराउदँा कुनै 
वग�लाई असर परकेो भए असर पन� स�बि�धत वग�ले 
आ�नो सरोकार रा�ने नस�ने भ�ने ह�दँैन । तर ��ततु 
�रट िनवेदन सरोकारवाला वग�को तफ� बाट समेत परकेो 
अव�था नदेिखदँा ��ततु िवषयमा �रट दायर गन� 
हकदैया िनवेदकलाई भएको भ�न निम�ने । 

व�ततुः रासन उपल�ध गराउने साव�जिनक 
िनकायले रासनबापत नगदै रकम वा िज�सी कुन �पमा 
भ�ुान गन� भ�ने कुरा स�बि�धत सरोकारवालाको 
आव�यकता, सिुवधा एव�उपयु��तालाई हेरी नीित 
बनाउने कुरा हो । य�तो नीितगत�पमा �शासिनकबाट 
तौरबाट ग�रएका काम एवम् िनण�यउपर अदालतले 
ह�त�ेप गरी हेन� िम�ने ह�दैँन । कुनै एउटा वग� वा समूहको 
�वाथ�मा �हरीलाई �दान ग�रने रासन �यव�थापनलाई 
असाधारण अिधकारको रोहमा हेन� िम�ने 
ह�दँनै । �यसका अित�र� स�बि�धत �हरी संगठनको 
िसफा�रसमा मि��प�रषद ्बाट िमित २०७१।८।४ मा 
नगद ैरकम रासनबापत उपल�ध गराउने भ�ने िनण�य 
भएको दिेखएको समेत आधारमा �हरी सगंठनमा 
रासनबापत नगदै रकम उपल�ध गराउने उि�लिखत 
िनण�य एवम् काम कारबाही कानूनिवपरीत भएको भ�न 
िम�ने नदिेखने । 

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�हरी संगठनमा रासनबापत नगदै रकम उपल�ध 
गराउने भ�ने मि��प�रषद ्को िमित २०७१।८।४ को 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान रहेको नदेिखएकाले 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर १६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७१-WO-०४४६, उ��ेषण / परमादशे, 

रमेशकुमार पाठकसमेत िव. नेपाल सरकार अथ� 
म��ालयसमेत 

व�ततुः रासन उपल�ध गराउने साव�जिनक 
िनकायले रासनबापत नगदै रकम वा िज�सी कुन �पमा 
भ�ुान गन� भ�ने कुरा स�बि�धत सरोकारवालाको 
आव�यकता, सिुवधा एवम् उपय�ुानसुारलाई हेरी 
नीित बनाउने कुरा हो । य�तो नीितगत �पमा 
�शासिनक तौरबाट ग�रएका काम एवम् िनण�यउपर 
अदालतले ह�त�ेप गरी हेन� िम�ने ह�दँनै । कुनै एउटा 
वग� वा समूहको �वाथ�मा �हरीलाई �द� ग�रने रासन 
�यव�थापनलाई असाधारण अिधकारको रोहमा 
हेन� िम�ने ह�दँनै । �यसका अित�र� स�बि�धत 
�हरी संगठनको िसफा�रसमा मि��प�रषद ्बाट िमित 
२०७१।८।४ मा नगदै रकम रासनबापत उपल�ध 
गराउने भ�ने िनण�य भएको देिखएको समेत आधारमा 
�हरी संगठनमा रासनबापत नगद ै रकम उपल�ध 
गराउने उि�लिखत िनण�य एवम् काम कारबाही कानून 
िवपरीत भएको भ�न िम�ने नदेिखने । 

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�हरी संगठनमा रासनबापत नगद ै रकम उपल�ध 
गराउने भ�ने मि��प�रषद ्को िमित २०७१।८।४ को 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान रहेको नदेिखएकाले 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर १६ गते रोज ४ शभुम् । 

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६५-WO-०३४४, उ��ेषण, दजालाल यादव 
िव. भूमी सुधार काया�लयसमेत 

िववािदत िक.नं. ४९० को ज�गामा मोही 
नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने र िवप�ी धथुर पासवानलाई 
मोही कायम गरकेो िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने दवुै 
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म�ुामा यी िनवेदकले िदएको पनुरावेदन हाल पनुरावेदन 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको देिखए तापिन फैसला 
बदरतफ�  पनुरावेदन गरकैे आधारमा िववािदत ज�गामा 
िनवेदकको मोही हक �थािपत भइसकेको भ�न 
िम�दैन । यसरी िववािदत ज�गामा िनवेदकको मोही हक 
�थािपत भई नसकेको अव�थामा उ� ज�गा बाडँफाडँ 
गन� िनण�यबाट िनजको हकमा �ितकूल असर परकेो 
भ�न निम�ने ।

�रट �े�ािधकारबाट संिवधान एवम् कानून 
�द� हक �चलन गराई मा�न आउनेले सव��थम 
िववािदत िवषयमा आ�नो हक रहेको कुरा पिु� 
गराउन स�नपुछ�  । हक �थािपत नभएको िवषयमा 
अदालतबाट हक�चलन गराउने अव�था आउदँनै । 
िववािदत िक.नं. ४९० को ज�गामा धथुर पासवान मोही 
कायम भएको देिखएको ह�दँा मोही र ज�गाधनीबीचको 
आपसी सहमितबाट ज�गा बाडँफाडँ गरी सिसम ज�गा 
मोहीको नाममा दता� ह�ने भनी भूिमसधुार काया�लयबाट 
भएको िनण�यबाट यी िनवेदकको हक अिधकारमा कुनै 
�ितकूल असर परकेो भ�ने नदिेखदँा उ� िनण�य बदर 
गरीपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िववािदत िक.नं. ४९० को ज�गामा भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को कानूनी �यव�थाअनसुार हक�ा� 
मोही धथुर पासमान रहेको देिखएको, यी िनवेदकको 
कानूनबमोिजम मोिहयानी हक कायम भएको त�य 
�थािपत नभएको अव�थामा हकदयैाको अभावमा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभुम् । 

६
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-०२१३, उ��ेषण / परमादेश, पवन 
राय िव. �म अदालत, अनामनगरसमेत 

िमित २०६८।१।१२ मा �म काया�लयमा 
भएको छलफलको �ममा बखा�सीको सूचना िदइएको 
भ�ने िजिकर �रट िनवेदकले िलएको भए पिन सो 
�ि�या मौिखक �कृितको मा� भएको देिखएकाले उ� 
�ि�यालाई सेवाबाट बखा��त ग�रएको सूचना हो भनी 
मा�न िम�ने ह�दैँन । �म काया�लयमा भएको छलफलमा 
मौिखक�पमा जानकारी िदइएको �ि�याबाट िवप�ी 
दीपे��कुमारलाई आ�नो बखा�सी स�ब�धमा पया�� 
सूचनाको अभाव भएको देिखएकाले िनजले �यसैबाट 
उपचार खो�न स�ने अव�था पिन दिेखदैँन । िनजले 
िमित २०६८।१।१७ मा ह�लाकमाफ� त् अवकासको 
जानकारी �ा� गरपेिछ मा� उ� सूचना तामेली 
भई कानूनी�पमा थाहा पाएको मा�नपुन� ह�दँा सोही 
िमितबाट पनुरावेदन गन� हद�याद �ार�भ भएको 
देिख�छ । िवप�ीले सोही िमित कायम गरी ३५ िदनिभ� 
�म अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिखएको र सो 
अगावै िनजले अवकाश पाएको पिन नदेिखदँा हद�याद 
नाघी पनुरावेदन दता� गरी सो आधारमा िवप�ीलाई 
पनुब�हाली िदएको भ�न िम�ने अव�था रहेन । सो 
हदस�म �म अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�ने 
अव�था नहने । 

�म अदालतले पनुरावेदकले दाबी 
िलएकोभ�दा अिघ�लो िमितदेिखको पा�र�िमक पाउने 
ठह�याई फैसला गरकेो देिख�छ । िवप�ी दीपे��कुमार 
िसंहको िलिखत जवाफमा उ� िमित २०६७ ह�नपुन�मा 
टाइपको भूलले गदा� २०६८ ह�न पगेुको भनी प�र�म 
स�ब�धमा िमित ग�ती भएको कुरा �वीकार गरकेो दिेखए 
पिन िनजले मौकामा उ� टाइपको भूल स�चाई पाउ ँ
भनी �म अदालतमा िनवेदन गरकेो र सोहीबमोिजम 
उ� �यहोरा सि�चएको भ�ने देिखएको पिन छैन । 
यस अव�थामा २०६८ साल भा�देिख हािजर ह�ने 
िदनस�मको तलब माग गरकेोमा माग दाबीभ�दा 
अिघ�लो िमितदेिख तलब सिुवधा भराउने ठह�याएको 
हदस�म �म अदालतको िमित २०६९।३।२८ को 
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फैसला �िुटपूण� दिेखन आउने । 
तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 

िवप�ी दीपे��कुमार िसहंले �यव�थापनबाट सेवाबाट 
अवकास िदएको िनण�यउपर कानूनको �यादिभ� 
�म अदालतमा पनुरावेदन दायर गरकेो देिखएकाले 
उ� पनुरावेदन हद�यादिवहीन भ�न निम�ने ह�दँा 
सो पनुरावेदनको रोहमा सनुवुाई गरी िवप�ीले 
सािबकको पदमा पनुब�हाली पाउने ठह�याएको हदस�म 
�म अदालतको िमित २०६९।३।२८ को फैसला 
कानूनस�मत दिेखएकाले सो बदर गरी रहनपुरने । तर 
िवप�ीले पनुरावेदन गदा� उ�लेख गरकेो माग दाबीभ�दा 
अिघ�लो िमितदेिखको तलब सिुवधा भराउने 
ठह�याएको �म अदालतको उ� फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� देिखएकाले उ��ेषणको आदेशले बदर ।
इजलास अिधकृत: िव�वनाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०६१५, उ��ेषण / 
परमादशे, िव�णु िगरी िव. नेपाल सरकार �वा��य सेवा 
िवभाग टेकुसमेत 

िनवेदकले आफूलाई ग�रएको स�वा संशोधन 
गरी सािबकको झा�ा �वा��य चौक� जाजरकोटमा नै 
कामकाज गन� पाउ ँ भनी �वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयमा िमित २०७१।१०।१८ मा िनवेदन िदएको 
भ�ने कुरा �रट िनवेदनसाथ पेस गरकेो सो िनवेदनको 
छाया�ँितबाट दिेखन आउछँ । तर, सो िनवेदनमा 
आफूलाई अ�य सगुम �थानमा स�वा गरी पाउन माग 
गरकेो पिन देिखदैँन । आ�नो बसोबास रहेको गाउ ँ
िवकास सिमिति�थत काया�लयमा ग�रएको स�वालाई 
दगु�म �थानमा ग�रएको स�वा मा�न पिन निम�ने 
भएबाट िनवेदकको स�वा नेपाल �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ को ख�ड (क) 

र िनयम ३१ख को ख�ड (क) िवपरीत भएको भ�न 
निम�ने ।

िनवेदकलाई िमित २०७१।८।२२ र �वा��य 
सेवा िवभागको िमित २०७१।८।२५ को िनण�यअनसुार 
स�वा ग�रएको छ । िनवेदकलाई ग�रएको सो स�वा 
िनयम ३१क को उपिनयम (१) बमोिजमको समय 
तािलकाअनसुार भएको नदेिखए तापिन िनवेदकलाई 
ग�रएको सो स�वा काया��वयन नग�न ु भनी यस 
अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी भई िनवेदक 
सािबकको काया�लयमा नै काय�रत रहेको १ वष� �यतीत 
भइसकेको र स�वाको समय तािलकासमेत समा� 
भइसकेको देिखएको ह�दँा उ� स�वाको िनण�यबाट 
िनवेदकको कुनै हक अिधकार हनन् भएको देिखन 
नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िस.अ.हे.ब. अिधकृत छैट� तहमा काय�रत िनवेदकलाई 
झा�ा �वा��य चौक� जाजरकोटबाट पजा� उप�वा��य 
चौक�, जाजरकोटमा स�वा गन� गरी �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयबाट िमित २०७१।८।२२ र 
�वा��य सेवा िवभागबाट िमित २०७१।८।२५ मा 
भएको िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान रहेको 
नदिेखनकुा साथै सो िनण�यबाट िनवेदकको कुनै 
सवंैधािनक एवम् कानूनी हक अिधकारमा आघात 
पगेुको समेत नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गरी रहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज १ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WO-०३९५, उ��ेषण / 
परमादेश, जया स�याल िव. नेपाल सरकार, �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयसमेत 
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छा�विृ�मा मनोनयन ह�दँा र त�प�ात् 
अ�ययन पूरा गरी उपािध �ा� गदा� तथा ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट समक�ता िनधा��रत गदा�समेत किहले 
पिन आयवु�दको �नातको�र उपािधको समक�ताको 
मा�यता नपाएको �प� ह�दँाह�दँै तोिकएकोबाहेकको 
यो�यताको आधारमा तोिकएको यो�यता पगेुको भनी 
उ�मेदवार ब�न नपाउने �प�ै दिेखएकोले िवप�ी लोक 
सेवा आयोगको िमित २०७१।७।२३ को िनण�यलाई 
गैरकानूनी भ�न निम�ने । 

नेपाल �वा��य सेवा, आयवु�द जनरल समूह, 
आयवु�द उपसमूह एघार� तहमा ख�ुला �ित�पधा��ारा 
पूित� ह�ने पदमा �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम १५ अनसूुची ६ को �मसं�या १८ मा 
उ�लेख भएअन�ुप मा�यता �ा� िश�ण स�ंथाबाट 
आयवु�द िचिक�सा िवषयमा �नातको�र उपािध �ा� 
गरकेो ह�नपुन�मा िनवेिदकाले हािसल गरकेो शैि�क 
यो�यता आयवु�द िचिक�सामा �नातको�र भएको 
नदेिखदँा िनवेिदकाको दरखा�त �वीकृत गन� निम�ने 
भनी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७१।७।२३ 
मा भएको िनण�यमा कुनै �िुट नदेिखदँा िनवेिदकाको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।

�वा��योपचारमा जनताको पह�चँ विृ� 
गन� िहसाबले िचिक�सा �णालीह�मा िविवधताय�ु 
�यासह� ह�न वा�छनीय दिेख�छ । यस �े�मा जनशि� 
तयार गन� तर काय�मा उ��ेरणा जगाउने गरी संगठन 
िनमा�ण नगन�, काय�रत रहेको ठाउमँा विृ�िवकासको 
लािग मािथ�लो दरब�दी पिन स�बि�धत िवषयमा 
िसज�ना नगरी िदने गना�ले �ा� जनशि� पलायन ह�ने 
वा ितनको समिुचत लाभ िलन नस�ने प�रि�थित 
िनमा�ण गनु�  बिु�मानी ह�दँैन । 

यसतफ�  �वा�थ म��ालयलगायतको 
�यानाकष�ण ह�न ज�री ह�दँा िनवेिदकाले ज�तो �ा� 
िवशेष�ताय�ु �ानको िवधामा समेत विृ� िवकासको 

आधार तयार गन�तफ�  आव�यक पहल गनु�  भनी 
िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल चैत १० गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-WO-०५३७, उ��ेषण 
/ परमादेश, �िदप के.सी. िव. नेपाल सरकार 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०२७२, क�त� जालसाज, 
फितलाल चौधरी िव. िभलु साहसमेत

कुनै �यि�को कानूनी हक अिधकारमा 
आघात पन� गएको अव�थामा उपचारका लािग 
कानून�ारा िनधा��रत बाटोबाट अदालत �वेश 
गनु�पछ�  । कानूनले तय गरकेो बाटो प�र�याग गरी अक�  
बाटो अवल�बन गरी अदालत �वेश गरकेो अव�थामा  
अदालतले सहयोग गन� नस�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा अ.बं. ११० नं. िवपरीत 
तामेल भएको �याद बदरका लािग अ.बं. २०८ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुारको बाटो अवल�बन 
नगरी क�त� जालसाजी म�ुा िदएको देिखदँा त�यमा 
�वेश गरी क�त� जालसाज ठहन� वा नठहन� भनी िनण�य 
गन� िम�ने देिखएन भनी िफराद खारजे ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६६।८।९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल भा� ५ गते रोज २ शभुम् ।
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१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०२७३, क�त� जालसाजी, 
फितलाल चौधरी िव. िभलु साहसमेत

मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
कानूनी �यव�थाअनसुार पनुरावेदकको नाममा जारी 
भएको �याद तामेल गदा� अ.बं. ११० नं. को रीत 
नपगेुको अव�थामा सो �याद बदरका लािग मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०८ नं.अनसुारको बाटो अवल�बन गन� स�ने 
नै ह��छ । तर पनुरावेदकले उ� कानूनी बाटोबाट �वेश 
नगरी सो �यादलाई बदर गन�का लािग क�त� जालसाजी 
म�ुा िलई अदालत �वेश गरकेो अव�थाको िव�मानता 
रहेको पाइने । 

कुनै �यि�को कानूनी हक अिधकारमा आघात 
पन� गएको अव�थामा उपचारका लािग कानून�ारा 
िनधा��रत बाटोबाट अदालत �वेश गनु�पछ�  । कानूनले 
तय गरकेो बाटो प�र�याग गरी अक�  बाटो अवल�बन गरी 
अदालत �वेश गरकेो अव�थामा अदालतले सहयोग 
गन� स�दनै । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक वादीका नाममा 
जारी भएको समा�ान �याद मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११० 
नं. िवपरीत तामेल भई पनुरावेदकको हक अिधकारमा 
आघात परकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको 
देिखने । मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. िवपरीत तामेल 
भएको अव�थामा सो �याद बदरका लािग ऐ. अ.ब.ं 
२०८ नं.बमोिजम स�बि�धत िज�ला अदालतमा 
िनवेदन िदन स�ने कानूनी बाटो पनुरावेदकलाई रहे 
भएको नै दिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा अ.बं. ११० नं. िवपरीत 
तामेल भएको �याद बदरका लािग अ.बं. २०८ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुारको बाटो अवल�बन 
नगरी क�त� जालसाजी म�ुा िदएको देिखदँा त�यमा 
�वेश गरी क�त� जालसाज ठहन� वा नठहन� भनी िनण�य 
गन� िम�ने देिखएन भनी िफराद खारजे ह�ने ठहर गरी 

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६६।८।९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल भा� ५ गते रोज २ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-WH-००६५, 
ब�दी��य�ीकरण, �ीित रमण िव. के��ीय अनुस�धान 
�यूरो महाराजग�ज, काठमाड�समेत

िवप�ी िनवेदक िनमेषपाल रमणले 
न�कली शैि�क यो�यताको �माणप�ह� बनाई 
सोही �माणप�ह�को आधारमा अित�र� शैि�क 
यो�यता �ा� गरी यस काउि�सलबाट िचिक�सक दता� 
�माणप� िलई आफूलाई िचिक�सक ह� ँभनी न�कली  
�माणप�ह�को आधारमा �ा� उपािधको �योग गरी 
अ�पताल खो�ने, सरकारी तथा गैरसरकारी अ�पताल 
र निस�ङ होम, �वा��य ि�लिनकह�समेतमा 
सव�साधारणको उपचार गरी मानव �वा��यज�तो 
ग�भीर िवषयमा सव�साधारणसमेतलाई झ�ुयाई 
गफलतामा पारी ठगी गन� काय�मा संल�न रहेको 
पाइएकाले िनजलाई कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी मेिडकल काउि�सलको जाहेरी पन� आएको ह�दँा 
िवप�ीलाई कानूनबमोिजम प�ाउ पजु� िदई प�ाउ 
गरी थनुवुा पजु�समेत िदई अदालतको आदेशानसुार 
िहरासतमा राखी अिधकार�ा� िनकायबाट आव�यक 
अनसु�धान भइरहेको ह�दँा नेपाल �हरीको के��ीय 
अनसु�धान �यूरोले आ�नो �े�ािधकारिभ� रही गरकेो 
कानूनबमोिजमको काय� स�पादनलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

कानूनबमोिजमबाहेक वा कानूनको उिचत 
�ि�या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क �वत��तामा 
अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गन� पाइदैँन । वैयि�क 
�वत��ताले कानूनी औिच�यता पिु� ह�न नस�ने 
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�कृितका थनुा, िगर�तारी तथा गैरकानूनी�पमा 
शि�को �योग गन�बाट सरुि�त रा�दछ । कसैले 
कसैको वैयि�क �वत��ता सीिमत गरमेा वा �य�तो 
�वत��ताको �योग गन�बाट वि�चत गरमेा वा कुनै पिन 
�यि�लाई गैरकानूनी�पमा बदि्नयत वा �व�ृ भावना 
िलई िनजको वैयि�क �वत��ताको अपहरण गरमेा 
गैरकानूनी ब�दीको अव�था िसज�ना ह�न जाने । 

कुनै पिन िनकायले आफूलाई �ा� 
अिधकारको �योग गदा� कानूनले िनि�त गरकेो 
�े�ािधकारिभ� रहेर कानूनले तोकेको �ि�या पूरा 
गरी गनु�पछ�  । कानूनले �े�ािधकार नै �दान नगरकेो 
िवषयमा अिधकार �योग गरी कुनै िनकायबाट कुनै 
�यि�को वैयि�क �वत��ताको अपहरण ह�न गएको 
अव�थामा �य�तो काय�ले कानूनी मा�यता �ा� गन� 
नस�ने भई �य�तो थनुा गैरकानूनी थुना ह�न जाने । 

कानूनको अधीनमा रही �थापना भएको 
के��ीय अनसु�धान �यूरोमा �ािधकारय�ु िनकायबाट 
पन� आएको जाहेरीमा उि�लिखत �यि�ह�को 
स�ब�धमा के��ीय अनसु�धान �यूरोले अनसु�धान 
गन� स�ने नै देिखदँा अिधकार नै नभएको िनकायबाट 
िनवेदकलाई प�ाउ ग�रएको भ�न िम�ने नदिेखने । 

��ततु म�ुामा िनवेदकलाई अिधकार�ा� 
िनकायले प�ाउ गरी रा�य िव��को अपराधमा 
अनसु�धानको लािग स�म िनकायबाट पटकपटक 
�याद थप भई अनसु�धानको िसलिसलामा 
थुनामा रािखएको भ�ने देिखदँा उि�लिखत निजर 
िस�ा�तसमेतको आधारमा य�तो थुनालाई गैरकानूनी 
थुना भ�न िम�ने नदेिखने ।  

��ततु म�ुामा िनवेदकलाई प�ाउ ग�रएको 
र थुनामा रा�न काठमाड� िज�ला अदालतबाट �याद 
थपसमेत भई कानूनी थुनामा रािखएको काय�मा िच� 
नबझेुको अव�थामा िनयिमत र सामा�य माग�को 
वैकि�पक �यव�थाको �योग गरी सो स�ब�धमा 
उपचार खो�न जान स�ने कानूनी माग� ह�दँाह�दैँ सो माग� 

अवल�बन नगरी �रट �े�बाट अदालत �वेश गरकेो 
देिखदँा सो स�ब�धमा �रट �े�बाट त�यमा �वेश गरी 
िनण�य िदन िम�ने नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल असाल १३ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७२-WH-००६६, ब�दी��य�ीकरण, 
सुिनलकुमार पटेल िव. के��ीय अनुस�धान 
�यूरो महाराजग�ज, काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००६७, ब�दी��य�ीकरण, 
रामच�� म�डल िव. के��ीय अनुस�धान 
�यूरो महाराजग�ज, काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००६८, ब�दी��य�ीकरण, 
�याम खड्का िव. के��ीय अनुस�धान �यूरो 
महाराजग�ज, काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००६९, ब�दी��य�ीकरण, 
म�जु�ल हकिमयाँ िव. के��ीय अनुस�धान 
�यूरो महाराजग�ज, काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००७०, ब�दी��य�ीकरण, 
स�रता पराजुली िघिमर े िव. के��ीय 
अनुस�धान �यूरो महाराजग�ज, 
काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००७२, ब�दी��य�ीकरण, 
िवजयकुमार िम� िव. के��ीय अनुस�धान 
�यूरो महाराजग�ज, काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००७३, ब�दी��य�ीकरण, 
महमद अ�बास िव. के��ीय अनुस�धान �यूरो 
महाराजग�ज, काठमाड�समेत

 § ०७२-WH-००७१, ब�दी��य�ीकरण, 
कुसुम �े� िव. के��ीय अनुस�धान �यूरो 
महाराजग�ज, काठमाड�समेत
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 § ०७२-WH-००७४, ब�दी��य�ीकरण, 
सुमनकुमार िसंह िव. के��ीय अनुस�धान 
�यूरो महाराजग�ज, काठमाड�समेत

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-WO-१२२१, उ��ेषण / परमादशे, 
ऋ�ी िव�म थापा िव. �हरी �धान काया�लय, 
काठमाड�समेत

�हरी �धान काया�लयको िलिखत जवाफमा 
यी �रट िनवेदक िमित २०६०।७।६ देिख आफूखशुी 
काया�लय, छाडी भागी िहडँी खोजतलास गदा� 
गराउदँासमेत फेला नपरी गैरहािजर रहेकोले िनजको 
�थायी वतन िज�ला नवलपरासी गा.िव.स. पस�नी 
वडा नं. १ मा �हरी कम�चारी खिटई गई काया�लयमा 
हािजर ह�न जानहुोला अ�यथा नोकरीबाट हटाइनेछ 
भनी �याद सूचना टासँ गरकेो भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� सूचना टासँ भएपिछ िनवेदक 
काया�लयमा हािजर ह�न नआई गैरहािजर नै रहेबाट 
िनजउपर िवभागीय कारबाहीको �ार�भ भएको 
देिख�छ । िनवेदक गैर हािजर रहेको समयमा मलुकुमा 
माओवादीको ���समेतको कारण सरु�ा चनुौती रहेको 
देिख�छ । मलुकुमा शाि�त सरु�ा कायम रा�ने काय� 
�हरी संगठनको अहम् िवषय भएको र िनज िनवेदक 
�हरी नायब िनरी�कज�तो िज�मेवार पदमा काय�रत 
रहेको र पदबमोिजमको िज�मेवारी पूरा गन� नसकेको 
त�यमा पिन िववाद छैन । यसरी देशमा सरु�ा चनुौती 
सामना गद� शाि�त सरु�ा कायम राखी सव�साधारण 
जनताको जीउ �यानको सरु�ा गनु�पन� दािय�व भएको 
�हरी नायव िनरी�क पदको �हरी कम�चारी गैर हािजर 
रहेको काय�बाट िनजले आ�नो पदीय दािय�व र 
िज�मेवारी कुशलतापूव�क स�पादन गरकेो भ�ने दिेखन 

नआउने । 
िनवेदकले िबरामी भई काबबुािहरको 

प�रि�थित परी �यान जाने डरले गैरहािजर भएको, 
उपचारको लािग वीर�े� �हरी अ�पतालको नाउमँा 
िसफा�रस मा�दा निदएको र िबदा �वीकृत नगरकेोले 
गैर हािजर भएको हो भनी िलइएको िनवेदन िजिकरतफ�  
हेदा�  यिद िनवेदक कामै नगन� गरी िसिक�त िबरामी 
परकेो भए िनजभ�दा मािथ�लो �तरका कम�चारीले 
िसफा�रस िदन ुनपन� कारण िनजले िनवेदनमा खलुाउन 
सकेको देिखदँैन । यसका साथै यिद िनजको िबदा 
�वीकृत नगरकेो हो भने उपचार गराउन गइसकेपिछ 
िनजले आ�नो िबदा ह�लाकमाफ� त पिन काया�लयमा 
पठाउन स�ने अव�था ह�दँा सोसमेत गरकेो 
देिखदँनै । साथै िनज िज�ला �हरी काया�लय, गोरखामा 
हािजर भएपिछ �हरी कमा�ड पो� हाम�मा काजमा 
पठाउन रवान बझुाउन खो�दा आफूभ�दा मािथ�लो 
�तरका �हरी िनरी�कलाई अपश�द �योग गरकेो 
र सो स�ब�धमा �प�ीकरण सो�दा सो �प�ीकरण 
नै �यातेर िविभ�न अनशुासनहीन काय�समेत गरकेो 
िमिसलबाट दिेखदँा िनजलाई �हरी सेवाबाट बखा��त 
गन� �हरी �धान काया�लयको िमित २०६०।८।२६ को 
िनण�यलाई सदर गरकेो नेपाल सरकार गहृ म��ालयको 
िमित २०६६।८।२ को िनण�यलाई सो हदस�म अ�यथा 
मा�न निम�ने ह�दँा उ� िनण�यबाट यी िनवेदकको हक 
आघाितत भएकोले उ��ेषणको आदेशले बदर ह�नपुन� 
भनी िलइएको िनवेदन माग एवम् िनवेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

य�िप यी िनवेदक लामो समयस�म �हरी 
सेवामा काय�रत रहेको र िनजले गरकेो कसरु अ�य�त 
ग�भीर खालको नभएकोले िनजलाई भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको िनिम� सामा�यतः अयो�य ठह�रने 
गरी नोकरीबाट बखा��त गदा� िनजको जीवन िनवा�हमा 
समेत असर पन� जाने देिखएकोले �हरी िनयमावली, 
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२०४९ को िनयम ८४ को देहाय (छ) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउन उपय�ु ह�ने देिख�छ । तसथ� 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य ठह�रने 
गरी सेवाबाट बखा��त गरकेो हदस�म उ� िमित 
२०६६।८।२ को गहृम��ीको िनण�य बदर ह�ने ठहछ�  । 
साथै उ� िमित २०६६।८।२ को िनण�य िनवेदकलाई 
सेवाबाट अवकास िदने हदस�म िमलेको देिखदँा सो 
हदस�म ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  

िनवेदक ऋ�ी िव�म थापालाई िमित 
२०६०।८।२६ मा सेवाबाट अवकाश िदने गरी �हरी 
महािनरी�कबाट भएको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गहृम��ीको िमित २०६६।८।२ को पनुरावेदक�य 
िनण�यबाट िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा 
आघात परकेो नदेिखदँा उ� िनण�यह� बदर गनु�पन� 
देिखएन । तथािप उ� िनयण�यमा उ�लेख भएको 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको िनिमत समा�यतः      
“अयो�य ठह�रने” भ�ने श�द हटाई िनवेदकले िलएका 
अ�य िजिकरको हकमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६७-WO-०७१९, उ��ेषण / परमादशे, 
महे�� खड्कासमेत िव. �थानीय िवकास म��ालयसमेत

िनवेदकह�ले दाबी गरकेा पदह�म�ये 
कितपयमा िनजह�को पदको काय� �कृित नै फरक 
देिख�छ भने कितपय पदमा काय� �कृित िमले पिन 
िनजह�को �ेणी नै निमलेको देिख�छ । �य�तै कितपय 
अव�थामा िनवेदकह�भ�दा िवप�ीह�को सेवा 
अविध नै बढी देिखएको छ । िनवेदकह�को र बढुवा 
भएका िवप�ीह�को सेवाको अविध र अव�था फरक 
रहेकोले िवप�ी िपता�बर व�ती, इ��कुमार बढुाथोक�, 

उपे�� ग�छेदार, कृ�ण�साद भ�राई, वीर�े�कुमार 
नेयोहाङ र रोमबहादरु राईसमेतलाई बढुवा गन� गरी 
भएको िनण�यबाट यी �रट िनवेदकह�लाई कुनै असर 
पन� देिखदँनै । िज�ला िवकास सिमित मोरङको 
पदपूित� सिमितले िमित २०६७।१०।१ मा गरकेो 
िनण�यानसुार बढुवा भएका िवप�ीह�को बढुवा िनण�य 
कानूनस�मत नै भएकोले सोअनसुार िवप�ी िपता�बर 
व�तीसमेतले पाएको िनयिु� बदर गन� कुनै आधार 
देिखएन । उ� बढुवा िनण�यमा िच� नब�ुने �यि�ले 
�थानीय िवकास म��ालयको सिचवसम� पनुरावेदन 
गन� कानूनी �यव�था भए पिन यी िनवेदकह�ले 
सिचवसम� पनुरावेदन नगरी वैकि�पक उपचारको 
�यव�था नभएको अथवा भए पिन �भावकारी नभएको 
अव�थामा आकिष�त ह�ने असाधारण �े�ािधकारमाफ� त 
अदालत �वेश गरकेो र कानूनबमोिजम भएको 
बढुवाबाट िनवेदकह�को संिवधान एवम् कानून�द� 
हक हनन् भएको मा�न निम�ने भएकाले सो बढुवा गन� 
िनण�यलगायतका कामकारबाही उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी रहन परने । सो हदस�म ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।

िनवेदकह� यित लामो अविधस�म 
िज.िव.स.को काया�लयमा सेवा गरकेो र िनजह� 
�थायीसमेत भइसकेको ह�दँा िनजह�ले बढुवा 
�योजनको लािग के कित अङ्क �ा� गरकेो हो सो कुरा 
िवप�ी िज�ला िवकास सिमितको काया�लयको िलिखत 
जवाफबाट ख�ुन सकेको देिखएन । िनवेदकह� के कित 
अङ्क �ा� गरकेो हो, सो उ�लेख गरी िनवेदकह�को 
हकमा कानून तथा िनयमले पाउने अङ्कका हकमा जे 
जो देिख�छ स�पूण� �ा� अङ्कसमेत खलुाई पदो�नित 
गन� िम�ने वा निम�ने स�ब�धमा उिचत िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ी िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, मोरङको 
नाममा परमादेश जारी ह�ने । 
शाखा अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६७-WO-११५२, उ��ेषण / परमादशे, 
महे�� खड्का िव. िज.िव.स. को काया�लय, 
िवराटनगरसमेत

कानूनले �प��पमा िनधा�रण गरकेो �ि�या 
नै पूरा नगरी वैकि�पक उपचारको �यव�था ह�दँाह�दँ ै
�यसको प�रणामलाई आफँैले पूवा�नमुान गरी यस 
अदालतको असाधारण �े�ािधकारमाफ� त अदालत 
�वेश गरकेोले िनवेदक सफा हात िलई अदालत �वेश 
गरकेो नदेिखने । 

िनवेदक र िवप�ी पीता�बर व�तीको सेवाको 
अविध र अव�था फरक रहेकोले िवप�ी िपता�बर 
व�तीलाई बढुवा गन� गरी भएको िनण�यबाट यी 
�रट िनवेदकलाई कुनै असर पन� दिेखदँैन । िज�ला 
िवकास सिमित मोरङको पदपूित� सिमितले िमित 
२०६७।१०।१ मा गरकेो िनण�यानसुार बढुवा भएका 
िवप�ी िपता�बर व�तीको बढुवा िनण�य कानूनस�मत 
नै भएकोले सोअनसुार िनजले पाएको िनयिु� बदर गन� 
कुनै आधार देिखएन । उ� बढुवा िनण�यमा िच� नब�ुने 
�यि�ले �थानीय िवकास म��ालयको सिचवसम� 
पनुरावेदन गन� कानूनी �यव�था भए पिन यी िनवेदकले 
सिचवसम� पनुरावेदन नगरी वैकि�पक उपचारको 
�यव�था नभएको अथवा भए पिन �भावकारी नभएको 
अव�थामा आकिष�त ह�ने असाधारण �े�ािधकारमाफ� त 
अदालत �वेश गरकेो र कानूनबमोिजम भएको बढुवाबाट 
िनवेदकको सिंवधान एवम् कानून �द� हक हनन् 
भएको मा�न निम�ने भएकाले िनवेदन मागबमोिजम सो 
बढुवा गन� िनण�यलगायतका काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी रहन परने । सो हदस�म ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

िनवेदक महे�� खड्का यित लामो अविधस�म 
िज.िव.स.को काया�लयमा सेवा गरकेो र िनज 
�थायीसमेत भइसकेको ह�दँा िनजले बढुवा �योजनको 

लािग के कित अङ्क �ा� गरकेो हो सो कुरा िवप�ी 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लयको िलिखत 
जवाफबाट ख�ुन सकेको देिखएन । िनवेदकले के कित 
अङ्क �ा� गरकेो हो, सो उ�लेख गरी िनवेदकको 
हकमा कानून तथा िनयमले पाउने अङ्कका हकमा जो 
जो देिख�छ स�पूण� �ा� अङ्कसमेत खलुाई पदो�नती 
गन� िम�ने वा निम�ने स�ब�धमा उिचत िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ी िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, मोरङको 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।       
शाखा अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुरः रामसरण ितमि�सना 
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CR-११८८, जबज��ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. िखलबहादुर अिधकारी

व�ततुः अपराध लिुकिछपी ग�रने ि�या 
भएकाले सबै अपराधमा देखी जा�ने सा�ी (Eye-
witness) पाइदँनै । तर जबज��ती करणीस�ब�धी 
अपराधमा ��य� �माणको �पमा पीिडत �वयम्  
रहि�छन् भ�ने िस�ा�त िवकास भएको छ । वारदात 
भएको होइन भनी जाहेरवाली पीिडत मिहला �वयम् ले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो देिखदँा 
िनजको बकप�ले बढी �मािणक मू�य (Evidencial 
value) पाउने ह��छ । अतः ��ततु म�ुाको ��य� 
�माण पीिडत �वयम् ले �ितवादीले आफूलाई 
जबज��ती करणी गरकेो होइन भनी बकप� गरकेो र 
�य�ता बकप� गनु�पन� बा�यताको िसज�ना भएको कुरा 
िमिसल संल�न कुनै कागज �माणबाट नदेिखदँा सो 
बकप�लाई �वत��पूव�क भएको बकप�को सं�ा िदई 
�यसलाई बढी �मािणक मह�व िदनपुन� ि�थित देिखने ।

वा�तवमा कुनै �वािभमानी नारीले आफूलाई 
कुनै परप�ुषले जबज��ती करणी गरकेो होइन भनी 
बकप� गरकेो अव�थामा अदालतले सो बकप�लाई 
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अ�वीकार गरी �माणको अभावमा करणी भएकै हो 
भ�न िम�दैन । उ� घटनाको देखी जा�ने सा�ीले 
गरकेो बकप�लाई अक� अथ� िन�कने गरी ठहर गन� 
पिन िम�ने नदेिखने । 

�ितवादीका िव��मा परकेो िकटानी जाहेरी 
दरखा�तबाहेक �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
भ�ने दिेखने त�यय�ु �माण ��ततु िमिसलबाट 
नदेिखदँा �ितवादी िखलबहादरु अिधकारीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने देिखयो । यसथ� अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
गरकेो फैसला िमलेको नै देिखयो । �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ� उि�लिखत त�य िववेिचत आधार 
कारणह�बाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६८।०७।२२ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल मंिसर २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-०७७९, मोही नामसारी, 
�ीका�त महरा चमार िव. जग�नाथ शु�ल भूमीहार 

वादीले गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय, 
िससौट सला�हीबाट िमित २०६६।१२।१९ मा िलएको 
मोही नामसारीस�ब�धी िसफा�रस प�मा सटह� महराको 
शेषपिछका हकदार २ वटा छोराह� जेठो जनक महरा र 
का�छा च�दर महरा भएकोमा जेठो छोरा जनक महराको 

िमित २०५९।८।२० मा म�ृय ुभएको र िनजको प�नी 
सरुतीया देवीको पिन िनजभ�दा अगावै म�ृय ु भएको 
देिख�छ । मतृक जनक महराको तीनवटा छोराह�मा 
जेठो �ीका�त महरा, मािहला �याम िकशोर महरा र 
का�छा रामकृत महरा भएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी मोही मतृक सटह� महराको यी 
पनुरावेदक वादी �ीका�त महरा नाती र च�दर महरा 
छोरा नाताका भएको देिखन आउने ।

ज�गाधनी िव�वनाथ श�ुलले मेरो ज�गाको 
सािबकमा मोही सटह� महरा रहेको, िनजको म�ृयपु�ात्् 
िनजका का�छा छोरा च�दर महराले जोतभोग गरी 
आइरहेको ह�दँा िनजबाट कुत बझुी िनजलाई नै मोही 
रोजी भरपाई िददँ ै आइरहेको छु भनी �ितउ�रमा 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । च�दर महरा मतृक मोही 
सटह� महरा बाबसुगँ छु�� िभ�न बसेको ह�दँा िनजमा 
मोिहयानी सन� स�दनै भनी �ीका�तले िजिकर 
िलएको देिख�छ । तर बाब ुसटह� महरा र च�दर महरा 
छु�ी िभ�न भएको कुनै �माण िमिसल संल�न रहेको 

देिखदँनै । ज�गाधनीको �ितउ�र �यहोराबाट 
उ� ज�गा च�दर महराले जोतभोग गरकेो र िनजलाई 
नै मोही प�याएको भ�ने उ�लेख भएबाट यी पनुरावेदक 
वादी �ीका�त महराको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िज�ला सला�ही गा.िव.स. िससौट वडा नं. ३क िक.नं. 
६५५ को ज�गाको ज�गाधनीले प�याएको मतृक 
मोहीको एकासगोलको छोरा च�दर महराको नाउमँा 
मोही नामसारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०७०।१।१५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत :  िशवहरी पौड्याल
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ३१ गते रोज ६ शभुम्  ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा  लगाउको पिन 
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यसैअनसुार फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CI-०७७०, मोही नामसारी, �ीका�त 

महरा चमार िव. िव�नाथ शु�ल भूमीहार 
 § ०७०-CI-०७७१, मोही नामसारी, �ीका�त 

महरा चमार िव. िव�नाथ शु�ल भूमीहार 
२

मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०५९७,  ०६८-
CR-०६१९ र ०६८-CR-०१२२, कत��य �यान 
र चोरी, नेपाल सरकार िव. गिणत राई, गिणत राई 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. भीमराज 
राईसमेत 

संवेदनशील अङ्ग घाटँीमा पटकपटक �हार 
गरकेो कारण मतृकको म�ृय ु भएको देिख�छ । मानव 
शरीरको य�तो संवेदनशील अङ्गमै खकुुरी �हार 
गदा� यसको प�रणाम �व�प मािनस मन� स�छ भ�ने 
पूव��ान साधारण समझिभ�को कुरा हो ।

�ितवादीह�ले खकुुरीज�तो जोिखमी 
हितयारले घाटँी, िचउडँो ज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
पटकपटक �हार गरकेो र चारचार जनाले घेरा हाली 
कुटेपिछ �यान मछ�  भ�ने पूव�अनमुान गन�स�ने अव�था 
भएकोले यहा ँ Malice त�वको िव�मानता दिेखन 
आयो । यसरी मतृकलाई मान� मनसायले कुटिपट 
गरकेो होइन भ�ने �ितवादीह�को िजिकर �वीकार 
यो�य नदेिखने ।

मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो कुरामा 
सािबत रहेका �ितवादीह� जाहेरीमा उ�लेख भएको 
पैसा चोरकेो कुरामा इ�कार रहेको देिख�छ । जाहेरी 
�यहोरामा अलैचँी िब�� गरी �ा� �.८०,०००।- 
साथमा िथयो भनी उ�लेख भएको र अदालतसम� 
भएको जाहेरवालाको बयानमा अलैचँी ख�रद गन� उ� 
�पैया ँ साथमा िलई गएको भनी लेखाएको दिेखदँा 
चोरी भएको भ�ने भनाई नै िव�वासयो�य दिेखएन । 
वादी प�बाट व�तिुन� �माण पेसगरी चोरी भएको 

भ�ने त�य पिु� गन� सकेको नदेिखदँा सबदु �माणको 
अभावमा अिभयोग ठहर गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । तसथ�, 
�ितवादीह� गिणत राई, भीमराज राई, टेकबहादरु 
राई, श�तकुमार राईउपरको चोरीको महलअ�तग�तको 
दाबी प�ुन स�ने नदेिखने ।

�ितवादीह� आरोिपत कसरु गरकेो कुरामा 
इ�कार रही सह�ितवादीह� गिणत राई, भीमराज 
राई, टेकबहादरु राई, श�तकुमार राईउपर पोल गरकेो 
देिख�छ । अदालतमा समेत कसरु गरेको मा सािबत 
रहेका अ�य सह�ितवादीह�ले आ�नो बयानमा 
यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको भ�ने सकेको 
देिखदँनै । �ितवादीम�येको टेकबहादरु राईले 
मतृकलाई मान�मा क�णा राईको सलं�नता छैन भनी 
अदालत,सम�को बयानमा लेखाई िदएको पाइ�छ । 
यसरी िमिसल सलं�न �माणबाट �ितवादी धनकुमार 
राई र िवमला भ�ने क�णा राईको मतृकलाई मान� 
काय�मा ��य� सलं�नता रहेको पिु� ह�न सकेको 
नदिेखदँा िनजह�लाई सफाई िदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
�ितवादी धनकुमार राई र क�णा भ�ने िवमला 
राईलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी र 
�ितवादी गिणत राई, टेकबहादरु राई, श�तकुमार राई 
र भीमराज राईउपरको मलुकु� ऐन, चोरीको १४(३) नं. 
को अिभयोगमा सफाइ िदई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु मोरङ िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।२।२५ को फैसला सदर गरी सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने �ितवादीको हकमा साधक 
जाहेर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६८।२।८ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।

अल�ची चोरीको िवषयमा मतृकले आ�नो 
प�को समाज �याउछुँ भनी जादँै गरकेो अव�थामा 
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मतृक र �ितवादीह� बीच वादिववाद भई त�काल 
उठेको झगडाको प�रणाम�व�प कुटिपट भएको 
देिख�छ । �ितवादीह�को अक�मात् उठेको �रसबाट 
लाठा ढुङ्गाज�तो साधारण हितयार वारदातमा 
�योग भएको अव�था भए �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. अन�ुप कैद सजाय वष� १० ह�न स�ने पिन 
ह���यो । तर, �ितवादीह�ले लाठा ढुङ्गा ज�तो 
साधारण हितयार मा�को �योग नगरी जोिखमी 
हितयार खकुुरी �हार गरबेाट मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखदँा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. आकिष�त ह�ने 
भएन । तथािप, अ.बं.१८८ नं. अन�ुप सजाय कम 
गदा� एउटा आधार बनाउन सिक�छ । �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. अनसुारको सजाय १० वष� ह�ने 
भएको, सो भ�दा केही बढी र बढी भ�दा बढी सजाय 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने भएकोले सोभ�दा घटी 
सजाय गदा� �यायको म�सद पूरा ह�ने देिख�छ । तसथ�, 
�ितवादीह� गिणत राई, टेकबहादरु राई, श�तकुमार 
राई, भीमराज राईलाई अ.बं.१८८ नं. को �योग गरी 
१५ वष� कैद सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
�य� रायसमेत मनािसब देिखएकोले सोही रायअनसुार 
�ितवादीह�लाई जनही कैद वष� १५ का दरले सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-CR-०८८२, कत��य �यान, 
का�छा प�रयार िव. नेपाल सरकार 

मूलत: खपुा�ले चोट लागी भइुमँा लडेक� 
�ीमतीलाइ�  अचानोले झ�� हा�ने वा पटकपटक टाउको 

ज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार गरबेाट मान� िनयतका 
िहका�एको देिखएको एवम् मतृक िन� प�रयारको 
म�ृय ुयी पनुरावेदक / �ितवादीको कत��यबाटै भएको 
त�य �वीकार गरी मौका तथा अदालतमा �ितवादी 
का�छा प�रयारले कसरुमा सािबती भएकोमा िनजको 
बयान शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल सलं�न 
कागजातबाट समिथ�त भएको देिखदँा िनज �ितवादी 
का�छा प�रयारलाई स�ु काठमाड� िज�ला अदालत, 
तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� �ितवादी का�छा प�रयारले मान� 
िनयतले िनजको �ीमती िन� प�रयारलाई संवेदनशील 
अङ्गमा िहका�इ�  मारकेो देिखदँा िनज �ितवादीलाइ�  स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।५।२५ 
मा अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १ 
र १३(१) नं. को कसरुमा सोही १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर गरकेोमा सो 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७१।२।१३ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।

पनुरावेदक / �ितवादी र मतृक पित प�नी 
रहेकोमा दवैुले र�सी खाइ� झगडा गन� गरकेो दिेखए 
पिन मानु�  पन� कारण देिखदैँन । वारदातको िदन 
झगडा भएकोमा सोही बखत कुटिपट ह�दँा मतृकलाइ� 
मारकेो देिखएको छ । िनज �ितवादीको र मतृकको 
ब�चाब�चीसमेत रहेकामा िनज ब�चाह�को हेरचाह 
पालन पोषण गनु�पन� अव�थासमेत देिखएको छ । 
�ितवादीले आफूले कसरु गरकेो त�य �वीकार गरी 
�याियक �ि�यामा अदालतलाइ� सहयोग गरकेो 
समेतको प�र�े�यमा ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� 
पन� िच�मा लागेको र अ.वं. १८८ नं.बमोिजम कम 
सजाय गदा�  पिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं.बमोिजम ७ (सात) 
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वष� कैद ह�न मनािसब दिेखएकोले िनज �ितवादी 
का�छा प�रयारलाइ� कैद वष� ७ (सात) ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम्  ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-१२९३, कत��य �यान, 
िचरिबर ेसुनार िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले िददी नाता पन� मतृक समुी�ा 
िव.क. �ितवादीको घरमा पाह�ना गएकोमा िनजलाइ� 
�ितवादीले जबज��ती करणी गन� चाहेको र िनजले 
नमानेपिछ पिन मतृक िददीसगँ आ�नो झगडा भएको 
तथा िनज �याद ैझगडा गरपेिछ आफूलाइ� �यादै �रस 
उठी घाटँी िथची मारकेो भ�ने र मतृकको श�ररमा भएका 
टोकेको भ�नेसमेतको िविभ�न घाउ चोटपटकह�बाट 
घटना�म र �ितवादीको �यवहारह� फरकफरक भइ� 
सोची स�झी गरकेो समेत देिख�छ भने अक�तफ�  िददी 
नाता पन� मतृकलाइ� यी �ितवादीले जबज��ती करणी 
गन� चाहेको �यवहार �काशमा आउने घटनालाइ� 
लकुाउने मनसायसमेतले मतृकलाइ� मारकेो तथा 
मतृक समुी�ा िव.क. को संवेदनशील अङ्ग घाटँी िथची 
मारकेो देिखदँा मान� िनयत �� ह�न आउने । 

तसथ� �ितवादी धनबहादरु भ�ने िचरिवर े
सनुवुार िव.क.ले करणी गन� निदएको र झगडा गरकेो 
�रसइवी िलई मतृक सिुम�ा िव.क.लाई घाटँी िथची 
मारकेो देिखन आएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादी िचरिबर ेसनुारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।१०।१२ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६८।९।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने । 
�ितवादी िचरिबर े सनुारले मानु�पन� परुानो 

�रसइवी केही देिखदँनै । योजनाव��पमा मारकेो 
पिन देिखदँैन । �ितवादी िचरिबर े सनुार र मतृक 
समुी�ा िव.क. िददी भाइ� नाता स�ब�धका देिखएको 
र सगैँ िमली र�सी खाएको अव�थाले परुानो �रसइवी 
नभएको पिु� भएको पाइ�छ । दवुै जना नसाको सरुमा 
रहेकोमा िचरिबर ेसनुारको घरमा िनज र मतृकबाहेक 
कोही नभएको तथा एकै िब�तारामा रहेको कारण 
िचरिबर ेसनुारले करणी गन� चाहेकोमा सोही िवषयलाइ� 
िलएर मतृक र �ितवादीबीच झगडा भएको कारण घाटी 
अठ्याइ� मारकेो देिखएको छ । साथै ��य�दश�को 
अभाव रहेको ��ततु घटनामा भएको वा�तिवक घटना 
बताइ� �याय िन�पणमा अदालतलाइ� सहयोग गरकेो 
देिखदँा ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� िच�मा 
लागेको र अ.बं.१८८ नं.बमोिजम कम सजाय गदा� पिन 
कानूनको मकसद पूरा ह�ने देिखएको िनज �ितवादी 
िचरिबर े सनुारलाइ�  अ.वं. १८८ नं.बमोिजम कैद वष� 
१५ प�� ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०४८१, जबज��ती करणी, आकाश 
थापा मगर िव. नेपाल सरकार 

अवोध बािलकाले आफूमािथ भएको 
जबज��ती करणीज�तो नशृंस एवम् पासिवक 
अपराधको ज�ताको त�तै घटना�मसमेत खलुाई 
�वाभािवक�पमा अिभ�य� गरकेो भनाईलाई 
पीिडतको �वा��य परी�णबाट समिथ�त गरकेो छ । एक 
िनद�ष बािलकाले आफूमािथ जबज��ती करणी नगरकेो 
भए �ितवादीलाई िकटान गरी देखाउन ुपन� कुनै कारण 
वा प�रि�थित पिन छैन । साथै बािलकाउपर आजीवन 
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सामािजक दाग ला�ने जबज��ती करणी ज�तो जघ�य 
अपराधमा अवोध बािलकालाई पीिडत देखाई �वयम्  
पीिडत बािलकाको आमाले नै �ितवादीउपर जाहेरी 
िदनपुन� अ� कुनै कारणसमेत देिखदैँन । ६ वष�को 
नाबािलकामा िवचार गन�स�मको शि� पिन िवकास 
भई नसकेको ह�नाले कसैलाइ�  फसाउनकै लािग वा 
कसै�ित �रसइवी िलने भावना नह�ने ह�दा गलत वा 
झठुा कुराको उ�लेख गरकेो मा�न सिकने अव�था पिन 
देिखन नआएकोले �माण ऐन, २०३१ को दफा १० 
बमोिजम पीिडत भएका �यि�ले �य� गरकेो र अ�य 
�माणसमेतले समथ�न गरकेोले �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखने । 

�ितवादीले पीिडतको यौनाङ्गमा रगेट्दा 
नाबािलकाको अिवकिसत योिनको मखुको पछाडीको 
भागमा �याितएको देिखदँा करणी गन� नपाएको भ�ने 
देिखएन । उपरो�ानसुार ६ वष�क� नाबािलकालाइ� 
�ितवादी आकाश थापा मगरले जबज��तीको करणीको 
काय� नै स�प�न गरकेो घिटत वारदातलाई िलङ्गको 
पूण� �वेश नभएको वा वीय� �खलन नभएको कारणले 
मा� जबज��ती करणीको उ�ोग ठहर गन� निम�ने 
ह�दँा जबज��ती करणीको महलको १ नं. िवपरीतको 
जबज��ती करणीकै वारदातको देिखन आएको र 
पीिडत बािलकाको उमेर १० वष�भ�दा मनुीको दिेखन 
आएकोले जबज��ती करणीको महलको ३ नं.को देहाय 
१ बमोिजम सजाय ह�ने देिखदँा कैद वष� १०(दश) ह�ने 
ठहराइ� ऐ. १० नं.बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
�.५०,०००।- �ितपूित� भराइ�  िलन पाउने ठह�याएको 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालत, तथा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै दिेखन आउने । 

तसथ� िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
�ितवादी आकाश थापा मगरले जबज��ती करणीको 
कसरु गरकेो देिखन आएकोले िनजलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम जबज��ती करणीको महलको १ नं. 
िवपरीतको कसरुमा सोही महलको ३ नं.को देहाय १ 

बमोिजम कैद वष� १०(दश) को सजाय ह�ने ठहर गरी ऐ. 
१० नं.बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �. ५००००।- 
�ितपूित� भराई िलन पाउने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित२०६९।१।२० को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित  
२०७०/२/२८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।                                                                                       
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क�पटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६९-CR-०१८६, वन पैदावर 
हािन नो�सानी एवम् चोरी िनकासी, अिनलकुमार 
पाि�न िव. नेपाल सरकार 

वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) 
मा पाचँ हजार �पैयाभँ�दा बढीको िबगो भए िबगोको 
दो�बर ज�रवाना वा एक वष�स�म कैद वा दवैु सजाय 
ह�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� ज�रवाना िबगोको 
आधारमा दो�बर ह�ने भए पिन �ितवादीह� एकभ�दा 
बढी भएको अव�थामा हरके �ितवादीह�लाई जनही 
िबगोको दो�बर ज�रवाना ह�ने भ�ने उ� कानूनी 
�यव�थाको आसय रहेको नदेिखने ।

िबगो कायम गदा�  अलग अलग प�रमाणका 
आधारमा नगरी बरामद भएको सम� काठको 
प�रमाणको आधारमा कूल प�रमाण र िबगो जोड्दा 
पाचँ हजारभ�दा बढी भएको आधारमा उ� दफा 
५०(१)(घ)(४) बमोिजम दो�बर सजायको मागदाबी 
िलएपिछ कसरु ठहरी सजाय गदा� सोहीबमोिजम उ� 
सजाय सामूिहक�पमा नै गनु�पन� ।

अतः ��ततु म�ुामा िबगो �.१२,४००।- 
भएको, वन ऐन,२०४९ को  दफा २५ को उपदफा १ 
को ख�ड (घ) को देहाय ४ बमोिजम दो�बर ज�रवाना 
वा एक वष� कैद वा दवुै भ�ने सजायको �यव�था गरकेो र 
यस म�ुामा ३ जना �ितवादीह� देिखएको अव�थामा 
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मािथ उि�लिखत कानूनी िस�ा�तबमोिजम सो िबगो 
तथा ज�रवाना भएको �.२४,८००।- लाई तीनैजना 
�ितवादीह�बाट बराबरका दरले ज�रवाना गनु�पन�मा 
सो िबगोको जनहीिप�छे ज�रवाना गरकेो हदस�मको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।१।१३ 
को फैसला निमलेकोले उ�टी भई �ितवादीह� 
िटकाराम गोले, सोमलाल गोले र अिनल पाि�नलाई 
जनही �.८२६६।२६ ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६९-CR-०८४६, सामूिहक 
जबज��ती करणी, नेपाल सरकार िव. रिवन िज.सी.
समेत

िनज रखेालाई रिवनले करणी गरपेिछ 
हामीह�ले पिन पालैपालोसगँ करणी गरकेा ह� भनी 
अिनल घत�, स�दीप चौधरी र रिवन िज.सी. ले समेत 
मौकाको बयानमा �वीकार गरकेो देिखयो । िनजह�ले 
अदालतमा वारदातको िदन अ�य� रहेको भ�ने िजिकर 
िलएको भए पिन �य�तो िजिकर िनिव�वाद र त�यपरक 
�माणबाट �थािपत गन� सकेको नदिेखने ।

पीिडत रखेा के.सी. ले अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीह�ले जबज��ती करणी गरकेा होइनन् 
भनी Hostile भई बकप� गरकेो देिखए पिन िनजको 
उ� बकप� िनजकै बाबकुो जाहेरी दरखा�तको 
�यहोरा तथा अदालतमा भएको बकप�, िनज पीिडतकै 
मौकाको कागज, न�द ुचौधरीको घटना िववरण कागज 
तथा पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट खि�डत 
भई प�यारलायक देिखन नआउने । 

पीिडतको मौकाको भनाई अ�य �माणबाट 
पिु� भइरहेको देिखदँा िनजले अदालतमा गरकेो 
बकप� मा� �ितवादीह�को िनद�िशताको आधार ब�न 
स�ने अव�था देिखएन । यसरी िमिसल सलं�न �माण 

कागजबाट �ितवादीह� रिवन िज.सी., अिनल घत�, 
सि�दप चौधरी र जेलर भ�ने सभुास चौधरीले पीिडत 
प�रवित�त नाम रखेा के.सी. लाई जबज��ती करणी 
गरकेो पिु� ह�न आएको र िनजह�ले सामूिहक�पमा 
पालैपालो पीिडतलाई जबज��ती करणी गरकेो 
भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको  ह�दँा पीिडतउपर 
सामूिहक�पमा जबज��ती करणी भएको मा�नपुन� 
देिखन नआउने ।

जबज��ती करणीको ३क मा “मिहलालाई 
सामूिहक�पमा जबज��ती करणी गन� वा गभ�वती, 
अस� वा अपाङ्ग मिहलालाई जबज��ती करणी 
गन�लाई यस महलमा लेिखएको सजायमा थप पाचँ 
वष� कैद गनु�पछ� ” भनी �प� कानूनी �यव�था रहेको 
देिखयो । ��ततु वारदातमा यी �ितवादीह� चार 
जनाले जबज��ती करणी गरकेो ठहर ग�रसकेपिछ उ� 
३क नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम सामूिहक�पमा 
जबज��ती करणी गरतेफ�  �ितवादीह�लाई थप पाचँ 
वष� कैद सजाय गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�मको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला उ� कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा िमलेको देिखन आउने ।  

तसथ�, उपयु�� आधार कारणबाट 
�ितवादीह�ले सामूिहक�पमा जबज��ती करणी गरकेो 
पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादीह�लाई थप सजाय 
नगरकेो हदस�मको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको 
िमित २०६९।३।१० को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीह� रिवन िज.सी., अिनल घत�, सि�दप 
चौधरी र जेलर भ�ने सभुाष चौधरीलाई मलुकु� ऐन, 
जबज��ती करणीको महलको ३क नं.बमोिजम जनही 
थप ५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CR-११५७, �यान मान� 
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उ�ोग, नेपाल सरकार िव. रामच�� राय यादवसमेत
पीिडत ई�री�सादलाई गोली �हार गरी 

�यान मान� उ�ोग गरकेो कसरुमा यी �ितवादी रामच�� 
रायको संल�नता देिखन आएकोले िनजलाई उ� 
कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
बमोिजम सजाय गनु�पन�मा सो नगरी म�ुा कुटपीटमा 
प�रणत गरी िनज �ितवादी रामच�� रायसमेतलाई 
�यानमान� उ�ोगको अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको दिेखन 
नआउने ।

�ितवादी मनोज राय यादवले अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गदा� कसरुमा पूण��पमा इ�कार 
रहेको देिखयो । �ितवादीह� राकेश महतो र राजेश 
चमार अनसु�धानको �ममा प�ाउ ह�न नसकेका 
तथा अदालतबाट जारी �यादमा समेत उपि�थत ह�न 
आएका नदिेखएपिन िनज �ितवादीह�को भूिमका उ� 
वारदातमा के क�तो िथयो भ�ने त�य अनसु�धानबाट 
ख�ुन सकेको पाइएन । िनजह�उपरको अिभयोग 
दाबी �मािणत गन� भार �माण ऐन,२०३१ को दफा 
२५ बमोिजम वादीको ह�नेमा �य�तो कुनै िव�सनीय 
आधार �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको छैन । 
सबदु �माणको अभावमा अनमुानको आधारमा मा� 
िनज �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
अव�था नदेिखदँा िनज �ितवादीह�लाई समेत 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुने नदेिखने ।

अतः उपयु�� आधार �माणबाट पीिडत 
ई�री�साद उपर गोली �हार भएकोमा िववाद 
नदेिखएको, अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादी 
रामच��को सािबती बयान रहेको देिखएको, िनजले 
अदालतमा बयान गदा� अ�य� भएको भ�ने िजिकर 
िलएको भए पिन सोको �माण �ितवादीले प�ुयाउन 
सकेको नदेिखएको अव�थामा ब�दकुज�तो घातक 
हितयार �योग भएकोमा म�ुा कुटिपटतफ�  प�रणत 

गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६७।३।१० को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने 
भई �ितवादी रामच�� राय यादवलाई �यानमान� उ�ोग 
गरकेो कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १५ 
नं.बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह�ले 
�यान मान� उ�ोगको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला 
िमलेकै देिखदँा प�रवत�न गनु�  नपन� । 
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CR-१३३२ र ०६८-
CR-०१४८, ठगी, नेपाल सरकार िव. पु�पराज 
पा�डेसमेत र पु�पराज पा�डे िव. नेपाल सरकारसमेत

जल स�पदा तथा वातावरण सरं�ण कोष 
स�ंथाका स�चालक सिमितका पदािधकारीह�ले 
लगानी गरकेो रकम तथा �टाफको �पमा काम गरबेापत 
पाउने रकमसमेत सो सं�थाका अ�य� प�ुपराज पा�डे 
र कोषा�य� �ीमती सिवता �यौपानेले २०६२।२।७ मा 
बझुाउने भनी २०६२।१।७ मा �ितवादीह� प�ुपराज 
र सिवतालाई सा�ी राखी कागज गरकेो देिख�छ । 
उ� कागजको �यहोरा तथा जाहेरवालाह�ले गरकेो 
बकप�समेतबाट सो सं�थाका पदािधकारीका �पमा 
रहेका र�न�साद �े�, राजाराम िव�, रामशरण �े� 
तथा कम�चारीका �पमा रहेका िसज�ना खोखाली, 
प�ुयकुमारी खरले, सानभुाइ �े�, िमना भमुीसमेतले 
आफूह� ठिगएको महससु गरी आफूह�ले िदएको 
रकम असलुीको लािग उ� कागज गराएको 
देिख�छ  । सोबमोिजमको रकम ितर े बझुाएको भ�ने 
�ितवादीह�ले दाबी िलएको देिखदैँन । उ� कागज 
जबज��ती गराएका ह�न् भनी अदालतमा भएको 
बयानको स.ज. १० मा �ितवादीले उ�लेख गरकेो भए 
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पिन सो कागजउपर कहीकँतै उजरु गरकेो पाइएन । 
िनज �ितवादीह�लाई जबज��ती कागज गराएको भ�ने 
अ�य कुनै िव�सनीय आधार �माण �ितवादीह�बाट 
पेस ह�न सकेको नदिेखदँा उ� कागजलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

�ितवादीह�ले कागजमा उि�लिखत रकम 
ितन� बझुाउने दािय�वलाई �वीकार गरी सहीछापसमेत 
ग�रसकेको अव�थामा �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, 
ठगीको महलले प�रभाषा गरअेनसुार ठगीको कसरु 
गरकेो मा�न िमलेन । ठगीतफ� को दाबी नप�ुदैमा 
�ितवादीह�ले �वीकार गरकेो ितनु�  बझुाउनपुन� 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने भनी अथ� गन� िम�ने 
देिखदँैन । मलुकु� ऐन, ठगीको महलको ३ नं. मा 
“ठिगनेले ठगी गन�लाई प�� भाखा तमसुक गराइराखेको 
रहेछ भने साह� असामीसरह ह��छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको स�दभ�मा जाहेरवालाह�समेतको 
दाबीबमोिजमको रकम ठगीको ३ नं. बमोिजम 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालाह�ले िदलाई भराइ पाउने 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

अतः उपयु��बमोिजमको आधार 
कारणबाट �ितवादीह�लाई ठगीतफ�  सजाय 
नह�ने र जाहेरवालाह�समेतको �पैया ठगीको ३ 
नं.बमोिजम �ितवादीह�बाट िनज जाहेरवालाह�ले 
साह� आसामीसरह यसै म�ुाबाट िदलाई भराइ पाउने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।८।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६८-CR-१००९ र ०६८-
CR-१२९९, जबज��ती करणी, मानबहादुर (लुहार) 
कामी िव. नेपाल सरकार र गुड्डु अ�सारी खाँ िव. 

नेपाल सरकार 
�ितवादीह�ले मौकामा र अदालतसम�को 

बयानमा उ� समयमा अ�य� रहेको भ�ने िजिकर 
िलएको देिखए पिन सो िजिकर पिु� ह�ने कुनै िव�ासनीय 
�माण िदन सकेको देिखएन । िनजह� वारदातको िदन 
राइढुङ्गा भ�ने जङ्गलमा वारदात�थलकै व�रप�र 
रहेको भ�ने ��य�दश�ह�को बकप�समेतबाट 
देिखएको छ । यसरी यी �ितवादीह� वारदात�थलमै 
रहेको �मािणत भएको अव�थामा िनजह�को इ�कारी 
बयानलाई �माणमा िलन िम�ने दिेखएन । िनजह�ले 
नै पीिडतलाई जबज��ती करणी गरकेो भ�ने पीिडतको 
बकप�समेतबाट पिु� ह�न आएकोले उ� सो वारदातमा 
यी �ितवादीह�को सलं�नता रहेको मा�नपुन� अव�था 
देिखयो । यसरी प�रि�थितज�य �माणबाट यी 
�ितवादीह� आरोिपत कसरुमा दोषी देिखन आएको 
अव�थामा िनजह�ले मौकामा र अदालतमा इ�कारी 
बयान गरकेो आधारमा मा� फौजदारी दािय�वबाट 
उ�मिु� पाउने अव�था नह�दँा �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

पीिडतलाई जबज��ती करणी गन� काय�मा 
यी �ितवादीह� गड्ुडु अ�सारी खा ँ र मानबहादरु 
कामीसमेतको सलँ�नता रहेको दिेखयो । िनज 
�ितवादीह�समेतले पालै पालोसगँ जबज��ती करणी 
गरकेो दिेखदँा उ� काय� सामूिहक�पमा भएको 
मा�नपुन�समेत दिेखयो । मलुकु� ऐन, जबज��ती 
करणीको ३(४) नं.अनसुार चौध वष� वा सो भ�दा 
बढी उमेरको मिहलालाई जबज��ती करणी गन�लाई ५ 
वष�देिख ७ वष�स�म कैद सजाय ह�ने �यव�था रहेको 
र ऐ को ३ क नं. मा मिहलालाई सामूिहक�पमा 
जबज��ती करणी गन�लाई थप पाचँ वष� कैद गनु�पन� 
�यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा वष� १८ क� 
पीिडतलाई जबज��ती करणी गरकेो कसरुमा �ितवादी 
मानबहादरु कामी र गड्ुडु अ�सारी खालँाई जबज��ती 
करणीको महलको ३(४) नं.अनसुार जनही ५/५ वष� 



21

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज - २

कैद ह�ने र ऐ. को ३क नं.बमोिजम थप जनही ५/५ वष� 
कैद ह�ने गरी भएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको िमित २०६८।९।६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

जबज��ती करणीको कसरुबाट पीिडत 
मिहलालाई भराइ िदनपुन� �ितपूित�को दािय�व मूलतः 
कसरुदारले नै वहन गनु�पन� ह��छ । यिद �ितपूित� िदन 
कसरुदार आिथ�क �पमा स�म नभएको भ�ने आधारमा 
पीिडतले �ितपूित� नपाउने ि�थित आएमा �य�तो 
अपराध पीिडतह�ले �ितपूित�  पाउने हकबाट वि�चत 
भई फौजदारी �याय �णालीबाट िवमखु ह�नस�ने 
भएकोले लैङ्िगक समानता कायम गन� तथा लैङ्िगक 
िहसंा अ��य गन� केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गन� ऐन, 
२०७२ �ारा मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको 
१०ग नं मा थप �यव�था गरी स�बि�धत मिहला तथा 
बालबािलका काया�लयबाट �ितपूित� �व�प उिचत 
रकम पीिडतलाई भराइिदने कानूनी �यव�था गरी 
�ितपूित�को दािय�व रा�यलाई नै सिु�पएको देिखयो । 

�ितवादी मानबहादरुको केही स�पि� 
नभएको र �ितवादी गड्ुडु असारी खा ँ भारतीय 
नाग�रक भएकोले �ितपूित� भराउने अव�था नभएको 
भ�ने आधारमा मा� पीिडतले कानूनबमोिजम �ितपूित� 
नपाउने भ�न िम�ने देिखएन ।  य�तो अव�थामा 
पीिडतले स�बि�धत मिहला तथा बालबािलका 
काया�लयबाट उिचत �ितपूित� पाउन ु पन� देिखएकोले 
त�काल पीिडतमािथ पन� गएको शारी�रक र मानिसक 
अव�था तथा सिुवधा र स�तलुनसमेतलाई समेत 
�ि�गत गरी मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको 
१०गबमोिजम मिहला तथा बालबािलका काया�लय, 
क�चनपरुबाट �.५०,०००।- (पचास हजार) पीिडत 
सिँगताकुमारी (प�रवित�त नाम) लाई �ितपूित�  उपल�ध 
गराइिदने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CR-०५५९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मदन �े� 

�ितवादीका सा�ीह�ले मतृक रोगी िथए, 
कमजोर िथए, र�सी सेवन गरकेा िथए भनी अदालतमा 
बकप� गरकेो देिखएको छ । �ितवादी मतृकको कारण 
उ�ेिजत भए पिन मास ुकाट्दै गरकेो धा�रलो हितयार 
�योग नगरी हातले थ�पड हानेको दिेखएको छ । 
�ितवादीले मतृकलाई मान� नै मनसाय राखेको भए वा 
अ�यिधक �रसको आवेशमा रहेको भए �य�तो धा�रलो 
हितयारसमेत �योग गन� स�ने ि�थित रहने िथयो । 
वारदातको सम� प�रि�थित हेदा� �ितवादीले मतृकलाई 
मान� मनसाय राखेको देिखदँैन र मान�स�मको काय� 
गरकेो भ�ने अव�थासमेत रहेको छैन । तर पिन मािनस 
मला�ज�तो नठानी सामा�य�पमै कुटिपट गरकेो कारण 
केही समयपिछ मतृकको म�ृय ु भएको दिेखएको ह�दँा 
�ितवादीले �यानस�ब�धीको १४ नंअ�तग�तको कसरु 
गरकेो मा�न निम�ने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ६ 
नं. को देहाय ४ मा “र�ा िश�ा गन�बाहेक अ� कसैले 
कसैलाई कुटिपट गदा� भिवत�य परकेोमा पाचँसय 
�पैयासँ�म ज�रवाना वा दईु वष�स�म कैद वा दवुै 
सजाय ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखएको 
र ��ततु म�ुामा वारदातको प�ृभूिम, �कृित तथा 
प�रि�थितसमेतबाट उ� वारदात सोही कानूनी 
�यव�थाअ�तग�तकै देिखन आएकोले सोहीबमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कानूनस�मत नै देिखयो । उ� 
वारदात �यानस�ब�धीको १४ नं.अ�तग�तको अव�था 
नदिेखई भिवत�यबाट भएको देिखन आएकोले 
�यसतफ� को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः उपयु��बमोिजमको आधार कारणबाट 
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मतृक िजतबहादरु कुमालको म�ृय ु भिवत�यबाट 
भएको देिखन आएकोले �ितवादी मदन �े�लाई 
�यानस�ब�धीको ६ नं. को देहाय ४ बमोिजम 
�.५००।- ज�रवाना र १ (एक) वष� कैद ह�ने गरी 
अघा�खाचँी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६६।९।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CR-११५५,  जबज��ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. भोला अ�सारी

परोपकार �सिुत तथा �ीरोग अ�पतालमा 
भएको पीिडतको शारी�रक परी�ण �रपोट�बाट पीिडतको 
�वा��य सामा�य भई कुनै घाउचोट नदेिखएको, 
िनजको क�याजाली न�याितएको तर क�याजालीको 
व�रप�र रातोपनस�म भएको भ�ने देिखयो । उ� 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादीले पीिडतको 
योिनिभ� आ�नो िलङ्ग िछराई जबज��ती करणी 
गरकेो भ�ने अव�था देिखएन । पीिडतको अव�था 
सामा�य रहेको र क�याजाली न�याितएको अव�थामा 
�ितवादीले जबज��ती करणीको कसरु गरकेो भनी 
िकटान गनु�  �यायसङ्गत नह�ने ह�दँा �यसतफ� को वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुने नदेिखने । 

�ितवादीको ि�याकलापबाट जबज��ती 
करणीको मनसाय रहेको दिेखए तापिन पीिडत रोएको 
कारण जबज��ती करणीको काय� स�प�न नगरी छाडेको 
भ�ने त�य �वयम्  पीिडतको भनाई तथा �ितवादीको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान कागजसमेतबाट 
ख�ुन आएको र िमिसल संल�न कागज �माणको 
सम� िव�ेषणबाट �ितवादीले जबज��ती करणीको 
उ�ोग स�म गरकेो दिेखएको तथा भारतीय नाग�रक यी 
�ितवादीले स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलाबमोिजमको सजाय भ�ुान गरी �रहा भइसकेको 
अव�था दिेखदँा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 

�ितवादीले जबज��ती करणीको उ�ोग गरकेो 
ठहर ्याई सजायसमेत गरकेो फैसला प�रवत�न गनु�पन� 
नदिेखने ।

तसथ� उपयु�� आधार कारणबाट �ितवादी 
भोला अ�सारीले जबज��ती करणीको उ�ोग गरकेो 
ठह�याई िनज �ितवादीलाई ५ वष� ६ मिहना कैद 
सजाय गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।१२।३१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६६-CR-०४४६ र ०६६-CR-
०४४७, ठगी, कािशराम लोिनया िव. नेपाल सरकार र 
िशव बालक लोिनया िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला तथा �ितवादीह� बीचको लेनदने 
कारोबार तथा तमसकु िलनिुदन ुगरकेो भिनएको काय� 
तथा जाहेरवालालाई ललाई फकाई तमसकु िलएर गई 
ठगी गरकेो भ�ने काय� नै िववािदत रहेको देिख�छ । उ� 
दाबीको तमसकुमािथ यी जाहेरवालाको िनिव�वाद हक 
�थािपत रहेको वा िनजको स�पि�को �पमा रहेको 
भ�ने त�य नै यिकन ह�न सकेको छैन । जाहेरवाला तथा 
�ितवादीह�बीच भएको भिनएको दाबीको तमसकुको 
अि�त�व नै अनसु�धानबाट दखेाउन नसकेको 
र जाहेरवालाबाट �ितवादीह�ले ललाई फकाई 
झ�ुयानमा पारी तमसकु लगी ठगी गर ेभनी �वत�� र 
िव�सनीय �माणबाट पिु� नभएको अव�थामा केवल 
अनमुानको भरमा मा� �ितवादीह�ले ललाईफकाई 
झ�ुयानमा पारी तमसकु लगी ठगी गरकेो भनी 
िन�कष�मा प�ुन सिकने अव�थासमेत नरहने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
�ितवादीह�को अिभयोग �मािणत गन� भार वादीको 
ह�नेमा �ितवादीह� उपरको अिभयोग पिु� ह�ने �य�तो 
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कुनै िव�सनीय र �वत�� �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको पाइएन । सबदु �माणको अभावमा ठगीतफ� को 
अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�लाई सफाइ िदनपुन�मा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई 
सजायसमेत गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार कारणबाट 
�ितवादीह�ले ठगी गरकेो भ�ने �वत�� र िव�सनीय 
आधार �माण नरहेको अव�थामा पिन �ितवादीह� 
काशीराम लोिनया र िशवबालक लोिनयाले ठगीको १ 
नं.बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई  िनजह�लाई सोही 
महलको ४ नं.बमोिजम कैद िदन ६ र ज�रवाना �. 
५०,०००।- (पचास हजार) ह�ने तथा ��यथ� �ितवादी 
िशवबालक लोिनयाबाट जाहेरवालाले तमसकुको 
िबगो �.५०,०००।- (पचास हजार) भ�रपाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६६।१।२७ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
�ितवादी िशवबालक लोिनया र कािशराम लोिनयाले 
ठगीतफ� को अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१३९९, कत��य �यान, 
रनबहादुर नेपाली िव. नेपाल सरकार 

पिहलो पटक बाबलुाइ� कुटिपट गरकेोमा 
कुटिपट गदा�का बखतका ��य�दश�ह�ले छु�याइ� 
िदएकोमा अ� सतेुपिछ कुटिपट गरी मारकेो देिखएको, 
आफँै झिु�डएको दखेाउन लास �खमा झ�ुडाएको 
भ�ने �ितवादीको मौकाको बयानबाट खिुलरहेको र सो 
सािबती बयानलाइ� िमिसल संल�न लास जाचँ मचु�ुका 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट पिु� भई पटकपटक व�ृ 
बाबलुाई कुटिपट गन�, उचाली फा�ने ज�ता काय� गरी 
अ�य सतेुको अव�थामा कुटिपट गरी मान� काय� गरकेो 
र कसरु लकुाउने काय�समेत गरकेो ह�दँा मान� िनयतवश 

मतृकलाई मारकेो देिखन आएकोले िनज �ितवादी 
रनबहादरु नेपालीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� �ितवादी रनबहादरु नेपालीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम सजाय गन� 
गरकेो स�ु तनह� ँिज�ला अदालतको िमित २०६८।१।६ 
को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी रनबहादरु 
नेपालीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.अनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६८।१०।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

बाब ु र �ितवादीको �ीमती बीच झगडा 
भएको सोही �ममा �ितवादी रनबहादरु नेपाली 
घर आएप�ात् बाब ु छोराबीचको सामा�य घरायसी 
झगडाको कारण कुटिपट भएको र त�प�ात्् 
र�सी खाइआएको अव�थामा मतृकले झगडा 
गन� नछाडेको र पाशिवक तवरबाट ह�या गरकेो 
देिखदँनै । �ितवादीले मतृकउपर चोट छोडेको भए 
पिन चोटह� ग�भीर �कृितको नदेिखएको अव�थामा 
मतृकको म�ृय ु भएको दिेखदँा ऐनबमोिजमको सजाय 
गदा� चक� पन� िच�मा लागेको र कम सजाय गदा�  पिन 
ऐनको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
कैद वष� १० (दश) ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १३ गते रोज २ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०४३०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. लोके�� राई 

�ितवादीको मतृकसगँ पूव��रसइवी रहेको तथा 
वारदात समयमा िनज �ितवादीको उपि�थितस�म 
रहेको देिखए तापिन �यान मान�लाई बचन िदएको वा 
मान�लाई सयंोग पा�रिदनको लािग मतृकको िजउमा 
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हात हाली प�ने समा�ने लगायतका काय� गरकेो भ�ने 
कुनै सबदु �माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

�ितवादीले यस तरहसगँ मतृकलाई मान� 
��य� भूिमका िनवा�ह गरकेा ह�न् भनी कोही कसैले 
भ�न सकेको अव�था देिखएन । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ मा फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । तर वादी प�बाट सोको पिु� ह�ने कुनै 
�वत�� र िव�सनीय आधार �माण पेस ह�न सकेको 
नह�दँा अनमुानको भरमा िनजलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. अ�तग�तको कसरु गरकेो 
मा�न िम�ने अव�था नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी वारदात�थलमा उपि�थत भएको 
तथा मत स�लाहमा पसेको भ�ने िनजले मौकामा गरकेो 
बयान कागज, मतृकको �ीमतीको कथन तथा अ�य 
घटना िववरण कागज गन� मािनसको भनाइसमेतका 
प�रि�थितज�य �माणबाट देिखदँा िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं.अ�तग�तको कसरुमा 
२ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला कानूनस�मत नै देिखने ।

तसथ�,  पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
स�ु फैसला उ�टी गरी �ितवादी लोके�� राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं.बमोिजम २ (दईु) वष� कैद ह�ने ठह�याएको िमित 
२०६७।१०।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१३२५, कत��य �यान, 
डोबबहादुर पचभैया िव. नेपाल सरकार 

मतृक आफँैले पासो लगाई मरकेो भए यी 

�ितवादीले टोल िछमेकका मािनसलाई हारगहुार गरी 
म�त मा�नपुन�मा सो नगरी यी �ितवादी म�यरातमा 
भागेको देिखयो । िनज �ितवादी िनद�स रहेका भए उ� 
वारदातप�ात् भा�नपुन� कुनै कारण िथएन । घटना�थल 
तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा उ� लासको 
मािथ दिलनमा एक फ�का घमुाई गाठँो नपारी पटुका 
झिु�डएको र मतृकको घाटँीमा य ुआकारको डाम रहेको 
देिखदँा पटुकाले पासो लगाइ झिु�डएको भ�ने नदेिखई 
ब�रयाले नै घाटँी कसी मारकेो भ�ने �ितवादीको 
अनसु�धानको बयान कागज �यहोरालाई थप पिु� गरकेो 
छ । जाहेरवाला, �ितवादीको आमालगायत अ�य 
बिुझएका मािनसह�ले अदालतमा समेत आई गरकेो 
बकप�बाट पिन उ� वारदातमा �ितवादी नै दोषी 
रहेको भ�ने देिखन आएको छ । मतृकले आफँै पटुकाको 
पासो लगाई आ�मह�या गरकेो भ�ने �ितवादीको 
अदालतसम� भएको बयान कुनै �माणबाट समिथ�त 
ह�न सकेको नदेिखने । 

िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयान कागजकै �यहोरा समथ�न भइरहेको देिखएको र 
उ� सािबती बयानलाई अ�यथा भनी �ितवादीले पिु� 
गन� सकेको अव�थासमेत नह�दँा उ� सािबती बयान 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम �माणमा 
िलन िम�ने नै देिखयो । यसरी यी �ितवादीको मौकाको 
सािबती बयान तथा अ�य प�रि�थितज�य �माणबाट 
उ� वारदातमा िनज �ितवादीकै सलं�नता देिखन 
आएकोले मतृकले आफँै आ�मह�या गरकेो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर तथा पनुरावेदकतफ� का वैतिनक 
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः �ितवादीको सािबती बयान 
कागजलगायत िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको र िनज 
�ितवादी डोबबहादरु पचभैया िनद�ष ह�न् भ�ने अव�था 
नदिेखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ को देहाय ३ बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद 
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ह�ने ठह�याएको स�ु पा�पा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६८।९।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

�ितवादीको �ीमती अ�य मािनससगँ लागेको 
भ�ने शङ्काको कारण लो�ने�वा�नीबीच झगडा ह�ने 
गरकेो र वारदातको िदन पिन सोही िवषयमा भनाभन 
भएको भ�ने दिेखन आएको छ । सोही ज�रयाबाट नै 
आवेशमा आई �ितवादीले ना�लोको ब�रयोले आ�नै 
�ीमतीको घाटँी िथची मारकेो भ�ने देिखन आएको छ । 
उ� वारदात त�काल उठेको �रसको कारण आवेशमा 
घिटत भएको दिेखएपिन वारदातको �कृितबाट 
आवेश�े�रत ह�याको कसरु मा�न सिकने अव�था 
नरहेको र वारदात िसिज�त ह�नाको कारण र अपराध 
गरकेो अव�था िवचार गदा� सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
सजाय अली चक� पन�जाने देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, अ.वं. १८८ नं. बमोिजम कैद १२(बा�) वष� 
ह�न स�ु पा�पा िज�ला अदालतबाट �य� भएको राय 
मनािसब देिखदँा स�ुको राय सदर भई िनज �ितवादी 
डोबबहादरु पचभैयालाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम १२(बा�) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
क��यटुर:  िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CI-००४३, परमादशे, 
ह�र�साद शमा� अचाय� िव. स�पि� शु�ीकरण 
अनुस�धान िवभाग, थापाथली हाल केशरमहल 

स�पि� श�ुीकरण अनसु�धान िवभाग 
�वयम् मा कानून�ारा �थािपत एक सािधकार िनकाय 
भएको र उ� िनकायको मूल दािय�व नै स�पि� 
श�ुीकरणसगँ स�बि�धत िवषयमा अनसु�धान गनु�  

रहेको दिेख�छ । यसरी एउटा सािधकार िनकायले 
िलिखत�पमा िनवेदकको उजरुीउपरमा जाचँबझु 
अिधकृत तोिकई जाचँबझुको काय� भइरहेको भनी 
अदालतमा िलिखत जवाफ िफराएपिछ सो जवाफलाई 
अिव�वास गनु�पन� कुनै ठोस कारण र अव�था िव�मान 
रहेको नदिेखएको ि�थितमा सो िलिखत जवाफको 
�यहोरालाई अ�यथा मा�न सिकँदैन । यस ि�थितमा 
िनवेदक / पनुरावेदकको उजरुीउपर छानिबन भएकै 
छैन भ�ने अनमुान गरी परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
अव�था पिन नरहने ।

स�पि� श�ुीकरण (मनी   लाउ�ड�रङ) 
िनवारण िनयमावली, २०६६ को िनयम ३९ 
ले समेत स�पि� श�ुीकरण िनवारण ऐन र 
िनयमावलीबमोिजम �ा� सूचना गो�य रहने कानूनी 
�यव�था गरेको देिखएको छ । िनज पनुरावेदकले 
सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ बमोिजम सूचना 
जानकारी �ा� गन� स�ब�धमा िनजले स�बि�धत 
िनकायमा के किहले कुन कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गरी सूचना माग गरकेो हो सो स�ब�धमा 
समेत �प� �माणसिहत उ�लेख गन� सकेको पिन 
देिखदँनै । स�बि�धत कानूनले गो�यता कायम रहने 
�यव�था गरकेो देिखएको ि�थितमा पनुरावेदकले 
िनरपे��पमा सूचना पाउने भ�न सिकने ि�थित 
नरहेको तथा िनजले �रत पूव�क स�बि�धत िनकायमा गई 
सूचना मा�ने �ि�यासमेत अवल�बन गरकेो नदेिखएको 
अव�थामा यी पनुरावेदकलाई सूचना िदन इ�कार 
गरकेो भनी मा�न सिकने अव�थासमेत नरहेकोले 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम परमादेशको आदशे जारी 
ग�ररहन ुपन� अव�था दिेखएन । तसथ� पनुरावेदकको 
िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।१२।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल असोज गते ३० रोज १ शभुम् ।



26

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज - २

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CI-००१२, िनषेधा�ा 
परमादशे, छाँया �े�समेत िव. रीता खड्का

िफराद पनु�भ�दा अिघ नै िमित २०७०।३।२३ 
मा परकेो चेक अनादर ठगीको जाहेरी स�ब�धमा 
अन�तकालस�म अनसु�धान तहिककात नगरी 
अिनिण�त अव�थामा रा�ने मनािसबसमेत नह�ने 
भएकोले ��यथ� िनवेदकलाई कानूनबमोिजम बाहेक 
िनजको हराएको चेकको रकम भ�ुानी ह�न नसकेको 
िवषयमा गैरकानूनी�पमा नप�न,ु प�न नलगाउन,ु 
जबज��ती कागज नगराउन,ु िनय��णमा निलन ु
भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िक� ब�कका 
कम�चारी राज ुके.सी. र पनुम खड्काबाहेकका नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� गरी भएको िमित 
२०७१।८।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित सवंत् २०७३ साल असोज गते ३० रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-WO-०७४५, परमादशे, 
�यामकुमार िव�कमा�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

ऐनमा सारभूत�पमा म�ुय कानूनी �यव�था 
उ�लेख ह�ने र िनयमावली ऐनको मम�अन�ुपको 
उ�े�य पूरा गन� मनसायले कानूनमा रहेको िछ�ता पूरा 
गन�को लािग तजु�मा ग�रने ह�दँा ऐनको काया��वयनमा 
िनयमको आव�यकता मह�वपूण� मािन�छ । ऐनले नै 
िनयमावलीको प�रक�पना गरकेो अव�थामा जबस�म 
िनयमावली तजु�मा ह�दँैन तबस�म ऐनले पूण�ता �ा� 
गरकेो भनी मा�न सिकँदनै । ��ततु जातीय भेदभाव तथा 
छुवाछुत (कसरु र सजाय) ऐनको दफा १६ ले ऐनको 
उ�े�य काया��वयन गन� नेपाल सरकारले िनयमावली 
बनाउन स�ने भनी प�रक�पना गरकेो देिखदँा उ� 
ऐनको उ�े�य प�रपिुत�  ह�ने गरी िनयमावलीको तजु�मा 

आव�यकताको रोहमा मह�वपूण� देिखन आउने । 
िनयमावलीको अभावमा समाजमा जातीय भेदभाव 
र छुवाछुतको ि�याकलाप गन� िपडकउपर कानूनी 
कारबाहीको �ि�या स�ु गन�मा नै प�लाई असहज 
अव�था िसज�ना ह�ने दिेखदँा िपडकउपर उजरुी दता� 
भई पीिडतले �याय �ा� गन� ऐनको बहृ�र उ�े�यको 
प�रपूित�मा नै अवरोध ह�न जाने दिेख�छ । यसथ� जतीय 
भेदभाव र छुवाछुतबाट िपडीत नाग�रकलाई कानूनी 
उपचारमा सरलताका लािगसमेत िनयमावली तजु�माको 
आव�यकता मह�वपूण� रहेको दिेखने ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतस�ब�धी ऐन, 
तजु�मा भएको पाचँ वष�को अविध �यितत भइसकेको 
अव�थामा पिन नेपाल सरकारका तफ� बाट िनयमावली 
तजु�मा नभएको काय�लाई अनिुचत िवल�ब नै मा�नपुन� । 

ऐन िनमा�ण भएको लामो समयस�म पिन नेपाल 
सरकारका तफ� बाट िनयमावली तजु�मा गन� लागीरहेको 
भनी जवाफ मा� पेस भएको तर िनयमावली तजु�माको 
लािग साथ�क �यास भएको नदिेखएको अव�थामा 
िनयमावली तजु�माको लािग सरकार �य�निशल रहेको 
भनी मा�न सिकएन । यसरी ऐनको काया��वयनको 
लािग ऐनले नै महससु गरकेो मह�वपूण� कानूनी �यव�था 
िनयमावलीको तजु�मा लामो समयस�म नह�दँा ऐनको 
सहज काया��वयन र ऐन, �योग गन� खो�ने जातीय 
भेदभाव र छुवाछुतबाट पीिडत नेपाली नाग�रकलाई 
पन� जाने असिुवधासमेतलाई िवचार गदा� िनवेदकको 
माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारण तथा 
िनयम तजु�माको आव�यकताको रोहमा ग�रएको 
िव�ेषणबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसरु 
र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज काया��वयनको 
लािग त�काल िनयमावलीको तजु�मा ह�न ु आव�यक 
रहेको देिखदँा ऐनको ��तावनाले प�रलि�त गरकेो 
उदे�यअन�ुपका िवषयसमेत समावेश ह�ने गरी 
��ततु आदेशको जानकारी �ा� भएको िमितले तीन 
मिहनािभ� जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसरु र 
सजाय) िनयमावली तजु�मा गनु�  भनी नेपाल सरकार, 
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�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेतको 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: च���काश ितवारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभुम् ।  

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०९५६, 
उ��ेषण, अशोक ज�दार िव. पुनरावेदन अदालत, 
िवराटनगरसमेत 

लेनदने म�ुाका �ितवादीह�को नाम दता� 
र हकभोगमा रहेका ज�गाह� मोरङ िज�लाअ�तग�त 
कटहरी गा.िव.स. र िवराटनगरमा छँदाछँदै �ितवादी 
नै नभएका यी �यि� अशोक ज�दारको जायजेथा र 
ज�गाजमीनबाट म�ुाका वादी अशोक म�डलले आ�नो 
लेना रकमबापत िबगोमा कारबाही चलाउन पाउने 
होइन । वादीको लेना रकम �ितवादीको स�पि�बाटै 
उठ्न स�दछ भने अ�य �यि�को स�पि�मा वादीले 
दावा गन� नपाउने । 

अतः लेनदेन म�ुाका �ितवादीह� 
परशरुाम ज�दार र अशोककुमार ज�दारको नाम 
दता�का ज�गाजिमन भएको अव�थामा वादीको लेना 
रकम असलुउपर ह�ने अव�था रहेको देिखएकोले 
�रट िनवेदकको नाम दता�मा अंशबापत �ा� गरकेो 
िक.नं. ३७२२ समेतको ज�गाबाट िवप�ी अशोक 
म�डलको िबगोमा कारबाही चलाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत, मोरङले िमित २०७१।३।१२ मा गरकेो 
आदेश उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको छ । �रट 
िनवेदकको ज�गाबाट अशोक म�डलको लेना रकमबापत 
िबगोमा कारबाही नचलाउन ुर �रट िनवेदकको ज�गाह� 
फुकुवा ग�रिदन ुभनी मोरङ िज�ला अदालतको नाममा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-०५१९, उ��ेषण / परमादेश, 
िहरालाल माजी था� िव. िव�तीलाल चौधरी 

िनवेदकले दा.खा. दता� गरी दता� �े�तासमेत 
�ा� गरकेो र रो�का नभएका ज�गाका स�ब�धमा 
रो�का नह�नपुन� भनी फुकुवातफ�  िनवेदन गरकेो 
अव�थामा कानूनबमोिजम ब�ुन ु पन� कुराह� बझुी 
�यसतफ�  कारबाही गरी िकनारा गरी िदनपुन� मालपोत 
काया�लयको काम कत��य रहेकोमा �यस तफ�  केही 
नग�रएको र मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
पिन िनवेदकले िदएको उ� िनवेदनमा कुनै कारबाही 
गरकेो भ�ने अव�था नदिेखएको ि�थितमा नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) ले आफूले 
�ा� गरकेो स�पि� भोग िब�� �यवहार गन� पाउने 
स�पि�स�ब�धी अिधकार रहेकोमा �य�ता स�पि�का 
स�ब�धमा पन� आएका िनवेदनउपर कारबाही गरी 
यिकन गनु�पन� कुराह� यिकन गरी िनकासा िदनपुन� 
दािय�व िवप�ी मालपोत काया�लयमा िनिहत रहेको 
देिखने । 

उ��ेषणको आदेश कानूनिवपरीत िनण�य 
भएको अव�थामा नाग�रकको हक अिधकार र�ाको 
लािग जारी ह�नेमा िवप�ी मालपोत काया�लय, 
िवराटनगरको िलिखत जवाफबाट िनवेदकका ज�गा 
दा.खा. कारबाहीमा रहेको भ�ने दिेखन आयो । 
त�स�ब�धमा मा.पो.का. िवराटनगरबाट कुनै िनण�य 
भएको अव�था नह�दँा र िनवेदकले पिन दाबीका ज�गा 
स�ब�धमा उ� काया�लयबाट कुनै िनण�य भएको 
देखाउन नसकेको ि�थितमा र कानूनिवपरीतको 
िनण�य भए गरकेो नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश जारी 
गनु�पन� देिखएन । आफूसम� पन� आएको िनवेदनमा 
कानूनबमोिजम िनकासा िदनपुन� स�बि�धत मालपोत 
काया�लयको कत��य रहेकोमा सो नगरकेोले मालपोत 
काया�लय, िवराटनगरको नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठह�याएको फैसला िमलेको नै देिखने ।
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अतः उि�लिखत त�य एवम् िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट िनवेदकले मालपोत काया�लय, 
मोरङमा िनजले िमित २०५८।१२।२८ मा �ा� 
गरकेो चलन पजु�बमोिजमको ज�गा रो�का गन� िम�ने 
होइन, उ� पजु�बमोिजमको ज�गा िब�� गन� पाउने 
गरी आदेश ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा मालपोत 
काया�लय, मोरङबाट कुनै िनण�य भएको भ�ने अव�था 
नदेिखएकोले उ��ेषणको आदशे जारी गन� िमलेन । 
��ततु म�ुाको िनवेदकले दा.खा. पजु�बमोिजमको 
ज�गाह� भोग िब�� िवतरण गन� गराउन परमादेश 
जारी ह�न माग गरकेोमा िनजले मालपोत काया�लयमा 
िदएको सो िनवेदनमा कुनै कारबाही नगरकेो भ�ने कुरा 
मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट समेत दिेखन 
आएकोले ��ततु िनवेदन साथ संल�न भएको िमित 
२०७०।३।११ को िनवेदनको �ितिलिपसगँ स�बि�धत 
रहेको िनवेदनका िवषयमा कानूनबमोिजम कारबाही 
िकनारा गरी िदन ुभनी िवप�ी मालपोत काया�लय, मोरङ 
िवराटनगरका नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७०।१२।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-०३३४, िनषेधा�ा, 
िडलबहादुर पौडेल �े�ीसमेत िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, पव�तसमेत 

साव�जिनक िहत र सरोकारको स�दभ�मा 
यदाकदा �यि�को स�पि�स�ब�धी हकमा 
कानूनबमोिजम असर प�ुयाउने अव�थाह� पिन 
आउछँन् । �ामीण �े�िभ� सडक बनाउने, मम�त स�भार 
गन� काय� �ािमण �े�मा बसोबास गन� बािस�दाह�कै 
साव�जिनक िहतको लािग भएको ह��छ । कसै�ित पूवा��ह 
राखेर वा समान अव�थाका �यि�ह�बीच भेदभावपूण� 
मापद�ड अपनाएर काय� ग�रयो भने िन�य नै �यस 

�कारका काय�ले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने । 
पनुरावेदन प�मा पनुरावेदकह�ले पिहला 

भएको फैसला यो कानून र �माणको आधारमा 
िमलेको छैन, हा�ो िनवेदन दाबीबमोिजम िनषेधा�ा 
जारी ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन गनु�पन�मा नया ँ िवषय 
समावेश गरी पनुरावेदन गरकेो देिखयो । िनवेदनमा 
नभएको �यहोरालाई िनवेदकह�ले पनुरावेदनप�मा 
नया ँ िवषयको �पमा उ�लेख गन� नपाउनकुो साथै 
मआु�जा र �ितपूित�को रकम िनषेधा�ाको िनवेदनबाट 
माग गन� पाउने होइन । यसका अलावा पिहला नै तयार 
भइसकेको बाटोलाई हाल बाटो  ख�ने आशङ्का भएको 
भनी त�य ढाटँी अदालत �वेश गन� िनवेदकह� सफा 
हात िलई अदालत �वेश गरकेो समेत देिखन आउन 
।सडक िनमा�णको काय� स�प�न भइसकेको अव�थामा 
िनवेदकह�ले सडक ख�न लागेको आशङ्का देखाई 
िनवेदन गरकेोमा सो िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुको फैसला िमलेको नै 
देिखने । 

अतः िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
िनवेदन दाबीको ज�गामा मोटर बाटो िनमा�ण भई 
यातायातका साधन स�चालन भइरहेको भ�ने 
अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुका र सज�िमन 
�यहोराबाट देिखदँा िनमा�ण स�प�न भइसकेको कामको 
स�ब�धमा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था नदिेखदँा ��ततु  िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट िमित 
२०७१।०३।२४ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-००५६१, ०७१-CR-१६२९ 
जालसाज, िकशोरकुमार िसंह िव. िनतु िसंह िव.सी., 
लालबहादुर कसाईको िव. िनतु िसहं िव.सी.
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िफरादमा िकशोर कुमारले उ�लेख गरकेो 
घटना�मसमेतबाट २०६६ सालमा िबवाह भएको 
केही समय पिछ नै वादी र �ितवादीह� बीच दा�प�य 
जीवनमा सौहाद�पूण� स�ब�ध नरहेको भ�ने कुरामा िववाद 
भएन । यही प�रि�थितको बीच िमित २०६९।३।१९ मा 
िववािदत अशं बझुेको भरपाई पा�रत भएको र �यसको 
८ िदन पिछ नै िमित २०६९।३।२७ मा स�ब�ध 
िव�छेदमा �ितवादीम�येका िकशोरकुमारले िफराद 
गरबेाट असल मनसायबाट िववािदत अशंब�डाको 
िलखत कागज भएको रहेछ भनी मा�न नसिकने । 

िववािदत िक.नं. ९२३ को ज�गा 
िनकास नभएको घरबास बनाउन निम�ने ज�गा 
हो भनी िफरादमा उ�लेख भएको समेतबाट िमित 
२०६९।३।१९ मा भएको िलखत वादीको हक मेट्ने 
काय� भएको रहेनछ र �ितवादीह�को उ� काय� 
कपटपूण� मनसायबाट भएको रहेनछ भ�न सिकने 
अव�था दिेखएन । सम� िमिसलको अ�ययनबाट सो 
काय� वादीको हक मेट्ने उ�े�यबाट भएको र सो काय� 
दा�प�य स�ब�धमा सम�या आएपिछ हतार हतार 
ग�रएको, अशं म�ुा निदएस�म गपुचपु रािखएको र 
वादीका पित िकशोरकुमारको �ितउ�रबाट नखलुाई 
अ�य �ितवादीह�बाट खलुाइएको समेतबाट अंश मान� 
कपटपूण� मनसाय राखी उ� काय� गरकेो देिखने । 

िववािदत िमित २०६९।०३।१९ को अशं 
भरपाई �ितवादीम�येको लालबहादरु र िकशोरकुमार 
बीच भएको देिखयो । अ�य �ितवादी बेलीकुमारी कसाई 
र च���काश िसंहको सो काय�मा कुनै सहभािगता 
देिखदँैन । िनजह� कारणी वा सा�ी बसेको समेत 
नदेिखएको अव�थामा िनजह� अंिशयार ह�न् भ�ने 
मा� आधारमा िनजह�ले जालसाजपूण� काय� गरकेो 
भ�न िम�दैन । िनजह�बाहेक लालबहादरु कसाई र 
िकशोरकुमारले वादीको अंश हक मान�को लािग उ� 
काय� िमित २०६९।३।१९ को अंश भरपाई खडा गरकेो 
देिखदँा वादीको िफराद दाबीबमोिजम जालसाज गरकेो 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले �ितवादीह� 
लालबहादरु कसाई र िकशोरकुमार िसहंलाई ज�रवाना 

गन� गरकेो फैसला िमलेको नै देिखने ।
अतः उि�लिखत त�य एवम् िमिसल सलं�न 

कागजातह�बाट वादीको अंश हक मान� िनयतले िमित 
२०६९।३।१९ मा खडा गरकेो अशं बझेुको भरपाईमा 
�ितवादीह� लालबहादरु कसाई र िकशोरकुमार 
िसंहको काय�लाई जालसाज ठहर गरी िनजह�लाई 
�. १,२५,०००।– दामासाहीले ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले िमित २०७१।३।२ 
मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-WO-०७१७, परमादेश, 
पदमबहादुर शाहीसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

खडेरी र अनाव�ृीको कारण खा� सङ्कट 
भएका ह��ला, मगु,ु कािलकोट र डो�पा िज�लाह�मा 
खा�ा�न िवतरण गन� र उ� �े�मा खा�ा�न 
िवतरण गदा� र ढुवानी गदा� ला�ने रकम नेपाल खा� 
स�ंथानलाई िनकासाको लािग �रट िनवेदकले यस 
अदालतमा �रट दायर गनु� पूव� नै माननीय आपूित� 
म��ीको िमित २०७२।१२।८ को िनण�यबमोिजम अथ� 
म��ालयसगँ अनरुोध गरी सो म��ालयबाट समेत खा� 
सङ्कट समाधानको लािग ढुवानी गरकेो प�रमाणको 
�गतीको अनपुातमा िनकासा िदने गरी सहमती �ा� 
भएको देिख�छ । माननीय आपूित� म��ीको िमित 
२०७२।१२।३० को िनण�यबमोिजम नेपाल सरकार 
(मि��प�रषद ्) बाट िनण�य ह�न आपूित� म��ालयबाट 
��ताव तयार गरी �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयमा पेस भई अथ� म��ालयबाट रकमसमेत 
िनकासा भई खा�ा�न ढुवानी तथा िवतरण काय� 
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भइरहेको ह�दँा िनवेदकको माग स�बोधन भइसकेको 
देिखदँा मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
देिखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

नेपालको सिंवधानको धारा १६ ले ��येक 
�यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक ��याभूत 
गरकेो पाइ�छ । स�मानपूव�क बा�ँन पाउने अिधकारको 
सफल काया��वयनका लािग जीवनलाई आव�यक पन� 
अ�य�तै मह�वपूण� व�त ु खा�ा�न भएकोमा दईुमत 
ह�न स�दैन । खा�ा�न र �यसमा पिन गणु�तरीय 
खा�ा�नको अभावमा �व�थ रही बा�ँन स�ने 
अव�थाको प�रक�पना पिन गन� सिकँदैन । �यसैले 
होला हा�ो संिवधानको धारा ४४ ले गणु�तरीय व�त ु
तथा सेवा �ा� गन� र गणु�तरहीन व�त ुवा सेवाबाट 
�ित पगेुको �यि�ले �ितपूित� पाउन स�नेसमेतको 
हक ��याभूत गरकेो देिख�छ । �यसैगरी आिथ�क �पले 
िवप�नलाई सामािजक सरु�ाको हक ह�ने �यव�था 
पिन नेपालको संिवधानको धारा ४३ ले गरकेो 
पाइ�छ । संिवधान िनमा�ताह�ले यी र य�ता 
अिधकारह�को �यव�था �दश�नको लािग मा� गरकेो 
होलान् भ�न र स�झन िम�दनै । नाग�रकको र�ा गन� 
रा�यको दािय�ववोध गराई ती कत��य प�रपालन गन� 
काय� पिन रा�यकै भएको भनीउपरो� संवैधािनक 
�ावधानह�को �यव�था ग�रएको पाइ�छ । मलुकुको 
जनुसकैु भागमा बसोबास गन� नाग�रकलाई भोकभोकै 
मन�बाट बचाउन गणु�तरीय खा�ा�न सहज�पमा 
उपल�ध गराउन लोकक�याणकारी रा�यको संवैधािनक 
दािय�व ह�ने ह�दँा �यसतफ�  सदैव सचेत रही खा�ा�नको 
कमी ह�न निदनको लागी जो चािहने आव�यक �ब�ध 
गरी गराई दािय�वको पूित� �भावकारी तवरले गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
इित संवत् २०७३ साल जेठ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-WO-०५३२, उ��ेषण / 

परमादेश, रामलोचन साह, िव. पशु सेवा िवभाग, ह�रहर 
भवन, लिलतपुरसमेत 

दरब�दी खाली नभएको नवुाकोट काया�लयमा 
स�वा भएको भ�ने िनवदेन िजिकर पिन सतही 
देिख�छ । िनवेदकलाई २०७२।५।२५ मा स�वा 
ग�रएकोमा �यसको ४ मिहना ११ िदनपिछ 
२०७२।१०।५ मा िनवेदक हािजर ह�न जान ुभएको भ�ने 
िवप�ीको िलिखतजवाफ दिेख�छ । जनताको सेवासगँ 
स�बि�धत काया�लयमा एकिदन पिन जनशि�को 
अभाव ह�दँा �वा��य सेवा �भािवत ह�ने ह�दँा िनवेदक 
अनपुि�थत रहेको अविधमा बा�यतावश दरब�दी पूित� 
गनु�परकेो र िनवेदक हािजर ह�न गएपिछ २०७२।१०।७ 
मा नै �यहा ँ काय�रत नवराज र�ेमीलाई स�वा गरी 
रमाना िदएको भ�ने िवप�ीह�को िलिखतजवाफबाट 
देिख�छ । यसलाई िनवेदकले आजको पेसीमा उपि�थत 
भई ख�डन गनु�भएको देिखएन । यस अव�थामा काम 
गन� नपाएको र दरब�दी नभएको ठाउमँा स�वा भएको 
िनवेदकको िजिकर भरपद� दिेखन आउदैँन । ब� 
�य�ो िवल�ब गरी रमाना िदएको ��यथ� नेपालग�ज 
काया�लयको काम कारबाहीलाई ऐनस�मत मा�न 
िम�दैन यो प�रवित�त अव�थामा �रट िनवदेनमा 
उि�लिखत त�य र कानूनको सा�दिभ�कता र �रट 
िनवेदनको आधारसमेत समा� भएबाट �रट िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-WO-०५४२, 
उ��ेषण / परमादेश, िव�णु भुसाल िव. �म अदालत, 
अनामनगरसमेत 

दशजनाभ�दा बढी नेपाली कामदार �योग 
गरी यावत् फाइदा िलने तर कामदारह�लाई �म ऐन, 
२०४८ बमोिजमको सिुवधा िदन ुपला� र आ�नो मनपद� 
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गन� नपाइएला भनी करारमा मा� अ�थायी िनयिु� गरी 
ऐनलाई िनरथ�क बनाउने काम यी �ित�ानबाट भएको 
जो कोहीले पिन सहजै थाहा पाउन स�छ । दफा ७ 
ले कुनै क�पिन, �ित�ान, सं�था वा सघंले ज�तो 
सकैु कामको लािग पिन कामदार कम�चारी िनय�ु गन� 
�यव�था गरकेो नभई �ित�ानको �थायी �कृितको 
कामबाहेकको काममा मा� कम�चारी िनयिु�को करार 
गन� पाउने भनी गरकेो िवशेष �यव�थालाई �यायकता�ले 
�यान िदन ुआव�यक छ । क�पिन कानूनमा पदा� पछािड 
हेन� �यव�था भए झ� य�ता काम कारोबारमा पिन पदा� 
पछािड हेन� �यास गरी यथाथ� प�ा लगाउन ु र सही 
�याय स�पादन ह�नपुछ�  । 

करारमा िववादको समाधान नेपाल 
कानूनबमोिजम गनु�पन� भनी उ�लेख भएको �यहोराले 
�म ऐन, २०४८ नै जनाउने भ�ने ��यथ� �म 
अदालतको तक�  कानूनस�मत देिखदँैन । उ� करारको 
सम� अ�ययनबाट �यसमा उ�लेख भएको नेपाल 
कानून �म ऐन, २०४८ नभई करार ऐन, २०५६ 
समेत भएको भ�ने �श�त आधार दिेख�छ । िकनभने 
करार िलखत सोझै �यि�को �वाय�तासगँ स�बि�धत 
िलखत मािन�छ  । कुनै करार कानून िव�� नभएस�म 
अदालतले यसको आदर गछ�  र गन�पन� । 

आ�नो हकिहतको लािग स�बि�धत �यि� 
जाग�क ह�न ु आव�यक छ । ��यथ� सतीशच�� 
पढेलेखेका िशि�त �यि� भई अिधकृत पदमा िनयिु� 
पाएको ह�नहु��छ । िनवेदक क�पिनले िनजलाई अवकाश 
िदनभु�दा पिहले नै िनवेदक क�पिन �म ऐन, २०४८ 
अ�तग�तको �ित�ान हो, आिथ�क बा�यतासमेतका 
कारणले सौदाबाजी गन� समान शि� (equality 
of bargaining power) को अभावले गदा� उ� 
करार भएको र आफू �म ऐन, २०४८ अ�तग�तको 
वग�करणिभ�को पदको �थायी �कृितको कम�चारी 
भई �थायी कम�चारीसरह नै काम गरीआएको र भएको 
करार एउटा देखावा भई �म ऐन, छ�ने द�ु�यास मा� 
भएकोले छानिबन गरी करारको आवरण हटाई �थायी 
कम�चारी कायम ग�रपाउ ँ वा परी�णकाल समा�त  

भएकोले दफा ४(२) बमोिजम �वतः �थायी भएको 
िजिकर िलई िनजले �यव�थापन वा �म अदालत, 
आिदमा वा करारबमोिजमको म�य�थसम� उपचार 
पाउनको लािग कुनै पहल गरकेो देिखदँनै । �यितमा� 
नभई दफा ४(२) को २४० िदनको अविध �यतीत 
भएपिछ पिन करार मािथ करार गरी आफू सो दफा ७ 
बमोिजमको करार कम�चारी भएको कुरालाई �यहारबाट 
समेत �वीकार गरी ब�नभुएको दिेखने ।  

िनवेदक उ�मले �म ऐन, २०४८ को दफा ३ 
बमोिजम �ित�ानलाई आव�यक कामदार कम�चारीको 
पदको वग�करण खलुाई �म काया�लयमा पठाएको 
र �यसमा �म काया�लयले कुनै कारबाही गरकेो दवुै 
अव�थाका रीत पगेुको दिेखदैँन ��यथ� सतीशच��को 
परी�णकाल समा� भएपिछ िनवेदक उ�मले िनजलाई 
�थायी िनयिु� गरी �म काया�लयलाई जानकारी 
िदने दफा ४ को अव�था पूरा गरकेो रीत पगेुको 
देिखदँनै । ती सबमा यी ��यथ�ह� तथा स�बि�धत 
�म काया�लयसमेत मौन रहेको अव�थामा करारको 
अविध भ�ुान भएपिछ सो नवीकरण नभएपिछ मा� 
दफा ३ र ४ (२) को कुरा उठाई ��यथ� सतीशच��ले 
उपचार खोजेको र �म अदालतले िदएको समेतको 
�यवहार मािथ उि�लिखत निजरह� िवपरीत देिखन 
आउछँ । �यसमािथ िनवेदक प�रयोजना आफँै एउटा 
सानो र अ�थायी �कृितको प�रयोजना देिख�छ । मािथ 
उि�लिखत िन.नं. ८८९२ को �रट आदेशमा बह�राि��य 
क�पिनमा काय�रत कम�चारीको आचरण, �यवहार, सेवा 
वा काम�ित रोजगारदाता क�पिनको िव�ास नै रहेन 
भने सो कामको गणु�तर, उ�पादक�व र क�पिनको 
Goodwill नै संकटाप�न ि�थितमा प�ुदछ । दवैुबीच 
Loss of Trust or Lack of Confidence ह�नलेु 
क�पिनको समि�गत स�चालन, सेवा र गणु�तरमा 
िवपरीत असर पान� गद�छ भनी ित�ता बढ्दा सेवामा 
पनु�था�पना गनु�  दवैुको िहतमा नह�ने भनी �य� िवचार 
बडो �यावहा�रक र प�रणाममखुी (result oriented) 
िवचार बिुझ�छ । य�तोमा पनु�था�पनाभ�दा �ितपूित�को 
उपचार उपय�ु ह�ने ।  
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उि�लिखत कारणह�बाट �म अदालत, 
काठमाड�ले ��यथ� सतीशच��लाई सेवाबाट हटाएको 
िनवेदक �ित�ानको िनण�य बदर गरकेो समेतको िमित 
२०७२।९।१७ को फैसला उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७२-WO-००६२, उ��ेषण 
/ परमादेश, च�� यादव िव. पुनरावेदन अदालत, 
जनकपुरसमेत 

िवप�ी धनषुा िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफमा सहदेव यादवको हकभोगको चार भागको एक 
भाग घर घडेरी ज�गा िमित २०७२।४।३१ मा दो�ो 
पटक भएको डाकँ िललाममा ह�र यादवले सकार 
गरी िलएको र सोउपर मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ६१ नं. को �यादमा कसैको उजरु नपरी 
वादीको िबगो भ�रभराउको काय� स�प�न भएको भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । लेनदेन म�ुाका ऋणी सहदवे 
यादवको अंश भागभ�दा बढी ज�गा िललामी �ि�यामा 
गएको भ�ने िनवेदकह�को दाबी नरहेको, सहदवे 
यादवकै अंश भागमा पन� ज�गाबाट नै िबगोको कारबाही 
चलाइएको भ�ने कुरामा िनवेदकह�समेत सहमतै 
रहेको र िमिसल सलं�न जायजात तायदात मचु�ुका 
प�चक�त� मू�याङ्कन, िललामी सूचनालगायतका 
�ि�याह� कानूनबमोिजम भएको नै भएको दिेखएको 
अव�थामा उ� �ि�या त�काल बदर गनु�पन� अव�था 
देिखएको छैन । जहासँ�म अंश हकको ज�गाको तफ�  
यिकन नभएस�म िबगोको कारबाही �थिगत ह�नपुन� 
भ�ने िनवेदन दाबी छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� 
िवप�ी सहदेव यादवसमेतका अंश म�ुाका वादी 
�ितवादीह�ले अंश म�ुाबाट हक �ा� भएको ज�गा 
वादी �ितवादीह�ले अन�तकालस�म आ-आ�नो अशं 
भाग छुट्याई निलएको कारण �यसरी अंश छुट्याउने 

समयस�म साह�को ऋण नितरबेापत भ�रपाउने िबगोको 
कारबाही पिन �थिगत गरी रा�ने कानून र �यायको 
�ि�टकोणबाट समेत उिचत र मनािसब नदेिखएकाले 
िनवेदन दाबी मनािसब देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत त�य र िववेचनाबाट लेनदने 
म�ुाका वादी रामन�दन यादवले �ितवादी सहदेव 
यादवबाट भरी पाउने ठहरकेो िबगोबापत िनजको अंश 
भागको ज�गा नै िललामी �ि�यामा गएको देिखएको 
उ� िललामी �ि�याका कारबाहीमा कुनै कानूनी �िुट 
रहेको नदेिखएको र िकसनुदवे यादव यी िनवेदक�य 
मखन यादव तथा च��देव यादव र िवप�ीम�येका 
सहदेव यादवसमेत ४ जनाका संय�ु हकभोगमा 
रहेको ज�गाको ४ भागको १ भागमा ऋणी सहदेव 
यादवको भागस�म िललाम गन� काम कारबाहीबाट �रट 
िनवेदकह�को संिवधान �द� स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात परकेो नदेिखएकाले िनवेदन मागदाबीअनसुार 
�रट जारी गनु�  परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७२-WO-०१२५, 
उ��ेषण, अ�युत�साद खरले िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

र�छेरको काय� द�डनीय र बदरभागीसमेत  
ह�ने कानूनी �यव�था रहे भएको अव�थामा कानूनको 
काया��वयनका लािग पहल नगरी िनवेदक ज�तो 
िव�ान् बाट ��ततु �रट िनवेदन दता�  ह�न ुएक िनरथ�क 
अ�यास भई यसबाट यस अदालत र ��यथ�ह�को 
समयको �यथ� �यय भएको मा�नपुछ�  । िनवेदकको 
िनवेदन मागलाई मािनसको ह�या भइरहेकोले 
�यसलाई यस अदालतले अवैध घोिषत गरी ह�या नगनु�  
नगराउन ुभनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने मागसरह 
मा�नपुछ�  । ह�यालाई त कानूनले नै अवैध र द�डनीय 
बनाइस�यो । सवाल �यसलाई पटकपटक गैरकानूनी 
भ�ने होइन िक �यसमा उजरु गन� र उपचार िलने ह�ने ।  
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उि�लिखत कारणह�ले िनवेदकको 
�रट िनवेदनलाई �वीकार गन� यो इजलास असमथ� 
भएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकले उठाएको कुरीितसमेतका ि�याकलापलाई 
कसरुको �पमा �यव�था गन�को लािग नया ँकानूनको 
मसौदाको तजु�मा भएको र िनवेदकको मागलाई नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्ले िस�ा�ततः �वीकार गरकेो 
र पीिडतह�को राहत आिद काय�को लािग िविभ�न 
काय�ह� भइरहेको भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएका कुराह�लाई शी� काया��वयन गरी पालन 
गन� गराउनसमेतका लािग नेपाल सरकारका नाममा 
िनद�शना�मक आदेशस�म जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��पटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।    

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-१९१६, उ��ेषण / 
परमादशे, इ�� नारायण महज�न िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बबरमहलसमेत

मलुत: �रट िस�ा�तले हकदैयालाई संकुिचत 
गन� स�छ । तथापी साव�जिनक सरोकार र िनजी 
सरोकार गरी दवुै �कारको हकदैयामा �यि�को साथ�क 
स�ब�ध र ताि�वक असर ज�ता िवषय जोिडएको 
ह�नपुछ�  । य�िप साव�जिनक सरोकारको िवषयमा 
जोसकैुले पिन �रट �े�मा �वेश गन� पाउने �थािपत 
मा�यतालाई हा�ो �याय�णालीले पिन मानी आएको 
छ । तर िनजी सरोकारका िवषयमा आ�नो हक 
अिधकारको हनन् भएको कुराको �मािणकता र माग 
गरकेो उपचार �ा� गन� हक रहेको अव�थाको व�तिुन� 
आधार �माण िनवेदकले देखाउनै पन� । 

आ�नो हक भोग नभएको ज�गामा घरटहरा 
िनमा�ण गन� हकसमेत िनवेदकलाई नभएकोले �य�तो 

घर टहरा कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकायले 
भ�काउन वा खाली गराउन स�ने नै ह��छ । आ�नो हक 
अिधकारको िसज�ना नभएको अव�थामा िनवेदकलाई 
�रट �े�ािधकारमा �वेश गन� हकदैया नै रहेको 
देिखदँनै । आ�नो हकभोग नै नभएको अका�को ज�गा 
िमची बनाइएका घर टहरा भ�काई ज�गा खाली गराउने 
स�बि�धत िज�ला �शासन काया�लयको आदेशको 
िवषयमा यी िनवेदकलाई �रट �े�मा �वेश गन� हकदैया 
नै रहेको देिखएन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७२।१०।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-११५३, जबज��ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िवजय अिधकारी 

दमौली अ�पतालबाट भई आएको �वा��य 
परी�ण एवम् िचिक�सक �ितवेदनमा पीिडताको दे�े 
गालामा िनलडाम र प�ुामा घष�ण (Allergic rashes)  
िच� रहेको भ�ने उ�लेख भएको छ साथै जबज��ती 
करणी भएको भनी यिकनसाथ भ�न नसिकने भ�ने 
िचिक�सकको राय रहेको दिेख�छ । यसैगरी �ितवादी 
�वयम् ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
पीिडताले गरकेो मौकाको कागज र अदालतमा गरकेो 
बकप�को �यहोरासगँ िम�ने गरी घटना�मलाई 
सिब�तार उ�लेख गरी “पीिडताक� आमा आएक�ले 
भागेको” भ�दै उनी “आइनपगेुक� भए यौन स�पक�  
गन� िथए ँसायद” भनी उ�लेख गरकेो तर अदालतमा 
बयान गदा� सो सािबतीलाई इ�कार गरी आफू पजुाको 
�ममा अ�य� रहेको भनी Plea of Alibi को िजिकर 
िलएका छन् । घटना�कृित मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको घटना�थलमा रहेका स-साना मकैका बोट 
तथा घासँह� मडा�रएको भ�ने �यहोरासमेत उ�लेख 
भएको देिख�छ । उि�लिखत सङ्किलत सबदु �माण 
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र बयान कागजसमेतका �यहोराको िववेचना गदा� 
��ततु वारदातमा जबज��ती करणीको ि�या पूरा भई 
नसकेको अव�था एकाितर िव�मान छ भने अक� तफ�  
पीिडताको योनाङ्गको िभि�भाग मा� हैन, बा� भाग 
र योिनको मखुभागमा पिन कुनै�कारको घाउचोट, 
नीलडाम र घष�णह� देिखएका छैनन् । पीिडताको 
योिनमा पीडकको िलङ्ग बलपूव�क पसेको वा घसेुको 
भए किललो उमेरक� पीिडताको योनाङ्गमा रातोपन 
िनलडाम लगायतका घष�णका केही िच�ह� देिखन ुपन� 
िथयो तर ��ततु वारदातमा सोबमोिजम केही रहेको 
भएको दिेखदँैन । य�तोमा करणी भएको भ�न िमलेन । 
तसथ� ��ततु वारदातमा सङ्किलत त�य �माण एवम् 
पीिडतको �वा��य एवम् भौितक परी�ण र िवशेष�को 
रायसमेतबाट जबज��ती करणीको कसरु �थािपत ह�न 
स�ने प�रि�थित नभई जबज��ती करणी उ�ोगको 
वारदात घटीत भएको देिखदँा िनजलाई जबज��ती 
करणीको उ�ोग गरकेो ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखने । 

तसथ� स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी िवजय अिधकारीले 
पीिडतलाई जबज��ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो 
ठहर गरकेो र हाडनातातफ�  सजाय नगरी पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत भराउन ु नपन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०७०।६।१३ फैसला 
मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ��ततु वारदातलाई 
जबज��ती करणीको १ नं. को कसरु कायम गरी 
�ितवादीलाई जबज��ती करणी र हाडनाता करणीतफ�  
समेत सजाय गरी पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराईपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०२५८, नकबजनी 

चोरी, नेपाल सरकार िव. ल�ीराम थापा 
�हरीमा कागज गन� घटना िववरण एवम् 

व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले समेत ��ततु 
वारदातमा यी �ितवादी ल�ीराम थापाको संल�नता 
रहेको ��य� देखेको भ�न सकेको पाइदँैन । �वयम्  
जाहेरवालाले पिन वारदातका िदन िनज पसल अगािड 
रहेको भने पिन चोरी ियनैले गरकेो भ�ने त�य पिु� गन� 
सकेको पाइदँैन । वारदात �वीकार गन� अका� �ितवादी 
तलुाराम थापाले चोरी आफू र �ेम बडैलाले गरकेो 
भनी �वीकार गरी ियनको संल�नतालाई नकारकेा 
छन् । ��ततु वारदातको �कृित हेदा� रातको समयमा 
भएको चोरीमा सलं�न रही वारदात �वीकार गन� 
�ितवादी तलुाराम थापा नै सो वारदातका एकमा� 
च�मिदद गवाहसमेत रहेको र िनजले यी �ितवादी 
ल�ीराम थापाको संल�नता नरहेको भ�न ुएवम् अ�य 
च�मिदद गवाहको अनपुि�थित रहन ु एवम् िनजले 
पोलेका �ेम बडैला �ितवादी नै नबनाइएका कारण 
िनज उपि�थत नभएको समेतका प�रवेशबाट पिन उ� 
चोरीमा ियनको सलं�नता देिखएन । यसका अलावा 
यित ठूलो प�रमाणको चोरीको िबगो रहेको ��ततु 
वारदातमा यी �ितवादी ल�ीराम थापाबाट चोरीको 
केही पिन िबगो बरामद ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह� सगैँ गएको, दाजभुाई भएको र वारदातका 
िदन पसलअगािड देिखएकोज�ता प�रि�थितले मा� 
नकवजनी चोरीज�तो सिँगन अपराधमा दोषी करार 
गन� नसिकने । 

कुनै पिन फौजदारी अिभयोगमा कसरु 
�मािणत गन� भार वादी प�को रहने �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ को कानूनी �ावधानले व�तिुन� ठोस 
एवम् भरपद� �माणको ��ततुीलाई मा� �वीकार 
गछ�  । ��य� �माणको ��ततुीले वारदात �थािपत गन� 
र दोषी करार गन� सघाउ प�ुने ह��छ । तर प�रि�थितज�य 
र सिुनजा�ने �माण तब मा� �वीकाय� ह��छ जब सो 
�माणलाई ठोस र भरपद� हो भनी िव�वास गन� आधार 
��ततु ह��छ । ��य� �माणको तलुनामा अ�य �माण 
गौण ह�ने �माण कानूनको सै�ाि�तक मा�यताका 
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आधारमा पिन ��ततु वारदातमा यी �ितवादी ल�ीराम 
थापाको कसरु �थािपत गन� भरपद� �माण वादी 
प�ले गजुान� नसकेको र �ितवादीले सा�ी उपि�थत 
गराउन नसकेको, िकटानी जाहेरी परकेो भ�ने ज�ता 
पनुरावेदन िजिकरले मा� िनजउपरको अिभयोग 
�मािणत गन� नस�ने भई िनजलाई दोषी करार गन� 
निम�ने ह�दँा स�ुको फैसला उि�ट गरी �ितवादी 
ल�ीराम थापालाई सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको िमित २०७१।१।२२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-CR-०१८४, कत��य 
�यान, मान�धर िव.क. िव. नेपाल सरकार

आ�मर�ाको िजिकर आफूउपर आ�मणको 
िनि�तता, �यो आ�मणलाई िबफल बनाउन कुनै 
उपाय नभएको र उपाय भए पिन आ�मणको शि�का 
कारण रो�न नस�ने अव�था परी त�कालीन खतरा 
र जोिखमीबाट ब�न शि�को �योग भएको अव�था 
�मािणत गनु�  अिनवाय� ह�ने ।

िनज ितलक थापाले आफूलाई �हार गन� 
च�कु िनका�न लागेको देखेका यी �ितवादीले आफू 
तथा आ�मणकारी भिनएका िनज ितलक थापासगैँ 
रहेका अ�य साथीह�सगँ हार गहुार मा�नपुन�मा �यसो 
गरकेो पिन देिखदँैन भने मतृकको हातबाट च�कु खो�न 
स�नेले उ� च�कु खोसीसकेपिछ �यही च�कुले 
आ�मण गनु�को साटो आ�नो क�जामा आएको च�कु 
आ�मणकारीको पह�चँभ�दा टाढा फालेर आफु सरुि�त 
ह�ने बाटो रो�न सिकनेमा सो पिन गरकेो नदेिखएको एव ं
सो आ�मणबाट ब�न आफू �यहाबँाट भागी जानसमेत 
स�नेमा �यस �कारको आ�मण रो�नका लािग कुनै 
उपाय अपनाएको समेत िमिसल �माणबाट नदेिखने ।

च�कुको �हार संवेदनशील अङ्ग घाटँीमै गरी 

म�ृय ुह�न गएको अव�थामा आ�मर�ाका लािग �हार 
गरकेो च�कुको चोटबाट मतृकको म�ृय ु ह�न गएकाले 
सजायबाट उ�मिु� पाउन ु पछ�  भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर तथा िनजका तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक र मन� िनज ितलक थापाबीच 
��ततु वारदातपूव� कुनै �रसइवी रहेको देिखदैँन । 
मेलामा गई र�सी सेवन गररे बाटोमा सामा�य िवषयमा 
भएको िववादको कारण मान� कुनै पूव�योजना वा तयारी 
नभई रातको समय त�कालको असमझदारीको कारण 
भनाभन भई घटना घटेको, िनज ितलक थापाकै 
च�कु खोसी आ�मण भएको समेतका प�र�े�यमा 
यी पनुरावेदकलाई ह�ने ठहरकेो सव��वसिहतको 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखन आएबाट 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं.बमोिजम 
१० वष� कैद ह�ने गरी लगाइएको राय मनािसब देिखन 
आउने ।

तसथ� पनुरावेदक �ितवादी मान�धर 
िव.क.लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३ को देहाय १ नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने 
ठह�याएको दाङ िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ मंिसर १७ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०७२८, कत��य �यान, 
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उ�म तामाङ िव. नेपाल सरकार 
मतृक िनरबहादरु भ�ने पोटबहादरु िघिमरकेो 

शरीरको भागह�म�ये छातीमा २ से.मी. ल�वाई,१ 
से.मी. चौडाई भएको काटेको �वाल, बाया ँ हातको 
काखीमिुन काटेको �वाल, दािहने ख�ुामा कािटएको, 
िनधारमा दरफ�रएको भ�नेसमेत �यहोराको लास जाचँ 
मचु�ुका र मतृकको म�ृयकुो कारण मटुुसमेतमा लागेको 
चोट हो भ�ने �यहोराको पो�टमाट�म �ितवेदनसमेतबाट 
मतृक िनरबहादरु भ�ने पोटबहादरु िघिमरकेो म�ृय ु
�ितवादी राकेश भ�ने उ�म तामाङको कत��यबाट नै 
भएको पिु� ह�न आउने ।

साव�जिनक तथा ख�ुला ठाउमँा भएको 
वारदातमा �ितवादीले आफूले �यान बचाउन के क�तो 
काय� गरकेो, सो काय� गदा� पिन आ�नो �यान ब�न 
नस�ने अव�था रहेको हो र मतृकले यी �ितवादीको 
�यानै िलनेस�मको के क�तो काय� गरकेो कारणबाट 
आ�नो �यान बचाउनका लािग मतृकउपर छुरा �हार 
गन� परकेो हो सो अव�था र प�रि�थित देखाउन सकेको 
िमिसल संल�न �माणह�बाट नदेिखने । 

�ितवादी राकेश भ�ने उ�म तामाङले 
अदालतसम� गरकेो आ�नो बयानको स.ज.नं. ८ मा 
मतृक िनरबहादरु भ�ने पोटबहादरु िघिमरसेगँ समय 
समयमा िववाद परकेाले िनज र आ�नो पूव��रसइवी 
भएको जनाउदँै स.ज.नं. ९ मा मतृक पोटबहादरुले 
होटलबाट ताउ िलई आई मलाई टाउकोमा हानेपिछ 
आफूले पाखरुामा लकुाई �याएको छुराले िनजको 
छातीमा र दो�ो पटक कोखामा �हार गरपेिछ िनज 
बेहोस भई भइुमँा लडेकोले अब मछ�  भनी भागी गएको 
ह� ँ भनी कसरुमा सािबतीसमेत भइरहेको देिख�छ । 
िनज �ितवादीले मतृकले आफूलाई टाउकोमा ताउले 
हानेको भनी दाबी िलए पिन सो पिु� नभएको र दिुषत 
मनसायका साथ पूव�तयारी गरी छुरी ज�तो धारीलो 
हितयार बोक� वारदात�थलमा गएको र मतृकलाई 
फोन गरी बोलाई मतृकको मटुु तथा फो�सोज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा �हार गरकेो र सोही चोटको कारण 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने पिु� भइरहेको अव�थामा 

�ितवादीले िलएको आ�मर�ाको िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी राकेश भ�ने उ�म 
तामाङले आ�मर�ाको लािग मतृक िनरबहादरु 
भ�ने पोटबहादरु िघिमरलेाई छुरी �हार गरकेो नभई 
दरुाशयपूण� भावले पूव�तयारीकासाथ धा�रलो हितयार 
छुरी �हार गरकेो र सोही चोटको कारणबाट मतृक 
िनरबहादरु भ�ने पोटबहादरु िघिमरकेो म�ृय ु भएको 
देिखदँा िनज �ितवादी राकेश भ�ने उ�म तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१)बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।१०।२४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१२१५, ०७१-CR-
१०३२, अपहरण तथा शरीर ब�धक, िहना खान िव. 
नेपाल सरकार, िफरोज खानसमेत िव. नेपाल सरकार

म�ुय �ितवादी िफरोज खानले आ�नो 
बयानको स.ज.नं. ५ मा चार ै जनाको सरस�लाहमा 
बािलकालाई अपहरण गरकेो हो भनी अदालतमा समेत 
कसरुमा सािबत रही सबैलाई पोल गरकेो, �ितवादी 
िहना खानले अनसु�धानका िसलिसलामा भएको 
बयानलाई स.ज.नं. ४ मा �वीकार गरकेो र स.ज.नं. 
५ मा अपहरणप�ात्् ब�चासिहत आफूसमेत गाडीमा 
चढी भारतमा आएको �यहोरासमेत �वीकार गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीह� जिम�ल खान, �रयाजलु 
हसनसमेतले आफूसिहत अ�य दईुले कसरु गरकेो 
�वीकार गरी �ितवादी िहना खानको संल�नता नरहेको 
भनी अदालतमा बयान गर े तापिन िहना खानले 
ब�चा बोक� गाडीमा बसेको भनी �वीकार गरकेो 



37

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज - २

देिख�छ । पीिडत बािलका मोनी िम�का िपता 
जाहेरवाला मणीका�त िम�को आिथ�क अव�था रा�री 
बझुेका र िनजबाट िफरौती रकम असलु गन� िनजक� २ 
वष� छोरी मोनी िम�लाई अपहरण गन� योजना बनाई 
भारतबाट गाडी िलई �ितवादी िहना खानसमेत सोही 
गाडीमा आई वारदात�थल निजक होटेलमा खान 
बसेको र अ�य �ितवादीह�ले बािलका अपहरण गरी 
�याएपिछ िनज िहना खानले आ�नो साथमा राखी 
गाडीबाट उि�ई �र�सामा भारत गौरीफ�टा स�म गएको 
िमिसल संल�न �माणह�बाट दिेखदँा िनज �ितवादी 
िहना खानको उ� अपराधको वारदातमा संल�न 
नरहेको भ�न निम�ने ।

�ितवादी िफरोज खान, जिम�ल हसन 
खान, �रयाजलु हसन खानसमेतको हकमा िनज 
�ितवादीह�ले िनजह�लाई कसरु ठहर गरी सजाय 
गन� गरकेो स�ु कैलाली िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।११।२५ को फैसलालाई िच� बझुाई 
िनजह�ले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदनसमेत 
नगरी बसेको र पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट 
िनजह�को हकमा फैसलासमेत गरकेो नदेिखएबाट 
पनुरावेदन अदालतको िमित २०६८।९।२६ को 
फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  त�यमा �वेश गरी िवचार ग�ररहन पन� 
नह�दँा �ितवादी िफरोज खान, जिम�ल हसन खान, 
�रयाजलु हसन खानसमेतको पनुरावेदन मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी िहना खानको हकमा 
िनजले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� अपराधमा 
पूण��पमा सािबती रहेक�, मौकामा बयान गदा� अ�य 
�ितवादीह�ले पिन ियनलाई समेत पोल गरी बयान 
गरकेा र �ितवादी �रयाजलु खानले अदालतमा बयान 
गदा�समेत यी �ितवादी िहना खान अपहरणमा संल�न 
रहेको भ�दै बयान गनु�का साथै मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�समेतले िहना खानसमेतको संल�नता रहेको 
भनी लेखाई सोहीअनसुारको बकप� पिन गरी िदएको 

तथा िनजह�ले उ�लेख गरअेनसुारको घटना�म 
�माण तथा आधारबाट यी �ितवादी िहना खानको उ� 
२ वष� बािलका मोनी िम�को अपहरणमा पूण� संल�नता 
तथा सहयोग रहेको पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी 
िहना खानलाई आरोिपत कसरु गरकेो ठह�याई मलुकु� 
ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धकको १ नं. िव��को 
कसरुमा ऐ. ३ नं.बमोिजम १२ वष� कैद, संगिठत�पमा 
२ वष�क� नाबािलकालाई अपहरण गरकेाले ऐ. ७ नं. 
बमोिजम २ वष� र ऐ. ९ नं.बमोिजम २ वष� थप कैद 
गरी ज�मा कैद १६ वष� र १,५०,०००।– ज�रवाना 
गरी �ितवादीह�बाट जनही �. ५००।– पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत भराउने गरी कैलाली िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।११।२५ मा भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०६८।९।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१३२७, जबज��ती करणी, 
खडकबहादुर सा� िव. नेपाल सरकार 

स�ुत मनि�थितक� �ितकार गन� नस�ने 
अव�थाक� पीिडत “ब” कुमारीलाई िनजको ई�छा बेेगर 
करणी गरकेो त�यमा “ह” बहादरुको िकटानी जाहेरी, 
मौकामा िनज �ितवादी आरोिपत कसरुमा सािबती 
रही अदालतमा समेत करणी गन� खो�दा िनज हासेँक� 
रबािहरबाट मािनसह� आएपिछ म उठी भागेको हो 
भनी गरकेो बयान, पीिडत “ब” कुमारीको �वा��य जाचँ 
�ितवेदनमा Hymen is not intact भनी उ�लेख 
भएको, पीिडतले आफूलाई मखु थनुी करणी गरकेो 
भनी अदालतमा बकप� गदा�समेत टाउको ह�लाई 
इसाराले हो भनी संकेत गरके� र ��य�दश� टोप कुमारी 
गाहालगायत व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�को 
बकप�समेतबाट िनज �ितवादी खडगबहादरु सा�ले 
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आरोिपत कसरु गरकेो नै दिेखदँा योिनमा वीय� �खलन 
नभएकै आधारमा मा� करणीको उ�ोग गरकेो मा�न 
िम�ने नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, 
�माणह�समेतबाट �ितवादीको मौकाको बयान 
राजीखशुीबाट भएको िथएन भनी �ितवादीले कुनै 
मनािसब कारण खलुाउन र �मािणत गन�समेत सकेको 
नदेिखदँा िनज �ितवादी खडकबहादरु सा�ले पीिडत 
‘ब’ कुमारीलाई जबज��ती करणी गरकेो कसरुमा मलुकु� 
ऐन, जबज��ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोिजम 
५ वष� र सोही महलको ३क ले थप ५ वष� गरी ज�मा 
१०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने र सोही महलको १० 
नं.बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतले �ितपूित�बापत 
�.१०,०००।– भराई िलन पाउने गरी भएको स�ु 
पा�पा िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।१४ को 
फैसला सदर गरकेो िमित २०६८।९।२० को पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-००२५, ०७०-CR-
००२५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. करण 
चौधरी िसंह, अजु�न चौधरी िसंह िव. नेपाल सरकार

�ितवादीका सहोदर भाई करण चौधरी 
िसंहले आ�नो बयानको स.ज.नं. ८ मा िमित 
२०६७।१०।२३ गते िवहानको समयमा दाज ु अजु�न 
चौधरी र भाउजू शेरा भ�ने शारदा चौधरी बीच झगडा 
भएको र दाजलेु मलाई िभ� प�न िदएन, बािहर नै 
बसे ँ। पिछ हेदा� भाउजूलाई कुटिपट गरी मारी सकेको 
रहेछ । मैले होह�ला गन� ला�दा मलाई समेत िहका�यो 
। दाज ुअजु�न चौधरीले कत��य गरी मारी खाडल खनी 
पदु� गदा� �थानीय मािनसले देखेका ह�न् । दाज ुए�लैले 
घाटँी कसी कुटिपट गरी मारकेो हो, मैले केही ग�रन 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान । 

मतृकको म�ृयकुो कारण Due to hanging नभई 
Due to strangulation भनी उ�लेख भएको लास 
जाचँ �ितवेदन �रपोट� , �ितवादी अजु�न चौधरीले आ�नै 
�ीमती शेरा भ�ने शारदा चौधरीलाई कत��य गरी मारी 
करसेाबारीमा गाडेको अव�थामा लास फेला परकेो 
हो भनी राजाराम चौधरी, शा� खातनु, प�ुपा िघिसङ 
र िलला राजवंशीले गरकेो एकै िमलानको कागज 
तथा गणेश मेचेसमेतले लेखाई िदएको व�तुि�थित 
मचु�ुका । िनज �ितवादी मौकामा कसरुमा सिवती रही 
अदालतमा इ�कार रहेता पिन उ� इ�कारीलाई पिु� 
गन� नसकेको र सो सािबतीलाई नै अ�य िमिसल सल�न 
�माणह�ले समेत समथ�न ग�ररहेको देिखदँा उ� 
सािबतीलाई अ�यथा भ�न िमलेन । यसरी घटनाको 
�व�प, �कृित एवम् वारदात प�ा�को �ितवादी अजु�न 
चौधरी िसंहको मतृकको लास दबाउने िछपाउने ज�ता 
आचरण र �यवहारसमेतबाट यी �ितवादी अजु�न 
चौधरीको कत��यबाट नै मतृक शारदा चौधरीको म�ृय ु
ह�न गएको देिखदँा मतृक आफँै झ�ुडी मरकेो भ�ने 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अब वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादी करण चौधरी 
आरोिपत कसरुमा स�ुदेिख नै इ�कार रही उ� 
वारदातमा िनज �ितवादीका दाज ुअजु�न चौधरी ए�लैले 
घटाएको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी स.ज.नं. ६ मा िनजको दाज ु
भाउजूबीच ब�चा (भितजा) लाई दधु खवुाउने िवषयमा 
िववाद भएको र दाज ु अजु�नले एक थ�पड कुटेको 
िम�दैन । मैले भाउजूलाई कुटिपट गरी कत��य गरी 
मारकेो होइन । दाज ुए�लैले घर निजकैको खा�डोमा 
परुकेो हो, मैले दाजलुाई केही सहयोग गरकेो छैन भनी 
अदालतमा समेत आरोिपत कसरुमा ई�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । साथै अका� �ितवादी अजु�न चौधरीको 
मौकाको बयानमा समेत यी �ितवादी करण चौधरीउपर 
कत��यमा स�ंरक सामेल रहेको भनी पोल गन� सकेको 
देिखदँनै भने �ितवादी करण चौधरी िसहं र अजु�न 
चौधरी िसंहका बीच मतृक शारदा दवेी चौधरीलाई 
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कत��य गरी मान� मराउने कुरामा पूव�मत स�लाह वा 
िमलोमतो केही पिन रहे भएको समेत िमिसल संल�न 
�माणह�बाट नदेिखने ।

वारदातपूव� वा वारदात मौकामा िनजको 
कुनै आपरािधक मनसाय वा अपराध घटाउनमा कुनै 
िकिसमको भूमीका रहेको नभई िनज �ितवादी अजु�न 
चौधरी एकैजना मा� िज�मेवार रहेभएको त�य म�ुय 
अिभय�ु अजु�न चौधरीको मौकाको बयान एवम् िनजले 
वारदात घटना स�ब�धमा स�ु अदालतसम� गरकेो 
बयानमा समेत खा�डोमा म ए�लैले लासलाई तानेर 
लगी गाडी िदएको हो भनी ���पमा देिखइरहेको 
र यी �ितवादी आरोिपत कसरुमा स�रक भएकै 
िथए भनी भ�न मा�न सिकने स�मको ��य�दश� 
�माणसमेतको अभाव रहेको अव�थामा िनज नाबालक 
�ितवादी करण चौधरी िसहंलाई िनजको आपरािधक 
मनसाय र ि�याबेगर नै प�रवारको सद�यका �पमा 
वारदात�थल घरमा रहे भएको कारणले मा� कसरुदार 
मा�न नसिकदा िनज �ितवादी करण चौधरी िसंहका 
हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी अजु�न चौधरी िसंहलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने र अका� �ितवादी करण चौधरीले अिभयोग 
माग दाबीको आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने भनी 
स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०६९।११।१५ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गीता �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०८००, लाग ुऔषध, नेपाल 

सरकार िव. सुदीप तामाङसमेत 
��ततु म�ुामा �ितवादीह� सदुीप तामाङ, 

सिुनल नगरकोटी र ममता भ�ने मे�रना ितवारीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र 
(च) िवपरीतको कसरु अपराधमा िनज �ितवादीह�म�ये 
सिुनल नगरकोटी र सदुीप तामाङउपर ऐ. ऐनको दफा 
१४(१) को (छ)(१) बमोिजम सजाय ह�न र �ितवादी 
मे�रना ितवारीलाई सोही ऐनको दफा १४(१)को (छ)(२) 
बमोिजम सजाय मागदाबी रहेकोमा मे�रना ितवारीलाई 
ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� 
कैद र �.१०(दश) हजार ज�रवाना ह�ने, ऐ.ऐनको दफा 
१४(१)(ङ) बमोिजम �ितवादी सदुीप तामाङलाई १ 
वष� कैद र �ितवादी सिुनल नगरकोटीलाई ६ मिहना 
कैद ह�ने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, पाटनले सदर 
गरकेो अव�थामा िनजह�को हकमा पनुरावेदनको 
रोहमा नेपाल सरकारको पनुरावेदन ला�न स�ने 
देिखन आएन । तसथ� ��ततु म�ुामा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोिजम दोहो�याई हेन� 
िनवेदन िदनपुन�मा पनुरावेदनको रोहमा दता� गरकेो 
देिखदँा त�यिभ� �वेश गनु�पन� नभई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गीता �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९  गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-WO-०१८४, उ��ेषण, अशफ� यादव 
िव. िशतली देवी यादवसमेत 

स�तरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१२।२१ मा भएको आदेश र पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७१।३।५ मा भएको 
आदशे कानूनस�मत भए नभएको स�ब�धमा िबचार 
गदा�, मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ६२(३) नं. 
मा “म�ुाका �याद तारीखमा हािजर ह�नपुन� �यि� मरी 
वा बौलाहा वा बेप�ा भई �याद ता�रख ग�ेुमा मरी वा 
बौलाहा वा बेप�ा भएको बाटाका �यादबाहेक प�तीस 
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िदनिभ� िनजको दैयादारले �याद तारीख थामी म�ुा 
सकार गन� अड्डामा हािजर भई िनवेदनप� िदएमा �याद 
तारीख थामी िदई म�ुा सकार गराई िदन ु पछ� ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार �याद ता�रखमा हािजर ह�नपुन� �यि� 
मरी वा बौलाहा वा बेप�ा भई �याद तारीख ग�ेुको 
अव�थामा स�बि�धत हकवालाले म�ुा सकार गन� ३५ 
िदनिभ� िनवेदन गनु�पन� दिेख�छ । ��ततु िववादमा 
भने स�तरी िज�ला अदालतमा चलेको ६९-CP-
१९११ को म�ुामा वादी बचुी यादव �वयम्  ता�रखमा 
रहेको नभई िनजको दैयादारको �पमा रहेक� �ीमती 
िशतलीदवेी यादव ता�रखमा रहदँाको अव�थामा िमित 
२०७०।३।२० मा बचुी यादवको म�ृय ुभएको र बचुी 
यादवको म�ृयपु�ात्् पिन िशतलीदवेी यादवले तारखे 
नगजुारी िनर�तर तारखेमा रहेको देिख�छ । िनज 
िशतलादवेी यादवले म�ृय ुदता� �माणप� �ा�त गरपेिछ 
िमित २०७०।९।१६ मा म�ुा सकार ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदनमा आदेश भई म�ुा सकार गरेको समेत 
देिख�छ । यसरी ��ततु िववादमा म�ुा सकार गन� �यि� 
नै मन�को वारसे भई िनयिमत तारखेमा रहेको दिेखदँा 
म�ुा सनुवुाइको िसलिसलमा िनर�तर तारखेमा रहेको 
दैयादारलाई म�ुा सकार गन� निम�ने भ�न ु�यायोिचत 
नह�ने ।

तसथ� मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम म�ुा 
सकार गन� �यि� मतृकको वारसे भई लगातार 
तारखेमा बसेको देिखदँा स�तरी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।१२।२१ मा भएको आदेशलाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७१।३।५ मा भएको आदेशलाई �यायको रोहमा 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदेिखदँा िनवेदन माग 
दाबीअनसुारको आदशे जारी गन� निम�ने ।  
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
इित संवत् २७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-WO-०३४३, उ��ेषण, रामजी यादव 

िव. पुनरावेदन अदालत, बुटवल, �प�देहीसमेत 
िवप�ी वादीले िमित २०६९।९।१७ को 

तारखे गजुारकेोमा कानूनले था�न थमाउन पाउने 
�याद समा�त भएको िमितले ६ मिहनािभ� अथा�त् 
िमित २०७०।५।३ मा तामेलीबाट जगाई पाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदन कानूनले िनधा�रण गरकेो �यादभ�दा 
बािहर गई गएको िनवेदनउपर तामेलीबाट जगाई 
कारबाही अिघ बढाएको भनी भ�न िम�ने दिेखदँैन । 
तह-तह अदालतबाट भएको फैसला तथा आदेशको 
औिच�यमा �वेश गरी पनुरावेदन सनेुको ज�तो गरी �रट 
�े�ािधकारअ�तग�त �माण ब�ुने, �माणको मू�याङ्कन 
गन� गनु�  उिचत र �रटस�ब�धी अवधारणाअनकूुल ह�ने 
नदिेखने । 

पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६१।३।१९ मा  भएको आदेश कानूनको ��य� 
�िुट दिेखन नआएकोले बदर ग�ररहन परने । साथै 
फैसलाबमोिजम वादीले भरी पाउने िबगो कोट� फ� 
िनवेदक रामजी यादवले िमित २०७१।८।१७ मा 
नवलपरासी िज�ला अदालतमा दािखल ग�रसकेको 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको  औिच�यसमेत समा�त 
भएको देिखने ।

तसथ� वादीले भरी पाउने ठहरकेो 
िबगोबापतको रकम िदलाई पाउ ँभनी िदएको िनवेदन 
तामेलीमा रही पनुः तामेलीबाट जगाई कारबाही गन� 
गरी नवलपरासी िज�ला अदालतका तहसीलदारबाट 
भएको आदशे बदर गरकेो नवलपरासी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।१२।१३ मा भएको आदेश 
बदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०७१।३।१९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा बदर 
ग�रपाउ ँभनी परकेो �रट िनवेदन माग दाबीअनसुार �रट 
जारी ह�न स�दनै। ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।        
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
इित संवत् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-०८८५, लाग ु औषध, नेपाल 
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सरकार िव. अिलहसन हवारीसमेत 
�ितवादी ब�च ु साहको हकमा िवचार गदा�, 

िनजले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (घ),(ङ) र (च) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड (झ)
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , �ितवादी ब�च ु साहले 
लाग ुऔषध ओसारपसार गरकेो वा िब�� िवतरणको 
लािग बोक� िहडेँको भ�ने िमिसल सलं�न बरामदी 
मचु�ुका, �ितवेदकह�को बकप� तथा िनजको 
बयानबाट देिखदँैन । कुनै पिन फौजदारी म�ुामा 
�चिलत कानूनबमोिजम अनसु�धान प�ले व�तिुन� 
�पमा कसरु वा वारदातको िवषयमा अनसु�धान गरी 
सङ्किलत �माणका आधारमा कसैकाउपर कुनै 
अिभयोग लगाउने र �य�तो म�ुा हेन� अिधकार�ा� 
अदालत वा िनकायले पिन पेस भएका �माणह�को 
शङ्कारिहत तवरले परी�ण गरी मू�याङ्कन गदा� 
ठहरबेमोिजमको िनण�य गनु�पन� हा�ो फौजदारी �याय 
�णालीको �मखु िवशेषता िम�दैन । अदालतले 
�ा� �माणह�को परी�ण एवम् मू�याङ्कन गरी ती 
�माणह�ले ठहरबेमोिजम मा� �याय िन�पण गनु�पन� 
ह��छ । �ितवादी ब�च ु साहले बरामद भएको झोला 
िदएको भ�ने सह�ितवादी स�तोषकुमार पौडेलले 
गरकेो बयानबाहेक अ�य कुनै ठोस सबूत वादी प�ले 
गजुान� सकेको नदेिखने ।  

�ितवादी ब�च ु साहले अदालतसम�को 
बयानको सवाल ९ को जवाफमा स�तोषकुमार पौडेलले 
आफूलाई दधुको बाकँ� पैसा िलन आउ भनेकोले 
िनजको घरमा गएको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरकेो 
भनी बयान गरबेाट िनजको र �ितवादी स�तोषकुमार 
पौडेलको बीचमा �यापा�रक कारोबार ह�ने गरकेो त�य 
पिु� ह�न आएको छ । �ितवादी स�तोषकुमार पौडेलले 
अदालतसम� बयान गदा� �ितवादी ब�च ु साहले 
घरको सामान पठाएको भनी बयान गरकेोले �ितवादी 
ब�च ु साहले सह�ितवादी स�तोषकुमार पौडेललाई 

सहयोगस�म गरी मितयारको काय� गरकेो पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

तसथ� �ितवादी ब�च ुसाह म�ुय कारोबारकता� 
नभई  म�ुय कारोबारकता� स�तोषकुमार पौडेललाई 
सहयोग गरी आरोिपत कसरुको मितयारको काय� 
गरकेो दिेखदँा िनजलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १७ बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद 
र �. ७५,०००। (पचह�र हजार �पैया)ँ जा�रवाना 
गन� गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।२।१६ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।३।२५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

अका� �ितवादी अिलहसन हवारीको 
हकमा िवचार गदा�, िनज �ितवादी अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा सािबत भई बयान गर े
तापिन अदालतसम�को बयानमा कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादी स�तोषकुमार पौडेलले 
अदालतसम� बयान गदा� �ितवादी अलीहसन हवारीको 
स�ब�धमा अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा�को 
अव�थामा िनजको नाम आफूले लेखाएको होइन भनी 
बयान गरकेो देिख�छ । िनज उ� वारदातमा सलं�न 
भई कसरु गरकेो भ�ने कुनै ठोस र �वत�� �माणले 
पिु� ह�न सकेको पिन पाइदैँन । िनजको उ� कसरुमा 
सलं�न भएको �ितवेदक तथा सा�ीह�समेतले बकप� 
गदा�समेत खलुाउन सकेको पाइदँनै । िनजको साथबाट 
लाग ुऔषध बरामद ह�न सकेको पिन नदिेखने । 

�ितवादी अिलहसन हवारीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ ह�ने र �ितवादी ब�च ुसाहलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
१ वष� ६ मिहना कैद र �.७५,०००।- (पचह�र 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना गन� गरकेो काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/२/१६ मा भएको फैसला 
�ितवादी अिलहसन हवारीको हकमा स�म केही उ�टी 
गरी िनजले सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।३।२५ मा भएको फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दिेबना)
इित संवत् २०७३ साल पसु २० गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CI-०६८३, 
बकसप� िलखत बदर दता�  बदर दता� हक कायम, 
अ�छेलाल�साद कुशवाहा िव. भोला कुशवाहासमेत 

वादीको िफराद मलुकु� ऐन, दान बकसको 
१ नं.अ�तग�तको परकेो ह�दँा अंशब�डाको १९(१) नं. 
आकिष�त ह�दैन भनी िवप�ी वादीका िव�ान्  कानून 
�यवसायीको बहस िजिकर छ �यसतफ�  िवचार गदा� 
उ� दानबकसको १ नं. मा आ�नो हक प�ुने स�पि� 
दान वा बकस गरी िदन ह��छ । सोबमोिजम दान वा 
बकस ग�रिददँा हकवालालाई बकस भनी र अ�लाई 
दान वा बकस जनु �यहोराले िदएपिन ह��छ । आफूखशु 
गन� पाउनेबाहेक अ�मा अंिशयार र हक प�ुनेह�को 
म�जरुीको िलखत निलई वा सा�ी नराखी दान बकस 
ग�रिदन ह�दैँन भ�ने कानूनी �यव�था रहे भएबाट उ� नं. 
मा अंिशयार र हक प�ुनेह�को म�जरुीको िलखत निलई 
दानबकस गन� निम�ने भ�ने भए तापिन नाबालकलाई 
सा�ी रा�नपुन� र म�जरुी िलनपुन� भ�ने कानूनी �व�था 
नै नभएबाट कसको म�जरुी िलनपुन� भ�ने स�ब�धमा 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १९(१) नं. नै आकिष�त ह�ने ।

अतः िमित २०६६।६।२ को र.नं. ७२५/२ 
बाट पा�रत हालैको बकसप�मा उि�लिखत िक.नं. 
२३५० को ज.िव. ०-६-० म�येको दि�णतफ� बाट ५ 
ख�डको ४ ख�ड र ऐ. िक.नं. ४ को ज.िव. ०-०-१३-
१२ म�ये दि�ण-पि�चम कुनाको ज.िव. ०-०-३१/

२
 

मा भएको घरसमेतबाट दि�ण तफ� को ५ ख�डको ४ 
ख�डको िलखत स�यनारायण महतोले भाई अ�छेलाल 
कुशवाहालाई हालैको बकसप� पा�रत ग�रिदएको 
ह�दा उ� िलखतबाट ५ भागको ४ भाग िलखत बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको म�ुय दाबी रहेको ��ततु 
म�ुामा उ� िलखतबाट वादीह�म�ये नाबालक भोला 

कुशवाहाको उमेर १३ वष�,  सरुखेाकुमारीको उमेर ११ 
वष� र आशाकुमारीको उमेर ७ वष� लेिखएको देिखदँा 
िनजह�को हकमा समेत वादी दाबीबमोिजम ५ भागको 
४ भाग िलखत बदर ह�ने भ�ने बारा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७०।१।२ को फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम 
५ भागको १ भागको िलखत बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल पसु ७ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०६३० र ०७१-CR-
०८११, कत��य �यान, भरत लामा िव. नेपाल सरकार 
र नेपाल सरकार िव. भरत लामासमेत 

जाहेरीमा यी �ितवादी �ान ुलामाले मतृकलाई 
समाती राखेको  भनेको, मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले 
�ान ु लामासमेतको कुटिपटमा सलं�नता रहेको 
भनी लेखाएको र �ितवादीह�को बयानबाट समेत 
मतृकको वारदात�थलमा उपि�थित रहेको देिखएको 
अव�थामा िनजलाई सफाई िदएको िमलेको छैन भनी 
वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन िजिकर िलए पिन 
िनजको संल�नता स�ब�धमा शङ्कारिहत �माणबाट 
पिु� गराउन सकेको छैन । जाहेरी सनेुको आधारमा 
मा� िदएकोले जाहेरीको �यहोरा स�य नै हो भनी भ�न 
सिकँदैन । साथै अ�य मौकामा कागज गन�ले �ान ु
लामाको समेत संल�नतामा मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
भनी लेखाए पिन यी �ितवादीको क�तो संल�नता रहेको 
िथयो वा िनजले के गरी मतृकलाई चोट प�ुयाए भनी 
उ�लेख गन� सकेको देिखदँैन । य�तै वारदात�थलमा 
ह�ने सबैको वारदातमा संल�नता रहेको ह��छ नै भ�न 
सिकँदैन र िवना कुनै आधार �माण �य�तो अनमुान 
गरी कसैलाई दोषी ठहर गन�समेत िम�ने नदिेखने । 

सह�ितवादी तथा �वयम्  यी �ितवादीले 
वारदात�थलमा �ान ु लामासमेत उपि�थत रहेको 
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भनेबाट वारदात�थलमा िनजको उपि�थित रहेको 
देिखए पिन िनजले उपि�थत भई कुनै कसरुज�य 
काय� गरकेो भने ख�ुन नआई ब� झगडा छुट्याउन 
खोजेको भ�ने ख�ुन आएको छ । यसरी यी �ितवादी 
�ान ु लामाको सलं�नता रहेको भ�ने कुरा िनस�देह 
�मािणत ह�न नसकेकोले िनजको कसरुमा संल�नता 
रहेको देिखएकोले सफाइ पाउनपुन� होइन भ�ने 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकँदनै । िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेको नै देिखन आउने ।

मतृकलाई मान� �ितवादीह�ले कुनै �रसइबी 
राखी योजना बनाई तयार भई आएको दिेखदँनै । �य�तै 
लकु� चोरी हानकेो, कुनै घातक हितयार �हार गरकेो 
र मतृकलाई खो�दै गई कुटिपट गरकेो पिन पाइएको 
छैन । य�तो अव�था नदेिखएबाट यी �ितवादीह�मा 
मतृकलाई मान�स�मको पूव��रसइबी तथा मनसाय 
रहेको भ�न िम�दनै । �यसैले �ितवादीह�बाट भएको 
कसरुलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.अनसुारको कत��य �यानको कसरु मा�न निम�ने ।

मतृक रातको समयमा मादक पदाथ� सेवन गरी 
खकुुरीसमेत बोक� आ�नै घरमा आई गालीगलौज गन� 
लागेको र स�झाउदँा पिन नमानेकोले �ितवादीह�ले 
आवेशमा आई �हार गरकेो दिेखएको छ । यसमा 
�ितवादीह�ले लकु� चोरी हानकेो र पूव�तयारी गरी मान� 
आएको पिन देिखदँनै । साथै कुनै घातक हितयारले 
समेत �हार र माछु�  नै भनी मतृकको संवदेनशील अङ्ग 
ताक� ताक� �हार गरकेो पिन पाइएको छैन । मतृककै 
काय� कारणबाट त�काल उठेको �रस तथा आवेशलाई 
�ितवादीह�ले िनय��ण गन� नसक� लात म�ुकाले 
कुटिपट गरकेो र निजक रहेको ढुङ्गासमेत �हार 
गरकेोमा पेटमा ला�न गएको पाइएको छ । यस�कार 
ह�न गएको कसरुलाई उपयु�� कानूनी �यव�थासमेतका 
आधारमा आवेश�े�रत ह�याको कोटीमा नै रा�नपुन� । 

वादी नेपाल सरकारले आ�नै घरमा यी 
�ितवादीह�ले सामूिहक�पमा कुटिपट गरी ह�या 

गरकेो दिेखएको ��ततु वारदातमा �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) न.ंअनसुार नै सजाय 
ह�नपुछ�  भन ेपिन उ� न.ंअनसुार सजाय ह�ने कसरु ठहन� 
आव�यक रहने मनसाय त�व यी �ितवादीमा रहेको भ�ने 
कुनै �माण नेपाल सरकारले पेस गन� सकेको देिखदँनै । 
मतृक आफँै वारदात�थलमा आई �ितवादीह�सगँ िनह� ँ
खो�दा �ितवादीह�ले �हार गरकेो िमिसलबाट दिेखन 
आउने वारदात ह�दँाको प�रि�थितले पिन �ितवादीले 
मान� मनसाय िलई सोअन�ुप तयारीसमेत गरी 
मतृकलाई कुटिपट गरी मारकेो भ�ने पिु� ह�दैँन । तसथ� 
स�ु र पनुरावदेन अदालतबाट �ितवादीह� भरत लामा 
र सिुनल लामाले आवशे��ेरत ह�याको कसरु गरकेो 
भनी िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ न.ंअनसुार सजाय गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न 
नसिकने ।

��ततु वारदात भिवत�य �यानको 
कसरुअ�तग�त पद�छ भनी िलएको �ितवादी भरत 
लामाको पनुरावदेन िजिकरतफ�  हेदा� यी �ितवादीह�ले 
आवेशमा आई  मतृकलाई कुटिपट गरकेो पाइएको छ । 
�यानस�ब�धी महलको ५ न.ंको कानूनी �यव�थानसुार 
भिवत�य ह�नको लािग कुनै काय� सावधानीपूव�क गदा�गद� 
प�रणामको पूव� जानकारी नह�न स�ने प�रि�थितमा 
अक�मात केही भई मािनसलाई लागी मािनस मन� गएको 
अव�था दिेखनपुन�मा ��ततु वारदातमा �य�तो अव�था 
दिेखएको छैन । यसमा अ�य कुनै काम गदा� �ितवादीलाई 
अ��यािशत�पमा ला�न गएको नभई यी �ितवादीसमेतले 
मतृकलाई नै लात म�ुका र ढुङ्गासमेतले �हार गरकेो 
पाइएको छ । आवेशमा आई रातको समयमा र�सीसमेत 
सेवन गरकेो मािनसलाई कुटेको काय�मा कुनै सावधानी 
अपनाएको िथयो होला भ�न सिकँदैन र �यसलाई 
प�रणामको पूव� जानकारी नरहन े अव�था िथयो भनेर 
पिन भ�न िम�दनै । �यसैले �ितवादी भरत लामाको 
पनुरावेदन िजिकरअनसुार ��ततु वारदातलाई भिवत�य 
�यानको कसरु मा�न िम�न ेदिेखन नआउन े। 

�ितवादी सिुनल लामालाई नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरअनसुार �यानस�ब�धी महलको 
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१३(३) नं. अनसुार सजाय ह��छ वा िनजलाई स�ु तथा 
पनुरावेदनको फैसलाअनसुार ऐ.को १४ नं.अनसुार  
सजाय ह��छ ? भ�ने चौथो ��नका स�ब�धमा िवचार 
गदा�, यी मतृक राित र�सी खाई �ितवादीह�को घरमा 
गई झगडा गालीगलौज गरकेो कारणबाट आवेशमा आई 
�ितवादीह� भरत लामा र सिुनल लामाले कुटिपट 
गरकेो कारणबाट म�ृय ु भएको त�यमािथ िववेचना 
भइसकेको छ । सो भएबाट यी �ितवादी सिुनल लामाले 
पिन आवेश�े�रत ह�या गरकेो नै पिु�ट ह�न आएकोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी भरत लामा र �ितवादी सिुनल 
लामालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं.को कसरुमा सोही नं.बमोिजम १० वष� कैद र 
�ितवादी �ान ु लामाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।०५।१० मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१/०४/१७ मा भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी केदार�साद चािलसे, ०६९-CR-०४५५, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. कोमबहादुर गु�ङसमेत

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा इ�कारी रही 
जाहेरवालाह�सगँ आफूह�ले िवदेश पठाई िदन भनी 
रकम िलएको होइन भनी बयान गर ेतापिन पदमिसंह 
थापाले जाहेरवालाह�सगँ रकम िलएको त�यलाई 

�वीकार गरकेो पाइ�छ । जाहेरवाला स�तबहादरु 
खड्का, दीपक शमा�, िटकाराम परुी र सरु�े� अया�लले 
पदम िसंह थापाले आफूह�बाट �पैया ँ िलएको भनी 
बकप� गरेको देिख�छ । उपि�थत �ितवादीह�को 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा गरकेो 
बयान, जाहेरवालाह�को जाहेरी र बकप�समेतबाट 
जाहेरवालाह� स�तबहादरु खड्का, दीपक शमा� , सरु�े� 
अया�ल, िटकाराम परुीबाट िनजह�लाई रोजगारीको 
लािग िवदेश बेि�जयम पठाउने �योजनको लािग भनी 
�ितवादीह� कमल भ�ने कोमबहादरु ग�ुङ, नवराज 
खनाल, राजकुमार ग�ुङ संल�न भई िनजह�को 
िमलेमतोमा जाहेरवालाह�बाट रकम उठाई पदम िसंह 
थापालाई िदएको देिखन आउने । 

�ितवादीह� कमल भ�ने कोमबहादरु ग�ुङ, 
नवराज खनाल र राजकुमार ग�ुङले जाहेरवालाह�बाट 
रकम उठाई पदम िसंह थापालाई िदने काय� गरकेो 
देिखएकोले िनज �ितवादीह�को उि�लिखत काय� 
सोही मलुकु� ऐन, ठगीको ५ नं.बमोिजमको कसरु 
देिखन आयो । तसथ� िनज �ितवादीह�लाई सोही 
नं. आकिष�त मितयारमा सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कानूनस�मत दिेखने । 

�ितवादीह� मैतिसहं तामाङ, दावाकुमार 
लामा (तामाङ), रामबहादरु मो�ान (तामाङ) 
िव�� िकटानी जाहेरी र बकप� नदेिखएको, अ�य 
�ितवादीह�ले यी �ितवादीह�लाई पोल गरी बयान 
गरकेो नदेिखएकोले िनजह�ले जाहेरवालाह�लाई 
ठगी गरकेो �मािणत ह�न नआएकोले िनजह�को 
हकमा अिभयोग दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखने । 

पनुरावेदन अदालतले जाहेरीलाई समथ�न 
गरी बकप� गन� जाहेरवालाह�को िबगोस�म कायम गरी 
अ�य बकप� गन� नआउने जाहेरवालाको जाहेरीलाई 
�माणमा �हण गरकेो दिेखदँैन । जाहेरी िदएकै भरमा 
माग कसरु कायम गन� िम�ने दिेखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार अिभयोग दाबीलाई पिु� 
गन� भरपद� �माण वादी प�ले गजुानु�  पद�छ । तसथ� 
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जाहेरी दरखा�तको भरमा िनज जाहेरवालाह�को 
समेत रकम ठगी भएको भ�ने िम�ने देिखदँैन । तसथ� 
�ितवादी कमल भ�ने कोमबहादरु ग�ुङ, नवराज 
खनाल र राजकुमार ग�ुङलाई ठगीको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको ४ नं. ले �.२,८६,०००।– 
ज�रवाना र जनही १ वष� कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।२।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६९-CR-०६४३, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, िनमबहादुर सा� िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाबाट �ितवादीले रकम िलएको 
त�यमा िववाद देिखदैँन । िमित २०६७।४।२३ को 
�ितवादीले गरी िदएको िलखतको फोटोकपी साथै 
राखी �ितवादीले वैदिेशक रोजगारको लािग अमे�रका 
पठाई िदन भनी पटकपटक गरी �.४,७१,०००।– 
रकम िलई िवदेश नपठाएको र रकम पिन िफता� 
नगरकेो �यहोरा उ�लेख गरी जाहेरवालाको जाहेरी 
परकेो देिख�छ । सो जाहेरी �यहोरालाई पिु� गरी 
जाहेरवालाले �यायािधकरणसम� बकप� गरकेो समेत 
देिख�छ । जाहेरी दरखा�त साचँो िम�दैन । सो साथ 
पेस भएको िमित २०६७।४।२३ को कागज �यहोरा 
र सहीछाप मेर ैहो भनी जाहेरी �यहोरा र िलखतलाई 
�वीकार गरी �ितवादीले �यायािधकरण बयान गरकेो 
देिख�छ । म आफँैले जाहेरवालाको रकम िलई मासेको 
नभई स�दीप ग�ुङकै स�लाहमा िनजको साथी मान 
ग�ुङलाई ब�क र ह��डीमाफ� त भारत पठाएको हो भनी 
�ितवादीले िजिकर िलए तापिन सो कुरालाई पिु� गन� 
िनज �ितवादीले कुनै सा�ी �माण गजुान� सकेको 
देिखदँैन । िमिसल संल�न जाहेरी र सोलाई पिु� गद� 
गरकेो बकप� तथा जाहेरवालाले पेस गरकेो िलखतबाट 

यी �ितवादीले जाहेरवालालाई िवदेश अमे�रका पठाई 
िदन भनी रकम िलई िवदेश नपठाएको र जाहेरवालाको 
िफता� गनु�पन� रकम िफता� पिन गरकेो देिखदँनै । वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० मा इजाजतप� 
निलई कसैले पिन वैदेिशक रोजगारको �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने छैन भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले उि�लिखत 
कानूनी �यव�थािवपरीतको काय� गरकेो देिखएकोले 
िनजलाई कसरुदार ठह�याई भएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला मनािसब दिेखने ।

तसथ� अिभयोगप�मा उ�लेख भएबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० को 
िवपरीतको काय� िनज �ितवादीले गरकेो देिखएकोले 
सोही कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
जाहेरवालालाई िवदशे पठाई नसकेको देिखएकोले 
�.१,५०,०००।– ज�रवाना र १ वष� ६ मिहना 
कैद सजायसमेत ह�ने र जाहेरवालाको बाकँ� िबगो 
�.३,७३,०००।-  र सोको ५० �ितशतले ह�न आउने 
हजा�नासमेत कूल �.५,५९,५००।– �ितवादीबाट 
जाहेरवालाले भराई पाउने ठह�याई वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६८।६।२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-CR-००३२, जबज��ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. खदे� लोिनया

पीिडत �वयम् को बकप� �यहोराबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई करणी गदा� डर, �ास, धाक 
देखाई वा करकाप, अनिुचत �भाव, झ�ुयानमा पारी 
वा जोरजलुमु गरी करणी गरकेो देिखदैँन । पीिडतको 
िजउमा करणी गन� िदन इ�कार गरी �ितकार गदा� 
देिखने �ितकारका सामा�य िच� ज�तोक� कोत�रएको 
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घाउ चोट, कपडा �याितएको अव�था योनाङ्गमा 
देिखने संघष�का िच� आिद रहे भएको भ�ने पीिडतको 
शारी�रक जाचँ �ितवेदनबाट नदेिखएकोले पीिडतको 
म�जरुीबेगर बल �योग गरी करणी भएको अव�था 
देिखदँैन । पीिडत होस ठेगानमा नभएको अव�थामा 
करणी गरकेो भ�ने अिभयोजन प�को दाबी छैन । 
िनज शारी�रक�पमा अश� वा अपाङ्ग भएको भ�ने 
पिन देिखदँैन । पीिडतको उमेर २१ वष� र �ितवादीको 
उमेर ६३ वष� भ�ने देिख�छ । यस िहसाबबाट पीिडत 
जवान र �ितवादी व�ृ अव�थाका �यि� रहे भएकोले 
जबज��ती करणीको वारदात भएको भनी भ�न सिकने 
अव�था र प�रि�थित देिखदैँन । अपहरण गरी वा शरीर 
ब�धक राखी म�जरुी िलएको भ�ने अव�था पिन छैन । 
पीिडत र �ितवादी �याउ िट�न भनी सगैँ जंगलमा गएको 
र साझँ घर फक� आएको देिख�छ । पीिडतले करणी 
गरकेो कुरा िनजको बिहनीलाई भनेको र �यसपिछ बाब ु
आमाले थाहा पाएपिछ मा� जाहेरी परकेो देिखने ।

अतः िववेिचत त�य आधार र �माणह�बाट 
उमेर पगेुको जवान केटीले करणी ह�दँाका बखत 
कुनै �कारको �ितकार गरकेो िमिसल संल�न 
कुनै त�य �माणबाट नदेिखएको यस अव�थामा 
केवल मौिखक�पमा करणी गन� िदन इ�कार गरकेो 
भ�नेस�मको आधारमा मा� �ितवादीले जबज��ती 
करणीको १ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो भ�न िम�ने 
नदेिखदँा यस अदालतबाट िन�सा �दान गदा� िलएका 
आधारसगँ यो इजलास सहमत ह�न सकेन । तसथ� 
�ितवादी खदे� लोिनयालाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०६७।८।१२ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी केदार�साद चािलसे, ०७२-CR-१०२७, लाग ु

औषध (�ाउन सगुर), रमेश �े� िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीको साथबाट २८ �ाम लाग ुऔषध 

बरामद भएको बरामदी मचु�ुका रहेछ । सो मचु�ुका 
िनजको रोहबरमा खडा भई िनजले सहीछापसमेत 
गरकेो देिख�छ । सोही �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी िनज 
�ितवादीले मौकामा बयानमा आफूले ३५ �ाम लाग ु
औषध �ाउन सगुर हेट�डाबाट ख�रद गरी �याएको, 
सोम�ये ४ �ाम �.१०,०००।- मा िव�ण ु थापा 
मगरलाई िब�� गरकेो, ३ �ाम आफूले सेवन गरकेो 
बाकँ� २८ �ाम बरामद भएको भनी बरामदी मचु�ुकाको 
त�यसगँ मेल खाने गरी बयान गरकेो देिखयो । बरामदी 
मचु�ुकाको �यहोरा र �हरी �ितवेदनको �यहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी �हरी नायव िनरी�क रामबहादरु 
थापाले अदालतमा बकप� गरी िदएको अव�था रहेछ । 
बरामद भौितक व�तमुा हेरोइन पाइएको भ�ने के��ीय 
�हरी िविध िव�ान �योगशालाको �ितवेदनबाट 
देिखयो । िनजसगँबाट बरामदी लाग ु औषधको 
प�रमाणलाई समेत �ि�गत गदा� िनजले केवल सेवन 
�योजनका लािग मा� सो प�रमाणको लाग ुऔषध िलई 
राखेको भ�ने िन�कष�मा प�ुन सिकने अव�था नरहने । 

तसथ� उि�लिखत त�य र आधार कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी लाग ु औषधको सेवनकता� मा� 
ह�न् भ�ने पिु� ह�न नआएकोले िनज �ितवादी रमेश 
�े�ले अिभयोग दाबी अन�ुप कसरु गरकेो ठहर गरी 
िनजलाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को  
१४(१) (छ) (२) बमोिजम कैद तथा ज�रवाना गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखन 
आयो । अतः �ितवादी रमेश �े�लाई लाग ु औषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ) (ङ) (च) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१) को (छ) (२)बमोिजम 
१० वष� कैद र �. ७५,०००।- ज�रवानासमेत ह�ने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७२।४।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६९-CI-०८२२, िखचोला 
मेटाई हक कायम गरी अशं चलन चलाई दा.खा. 
नामसारी गराई पाउ,ँ दश�न यादवसमेत िव. दलबहादुर 
यादव 

वादीले आफूले पाउने अंश हकलाई 
कानूनबमोिजम नै अंश म�ुाबाट समेत �थािपत गरी 
स�पि�मा भोग गरेको भ�ने कुरा �वयम्  �ितवादीह�ले 
�वीकार गरी सकेपिछ �यसमा िखचोला मेटाई चलन 
चलाई आ�नो नाउमँा दा.खा. नामसारी गन� वादीले 
पाउने होइन भनी सारवान कानूनले िनधा�रण गरकेो 
अंश हक ज�तो नैसिग�क िवषयमा काय�िविध कानूनको 
आधार देखाएर �ितवादीह�ले �ितवाद गन� कानूनत: 
िम�ने देिखन नआउने । 

वादी अिंशयार रहेको भ�ने कुरा �वयम्  
�ितवादीह�ले �वीकार ग�रसकेको र अदालतबाट 
पिन वादीले अंश पाउने भनी फैसला भई �यो फैसला 
अि�तम भई बसेको छ । बिुझएका सा�ी च�ुहाई 
ह�रजनले अदालतमा गरकेो बकप� र �ितवादीह�को 
�वीकारो��समेतबाट वादीले २ भागको १ भाग अशं 
जोतभोग गरी आएका छन भनी वादी दाबीलाई प�ुट्याई ं 
गरकेो अव�था छ । यसरी वादीले आफूले पाउने 
आ�नो अशंहकमा अ�को िखचोला मेटाई आ�नो हक 
कायम गराउन स�ने नै ह�दँा �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।

अत: उि�लिखत त�यको िव�ेषण र 
�माणसमेतको आधारमा वादीले आ�नो अंशहकमा 
अ�को िखचोला मेटाई आ�नो हक कायम गराउन 
स�ने नै ह�दँा यी वादी �ितवादीह�बीच म�ुा परी 
अि�तम भई बसेको अशं म�ुामा पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत चल अचल स�पि�म�ये दता� 
�े�ता िभडेको स�पि�बाट वादीलाई २ भागको १ 

भाग स�पि�मा हक कायम गराई िखचोला मेटाई चलन 
चलाई दा.खा. नामसारीसमेत गराई पाउने ठह�याई 
स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०६८।२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१५२४, न�कली शैि�क 
�माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो, राजे�� पासवान 
िव. नेपाल सरकार 

िनज राजे�� पासवानले नेपाल  �हरीमा 
सेवा �वेश गदा� पेस ग�रएको भिनएको �माण प� 
बार े ब�ुदा अदालतसम�को बयानमा इ�कार रहे 
तापिन अनसु�धानका �ममा भने घर प�रवारको 
कमी कमजोरीबाट फेला परकेो हो जानीजानी हैन 
भनी बयान गरकेो पाइ�छ । िववादको िमिसल सलं�न 
एस.एल.सी.परी�ाको ०२१८६ ‘O’    को माक� िसटको 
फोटोकपीमा समेत िनजकै नाम उ�लेख भइरहेको 
अव�था छ । �यि�गत िववरणमा समेत िनजले 
एस.एल.सी. पास भनी उ�लेख गरी रहेको अव�थामा 
सो �माणप� िनजको �यि�गत फाइलमा अ�य अ� 
कसैले राखी िदएका ह�न् �यसमा मेरो केही �वाथ� िथएन 
भ�ने िजिकर िलएको कुरालाई िव�वासयो�य मा�न 
नसिकने ।

कम�चारी िसटरोल �यि�गत िववरण आफँैले 
भरी बझुाउने, सोको एक�ितसगँ साथमा �मािणत 
गरी रा�न सिकने र �यसमा उि�लिखत �यहोरा 
िववरणबार ेअ�यथा भए सो फरक पा�रएको �यहोराबार े
प�ुट्याईसिहतको �माण पेस नगरसे�म अ�यथा मा�न 
सिकने ह�दँैन । िनजको द�तखत र ह�ता�रसिहतको 
�हरीको िसटरोलमा समेत यो�यताको महलमा 
एस.एल.सी. पास भनी उ�लेख भएको अव�था र 
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प�रि�थितबाट यी �ा�त अिभलेख िववरणबार े िनज 
अनिभ� िथए भ�ने मा�न सिकने अव�था नदेिखने । 

िमिसल सलं�न िनजको वैयि�क नोकरी 
िववरण �हरी �धान काया�लयले उपल�ध गराएको 
डोिसयर फाईल नै िनज �.ना.िन. राजे�� पासवानको 
अिभलेख फाइल भएको ह�दँा उ� फाइलसाथ संल�न 
शैि�क यो�यता एस.एल.सी.को �माणप�बाहेक िनजले 
अ�य कुनै पिन शैि�क यो�यताको �माणप�ह� पेस 
गरकेो नदेिखएको र िनज २०४६।०३।१५ मा �हरी 
जवान पदमा भना� ह�दँा भरकेो िसटरोलको यो�यताको 
महलमा एस.एल.सी. भनी उ�लेख गरकेो ह�दँा िनजको 
�यि�गत फाईलमा संल�न उ�त न�कली �माण-प� 
िनजले २०४६ सालमा नै पेस गरकेो �प�ट ह�न आएको 
देिखनाले उ� कसरुमा सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन,२०१७ नै आकिष�त ह�ने भई सोही ऐनको दफा १२ 
बमोिजमको कसरु ठहरकेोले िनज �ितवादी राजे�� 
पासवानलाई ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ र २९ (२) बमोिजम �.५००।– (पाचँ सय) 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०७१।११।१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: नगे�� केशरी पोखरले
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७३ साल पसु १२ गते रोज ३  शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CR-०७३९, ०६९-
CR-०७६५ र ०७०-RC-००३८, कत��य �यान, 
ितलबहादुर बुढाथोक�समेत िव. नेपाल सरकार, 
हक� बहादुर बुढाथोक�समेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार िव. अिजत दवेान

हामीलाई झ�ुा अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदलाई पाउ ँभ�नेसमेत �यहोराको �ितवादीह� 

िड�ली सेिलङ र ितलबहादरु बढुाथोक�को पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा� , िनजह�ले 
अदालतमा बयान गदा�  िमित २०६६।५।१९ गते उ� 
वारदातको समयमा वारदात�थलमा नरहेको भनी एकै 
िमलान �यहोरा लेखाएको भए पिन सोको त�यय�ु 
�माण पेस गरी पिु� गन� सकेको पाइदैँन । �ितवादी 
ितल बहादरु मौकामा मतृकलाई बोलाउन गएको र 
िड�ली सेिलङ्गले मतृकको कपालमा समाएको र 
सबै �ितवादीह� िमली मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
भनी सह-अिभय�ु हक� बहादरु बढुाथोक�समेतले पोली 
गरकेो मौकाको बयान र अ�य ��य�दश� तथा मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�समेतको मौकाको कागजसमेतले 
िनज �ितवादीह�को घटना�थलमा उपि�थित रहेको 
त�यको पिु�स�म गरकेो पाइ�छ । मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो वा सो गन� सहयोग गरकेो भ�ने पिु� ह�नसकेको 
भने दिेखदैँन । यस अव�थामा �ितवादीह�को 
अदालतको इ�कारी बयानलाई व�तगुत�पमा पिु� ह�ने 
�माण िमिसल संल�न कागजबाट देिखन नआएकोले 
�ितवादीह� िड�ली सेिलङ्ग र ितल बहादरुसमेतको 
कुटिपटकै कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको दिेखन आई 
िनज �ितवादीह�ले अिभयोगप� माग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो भनी अिभयोग दाबीबमोिजम िनज 
�ितवादीह�समेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, इलामले गरकेो फैसलामा सो 
हदस�म सहमत ह�न सिकएन । यस अव�थामा 
�ितवादीह�को उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३)नं. बमोिजम ठहरकेाले पनुरावेदन 
अदालत, इलामको उ� फैसला सो हदस�म उ�टी 
भई िनज �ितवादीह�लाई ऐ.ऐनको �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं.बमोिजम जनही २(दईु) वष� ६(छ) 
मिहना कैद ह�ने । 

�ितवादी अिजत दवेानको मौकाको बयानमा 
समेत �ितवादी रगंलाल बढुाथोक�ले समेत कुटिपट 
गरकेो भनी स.ज.७ मा लेखाएको देिखन आएकोमा 
�ितवादीम�येका हक�  बहादरुले गरकेो सािबती 
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बयानअन�ुपकै मतृकको शरीरका घाउचोटह� 
देिखएको अव�थामा �ितवादीह�को अदालतको 
इ�कारी बयानलाई व�तगुत �पमा पिु� ह�ने �माण 
िमिसल संल�न कागजबाट देिखन नआएकोले 
�ितवादीह�म�येका हक� बहादरु बढुाथोक�को मौकाको 
बयानमा सबै �ितवादीह� भई कुटिपट गरकेो भ�ने कुरा 
र जाहेरवालीको जाहेरी दरखा�त तथा अनसु�धानको 
�ममा भएको िनजको बयानसमेतबाट �ितवादीह�को 
कुटिपटको कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको व�तगुत 
�पबाट दिेखन आएको ह�दँा �ितवादीम�येका हक� बहादरु 
बढुाथोक�, रगंलाल बढुाथोक�, बल बहादरु सेिलङ्ग, 
अिजत देवान, िड�ली सेिलङ्ग तथा ितलबहादरु 
बढुाथोक�समेत भई मतृकलाई बोलाई कुटिपट गरकेो 
कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको देिखन आई िनज 
�ितवादीह�ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी हक�  
बहादरु बढुाथोक� र रगंलाल बढुाथोक�स�मलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

��य�दश� तथा मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�समेतको मौकाको कागजसमेतले िनज 
�ितवादीह� वारदात�थलमा उपि�थत रहेको 
स�म पिु� भएको दिेख�छ । यी �ितवादीह� 
बलबहादरु सेिलङ्ग र अिजत दवेान वारदात�थलमा 
उपि�थतस�म देिखएको, मतृकलाई कुटिपट गरकेो वा 
सहयोग गरकेो भ�ने पिु� ह�नसकेको नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजमको कसरु 
ठह�याई ऐ. ऐनको �यानस�ब�धी महलको १३(३)
बमोिजमको सजाय गरकेो फैसलामा सहमत ह�न स�ने 
देिखएन । यस अव�थामा �ितवादीह�को उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम ठहरकेाले पनुरावेदन अदालत, इलामको उ� 
फैसला सो हदस�म उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई  
ऐ. ऐनको �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 

जनही २(दईु) वष� ६(छ) मिहना कैद ह�ने ।
मािथ िववेिचत त�य, �माण, कानून एवम् 

िमिसल संल�न कागजातह�बाट �ितवादीह� 
हक� बहादरु बढुाथोक� र रगंलाल बढुाथोक�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६९।८।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । ितलबहादरु बढुाथोक� र 
िड�ली सेिलङको हकमा पनुरावेदन अदालत, इलामले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएको फैसला केही उ�टी भई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) बमोिजम 
जनही २ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीह� ितलबहादरु बढुाथोक�, िड�ली सेिलङ्ग, 
रगंलाल बढुाथोक� र हक� बहादरु बढुाथोक�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । �य�तै, �ितवादीह� 
िड�ली सेिलङ्ग र अिजत दवेानका हकमा पनुरावेदन 
नपरी साधकमा दता� रहेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६९।८।१९ को फैसला केही उ�टी 
भई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३)
बमोिजम जनही २ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवमला पौडेल
क��यटुर अपरटेर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CI-१०४९, अंश 
दता�, कृ�ण बहादुर �े� िव. कलावती देवी

स�ु महो�री िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले सदर गरी 
इ�साफ गरकेो र पनुरावेदकलाई प�नी कलावितको 
काजि�या कम� गन� लगाउन ु भनी िनद�शनसमेत िदई 
फैसला भएको अव�था छ । स�ु अदालतले गरकेो 
फैसलाउपर पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदन सनुी 
फैसला गदा� जनु फैसलाउपर पनुरावेदन सनेुको छ 
सो फैसला र पनुरावेदनको फैसलामा मेल नखाई सो 
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फैसलामा असर पन� गयो वा पूण� वा आंिशक उ�टी 
ह�न गयो भने मा� ताि�वक िभ�नता पन� गएको मिनने 
ह��छ । केबल पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदकलाई 
प�नी कलावितको काजि�या कम� गन� लगाउन ुभनी 
िनद�शन िददैँमा स�ु महो�री िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको फैसलामा ताि�वक िभ�नता दिेखएको 
भनी मा�न निम�ने ।

��ततु म�ुाको मूल िववादको िवषय भनेको 
अंश पाउने वा नपाउने हो । अशं पाउने गरी िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको र सोलाई पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट सदर गरकेो अव�था ह�दँा 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालतको फैसला 
एउटै देिखयो । िज�ला अदालतको फैसला केही वा 
पूर ैउ�टी भएको अव�था नै नभएकोमा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) ले पनुरावेदन ला�ने 
प�रक�पना गरकेो छैन । िज�ला अदालतको फैसलामा 
उ�लेख नभएको िमित २०६५।१२।२५ मा म�ृय ुभएक� 
वादीको हकमा ि�याकम� गराइिदन ु भनी पनुरावेदन 
अदालतको आ�नो फैसलामा उ�लेख गरकेो 
आधारमा मूल अंशको िववादमा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला पनुरावेदन अदालतबाट सदर ग�ररहेको 
अव�थामा पनुरावेदन ला�छ भ�न ुकानूनस�मत नह�ने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य, कानून र 
आधारसमेतबाट स�ु महो�री िज�ला अदालतको 
िमित २०६३।२।२० को फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६६।२।५ 
को फैसला �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ग) बमोिजम ताि�वक अ�तर पन� नदिेखएको ह�दँा 
पनुरावेदनको रोहमा दता� भएको ��ततु पनुरावेदन प� 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६७-CR-५६७, 

जालसाजी, राम नारायण था�समेत िव. िमना कठ�रया 
था�समेत

िमित २०६४।९।१२ मा वादीह�ले हालैको 
बकसप� िलखतको न�कल सारी थाहा पाई मलुकु� 
ऐन, क�त� कागजको १८ नं. को हद�यादिभ� िफराद 
िलई अदालत �वेश गरकेो त�य िफराद लेखबाट 
देिख�छ । सो थाहा पाएको िमितले ६ मिहनािभ� दायर 
गरकेो िफराददाबीलाई क�त� कागजको १८ नं. को 
हद�याद िभ�कै मा�न ुपन� ह��छ । वादीह�  �ितवादी 
रामनारायण था�को �ीमती छोरा छोरी नाताका 
�यि� भएकोमा िववाद छैन । िनजह�बीच अंशब�डा 
भएको अव�थासमेत छैन । �ितवादी रामनारायणका 
नाउमँा दता� �े�ता कायम रहेका स�पितमा वादीह� 
एकासगोलका अंिशयारह�को समेत हक प�ुने 
स�पित भएको कुरामा वादी �ितवादीह�बीच मखु 
िमलेको अव�था  ह�दँा र �ितवादी राम नारायणले घर 
�यवहार चलाउन िब�� �यवहार गरकेो अव�था नभई 
�रजगणुबापत आ�नी बिहनी बस�ती था�लाई हालैको 
बकसप� िलखत पा�रत गरी िदने िलने गरी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले गरकेो काय� घर �यवहार गन� गरकेो 
हो भ�न िम�ने नदिेखई �य�तो काय�ले वादीह�को 
स�पितको अिधकारमा ��य� असर परकेो दिेख�छ । 
सो काय�लाई क�त� कागजको ३ नं. को “लेिखएबाहेक 
अका�को हक मेट्ने, हद�याद तारखे जाने वा कुनै 
तरहसगँ नो�सान पान� इ�यािद जनुसकैु मतलबले होस 
नगर ेनभएको झ�ुा कुरा गर ेभएको हो भनी वा िमित 
अङ्क वा �यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागज 
बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत जालसाजी गरकेो 
ठहछ�  ।” भ�ने �ावधानअनसुार जालसाजपूण� मा�नपुन� ।

मलुकु� ऐन, दानबकसको १ न�बरमा आ�नो 
हक प�ुने स�पि� दान वा बकस गरी िदन ह��छ । 
सोबमोिजम दान वा बकस गरी िददँा हकवालालाई 
बकस भनी र अ�लाई दान वा बकस जनु �यहोराले 
िदए पिन ह��छ । आ�नो खसु गन� पाउनेबाहेक अ�मा 
अंिशयार र हक प�ुनेह�को म�जरुीको िलखत निलई 
वा सा�ी नराखी दान बकस ग�रिदन ह�दँैन भ�ने कानूनी 
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�यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
आफूखशु गन� पाउनेबाहेक अ� स�पि� अंिशयारको 
र हक प�ुनेह�को म�जरुी िलएर मा� दान वा बकस 
गन� पाउछँ । अंिशयार र हक प�ुनेलाई सा�ी नराखी 
वा म�जरुीको िलखत निलई दान वा बकस ग�रिदन 
पाउदँैन अथवा आफूमा नभएको हक ह�ता�तरण गन� 
स�ैन । 

��ततु म�ुामा िववादको िलखत पा�रत 
ह�दँाको अव�थामा वादीह� सखुरानी, िमना, महारानी, 
वैजनाथ, गमोतरी र �ितवादी रामनारायण गरी ज�मा 
६ जना अिंशयार कायम देिखदँा िलखत पा�रत ह�दँा 
नज�मेक� हेमकलाको १ भागबाहेक गरी ६ भागको 
५ भाग मा� िलखत जालसाज भई िनि��य ह�ने 
देिखएकोले स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
२०६६/३/२ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर : सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-१०४२, अशं, 
तुलसी यादव िव. कैची अिहरनी

��ततु म�ुा अंश म�ुा रहेको र मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको ३२ नं.ले अशं म�ुामा वादीले तारखे 
गजुार ेपिन म�ुा िडसिमस नगरी ठहरबेमोिजम फैसला 
गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको छ । अंश म�ुा िफता� िलने 
िविभ�न कारण ह�न स�छ । िमलाप� गन� िहसाबले पिन 
म�ुा िफता� िलएको ह�न स�छ । मूल कुरा अंश पायो 
वा पाएन भ�ने िम�दनै । िनजह�ले अशं पाएको भ�ने 
कतैबाट पिन नदेिखदँा िनजह�लाई अंशबाट बि�चत 
गन� निम�ने ह�दँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । तसथ� पनुरावेदन अदालतबाट 
०६७-DP-००५१ को अंश नामसारी म�ुामा ८ 
अंिशयारम�ये ७ अंिशयार एकासगोलको कायम ह�ने 

ठह�याई अशंको िनधा�रण गरी फैसला गरकेो र सोही 
म�ुामा उ�लेख भएको स�पि�बाट ७ भागको आ�ना 
िपताह�को अंश भागमा पन� आउने स�पि�बाट 
वादीह�ले हरदवेको भागमा पन� स�पि�मा २ भाग 
गरी १/१ भाग स�पि� वादी तलुसी र राजे�� तथा 
टासेँको अशं भागमा पन� स�पि�मा ३ भाग गरी 
आमा कौिश�याको १ भाग स�पि� परसारी १/१ 
भाग स�पि� वादी मरुाली र जगदीशले �ितवादीबाट 
अंश पाउने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत त�य, �माण र 
आधारह�समेतबाट ५ अंिशयार कायम गरी वादीह�ले 
हरदेवको भागमा पन� स�पि�बाट २ भाग गरी १/१ भाग 
स�पि� तलुसी र राजे�� तथा टासेँको अशं भागमा पन� 
स�पि�मा ३ भाग गरी आमा कौिश�याको स�पि� 
पर सारी १/१ भाग स�पि� वादी मरुाली र जगदीशले 
�ितवादीबाट अंश पाउने ठह�याई स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६६।१०।५ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई ७ अंिशयार कायम गरी 
आ�ना िपता हरदवेको भागमा पन� आउने स�पि�बाट 
२ भाग गरी १/१ भाग स�पि� वादी तलुसी र राजे�� 
तथा टासेँको अशं भागमा पन� स�पि�मा ३ भाग गरी 
आमा कौिश�याको १ भाग स�पि� पर सारी १/१ भाग 
स�पि�बाट मरुाली र जगदीशले �ितवादीबाट अंश 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको 
िमित २०६८।२।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल मंिसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

मा.�या.�ी केदार�साद चािलले र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-WO-०५९२, उ��ेषण, 
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िनरजकुमार यादव िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान िडनको 
काया�लयसमेत

यस  अदालतबाट  जारी  भएको  अ�त�रम 
आदेश काया��वयन भई �रट िनवेदक िवप�ी कलेजमा 
एमिबिबएस तहमा भना� भई िनयिमत�पमा अ�ययन 
ग�ररहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ तथा 
िमिसल संल�न अ�य कागजातह�बाट दिेखएको 
ह�दँा िनवेदकतफ� का िव�ान्  अिधव�ाको बहसका 
�ममा �य� गनु�  भएज�तो अब िनयिमत अ�ययन 
ग�ररहेका िव�ाथ�ह�को हकिहत �ितकूलका काय� 
िवप�ीह�बाट ह�नस�ने अव�थासमेत िव�मान 
नभएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ु पन� अव�था दिेखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-WO-०५९३,  उ��ेषण, 

िववेश कोज ु िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान िडनको 
काया�लयसमेत

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-WO-०५८९, उ��ेषण, 
केशवलाल खोसी िव. मनकामना िवकास ब�क िलिमटेड 

ब�कबाट कजा�  कारोबार गरपेिछ सत� 
स�झौताबमोिजमको �याज तथा िक�ता बझुाउन ुपन� 
दािय�व ऋिणको ह��छ । यसरी आ�नो दािय�व पूरा 
नगन� ऋिणको िधतो सरु�णमा रहेको अचल स�पि� 
िललाम िब�� गरी ब�कले सावँा �याज असलुउपर 
गन� िम�ने नै देिखयो । यसरी कानूनले तोकेको 
काय�िविधको अवल�बन गरी अिधकार�ा� अिधकारीले 

कानूनबमोिजम गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

िनवेदन दता� भइसकेपिछ ियनै िनवेदकले 
यही िववािदत िललाम कारबाहीसमेत बदर ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०७२।६।२४ मा लिलतपरु िज�ला 
अदालतमा िफराद दायर गरी कारबाहीय�ु अव�थामा 
रहेको भ�ने देिखयो । यसरी कानूनबमोिजम िनण�य 
गन� बाकँ� नै रहेको अव�थामा �रट िनवेदनबमोिजम 
आदशे जारी गन� िम�ने देिखदँैन । साथै यही िववािदत 
िललाम बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदकका प�नी जय�ती 
खोसीसमेतले दता� गरकेो िललाम बदर म�ुासमेत 
दाबी नप�ुने ठहरी स�ु लिललतपरु िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भएको छ । सो 
फैसलाउपर म�ुा दोहो�याई पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा 
आज यसै इजलासबाट िन�सा �दान गन� िमलेन भनी 
आदशे भएको छ । य�तो अव�थामा ��ततु �रट 
िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
िव�मान नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िज�ला अदालतमा दायर रहेको म�ुाबाट �माण बझुी 
कानूनबमोिजम िववादको िवषयमा िनण�य ह�ने नै ह�दँा 
�रट िनवेदन �े�बाट अदालतको िवचाराधीन िवषयलाई 
अनकूुल वा �ितकूल असर पन� गरी �रट �े�बाट िनण�य 
गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०७३०, कत��य 
�यान, धनबहादुर भुजेल िव. नेपाल सरकार 

घटना�थल छेउमा काम गन�, �ितवादीह�सगँ 
िचनजान रहेको, जाहेरी र अिभयोगप�मा उ�लेख गरकेो 
ठेगानालाई अ�यथा नभनी �वीकार ग�ररहेको र सह 
अिभय�ु अजु�न बलामीले �ितवादी गामा भजेुलसमेत 
५ जना भई संजय शाहीलाई तह लगाउनपुछ�  भ�ने 
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स�लाह गरी िनजलाई गोदाममा रहेको मास ु पे�ने 
मेिसनको टाउकोले मैले टाउकोमा हाने,ँ ितखे राईले 
फलामको ड�डीले हा�यो, िवनोद भ�ने गामा भजुेलले 
ईटले र ला�ीले हा�यो भनी  घटनामा िनजको भूिमका 
उ�लेख गरी पोल गरकेो ि�थितमा िवनोद भ�ने गोमा 
भजेुल म होइन भ�ने �ितवादीको भनाई िव�ासलायक 
देिखन नआउने ।

अतः पनुरावेदक �ितवादी धनबहादरु 
भजेुललाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. 
१३(३) नं.बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१०।२ मा 
भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।९।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर : याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०९१७, कत��य 
�यान, िनरराज दनुवार राई िव. नेपाल सरकार 

मतृकक� �ीमती �ितवादी िक सहोदर छोरी 
पाव�ती थापाले �ितवादी आ�नो  बाब ुनाताको भएको 
कारणले पिन अ�यथा �यहोराको बकप� गरपेिन 
उ� बकप� िमिसलको व�तिु�थितसगँ असङ्गत 
देिखएकोले उ� बकप� एकातफ�  िव�ासनीय देिखदँैन 
भने अक�तफ�  मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएको र 
सो आफूले गरकेो भनी �ितवादी �वयम्  मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती भई जाहेरी, 
लास जाचँ �कृित मचु�ुकालाई �ितवादीको मौकाको 
सािबतीले समथ�न र पिु� गरकेो ह�दँा उ� कत��य यीनै 
�ितवादीबाट नै ह�न गएको भ�ने पिु� ह�न आउछँ । 
�यसरी नै �ितवादीले घटनामा आफू संल�न िथइन 
भनी कसरुलाई इ�कार गरी अदालतमा बयान गरकेो 
देिखए तापिन मतृक कोठामा ए�लै रहेको र �ीमती 

माइत गएको अव�था ह�दँा यी �ितवादीले �वाइलँाई 
दशैमँा न�याउन ु भनी �ितवादी बावलेु भनेको भनी 
छोरीले बताएको अव�थालाई पिु� गद�छ । घटनामा 
�ितवादीले �योग गरकेो भनी मौकाको बयानमा उ�लेख 
गरकेो िवयरका सीसी, �टोभ, च�कु घटना�थलबाट 
दशीको �पमा बरामद भएको ��य�, व�तगुत एवम् 
प�रि�थितज�य �माणसमेतले आरोिपत कसरु ियनै 
�ितवादीले गरकेो भ�ने पिु� ह�न आउने ।

तसथ�, स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
�ितवादी काल ु�ताप भ�ने िनरराज दनवुार राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।१०।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर : याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०५३१ र ०७२-RC-
००८०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. लालमन 
घत� र नेपाल सरकार िव. सेतबहादुर पुन

�ितवादी सेतबहादरु पनु आफूले M-16 
राईफलबाट मतृक टेकबहादरु बढुालाई �हार गरी 
मारकेो भनी अदालतमा नै भएको सािबतीलाई बरामद 
खोका M-16 राइफलको नै हो भनी िविधिव�ान 
�योगशालाबाट भएको परी�ण �ितवेदनलगायत 
जाहेरवाला अदालतमा उपि�थत भई गरेको िकटानी 
बकप�समेतले समथ�न गरकेो देिखदँा �ितवादी 
सेतबहादरु पनुकै गोली �हारबाट मतृक टेकबहादरु 
घत�को म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी लालमन घत�सगँ हितयार पिन 
रहेको, िनजले हितयार पिन �योग नगरकेो र िनजको 
साथमा रहेको भिनएको खकुुरीसमेत वारदातमा 
�योग नभई यी �ितवादी केवल गोली �हार गन� अक� 
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�ितवादी सेतबहादरु पनुले गोली �हार गदा� सगँसाथमा 
रहेको अव�थास�म देिखन आए पिन िनजले मतृकलाई 
मान�मा ��य� कुनै कत��य गरकेो नदेिखदँा वारदातको 
समयमा िनज घटना�थलमा उपि�थतस�म रहेको 
अव�थामा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(१) नं.बमोिजम दश वष� कैद गन� गरकेो 
स�ु रो�पा िज�ला अदालतको फैसलालाई केही 
उ�टी गरी ऐ. को १७(३) नं.बमोिजम तीन वष� कैद गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, दाङ तलुसीपरुको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत बुदँा �माणबाट �ितवादी 
लालमन घत� वारदात�थलमा उपि�थतस�म रहेको 
सह-�ितवादी सेते भ�ने सेतबहादरु पनुले मतृकलाई 
गोली हा�दा हे�ररही रो�ने �यासस�म गरकेो नदिेखदँा 
िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १७(१) बमोिजम 
१० वष� कैद गन� गरी स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी गरी ऐ. को १७(३) बमोिजम 
३ वष� कैद गन� गरी र �ितवादी सेते भ�ने सेतबहादरुले 
आरोिपत कसरु गरकेो �मािणत ह�दँा �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी साधक जाहेर गरकेो स�ुको फैसलालाई 
सदर गरी साधक जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
दाङको ०६९।३।४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर : याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-WO-०८२८, उ��ेषण / परमादशे, 
च���साद गनगाईसमेत िव. दवेे��बहादुर ब�नेतसमेत 

िनवेदक ऋणीले ऋण िलदँा िक.नं. २ र ३ को 
०-१०-४-५ ज�गा िधतो राखेको र ऋणको सावँा �याज 

नितर ेिधतो जमानत राखेको जेथाबाट असलुउपर गन� 
म�जरु गरी ऋण िलएको देिख�छ । िलएको ऋणको 
�यहोनु�  पन� दािय�व िनज ऋणी साझा सहकारी सं�थाले 
न�यहोर े पिछ अथा�त् ऋणको सावँा �याज ब�कलाई 
नबझुाए पिछ ऋण �वाह गन� ब�कले िदएको ऋण असलु 
गरी िलन िधतो जमानतमा रािखएको जेथाबाट नै ऋण 
असलुी गन� स�ने ।

ऋणी सं�थासगँ बैकले पटकपटक गरकेो 
प�ाचारसमेतलाई बेवा�ता गद� िनजले आ�नो दािय�व 
पूरा नगरी ब�कको स�पक� मा नै नआएपिछ िवप�ी ब�कले 
ऋणको सावँा �याजको रकम बझुाउन कानूनबमोिजम 
िविभ�न िमितमा प�ाचार गद� िमित २०५५।७।२६ मा 
राि��य�तरको पि�का नेपाल समाचारप� दैिनकमा 
िनज ऋणीलाई कजा� बझुाउन �याउन ुभनी ३५ िदने 
साव�जिनक सूचना गरकेो कुरामा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत िललाम भएको भ�ने िनवेदकह�को 
भनाईमा कुनै स�यता देिखदँैन । यित मा� होइन, 
साव�जिनक सूचना �कािशत भएपिछ ब�कको प� 
सिहत उ� सूचना स�ंथाका उपा�य�समेतले बझुी 
सो �यादिभ� ऋणको सावँा �याज नबझुाई बसेको 
देिख�छ । उ� राि��य पि�कामा िललाम िब��को 
सूचना �कािशत भएप�ात् सो तोिकएको िमितमा 
कसैको पिन डाकँा िललाम नपरपेिछ ब�कले मू�याङ्कन 
गरबेमोिजमको मू�य �.१२,००,०००।- मा उ� 
िधतो राखेको जेथा ब�क आफँैले सकार ग�रिलएको 
देिख�छ । सोप�ात् ब�कबाट िनवेदक सं�थालाई उ� 
१२,००,०००।- ब�कलाई बझुाई उि�लिखत ज�गा 
फुकुवा गरी सं�थाकै नाममा लैजान र बाकँ� सावँा 
�याज �.२४,४६,२६१।- समेत बझुाई आव�यक 
सहयोग गनु�ह�न भनी िनवेदक सं�थालाई प�ाचार 
गरकेोमा सो प� बझुी सं�था ब�कमा स�पक�  गन� आएको 
समेत नदिेखने । 

िललामस�ब�धी कारबाहीको साव�जिनक 
सूचना पि�कामा �कािशत गरी डाकँ िललाम 
बढाबढ�ारा डाकँ बो�ने �िनल स�लायस�लाई 
िललाम गरकेो त�यलाई अ�यथा भ�ने अव�था पिन 
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देिखदँैन । �यसमा पिन य�तो िललामको डाकँ नेपाली 
नाग�रक जो जसले पिन बोली िलन स�ने ह�दँा ��यथ� 
�िनल स�लायस�का �ो. देवे��बहादरु ब�नेतले 
सबैभ�दा बढी डाकँ बोली िललाम ज�गा �वीकारकेोलाई 
गैरकानूनी भ�न पिन नह�ने ।

पिहले आफूले ब�कमा िधतो जमानी िददँा 
कित मू�य कायम गरी जेथा िदएको हो सो मू�यभ�दा 
कम मू�याङ्कन भएको भ�ने अव�था छैन । 
जहासँ�म चलनच�तीको वा रिज��ेशन �योजनको 
लािग तोिकएको �यूनतम् मू�यभ�दा कम भयो भ�ने 
िजिकर िलएको छ �यसतफ�  हेदा� मू�याङ्कनको 
आधारमा मा� िललाम गनु�पन� भ�ने ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०५८ तथा ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ 
मा �यव�था गरकेो देिखदँनै । �यसमा पिन िविभ�न 
िमितमा साव�जिनक�पमा राि��य �तरको दिैनक 
पि�कामा बोलप� आ�ान बढाबढ गरी िललाम ग�रएको 
अव�थामा �य�तो �यूनतम् मू�य कायम ग�रएको 
अङ्कको �भावकारी भूिमका पिन रहदैँन । तसथ� िधतो 
रािखएको जेथा ज�गाको कम मू�याङ्कन भएको भ�ने 
नह�दँा अ�यायपूण� र गैरकानूनी ढंगले मू�याङ्कन गरी 
िललाम भएको भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�ने अव�था 
नरहने ।

साथै िनवेदकह�ले साधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त िललाम बदरको �ि�यासमेत अपनाएको 
देिखदँैन । यी िनवेदकह� िललाम बदरको लािग 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा उजरु िलई जान स�ने 
र सो अदालतबाटै �माणको मू�याङ्कन गरी िववादको 
िन�पण ह�ने वैकि�पक उपचारको माग� ह�दँाह�दँ ै
असाधारण अिधकार�े�बाट बो�न िम�ने पिन ह�दँैन । 
साधारण अिधकार�े�बाट िववाद समाधान गन� सिकने 
वैकि�पक उपचारको िव�मानता भएस�म अदालतले 
असाधारण अिधकार�े�को मा�यमबाट ह�त�ेप गन� 
िम�ने पिन नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट 
यी �रट िनवेदक साझा सं�था िलिमटेडले िक.नं. २ र ३ 

को �मशः ०-६-० र ०-४-५ का ज�गाह� िधतो िदई 
िविभ�न िमितमा कृिष िवकास ब�क शाखा काया�लय, 
रगेंली, मोरङबाट िविभ�न िशष�कमा ऋण िलएपिछ 
भाखाको अविधभर स�पक� मा नै नआई कुनै खोजखबर 
नगरी सावँा �याज ितन� नगएको अव�थामा ब�कले 
िलएको ऋण बझुाउन �याउन पटक-पटक प�ाचार 
गदा�समेत बेवा�ता गरकेोले कानूनी �ि�या प�ुयाई 
राि��य �तरका पि�कामा ऋण बझुाउन आउने भ�ने 
सूचना �कािशत गदा�समेत ऋणी साझा सहकारी सं�था 
िलिमटेडका यी िनवेदकह�समेतले कुनै खोजखबर 
र चासो नदखेाई बसेपिछ िमित २०५५।७।२६ 
गते नेपाल समाचारप� दैिनकमा ३५ िदने सूचना 
�कािशत भएकोमा पनुः िमित २०५९।५।१४ मा 
िहमालय टाइ�स दैिनकमा िधतो िललाम ह�ने िमित 
२०५९।३।३० भनी साव�जिनक सूचना �कािशत 
गरकेो देिख�छ । सो िमितमा कसैको डाकँ बढाबढको 
बोलप� नपरकेो ह�दँा मू�याङ्कनबमोिजम ब�कले 
सकार गरकेो र िनवेदकलाई पनुः ६ मिहनािभ� 
ब�कले सकार गरकेो मू�य रकम बझुाउन आ�वान गरी 
प�ाचार गरकेो दिेख�छ । सो सूचनाको समयाविधमा 
समेत ब�कको ऋणको सावँा ितन� बझुाउनेतफ�  रितभर 
चासो निदई यी िनवेदकह� बसेबाट ब�कले गैरब�िकङ 
स�पि�को �पमा सात वष�प�ात् िमित २०६६।८।१७ 
मा नेपाल समाचार प�मा सूचना �कािशत गदा�समेत 
कसैको पिन बोलप� परकेो देिखदैँन । सोप�ात् िमित 
२०६७।५।२४ को नया ँपि�का दैिनकमा िधतो िललाम 
ह�ने िमित २०६७।६।१४ भनी साव�जिनक सूचना 
�कािशत गरकेो दिेख�छ । सो सूचनाको समयाविधमा 
समेत ब�कको ऋणको सावँा �याज ितन� बझुाउनेतफ�  
यी ऋणी िनवेदकह�ले कुनै चासो निदएकाले उ� 
िधतो रािखएको ज�गा कानूनी �ि�या प�ुयाई िललाम 
बढाबढ ह�दँा कानूनी �ि�याबमोिजम िविधस�मत 
तबरबाट िधतो ज�गा िललाम बढाबढमा िवप�ीम�येका 
�िनल स�लायस�का �ोपाइटर देवे��बहादरु ब�नेतले 
बढी मोलमा बढाबढ सकार गरकेो भई िनजका नाममा 
दा.खा. दता�समेत भइसकेपिछ हाल आएर यी ऋणी 
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िनवेदकह�ले ब�कको ऋण �ि�यालाई िन��भावी र 
िन�तेज त�ुयाउने गरी िवल�ब गरी लामो समयप�ात् 
साधारण अिधकार�े�को िनयिमत �ि�याबाट 
िवचिलत भई असाधारण अिधकार�े� �हण गरी 
िदएको िनवेदनबाट िनवेदकह�को सवंैधािनक हक 
अिधकारमा आघात पगेुको भ�ने अव�था नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-११२३, �ितिलिप अिधकार 
उ�लङ्घनस�ब�धी, नेपाल सरकार िव. �याम �े� 

बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा सही गन� 
सा�ीह� अदालतबाट िझकाउदँासमेत अदालतमा 
आई बकप� गन� उपि�थत भएका छैनन् । उ� बरामदी 
मचु�ुकाको �याियक परी�ण ह�न सकेको देिखदैँन । 
�ितवादी �याम �े�ले बरामदी मचु�ुका आफू नभएको 
समयमा ग�रएको र सो मचु�ुकामा उि�लिखत डिबङ 
िस.िड. च�का आ�ना नभएको भनेको अव�थामा सो 
परी�ण नभएको बरामदी मचु�ुकालाई �ितवादीका 
िव�� �माण लगाउन िम�ने अव�था नदेिखने ।

बरामद ग�रएका भिनएका िस.िड. च�का र 
क��यटुर चेक जाचँ गन� सं�था नवदगुा�  �ेड क�सन�को 
आिधका�रकताको बारमेा ब�ुदा सो सं�था आिधका�रक 
सं�था नभएको भनी वादी प� िज�ला सरकारी विकल 
काया�लयको च.नं. १०३४ िमित २०६८।२।४ को 
प�बाटै लेिख आएको अव�थामा अनिधकृत स�ंथाबाट 
जाचँ भएको �ितवेदनलाई फौजदारी म�ुामा �माण मानी 
सजाय गनु�  �यायोिचत दिेखदैँन । अ�य िमिसल संल�न 
�माणह�बाट �ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न 
गरी रहेको अव�थामा �याियक परी�ण नगराइएको 
बरामदी मचु�ुका र अनिधकृत स�ंथाबाट जाचँ भई 
आएको �ितवेदनलाई मा� आधार मानी �ितवादीलाई 
�ितिलिप अिधकार उ�लङ्घन गरकेो भनी दोषी 

करार गरी सजाय गनु�  �यायोिचत नदेिखदँा अिभयोग 
दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर कानूनस�मत 
नदिेखई �ितवादी �याम �े�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

�ितवादीले आफू नभएको समयमा बरामदी 
मचु�ुका ग�रएको र सो मचु�ुकामा उि�लिखत 
डिबङ िस.िड. च�का आ�नो नभएको भनी बयान 
गरकेो साथै उ� बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा ब�ने 
�यि�को परी�णसमेत भएको देिखदैँन । डिबङ 
िस.िड. च�काह� यी �ितवादीले नै डिबङ गरी िब�� 
िवतरण गरकेो भ�न आ�नो अिभयोग दाबी वादीले 
�मािणत गन� सकेको नदेिखदँा �ितवादीले CPU 
आ�नो भनी �वीकारकेो कारणले मा� िनजलाई दोषी 
करार गन� फौ�दारी �यायको िस�ा�तले समेत िम�ने 
नदिेखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी �याम �े� िनद�ष देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाई 
िदने ठह�याई कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।३।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०६९।३।६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा यस 
अदालतबाट िमित २०७०।७।२० मा �दान ग�रएको 
िन�सासगँ सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको िमित २०६९।३।६ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-१२३७, ०६९-
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RC-००१५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. कुमार 
िल�बू र नेपाल सरकार िव. कुमार िल�बू 

मतृकको म�ृयकुो कारण, अव�था र 
प�रि�थितलाई समेत िवचार गदा� घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, मौकामा बिुझएका मािनसह� र शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका आधारमा िनजको म�ृय ुयी 
पनुरावेदक �ितवादीको टोकाइका कारण उ�प�न घाउ 
चोटमा भएको सं�मणबाट भएको कुरालाई समथ�न 
ह�ने गरी िचिक�सकले स�ु अदालतमा समेत उपि�थत 
भई बकप�समेत ग�रिदएको पाइ�छ । उपयु�� कानूनी 
�यव�था र िमिसल संल�न त�य र �माणबाट मतृकको 
म�ृयकुो कारण यिकन गन� नसिकए पिन यी �ितवादीका 
चोट पीडाका कारण म�ृय ु भएको होइन भनी भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । मारकेो वा मरेको कारण 
यिकन नभएको अव�थामा �यान मान� �यि�लाई 
ज�मकैदस�म ह�ने कानूनी �यव�थालाई म�यनजर 
गरी िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदस�म मा� ह�ने 
गरी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको र सोही फैसला 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
भएको फैसला मनािसब नै देिखएको ह�दँा अ�यथा 
गनु�पन� नदेिखने ।

�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गदा� चक� पन� भनी स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले �य� गरकेो रायको स�दभ�मा िवचार 
गदा� मतृक र �ितवादीबीच पूव��रसइबी नदेिखएको, 
मान� मनसायसमेतबाट मतृकलाई कुटिपट नगरी 
मतृकले थ�पड िहका�एको अव�थामा �ितवादीले 
टोकेको र सोसमेतको कारणबाट कलेजोको रोग र 
सं�मण फैिलएर दवुै कारणले मतृकको म�ृय ु भएको 
अव�थामा िनज �ितवादीले कसरुमा इ�कार भई 
बयान गर ेतापिन घटना, प�रि�थित र भएको �यहोरा 
खलुाई �याय स�पादनमा सहयोग प�ुयाएको वारदातमा 
कुनै िकिसमको हितयार, लाठा, ढुङ्गा वा अ� �यान 
मान�स�मको गैरकुरा नभएको अव�था प�रि�थितलाई 

समेत िवचार गदा� िनज �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुमा ठहरबेमोिजम ज�मकैदस�मको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखएकोले कैद ६ वष� १ मिहना १४ िदनको 
कैद सजाय गदा�समेत �यायको उ�े�य पूरा ह�ने नै 
देिखदँा अ.बं.१८८ नं.बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले कैद वष� ७(सात) सजाय ह�नपुन� ��ताव 
गरी पेस गरकेो राय सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा िनज 
�ितवादी कुमार िल�बूलाई ६ वष� १ मिहना १४ िदन 
कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०७००, उ��ेषण 
/ परमादेश, कमला भ�राई थापा िव. पुनरावेदन 
अदालत, धनकुटासमेत 

एकै च�लािभ�का िक.नं.९४८ र ९४९मा 
ड�बरबहादरु िगरी मोही कायम भएका र सो कुरामा 
िववाद नदेिखएको साथै अ�य बाकँ� िक.नं.७१५ 
र ७१६ मा समेत िनज मोही ड�बरबहादरु िगरीको 
मोही हक कायम ह�ननुपन� कुनै पिन कारण 
देिखदँनै । अदालतको फैसलाबाट मोही हक बारमेा 
�प� बोिलसकेको र सोही फैसलालाई आधार मानी 
मोही कायम गन� िनण�य भएको देिखदँा सो िनण�य 
गैरकानूनी देिखन नआउने ।

भूिमसधुार काया�लय, तथा मालपोत 
काया�लय, ज�ता अध��याियक िनकायले गरकेो 
िनण�यउपर भूिमस�ब�धी ऐनको दफा ५५ को वैकि�पक 
उपचारको बाटो ह�दँाह�दँ ै िनवेदक �रट �े�मा �वेश 
गरकेो तथा िमित २०६७।१२।१४ को िनण�य बदर 
गन� िमित २०७०।१२।२० मा यस अदालतमा �बेश 
गरकेो देिखदँा िवल�बको िस�ा�तले समेत ��ततु 
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�रट िनवेदन मनािसब देिखन आएन । तसथ� मालपोत 
काया�लयको िमित २०६७।१२।१४ को िनण�यमा �िुट 
नदेिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गन� उिचत र आव�यक देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई
इित सवंत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०७९७, उ��ेषण 
/ परमादेश, रामकुमार यादव िव. िनध�न उ�थान ब�क 
िल. के.का. अनामनगरसमेत 

िनवेदकलाई िहनािमना गरकेो रकम �. 
९१,११४।९४ असलुउपर गरी हदसै�मको िवभागीय 
सजाय िकन नगन� भनी िमित २०७०।५।४ मा �पि�करण 
सोिधएको समेत दिेखएबाट हदैस�मको सजाय ��ताव 
गरी �पि�करण मािगएको दिेखदँा िविनयमावलीको 
िनयम ९५(१) को �िुट दिेखन आउन । िनज �रट 
िनवेदकले पेस गेरकेो िलिखत �ितउ�रमा एकपटकका 
लागी माफ� पाउ ँअबका िदनमा य�ता िकिसमका ग�ती 
मबाट ह�ने छैनन् भनी आ�नो ग�तीलाई �वीकारकेो 
देिख�छ । अक�तफ�  िनवेदनमा उ�लेख भएअनसुार 
एउटै कसरुमा अ�य कम�चारीह�लाई बखा��त नगरी 
मलाई मा� बखा��त ग�रयो भ�ने िजिकरमा ��यथ� 
ब�कले कसरुको मा�ाअनसुार िनज कम�चारीह�लाई 
पिन सेवाबाट बरखा�त ग�रएको भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ । ब�कले रकम िहनािमना गरकेो भनी 
अनसु�धानबाट देिखएको शाखा �मखु वजृकुमार 
यादव र लेखापाल ह�रकृ�ण �साद चौरािसयालाई पिन 
रकम असलुउपर गरी सेवाबाट बखा��त गन� गरी िमित 
२०७०।७।१० मा भएको िनण�य भेदभावपूण� दिेखन 
नआउने ।

तसथ� ब�कको रकम िहनािमना गरी ब�कको 
िव�सनीयतामा असर पान� गरी �ितवादीबाट भएको 
काय� गि�भर �कृितको भएको ह�दँा िनवेदकलाई 

सेवाबाट  बखा��त गन� गरी ��यथ� िनध�न उ�थान 
ब�कबाट भएको िनण�य गैरकानूनी दिेखन नआएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु  २२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-०२१८, उ��ेषण, 
कृ�ण�साद सापकोटा िव. नेपाल सरकार िज�ला 
िश�ा काया�लय नवलपरासीसमेत 

िनवेदकले म २०६४।४।२८ देिख 
िनर�तर�पमा हािजर भई अ�यापन गरी आएको ह�दँा मेरो 
उमेरको गणना २०६४।४।२७ बाट गणना गदा� ४० वष� 
नकाटेको भ�ने दाबी िलएको देिख�छ । सो दाबीअनसुार 
िनज िनर�तर�पमा िश�क पदमा रहेको नदेिखई 
पिहलो िलयन पदमा काम गररे बीचमा सो सेवा टुट्न 
गई पनुः िमित २०६५।९।१ बाट दो�ो पटक िनयिु� 
पाएको देिख�छ । िमिसल संल�न िमित २०६५।१२।२० 
को िज�ला िश�ा काया�लय, नवलपरासीको प�मा 
िनवेदकलाई पनु�थापना ग�रएको भ�ने उ�लेख 
भएबाट िनवेदकको सेवामा िनर�तरता रहेनछ भ�ने 
देिख�छ । पनुः िनयिु� भएको ि�थितमा िनजले 
��येक िनयिु�मा �यूनतम यो�यता दखेाउन ु नै 
पद�छ । िनजले दो�ो िनयिु�मा िश�क सेवा आयोग  
िनयमावली, २०५७ को िनयम १० ले तोकेबमोिजम 
िश�क पदको लािग चािहने अिधकतम उमेर ४० 
वष� नािघसकेको पाइएकोले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले िनजको िनयिु� स�याउने भनी 
गरकेो िमित २०७३।१।५ को िनण�य कानूनिवपरीत 
रहेको भ�न िम�ने नदेिखने ।

िनज कृ�ण�साद  सापकोटा देवचलुी  उ�च 
मा.िव.रजहर नवलपरासीको िश�क पदमा दो�ो 
पटक िमित २०६५।९।१ मा िनयिु� ह�दँा िनजको 
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नाग�रकताको �माणप�मा उि�लिखत उमेरको 
आधारबाट ४० वष� नािघसकेको भ�ने देिखन आएकोले 
िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम 
१० अनसुार िश�क पदम िनयिु� ह�न चािहने �यूनतम 
यो�यता नै िनवेदकमा रहेको नदिेखएकोले िनजको अब 
िश�क सेवा आयोगको परी�ामा सि�मिलत ह�ने हक 
ब�न स�ने देिखएन । यस ि�थितमा िनजको फायल 
नबझेुको िवषयलाई �िुटपूण� भ�न िम�ने नदेिखने ।

�रट िनवेदकको िनयिु� कानूनिवपरीतको 
भई स�याउने भ�ने अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको िनण�य िमित २०७३।१।५ मा ह�नपूुव� र 
पिछ पिन अ�यापन ग�ररहेको भ�ने देिखदँा िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०१ बमोिजम िनजले 
काम गरकेो अविधको तलब भ�ा सिुवधा पाउने नै 
देिख�छ । तसथ� रो�का भएको िमितदेिख काय�रत रहेको 
अविधस�मको तलब भ�ा र अ�य कानूनले पाउने 
सिुवधा कानूनबमोिजम िहसाब गरी िदन ुिदलाउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-WO-००४६, परमादशे, 
जयराम �े� िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�त ुमूल�पमा 
सव��च अदालत लगायतका संवैधािनक िनकायह�मा 
�र� ह�न जाने पदमा संसदीय सनुवुाई सिमित नभएको 
कारण उ� पदह� लामो समय �र� ह�न जाने ि�थित 
नहोस्, दशेमा शाि�त सरु�ा, अमनचैयन र सशुासन 
कायम गन� काय� संवैधािनक िनकायका पदािधकारीको 
अभावमा बाधा नपगुोस् भ�ने दिेख�छ । िमित 
२०६९।२।१४ मा िवघठन भएको संिवधान सभाको 

दो�ो िनवा�चन िमित २०७०।८।४ मा भई उ� संिवधान 
सभाले २०७२।६।३ मा नेपालको सिंवधान जारी 
गरकेो र उ� िमितबाट संिवधान सभा �यव�थािपका 
ससंदमा �पा�तरण ह�ने कुरा संिवधान को धारा २९६ 
मा उ�लेख भएको र सोहीअन�ुप संिवधान सभा 
�यव�थािपका ससंदमा �पा�तरण भएको अव�था पिन 
छ । वत�मान संिवधानको धारा २९२ मा रहेको ससंदीय 
सनुवुाइस�ब�धी �यव�थाबमोिजम �यव�थािपका 
ससंद िनयमावली, २०७३ जारी भई सोहीबमोिजम 
�यव�थािपका संसद मातहत संसदीय सनुवुाई 
सिमित गठन भई संसदीय सनुवुाइस�ब�धी काय�िविध 
िनमा�ण गरी सनुवुाई सिमितबाट सव��च अदालतका 
�धान �यायाधीश तथा �यायाधीशह�, �याय प�रषद 
सद�य, संवैधािनक िनकायका �मखु र पदािधकारी 
तथा राजदतुसमेतको सनुवुाई भइसकेको अव�था 
देिख�छ । प�रवित�त वत�मान अव�थामा िनवेदकले 
उ�लेख गरजे�तो सवंैधािनक िनकायह� पदािधकारी 
िवहीन रहने, संसदीय सनुवुाई सिमित गठन ह�न नस�ने 
अव�थाको िव�मानता रहेको नह�दँा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गनु�  नपन� । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी  अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-WO-०५८७, उ��ेषण, 
िललादेवी �े�, िव. पुरात�व िवभाग, रामशाहपथ 
काठमाड�समेत 

िववादको स�लको पूव�वत् अव�थाका 
फोटोह�समेत िमिसल सलं�न रहेको देिखयो, तर 
उ� स�ल वा�तवमा के कित अविध परुानो हो 
भ�ने स�ब�धमा परुात�व िवभागसगँ कुनै अिभलेख 
नभए पिन यस अदालतसम� िववाद ��ततु भई 
कारण देखाउ आदेश जारी भएप�ात्् आफँैले उ� 
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िववादको स�लको िनरी�ण गरी �यसबार े सामा�य 
अनसु�धान गरी अदालतलाई स�यत�य जानकारी 
िदनपुन�मा परुात�व िवभागले �य�तो कुनै �यास 
गरकेो दिेखदँैन । अदालतले िदएको सूचनाको 
िलिखत जवाफ िदने औपचा�रकतास�म पूरा गनु�  
तर िववाद आएपिछ एकपटक अवलोकनसमेत 
नगनु�  िज�मेवार पदािधकारीह�को चरम लापरवाही 
मा�नपुद�छ । स�बि�धत गठुीयारह�ले उ� स�लबार े
कुनै जानकारी निदएकै कारण कुनै पिन परुाताि�वक 
मह�वको �मारकह� लोप ह�ने अव�था िसज�ना ह�न ु
�वीकाय� नदेिखने । 

अदालतबाट जारी भएको कारण दखेाउ 
आदेशको सूचना �ा� ह�ना साथ परुात�व िवभागले 
िनरी�ण गरी कारबाही गरकेो भए उ� िववादको 
�मारकको परुाताि�वक मह�व स�ब�धमा �प� ह�ने 
अव�था िव�मान नै िथयो तर हाल गठुीयारह�ले 
स�ल भ�काई लगीसकेको भिनएको र भवन िनमा�ण 
कता�ह�ले नया ँभवन नै िनमा�ण ग�रसकेको अव�थामा 
परुाताि�वक मह�वको परुाना कला�मक व�तहु�को 
आिधका�रक पिु� ह�नस�ने अव�था िव�मान नदेिखने । 

परुानो स�ल भ�काएपिछका सामानह� 
के भयो, कसले ल�यो भ�नेबार े गिुठयार तथा भवन 
िनमा�णकता�समेत मौन बसेको र घर िनमा�ण न�सा 
�वीकृत गन� लिलतपरु उपमहानगरपािलकासमेतबाट 
�यहा स�ल वा परुाताि�वक मह�व ह�न स�ने केही 
संरचना िथयो िथएन भ�ने बार े कुनै छानिबन नगरी 
न�सा पास गरबेाट यी सबै प� आ-आ�नो कत��यबाट 
चकेुको ��टै दिेख�छ । सरसत� हेदा� �ाचीन �मारकको 
मह�व र �ाचीन स�कृितको जगेना�का स�ब�धमा 

िवप�ी बनाइएका सबै प�ह�मा चेतना र सामा�य 
अ�सरताको अभाव दिेखने ।

अब,  िनवेदकले ��न उठाएको िक.नं. २४ 
िनजी गठुीको �पमा रहेको र हाल परुानो भवन भ�काई 
नया ँ भवन बिनसकेको भ�ने इजलासलाई जानकारी 
गराएको �ाचीन मह�वको मि�दर हाल यथाि�थितमा नै 
रहेकोमा िलिखत जवाफबाट �ाचीन मि�दर इ�यािदको 
सरं�ण ग�रने �ितब�ता र िनजी गठुीले पिन आ�नो 
उदे�य र कत��यसमेत पूरा गन� कुरा �य� भइरहेको 
देिखएकोले अब उ�ा�त य�ता �कृितका िववाद 
उ�प�न भएमा त�काल िनरी�ण र अनगुमन गन� 
�ितब�ता गरकेो िव�ास गन� सिकने नै ह�दँा �रट जारी 
गनु�पन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट खारजे ह�ने ।

तर परुाताि�वक मह�वको िवषय भएको र 
परुात�व िवभागले त�कालै अवलोकन गरी हेन�स�ने 
�ाचीन व�तहु�का स�ब�धमा हलकुा त�रकाबाट 
िलिखत जवाफ ��ततु गरकेोदेिखएको ह�दँा यस 
�कृितका िववाद उठेमा वा �ाचीन परुाताि�वक 
मह�वका �मारकह�बार े कुनै म�ुामाफ� त वा अ�य 
त�रकाबाट जानकारी ह�न आएमा �ाचीन �मारक 
सरं�ण ऐन,२०१३ को दफा ३ग को दायरािभ� पन� 
�मारक हो होइन, यिकन गन� त�काल आव�यक 
कदम चा�नपुन� अव�था ह�दँा य�ता �कृितका 
मठमि�दर गठुीह�को अनगुमन गरी फेह�र�त तयार 
गरी परुाताि�वक मह�वका �मारकह�को सरं�णका 
लािग आव�यक कारबाही गनु�  भनी परुात�व िवभागका  
नाममा  यो  िनद�शना�मक  आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७३ साल माघ २ गते रोज १ शभुम् ।


