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पूण� इजलास

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे, मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर े र मा.�या. �ी िव��भर�साद 
��े, ०७१-CF-००२४, ��ाचार, नेपाल सरकार िव. 
मुि��साद आचाय�समेत

सवारी साधन नामसारी स�ब�धमा प�ाचार 
भएको भिनएका प�ह� स�बि�धत काया�लयबाट 
�ेिषत नभएको भ�ने दिेखएको र उ� प�ह�को िववरण 
केरमेट भएको दिेखएबाट उ� कागजातह� िववािदत 
सवारी साधनह� नामसारी दता� गन� �योजनको 
लािग मा� बनाइएका बनावटी, न�कली भएको भ�ने 
देिखन आयो । �य�ता कागजातह�लाई पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले अ�यथा भ�न सकेको ि�थितसमेत 
नह�दँा बनावटी प�ह�को आधारमा उि�लिखत सवारी 
साधनह� दिुषत�पमा नामसारी दता� भएको पिु� ह�न 
आउने ।

��ततु म�ुामा नामसारी दता�को िसफा�रस 
गन� भिनएको याि��क प�रवहन गण थापाथलीलाई 
ब�ुद ैनबझुी उ� काया�लयबाट �िषत भएको भिनएका 
प�ह� र आ�नै कम�चारीले तयार पारकेो �ािविधक 
जाचँ �ितवेदनका आधारमा नामसारी दता� भएको 
देिखयो । नामसारी गनु�पन� सवारी साधनह� स�बि�धत 
काया�लयमा �याएको भ�ने देिखदँनै । यसरी पनुरावेदक 
�ितवादीह�समेतको उपयु�� काय�बाट स�बि�धत 
कानूनी �यव�था र िवभागीय िनद�शनिवपरीत ह�नेगरी 
बनावटी कागजातको आधारमा िववािदत सवारी 
साधनह�को नामसारी दता�  गन� गराउने काय� भएको र 
सो काय�बाट सरकारको राज�वमा गैरकानूनी हािन ह�न 
गएको देिखन आउने ।

िमिसल संल�न रहेका उि�लिखत 
बागमतीबाट सेतीमा स�वा िसफा�रस भएका 

प�ह�को तपिसल ख�डको िविभ�न �थानमा केरमेट 
गरी मिह��ा जीपको िववरण उ�लेख भएको देिख�छ 
भने िसफा�रसप�को अ�य �थानमा लेिखएका र 
तपिसलमा केरमेट गरकेो अ�रह� एकापसमा िम�दनै 
िभड्दनै भनी राि��य िविधिव�ान �योगशालाको 
च.नं.८९१ िमित २०६३।२।८ को प�बाट देिखएको 
छ । यसबाट यातायात �यव�था काया�लय, बागमतीबाट 
चलान भई सकेपिछ सो िसफा�रस प�ह�मा थपघट 
एवम् प�रवत�न भएको भ�ने त�य समिथ�त ह�न आउने । 

�ितवादी छिवलाल कँडेलले आफू �ितवादी 
अ�मीलालसगँ यातायात �यव�था काया�लय, सेतीमा 
गएको कुरा �वीकार गरी अ� दाबीका स�ब�धमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ भने िववािदत सवारी 
साधनह� िनजको नाममा दता� भएको देिखदँैन । 
िनजले उ� प�ह� िकत� बनाएको भ�ने त�य �वत�� 
�माणबाट �थािपत भएको पिन दिेखदँैन । हालका धनी 
िव�णहु�र र�ेमी, िनमकुमार �े�, िम�लाल ब�याल, 
भूपबहादरु वली �े�ी, रामकृ�ण खाडँ, पाव�ती ढकाल, 
तीलबहादरु आलेले �ितवादी अि�मलाल कँडेलले 
आ�नो नाममा दता� नामसारी गरकेो गाडीह�को र ��य ु
बकु, रोड इजाजतप�, जाचँपास, कर ितरकेो कागजका 
आधारमा ख�रद गरकेो भ�ने देिखएको र उ� गाडीह� 
दता� नामसारी गन� गराउने काय�मा िनजह�को कुनै 
सलं�नता रहेको भ�ने िमिसल �माणबाट पिु� भएको 
ि�थित नह�दँा जफततफ� को वादी नेपाल सरकारको 
दाबीसमेत मनािसब देिखन नआउने ।

म�ुा चलेका गाडीको स�ब�धमा 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६३।५।६ को िनण�यबमोिजम 
गन� भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िनण�य भई सोहीअनसुार केहीमा कारबाही भएको 
समेत भएको भ�ने िमिसल कागजह�बाट देिखन 
आएकोले यस म�ुाबाट राज�वको िबगो असलु गनु�पन� 
र गाडी जफत गनु�पन� ि�थित र अव�था नदेिखदँा 
�यसतफ�  िवचार ग�ररहन परने भनी िवशेष अदालत, 
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काठमाड�बाट भएको फैसला अ�यथा भएको भ�ने 
देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण एवम् 
�माणसमेतबाट आरोपप� माग दाबीबमोिजमको काय� 
गरी गैरकानूनी�पमा भ�सार राज�व हािन नो�सानी 
प�ुयाइ पनुरावेदक �ितवादीम�येका कमल�साद 
ढकाल, �ेमबहादरु िसहं र महे�र�साद भ�ले त�काल 
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) 
बमोिजमको र �ितवादी अ�मीलाल कँडेलले सोही 
ऐनको दफा ८ बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर गरी िनज 
�ितवादीह�लाई सोही दफा र दफा २९(२) बमोिजम 
जनही �.५,०००।- का दरले ज�रवाना ह�ने र �ितवादी 
मिु��साद आचाय�, मोहनबहादरु हमाल र छिवलाल 
कँडेलले दाबीको कसरुबाट सफाइ पाउने साथै गाडी 
जफत एवम् िबगोतफ� को दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०६४।३।३२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकार तथा �ितवादीह� कमल�साद ढकाल, 
�ेमबहादरु िसंह र महे�र�साद भ�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे, मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर े  र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०७१-CF-००२३, ��ाचार, नेपाल सरकार िव. 
कमल�साद ढकालसमेत

यातायात �यव�था ऐन, २०४९ बमोिजम 
काया�लयमा �याएको सवारी साधन हेरी �ािविधक 
�ितवेदन िदनपुन�मा सो भएको देिखएन । एन.िस.
िस.एन. क�पनीबाट यातायात �यव�था काया�लय, 
सेतीमा नामसारी दता� ग�रिदने भनी च.नं.४९, िमित 
२०५६/४/२० मा लेिखएको प�मा उि�लिखत भरत 

त�डुरकारको नाम हटाई अि�मलाल कँडेल गरी िववरण 
फरक पा�रएको तर बोधाथ�मा भरत त�डुकारको नाम 
यथावत रहेको पाइएकोमा दईु अलग �यि�का नाम 
लेिखएको त�यलाई यिकन गन� �यासस�म भएको 
देिखदँनै । िवभागबाट जारी भएको प�रप�बमोिजम 
स�वा िसफा�रसको आिधका�रकतासमेत ब�ुदै नबझुी 
रिसयन, जम�न र जापिनज सवारी साधनको �थानमा 
भारतबाट �याएका महे��ा जीपह�को िववरण 
स�याएकोतफ�  बेवा�ता गरकेो देिखदँा सो दता�मा 
पनुरावेदक �ितवादीह�को बद ्िनयत रहेको त�य 
�वतः पिु� ह�न आएको देिखने ।

म�ुा परेका गाडीह�का हकमा समेत 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६३।५।६ को िनण�यअनसुार 
आव�यक कारवाही गन� भनी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०६३।१०।४ मा िनण�य 
भएको भ�ने �माणमा पेस भएको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले कृ�णनगर भ�सार काया�लयलाई 
िमित २०६३।९।३० मा �ेिषत प�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । सोही प�का आधारमा म�ुा चलेका केही 
गाडीह� उपयु�� अनसुारको महसलु िलई िफता� 
िदएको पिन पेस भएको ��ापन प�का �ितिलिपबाट 
देिख�छ । तसथ� म�ुा चलेका गाडीका स�ब�धमा पिन 
म��ी प�रषदक्ो िमित २०६३।५।६ को िनण�यबमोिजम 
गन� भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िनण�य भई सोहीअनसुार केहीमा कारवाही भएको समेत 
देिखदँा राज�वको िबगो र गाडी जफततफ� को वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार �माण र िववेिचत 
त�यसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी कमल �साद 
ढकाल, �ेमबहादरु िसंह, महे�र �साद भ� र �ीकृ�ण 
मह�जनलाई त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोिजम र �ितवादी 
अ�मीलाल कँडेललाई सोही ऐनको दफा ८ बमोिजमको 
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कसरुमा सोही दफा र दफा २९(२) बमोिजम जनही 
�.५,०००।- (पाचँ हजार) ज�रवाना ह�ने र गाडी जफत 
एवम् िबगो तफ� को दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०६४।२।३२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे, मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०७१-CF-००२८, अि�तयारको द�ुपयोग 
गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. कमल�साद 
ढकालसमेत

िनवेदन साथ पेस भएका उपयु�� हेिव 
इ�वीपमे�ट िडिभजन बटुवलको िललामस�ब�धी प� 
र यातायात �यव�था काया�लय, बागमतीको स�वा 
सहमितको आधारमा िववािदत सवारी दता� ग�रएको हो 
भ�ने त�कालीन काया�लय, �मखु पनुरावेदक �ितवादी 
मेरा स�धी ऋिषराम खरले र दयाराम यादवले मेरो 
नाममा गािड दता� गरी िदएका ह�न् । सोबापत मलाई २४ 
हजार िदएका िथए भनी उ�लेख गरबेाट अ� सवारी 
साधनह� िललाम नभएको र नामसारी दता� गन� तयार 
भएको कागजातह�समेत बनावटी रहेको त�य पिु� 
ह�न आउने ।

��ततु २४ थान सवारी साधनह� दता� गदा� 
उि�लिखत कानून, िवभागीय प�रप� एवम् िललामी र 
स�वा सहमितको लािग �ा� भएका कागजातह�को 
स�यता यिकन नगरी यातायात �यव�था अ�चल 
काया�लय, सेतीबाट सवारी साधनह� दता� भएको 
देिखएको ह�दँा सो सवारी दता� कानून एवम् िवभागीय 
िनद�शनको �ितकूल भएको पिु� भई सो काय�बाट 
सरकारी राज�वमा गैरकानूनी हािन प�ुन गएको दिेखन 

आउने । 
पनुरावेदक �ितवादीह�को संल�नता 

स�दभ�मा िवचार गदा� त�कालीन अव�थामा 
काया�लय �मखुको �पमा रहेका पनुरावेदक �ितवादी 
कमल�साद ढकालले उि�लिखत गैरकानूनी सवारी 
दता� गन� िनण�य गरेको देिख�छ । दता�को िट�पणी 
उठाई रायसाथ पेस गन� फाटँवाला कम�चारीको �पमा 
पनुरावेदक �ितवादी �ेमबहादरु िसंह र सवारीसाधनको 
�ािविधक परी�ण �ितवेदन पनुरावेदक �ितवादी 
महे�र भ�ले पेस गरकेो त�य िमिसल �माणबाट 
देिख�छ । य�ता काय�ह�बाट �ितवादीह� िववािदत 
िवषयमा सजक र  संवेदनशील भएको भ�ने 
देिखएन । िललाम गन� क�पनीले िदएको नामसारी 
ग�रिदने िसफा�रस प�, स�वाप� र सवारी दता�  �माण 
प�ह�मा भएका िववरणह� मेटाइ केरमेट गरी अक�  
�यहोरा थप गरी तथा िललाम नै नगरकेा गाडीह�को िकत� 
कागजका आधारमा नामसारी दता� गन� गरी िवदशेबाट 
चोरी पैठारी गरी भ�सार नितरी �याएका गाडीह�लाई 
वैधता िदने काय�मा संल�न �ितवादीह� ऋिषराम 
खरले र भवानी�साद भसुालसमेतको िमलेमतोमा 
गाडीह� नामसारी दता�को लािग िनवेदनसाथ पेस 
भएका प�ह�को आिधका�रकता ब�ुद ै नबझुी िकत� 
प�ह�को आधारमा यातायात �यव�था ऐन र िवभागीय 
प�रप�समेतको िवपरीत भारतबाट चोरी पैठारी भएका 
िववािदत सवारी साधनको �ािविधक �ितवेदन तयार 
गन�, दता�को िट�पणी उठाउने र दता�को िनण�य गन� 
काय�समेत गरकेो दिेखएकोले उ� काय�बाट िनज 
�ितवादीह�को ��ाचारज�य कसरुमा बदिनयत रहेको 
त�य पिु� ह�न आउने । 

�ितवादी भवानी�साद भूषालले �ितवादी 
ऋिषराम खरलेसगँको िमलेमतोमा िललाम िब�� भए 
नभएको जानकारी नराखी सवारी साधन भए नभएको 
हेद� नहेरी िववािदत सवारी साधनह� िनजको नाममा 
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दता� गराउन बनावटी कागजप� तयार गरी गन� लगाई 
भ�ारज�य कसरु गरी सरकारी राज�वमा गैरकानूनी 
हािन प�ुयाएको त�य पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीह� भवानी �साद भसुाल र ऋिषराम 
खरलेले उपयु�� सवारी दता� गन� काय� �ितवादी दयाराम 
यादवको हो भनी बयान गर ेपिन िनज दयाराम यादवको 
��ततु काय�मा के क�तो संल�नता रहेको भ�ने कुरा 
िमिसल कागजबाट पिु� ह�ने �वत�� �माणको अभावमा 
िनजसमेतको कसरु अपराधमा संल�नता रहेको भ�ने 
वादी  नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
देिखन नआउने । 

��ततु म�ुाका िववािदत गाडीका स�ब�धमा 
समेत मि��प�रषद ्को िमित २०६३।५।६ को 
िनण�यबमोिजम ह�ने नै ह�दँा यस म�ुाबाट राज�वको 
िबगो असलु गनु�पन� ि�थित र गाडी जफत गनु�पन� 
अव�था नदिेखएको भनी िवशेष अदालतबाट भएको 
फैसला अ�यथा भएको भ�ने आधार नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, आधार र 
�माणसमेतबाट आरोप  प� मागदाबीबमोिजम 
पनुरावेदक �ितवादी म�येका कमल�साद ढकाल, 
�ेमबहादरु िसंह र महे�र�साद भ�ले त�काल �चिलत 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) 
बमोिजमको र �ितवादी ऋिषराम खरले र भवानी�साद 
भसुालले सोही ऐनको दफा ८ बमोिजमको कसरुमा सोही 
दफा र दफा २९(२) बमोिजम जनही �. ५,०००।- 
(पाचँ हजार) ज�रवाना ह�ने र �ितवादी दयाराम यादवले 
आरोपबाट सफाइ पाउने साथै िबगोतफ� को वादी नेपाल 
सरकारको दाबी नप�ुने ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०६४।३।३२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६८-CI-१२५८, िनण�य बदर 
दता�, िखमान�द आचाय� िव. शेरबहादुर �े�

वादीले आ�नो हकको �ोत भनी पेस 
गरकेो िमित २०३२।८।८ को घरायसी राजीनामाको 
आधारबाट वादीको नाउमँा िक.नं.१०७१ को ज�गा 
दता� भएको देिख�छ । सो िक.नं.१०७१ र िववािदत 
िक.नं.१०७० को ज�गा साधँ िसमाना जोिडई एकै 
च�लाको �पमा वादीले भोग ग�ररहेको न�सा 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । सो िक.नं.१०७१ र िववािदत 
िक.नं.१०७० को ज�गासमेत एकै ठाउमँा समावेस गरी 
उ� २०३२ सालको राजीनामामा उि�लिखत िक�ला 
िभडाउदँा िक�ला िमले िभडेको छ । सो २०३२ 
सालको राजीनामामा उि�लिखत उ�र िक�ला डाडँो 
भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा सो न.नं.३ िक.नं.१०७० को 
ज�गा उ� राजीनामा िक�लािभ� पन� देिखने ।

िववािदत न.नं.३ को ज�गाको छेउछाउको 
अ� �यि�ह�को ज�गा पिन आवादी भोग दता� रहेको 
भ�ने न�सा मचु�ुकाबाट देिख�छ । यसरी वादीको 
राजीनामा िभ�को ज�गाम�ये आधा िक.नं.१०७१ मा 
वादीकै नाउमँा नाप न�सा दता� भएको र आधा न.नं.३ 
को ज�गा िक.नं.१०७० मा पत� जिनई ज�गा नाप 
जाचँ ऐन, २०१९ को दफा ११(१) बमोिजम गिठत 
सिमितले पत� कायम गन� भनी िमित २०५०।३।२९ 
मा पत� जिनएको देिखन आएकोले उ� राजीनामालाई 
केही ज�गालाई हकको �ोतको �पमा मा�यता पाउने 
र केही ज�गालाई मा�यता नपाउने भनी �या�या गन� 
�यायोिचत ह�दँैन । वादीको नाउमँा िक.नं.१०७१ को 
ज�गा राजीनामाको हकको �ोतबाट दता�  भएको र सो 
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ज�गासगँ साधँ िसमाना जोिडई एउटै च�लामा रहेको 
र राजीनामाको िक�लािभ� पन� िक.नं.१०७० को 
ज�गा आवाद रही वादीकै भोगमा रहेको पिु� ह�दँा सो 
िक.नं.१०७० (न.नं.३) को ज�गा वादीको हक भोगकै 
देिखन आउने ।

अतः िववािदत िक.नं.१०७० को ज�गा 
��यथ� वादीको िमित २०३२।८।८ को राजीनामा 
िभ�कै भई वादीकै हकभोग ितरो भरोको दिेखन 
आएकाले पत� कायम गन� मालपोत काया�लयको िमित 
२०५०।३।२९ को िनण�य निमलेको देिखदँा मालपोत 
काया�लय, दोलखाको िमित २०५०।३।२९ को िनण�य 
बदर गरी िक.नं.१०७० को ज�गा वादीकै नाममा 
दता�समेत ह�ने ठह�याई स�ु दोलखा िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६७।३।२७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CR-०६२३ र ०६७-
CR-०९९८, मानव बेचिबखन तथा  ओ सार पसार, 
िललामती िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार  िव. स�तबहादुर िव.क.समेत

��ततु म�ुामा मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ िमित  
२०६४।४।८ देिख लागू भएको र वारदात िमित 
२०६३।१०।१२ मा स�ु भई िमित २०६३।११।७ मा 
पीिडतलाई भारत ब�बैबाट साउदी अरबतफ�  उडाइएको 
भ�ने देिख�छ । यस आधारमा पनुरावेदक �ितवादीले 
अपराध गदा�को समयमा �चिलत कानून अथा�त् जीउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ अनसुार नै 
िनजको कसरुबार ेिन�पण ह�ने र कसरु गरकेो ठहरमेा 

सजायको भागीदार ह�नपुन� देिखन आयो । पनुरावेदक 
�ितवादीले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ ब�न ु भ�दा पिहले गरी 
पीिडतलाई बेचिबखन गरकेो भ�ने देिखएको अव�था 
भई आपरािधक काय� �यही समयमा नै भइसकेको 
मा�न ुपन� ह�दँा जीउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, 
२०४३ आकिष�त ह�ने देिखई पीिडत नेपाल फक� 
आएको िमितलाई वारदात िमित कायम गरी मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
अनसुार सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग माग दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादीह� स�तबहादरु िव.क. र िललामती 
िव.क.ले अदालतमा बयान गदा�  जीउ मा�ने बे�ने 
काय�मा इ�कार रहेको दिेखए तापिन आफूह�ले 
जाहेरवालीलाई िचतवनबाट ठोरी नरकिटयाग�ज ह�दैँ 
भारतको ब�बै लगी �यहा ँअरिेवयनलाई स�ुपेको भ�ने 
कुरालाई �वीकार गरकेो पाइयो । वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउने इजाजत प� आफूह�सगँ भएको भ�ने 
िनजह�को िजिकर देिखएन । साथै जाहेरवालीको 
अदालतको बकप� हेदा� स.ज.६ मा आफूलाई 
वे�याविृ�मा लगाइएको त�यलाई पनुः उ�लेख गद� 
कसले लगाएको हो भ�नेमा मा� यी �ितवादीलाई 
नभई �लेनमा िलएर जाने अरबी �यि�ह�ले गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । तर सोही बकप�को 
स.ज.८ हेदा�  �ितवादीह�लाई जोगाउन आफूले �यसो 
भनेको हो भ�ने र स.ज.९ मा �हरीमा िदएको जाहेरी 
र सोही िमितमा गरकेो बयानको �यहोरा िठक छ भ�ने 
उ�लेख गरकेो दिेखयो । यसरी हेदा�  जाहेरवालीको 
अदालतको बकप�मा केही िवरोधाभाषज�य कुराह� 
उ�लेख ग�रएको भए तापिन सम�मा हेदा� िनजलाई 
वे�याविृ�मा लगाइएको त�यमा िववाद नरहेको, सो 
काय� अरवी मूलका मािनस�ारा ग�रएको भिनए तापिन 
ती �यि�ह�लाई यी �ितवादीह�ले नै िज�मा लगाएका 
ह�न् भ�ने कुरा �थािपत भएको ह�दँा वे�याविृ�मा 
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लगाउने काय�मा िनजह� िनद�ष रहेछन् भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

यसरी हेदा�  अदालतको �मािणत बयानमा 
यी �ितवादीह�उपर �प� आरोप लगाइएको र 
जाहेरवालीलाई िवदेश लगेको त�यमा िववाद 
नह�दँा बेचिबखन गन� वा वे�याविृ�मा लगाउने 
उ�े�यले लगेको होइन भनी �माण प�ुयाउन ु पन� 
भार यी �ितवादीह� �वयम् मा रहेकोमा आफूह� 
िनद�ष रहेको कुरा िनजह�ले �मािणत गन� सकेको 
पाइएन । मानव बेचिबखनज�तो जघ�य अपराधको 
िसकार ह�नबाट मिहलाह�लाई जोगाउने उ�े�यबाट 
िनिम�त ऐनको �यव�थाको उपे�ा गरी जाहेरी र 
�मािणत बयान िवपरीत पीिडतले बकप�मा केही 
िववादा�पद कुरा उ�लेख ग�यो वा बकप�प�ात् 
ह�लाकबाट पठाएको िनवेदनमा केही कुरा उ�लेख ग�यो 
भ�नेस�म आधारमा यी �ितवादीह� िनद�ष रहेछन् 
भ�न िम�ने देिखएन । सो ह�दँा कसरु कायम गरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

अब, �ितवादीह�लाई के कित सजाय ह�नपुन� 
हो ? र सजायको स�दभ�मा पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िनण�य िमलेको छ वा छैन ? भ�नेतफ�  हेदा� 
जीउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को 
दफा ८(१) मा “मािनस बेचिबखन गन� �यि�लाई 
दश वष�देिख बीस वष�स�म कैद ह�नेछ” भ�ने �यव�था 
रहेको देिखयो । पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट यी 
�ितवादीह�लाई जनही १२ वष�का दरले कैद सजाय 
गन� ठहर भएको पाइयो । उ� दफा ८(१) मा १० वष�देिख 
२० वष� कैदको सजाय उ�लेख भएकोमा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसलामा कुन कारणले �यूनतम् 
कैदभ�दा बढी कैद गनु�  परकेो हो सो कुरा खलुाइएको 
पाइएन । यी �ितवादीह�को आिथ�क, सामािजक र 
शैि�क प�ृभूिम हेदा� सामा�य देिखएको, िनजह�को 
पूव� आपरािधक प�ृभूिम रहेको भ�ने पिन नदिेखएको 

र �यूनतम् १० वष� कैद गदा� �यायको उ�े�य पूरा ह�ने 
नै देिखदँा सजायको हकमास�म पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला केही उ�टी भई यी �ितवादीह� 
स�तबहादरु िव.क. र िललामती िव.क.लाई जीउ मा�ने 
बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) 
बमोिजम जनही १० वष� कैदको सजाय ह�ने ।    
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् । 

३
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CR-०२२३ र ०६९-CR-
०३२४, कत��य �यान, मोह�मद िमर सयद चाँद िव. 
नेपाल सरकार, िड�सनकुमार म�ल िव. नेपाल सरकार

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृक 
गभ�वती रहेको र िनजको म�ृय ु टाउको िदमागमा 
लागेको गिहरो चोटको कारण छातीमा आ�त�रक 
र��ावबाट भएको भ�ने र लास जाचँ मचु�ुकामा 
मतृकको टाउकोमा गिहरो काटेको चोट र अ�य 
चोट रहेको भ�नेसमेतका मािथ िववेिचत त�य एवम् 
�माणह�बाट �ितवादी िड�सनकुमार म�लको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानलाई समिथ�त 
ग�ररहेको देिखदँा �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
मतृकसगँको �ेमस�ब�ध रहेको िथएन भनी िलएको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

आ�नो �ेमस�ब�धबाट �ेिमकाको पेटमा 
गभ� रहन गएपिछ िनजलाई आ�नो जीवनबाट हटाउने 
आपरािधक मनसायबाट �े�रत रहेका �ितवादी 
िड�सनकुमार म�ललाई पैसाको लोभमा परी 
आपरािधक मनसाय िलई दवुैजना �ितवादीह� िमली 
अपराध गन� योजना बनाई आपरािधक काय�समेत 
गरकेो देिखन आयो । आपरािधक मनसाय िलई कसैले 
आपरािधक काय� गरमेा फौजदारी कानून�ारा िनधा�रण 
गरकेो सजाय पाउने नै ह��छ । दवैुजना पनुरावेदक 
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�ितवादीह�ले एकआपसमा सर स�लाह गरी 
पूव�योजनासमेत बनाई सशुीला साहनीको ह�या गरकेो 
उि�लिखत स�पूण� दसी �माण एवम् प�रि�थितज�य 
�माणह�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा अदालतमा 
इ�कारी बयान िदएको आधारमा मा� सजायबाट 
उ�मिु� िदन निम�ने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
िववेिचत �माण तथा आधारबाट दईु जना अिभय�ुह� 
अलगअलग दिुषत मनसायबाट �े�रत भएर सशुीला 
साहनीलाई धा�रलो हितयार छुरीले �हार गरी 
ह�या गरकेो पिु� ह�न आएकाले िनज �ितवादीह� 
िड�सनकुमार म�ल तथा राजखान भ�ने मोह�मद 
िमर सयद चादँलाई अिभयोग मागदाबीअनसुार 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी बा�लङु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, बा�लङुबाट िमित २०६८।९।२० 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुरः िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.
�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CR-१२०८, 
��ाचार, लोकराज के.सी. िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले पेस गरकेो भारतको 
िश�ण स�ंथाबाट हािसल गरकेो आइ.कम. को �माण 
प� स�कली वा न�कली के हो भ�ने  स�ब�धमा नेपाल 
वाय ु सेवा िनगममा गिठत न�कली शैि�क यो�यता 
�माण प� छानिबन टोलीबाट छानिबन ह�दँा िन�य�ल 
ह�न नसकेको कारण िनगमबाट अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगमा लेखी पठाएपिछ अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले उ�च मा�यािमक 
िश�ा प�रषदम्ाफ� त उ� �माण प� �माणीकरणका 

लािग पठाएकोमा िबहार इ�टरिमिडयट एजकेुशन 
काउि�सल, पटनाबाट “सिमित अिभलेखकेअनसुार 
Code ३४२१ मे २०११५ तक �माङ्क है । ��ततु 
अङ्क पर गलत है” भनी लेखी आएको पाइने । 

िवशेष अदालतको आदेशले �ितवादी 
लोकराज के.सी.ले िबहार इ�टरिमिडयट एजकेुशन 
काउि�सल पटनाबाट �ा� गरकेो �माण प�को 
स�यापन गरी पठाउन उ�च मा�यािमक िश�ा 
प�रषदल्ाई लेखी पठाएकोमा उ�च मा�यािमक िश�ा 
प�रषदब्ाट �माण प� �माणीकरणका लािग खटाएको 
टोलीले िबहार िव�ालय परी�ा सिमितको अिभलेख 
�ज ुगदा�  मूल रकेड�मा �माङ्क २०११५ स�म मा� 
रहेको तर िनजको रोल �माङ्क २०११६ भएकाले 
गलत देिखएको भनी �ितवेदन पेस गरकेो देिखदँा 
पनुरावेदक �ितवादीको �माण प�को पनुः �माणीकरण 
ह�नपुन� अव�था नदेिखने । 

�ितवादी लोकराज के.सी. ले �ा� गरकेो 
आइ.कम. को �माण प� ि�.िव.िव. माफ� त �माणीकरण 
ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर रहेको तफ�  
िवचार गदा�  �ितवादीले सन् १९९५ मा आइ.कम. को 
�माण प� �ा� गरकेो भ�ने िनजले पेस गरकेो �माण 
प�बाट देिख�छ । उ� �माण प�को पटक पटक 
�माणीकरण भइसकेपिछ मा� आ�नो �माण प� 
�माणीकरण गन� िनकाय िमलेन भनी पनुरावेदकले 
दाबी िलएको पाइ�छ । आफूले �ा� गरकेो �माण 
प� स�कली हो भनी दाबी िलने �ितवादीले सो 
�माण प�को स�ब�धमा छानिबन स�ु भएप�ात् सबै 
�माणह� पेस गरी उ� �माण प� स�कली रहेको 
भनी पिु� गन� नसक� ती �माण प�को पटक पटक 
�माणीकरण गन� आ�ह गरअेनसुार नै उ� �माण 
प�को �माणीकरण भई ती �माण प� न�कली रहेको 
भनी �मािणत भएपिछ आ�नो ग�तीलाई ढाकछोप 
गन� गलत िनयतले �माणीकरण गन� िनकायमािथ 
नै �े�ािधकारको �� खडा गरकेो देिखदँा िनजको 
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िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
यसरी �ितवादी लोकराज के.सी.ले बढुवा 

�योजनका लािग िनज काय�रत िनकाय नेपाल वाय ुसेवा 
िनगममा न�कली �माण प� पेस गरकेो पिु� भएको र 
नेपालको संिवधानको धारा २०(४) ले त�काल कसरु 
ह�दँाका बखत �चलनमा रहेको कानूनबमोिजम सजाय 
ह�ने �यव�था गरअेनसुार �ितवादीको िववादमा आएको 
आइ.कम. उ�ीण� गरकेो शैि�क यो�यताको �माण प� 
नेपाल वाय ु सेवा िनगममा िमित २०५५।४।२८ मा 
पनुरावेदकले भरकेो Personal record मा नै उ�लेख 
गरकेो देिखएको ह�दँा िनजको सो कसरु ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ अनसुारकै कसरु दिेखई सो ऐन 
नै आकिष�त ह�ने । 

अतः उि�लिखत �यव�था, त�य, आधार 
र कारणसमेतबाट �ितवादी लोकराज के.सी.ले 
आइ.कम. परी�ा उ�ीण� गरकेो भनेको �माण प� झ�ुा 
देिखन आएकाले िनजलाई त�काल �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा ऐ. 
दफा १२ र २९(२) बमोिजम �.५००।– (पाचँ सय 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७०।५।१९ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-WH-००५७, 
ब�दी��य�ीकरण, मोहनबहादुर वजंारा �े�ी िव. नेपाल 
सरकार, गृह म��ालय िसंहदरबारसमेत

िनवेदक MD Sabir Ahimed Chaudhary 
समेतउपर कल बाइपास गरी नेपाल दूरस�चार ऐन, 
२०५३ को दफा ४७(५) को कसरुमा काठमाड� 
िज�ला अदालतमा म�ुा दायर भएकोमा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१२।१६ मा फैसला 

ह�दँा िनज �ितवादी एम.डी.सािवर अहमद चौधरीलाई 
नेपाल दूरस�चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(५) 
बमोिजम १ वष� कैद सजाय ठहर गरी फैसला भएकोमा 
सो फैसलाबमोिजम कैद भ�ुान ग�रसकेको भ�ने 
िनवेदनमा खलुाएको देिखदँा िनवेदक िवदेशी नाग�रक 
रही िनजले नेपाल कानूनबाट िनषेिधत काय� गरकेोमा 
कसरुदार ठहर भई सजायसमेत पाएको भ�नेमा िववाद 
नदिेखने । 

कुनै पिन �यि�को वैयि�क �वत��तामा 
सिंवधान र कानूनिवपरीत ह�ने गरी कसैले पिन 
अङ्कुश लगाउन ह�दँैन । कुनै �यि�लाई �व�ृ भावना 
राखी िनजको वैयि�क �वत��तामा सङ्कुचन गन� 
वा अपहरण गन� काय� कुनै िनकाय वा पदािधकारीबाट 
ह�न गएको अव�था छ, छैन भ�ने ब�दी��य�ीकरणको 
मा�यमबाट परी�ण गरी गैरकानूनी थुना रहेको देिखन 
आएमा �य�तो थनुाबाट म�ु गन�का लािग थनुामा रा�ने 
िनकाय वा �यि�काउपर ब�दी��य�ीकरणको �रट 
जारी ह�न स�ने ह��छ । थुनाको वैधता परी�ण गदा� थुना 
कानूनस�मत रहेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको 
�रटबाट अदालतले िनवेदकलाई सहयोग गन� नस�ने । 

गहृ म��ालयले अ�यागमन काय�िविध, 
२०६५ जारी गरी काया��वयनमा �याएको 
पाइ�छ । उ� काय�िविधको दफा ६.३(१) मा िवदेशी 
नाग�रकलाई िनजको देशमा िन�काशन नगरसे�म 
अ�यागमन िवभागले तोकेको �थानमा रहन ुपन� भ�ने 
�यव�था रहेको छ । जसअनसुार “िन�काशन ह�ने �यि� 
िन�काशन नह�दँास�म िवभागले तोकेको �थानमा ब�न ु
पन� र नेपालबाट ��थान गदा�  ला�ने खच� आफँैले 
�यहोनु�  पन�छ” भनी �प� �यव�था रहेको । 

�चिलत अ�यागमन ऐन, िनयम वा �चिलत 
कानूनिवपरीत काय� गरबेापत सजाय पाएका िवदशेीलाई 
िन�काशन गन� गहृ म��ालयमा पेस गरी िनण�य भएपिछ 
िन�काशन गन� �यव�था रहेअनसुार िवप�ी िनवेदक 
MD Sabir Ahimed Chaudhary बङ्गलादेशका 
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नाग�रक भई दूरस�चार कल बाइपास म�ुामा सजाय 
पाएका �यि� रहेका र िनजसमेत �ितवादी भएको उ� 
कल बाइपास म�ुामा पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
परी िवचाराधीन रहेको ह�दँा िनजको हकमा अ�यागमन 
काय�िविध, २०६५ को दफा ६.३(२) को ५ बमोिजम 
फैसला भएको २ वष�स�म नेपाल �वेश गन� नपाउने गरी 
िन�काशन गन� िसलिसलामा कानूनबमोिजम नै �थान 
तोक� अ�यागमन िवभागमा रािखएको भ�ने अ�यागमन 
िवभागको िलिखत जवाफसमेतबाट ख�ुन आएको 
ह�दँा िनजको देशमा िन�काशन गन� �योजनका लािग 
कानूनबमोिजम अ�यागमन िवभागले �थान तोक� 
राखेको काय�लाई गैरकानूनी थुना भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा िनवेदक िवदेशी नाग�रक 
भई नेपालको कानूनबमोिजम फौजदारी कसरुमा 
सजाय पाएका �यि� भई कानूनबमोिजम िनजको 
देशमा िन�काशन गनु�पन� अव�थाका �यि�समेत रहेको 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहन ु
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

य�िप नेपालको फौजदारी कानूनबमोिजम 
फौजदारी कसरुमा सजाय पाएका िवदशेी नाग�रक 
भएको भ�ने आधारमा मा� लामो समयस�म 
िनजलाई Deport नगरी कुनै िनि�त �थानमा राखी 
रा�दा िनजको वैयि�क �वत��ताको अपहरण ह�न 
जा�छ । स�बि�धत िनकायले समयमै पूरा गनु�पन� �ि�या 
समयमा पूरा नगरकेो कारण कसैको पिन वैयि�क 
�वत��ता लामो समयस�म अपहरण भइरहन ु�यायको 
�ि�मा उपय�ु र �यायोिचत नह�ने ह�दँा िन�काशन 
गन� �ि�या ७ िदनिभ� पूरा गरी िनवेदकलाई िनजको 
देशमा Deport गनु�  भनी गहृ म��ालयका नाममा 
िनद�शन जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल असार १२ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-WH-००४६, 
ब�दी��य�ीकरण, िबमाया साक� िव. पाँचथर िज�ला 
अदालत िफिदमसमेत

आ�नो िव��मा फौजदारी म�ुा परी सो 
म�ुाको कारबाहीको स�ब�धमा िमित २०६५।१।२० 
मा िनवेदकको नामको अंशसमेत रो�का भएको भ�ने 
िवप�ी पाचँथर िज�ला अदालत तथा िचतवन िज�ला 
अदालतको िलिखत जवाफबाट ख�ुन आएकोमा 
सो कुरालाई िनवेदकले अ�यथा भ�न सकेको 
देिखएन । िनवेदकसमेत उपर परकेो जीउ मा�ने, बे�ने 
र ठगी म�ुामा िमित २०६९।१।२२ मा िनवेदकको 
हकमा उ� म�ुा फैसला भई िनवेदकलाई कसरुदार 
ठहर गरी कैद तथा ज�रवानासमेत गन� िनण�य भएको 
र सो फैसलाबमोिजमको कैद तथा ज�रवानाको लगत 
असलु गन� �योजनाथ� िनवेदकलाई प�ाउ गरी थनुवुा 
पजु�समेत िदई थनुामा राखेको भ�ने िचतवन िज�ला 
अदालतसमेतको िलिखत जवाफबाट देिखन आयो । 
तर िनवेदकको िव��मा पाचँथर िज�ला अदालतमा 
जीउ मा�ने बे�ने तथा ठगी म�ुा दायर भई सो म�ुाको 
कारवाहीको �ममा िमित २०६५।१।२० मा नै 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िनवेदकका नामको अंश 
रो�का गरी मचु�ुकासमेत खडा गरकेो भ�ने कुरालाई 
अ�यथा भ�न नसक� सो कुराको बारमेा िनवेदनमा 
केही उ�लेखस�म नगरी उ� त�यलाई लकुाई ��ततु 
िनवेदन िदएको भ�ने देिखने । 

अदालतमा उपचारका लािग �वेश गन� 
�यि�ले सफा हात िलई अदालत �वेश गरकेो 
अव�थामा मा� अदालतले सहयोग गन� स�छ । 
फौजदारी म�ुामा भएको सजायबाट ब�ने दिुषत 
मनसाय िलई अदालत �वेश गरकेो अव�थामा 
�य�तो �यि�लाई अदालतले सहयोग गन� स�दैन । 
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फौजदारी कानूनको उ�लङ्घनमा स�म अदालतबाट 
कानूनबमोिजमको सजाय िनधा�रण गरी सो सजाय 
असलुीको स�ब�धमा प�ाउ परपेिछ उ� सजायबाट 
ब�ने दिुषत मनसाय राखी ��ततु िनवेदन परकेो भ�ने 
पाचँथर िज�ला अदालतमा दायर भएको जीउ मा�ने 
बे�ने र ठगी म�ुामा िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।१।२० मा नै िनवेदकको नामको अंश रो�का 
भएको त�य लकुाई िनवेदन िदएकोबाट पिु� ह�न 
आयो । यसरी दिुषत मनसायबाट परकेो िनवेदनको 
रोहबाट िनवेदकलाई अदालतले सहयोग गन� नस�ने 
ह�दँा िनवेदकको थनुा कानूनिवपरीत भएको भ�न 
निम�ने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् िववेिचत 
आधारबाट िनवेदकउपर परकेो जीउ मा�ने बे�ने 
तथा ठगी म�ुामा भएको फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा िनवेदकलाई कानूनअनसुार प�ाउ गरी 
थुनवुा पजु�समेत िदई थनुामा राखेको देिखदँा फैसला 
काया��वयनका लािग स�म िनकायबाट थनुवुा पजु� 
िदई थनुामा राखेको काय�लाई गैरकानूनी थनुा भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन । िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल असार १२ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-WO-०६८३, उ��ेषण 
/ परमादशे, िबमाया साक� िव. पाँचथर 
िज�ला अदालत िफिदमसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०९५१ र ०६८-CR-
०९८१, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. स�तु साक� 
र रामबहादुर साक� िव. नेपाल सरकार

घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका हेदा� 
कपाल पूर ैरगतले िभजेको, अनहुारमा रगतले िभजेको, 

दािहने आखँी भ�मािथ िनलो डाम भएको, िनधार, 
टाउकोमा िनलोडाम भएको, टाउको पछािडप�ी 
१ इ�च लामो, आधा इ�च चौडा, १ से.िम. गिहरो 
घाउ भई रगत बगेको भ�ने दिेख�छ भने शव परी�ण 
�ितवेदन हेदा� Cause of Death मा Head Injury  
भ�ने उ�लेख भएको दिेखन आएकोले मतृकको म�ृय ु
कत��यबाट भएकोमा िववाद नदेिखने ।

अब मतृकलाई कत��य गरी मान�मा 
�ितवादीह�को संल�नता छ छैन भ�ने स�ब�धमा 
�ितवादी रामबहादरु साक�को हकमा िवचार 
गदा� �ितवादी रामबहादरु साक�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज हेदा� िमित 
२०६६।१२।२६ गतेका राित म खाना खाई हात 
धोइरहेको अव�थामा काका स�त ु साक� मेरो घरमा 
आई सकुबहादरु साक� र िनजक� �ीमती बाटुदेवीले 
गाली गरी रहेकोले एक चोटी स�झाई बझुाई गरी नस�झे 
ितनको मखु फोडी बराबर गर� भनी भ�दा स�झाउन 
भनी गएको र स�झाउदँा जाहेरवालाले मलाई दाउराले 
हािनरहदँा मैले धके�दा निजकै रहेको खिटयामा 
ठोिकएको र मतृक बाटुदेवीले ए�कासी मेरो टाउकोमा 
दाउराले हा�दा �रस उठी बासँको ड�डाले बाटुदेवी 
साक�को टाउकोमा हा�दा एकै चोटमा मरी हाली सो 
घटनापिछ स�त ु घटना�थलमा पगेुको र घट्ना पिछ 
स�त ु र म दवुै भागी गएका ह� भ�ने �यहोरा उ�लेख 
गरी आरोिपत कसरुमा पूण�तः सािबत भई बयान गरकेो 
देिखने ।

अ.बं. ११५ नं. बमोिजम बिुझएक� उजली 
साक�ले अदालतमा आई गरकेो बकप� हेदा� घटना 
भएको िदन मेरा �ीमान् रामबहादरु साक� र स�त ु
साक�लाई मतृकले गाली गरके� िथइन । मतृकलाई 
गाली नगनु�स् भनी स�झाउदँा जाहेरवाला सकुबहादरु 
साक�ले निजकै भएको दाउराले रामबहादरु साक�लाई 
िपट्दा रामबहादरु साक�को टाउकोमा घाउ भई 
रगत पिन आएको िथयो । �यसैगरी जाहेरवाला सकु 
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साक�को टाउकोमा खाटमा ठोि�कदा घाउ भएको 
िथयो । लो�नेलाई घाउ भएको देखेपिछ मतृक बाटुदेवी 
साक�ले पिन ल�ी �याई दोहोरो हानाहान ह�दँा घाउ 
भई मतृकको म�ृय ु भएको हो भ�नेसमेत �यहोराको 
बकप� ग�रिदएको देिख�छ । �यसैगरी बाटुलाई 
स�झाउन गएकोमा स�झाउने �ममा आपसमा दोहोरो 
ल�ी हानाहान भई मतृकको म�ृय ुह�न गएको हो भ�ने 
सर�वती साक�ले गरकेो बकप�समेतका आधारमा 
मतृक बाटुदेवी साक�को म�ृय ु �ितवादी रामबहादरु 
साक�कै �हारबाट ह�न गएको पिु� ह�ने ।

��ततु म�ुाको घटना�मलाई हेदा� 
�ितवादीम�येका स�त ु साक�ले आफूलाई मतृक 
बाटुदेवीले सध� गाली गलौज गन� गरकेोले स�झाइिदन ु
भनी �ितवादी रामबहादरु साक�लाई अनरुोध गरी 
आ�नो घरितर लागेको देिख�छ । यी �ितवादी 
रामबहादरु त�काल स�झाउन भनी बाटुदेवीको घरमा 
गएको र स�झाउन ला�दा जाहेरवालाले मलाई दाउराले 
हानी रहदँा मैले धके�दा निजकै रहेको खिटयामा 
ठोि�कएको र मतृक बाटुदेवीले ए�कासी मेरो टाउकोमा 
दाउराले हा�दा �रस उठी बासँको ड�डाले बाटुदेवी 
साक�को टाउकोमा हा�दा एकै चोटमा म�र हाली सो 
घट्नापिछ स�त ु घटना�थलमा पगेुको र घट्ना पिछ 
स�त ु र म दवुै भागी गएका ह� भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । वारदातको अव�थालाई िव�ेषण गदा� मतृक 
र �ितवादीका बीचमा पूव� रीसईवी भएको देिखदैँन भने 
गाली गलौजको िवषयमा स�झाउन जादँा आफँैलाई 
�हार गरकेो र हानाहानकै �ममा घटना�थलम� 
भेिटएको बासँको लि�ले �हार गरकेो देिखदँा ��ततु 
वारदात उपयु�� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. ले प�रभािषत कसरु अपराध रहेको पिु� ह�न 
आएकोले स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले �ितवादी 
रामबहादरु साक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम गरकेो सजाय िमलेको 
देिखन आएन । िनज �ितवादी रामबहादरु साक�लाई 

ऐ. को १४ नं. बमोिजम सजाय गनु�पन� । 
�ितवादी स�त ु साक�ले मतृक बाटुदेवी 

साक�लाई मान� कुनै षड्य�� गरकेो अव�था िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट दिेखदँैन । िनज स�त ुसाक� 
आइप�ुनभु�दा अगावै मतृक बाटुदवेी साक� र �ितवादी 
रामबहादरु साक�को बीचमा भएको कुटिपटबाट मतृक 
बाटुदवेी साक�को म�ृय ुभइसकेको अव�था दिेख�छ । 
साथै ��यथ� �ितवादी स�तु साक�ले मतृक बाटुदेवी 
साक�लाई मान�मा �यानस�ब�धीको १६ नं. बमोिजम 
षड्य�� गरकेो अव�था िमिसल संल�न कागजातबाट 
पिु� भएको देिखदँैन । ठोस सबतु �माणको अभावमा 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरले �ितवादी स�त ु
साक�लाई आरोिपत अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी 
गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १६ नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका कानूनी   
�यव�था, आधार कारण र �माणसमेतबाट रामबहादरु 
साक�ले मतृकलाई त�काल उठेको �रसको कारणबाट 
बासँको लाठीले टाउकोमा �हार गरकेो कारणबाट 
मतृकको म�ृय ु ह�न गएको पिु� ह�न आएकोले 
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा १३(३) 
नं. बमोिजम सव��सिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट िमित 
२०६८।७।२९ मा भएको फैसला केही उ�टी भई 
ऐजनको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी स�त ुसाक�को हकमा िनजले स�झाई 
िदने अिभ�ायले गहुार मागेको भ�ने देिखएको तर 
मतृकलाई मान�लाई षड्य�� गरकेो भ�ने �मािणत ह�न 
आएको नदेिखदँा िनजलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको 
िमित २०६८।७।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल असार ६ गते रोज २ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-RC-००३२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. शोभाका�त भाट (पौडेल) समेत

आ�नो लो�ने शोभाका�तसगँ रहेको 
स�ब�धबाट �रस उठी माइत जा�छु भनी अ�रगंाल 
पो�न गएको लो�नेलाई भनी बाटैबाट फिक� एर आई 
खाटमनुी ३, ४ घ�टा लकेुर बसी राित आ�नो लो�नेको 
िव�तरामा स�ुन आएपिछ रातको समयमा मतृकको 
�ास��ासमा अवरोध प�ुने गरी मतृकको घाटँीमा चोट 
प�ुयाएको भ�ने उपयु�� प�रि�थितज�य �माणह�ले 
�प� देखाइरहेको पाइने ।

कुटिपटको प�रणामबाट नै मतृक पाव�तीको 
म�ृय ुभएको लास जाचँ �कृित मचु�ुका तथा शव परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखइरहेको छ । वारदातको रातमा 
मतृक पाव�ती र �ितवादीह� शोभाका�त, िनजका 
�ीमती देवी ग�ुङको भेटघाट भई झैझगडा भएको 
त�यमा िववाद छैन । सोको भोिलप�ट �ितवादीह�को 
घरको मनुी कोदोबारीमा रहेको बेडुलाको �खमा 
मतृक झिु�डइरहेको अव�थामा फेला परकेो देिख�छ । 
मतृक पाव�तीउपर राित भेटघाट भई झगडा वादिववाद 
कुटिपट ह�न,ु मतृकको शरीरको घाटँीलगायत िविभ�न 
भागमा घा चोट परकेो देिखन,ु ती व�तगुत �माण र 
प�रि�थितज�य �माणह�ले �ितवादी शोभाका�त र 
िनजक� प�नी देवी ग�ुङ पौडेलले नै मतृक पाव�तीलाई 
कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी ल�मी पौडेल नाबािलग भएक� र 
िनजले मतृक पाव�तीलाई मानु�पन� कुनै कारण नदेिखएको, 
राित सगैँ सतेुक� पाव�ती िन�ाबाट िबउिँझदा नदखेेको 
भनी िनज �ितवादीले बयान गरकेो देिख�छ । िनज 

�ितवादी ल�मी पौडेल, पाव�ती र �ितवादी शोभाका�त 
एउटै कोठामा सतेुको भ�ने त�य नै �मपूण� रहेको 
भनी मतृकलाई मान� प�रप�चमा यी �ितवादी सलं�न 
रहेको भ�ने कुनै त�यबाट पिु� भएको नपाइएको र 
�कूल िबदा भएकोले दश� ितहार मनाउन घरमा आएक� 
नाबािलका �ितवादी ल�मी पौडेलले मतृक पाव�तीलाई 
घरमा राित ए�लै स�ुनपुन� प�रि�थितका कारण 
स�ुन बोलाएको पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी 
ल�मी पौडेलले आरोिपत कसरु गन�मा संल�न रहेको 
देिखएन । तसथ� �ितवादीह� शोभाका�त र देवी 
ग�ुङलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद सजाय गन� र �ितवादी ल�मी 
पौडेललाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी िमित 
२०७०।२।८ मा स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट िमित २०७१।२।२६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

पनुरावेदन अदालत, पोखराले �ितवादीह� 
देवी ग�ुङ पौडेल र शोभाका�त पौडेललाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ (सात) वष�को कैद ह�न 
�य� रायका स�दभ�मा िवचार गदा� यसमा कसरु गदा�को 
प�रि�थित र कसरु गनु�पन� उ�पि� भएका कारण, 
कसरुको मा�ा, अव�थालाई, िववेकसङ्गत �पमा 
िवचार गदा� मागबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद गदा� 
चक� पन� ह�दँा अ.बं. १८८ नं. न�बरको �योग गनु�पन� 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी शोभाका�त पौडेल 
तथा मतृक पाव�ती पौडेल एउटै िव�तरामा सतेुको फेला 
पारेपिछ घटना घट्न गएको सम� घटना�मबाट देिखन 
आएको छ । मतृक �वयम् �ितवादीको घरमा राित स�ुन 
आएको देिख�छ । यस ि�थितमा ��ततु म�ुामा भएको 
त�य घटना र वारदात ह�दँाको प�रि�थितसमेतलाई 
िवचार गदा� ऐनबमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय 
ह�दँा चक� पन� देिखदँा �ितवादीह� शोभाका�त भाट 
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पौडेल र दवेी ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम कैद वष� ७ (सात) ह�नपुन� भनी �य� गरकेो 
राय �यायको रोहमा िमलेकै देिखन आउने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-०५६१, ०७०-
CR-१०५९, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. दीपक 
राई र रिव�� �े� िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रिव�� �े�ले अदालतको बयानमा 
मतृक अ�यािधक मादक पदाथ� सेवन गरी आफँै िपच 
रोडमा ढली म�ृय ुभएको भनी लेखाएको भए तापिन सो 
कुरा िव�ासयो�य देिखएन । �ितवादी आफँै िपच रोडमा 
ढली लडी म�ृय ु भएको भए टाउकोको एकातफ� को 
भागितर मा� घाउ चोट ला�नपुन�मा िनजको टाउकोको 
बीच भागमा १ इ�च गिहरो घाउ भएको, कपाल 
लिुछएको, नाक, कान र मखुबाट रगत आएको र 
िनजको अ�डकोषसमेत सिु�नएको तथा रोडमा 
समेत १ िफट रगत बगेको भ�ने �यहोरा लासजाचँ 
�कृित मचु�ुकाबाट देिखन आएको कुरा �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानसगँ िम�न 
िभड्न आएको देिख�छ । िनज �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो बयानलाई अ�य कुनै �वत�� �माणबाट पिु� 
गन� सकेको अव�थासमेत नभएको कारणबाट यी 
�ितवादीले नै बाटोमा लकु�िछपी मतृकलाई कुटिपट 
गरी सोही चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको कुरा पिु� 
ह�न आएकोले यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

मतृकको �ीमती मनमाया नेपालीको िकटानी 
जाहेरी, लासजाचँ �कृित मचु�ुका, होटल साह� राज ु
�े�ले अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�लगायतका िमिसल संल�न आधार 

�माणह�बाट �ितवादी रिव�� �े�को कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको पिु� ह�न आएको देिखएकाले 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत कानूनी �यव�था तथा 
िमिसल संल�न त�य र कारणह�बाट �ितवादी रिव�� 
�े�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� 
गरी र �ितवादीह� दीपक राई र धनकुमार राईलाई 
आरोिपत कसरुमा सफाइ िदने गरी स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।११।२९ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट िमित २०६९।१०।१५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभुम् । 

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०६८४, ०६८-
CR-०५९८, कत��य �यान, भरतबहादुर रोकायासमेत 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िव�णुबहादुर 
रोकायासमेत

�ितवादी भरतबहादरु रोकायाले मतृकलाई 
आफूले खकुुरीज�तो जोिखमी हितयारले �हार 
गरकेोमा अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । खकुुरीज�तो 
जोिखमी हितयारले �हार गदा� मािनसको म�ृय ुह�नस�ने 
कुरामा सामा�य समझको जो कसैलाई पिन �ात 
ह�नस�ने नै देिख�छ । उ� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. मा विण�त �यव�थाअनसुार अपराधमा 
जोिखमी हितयारको �योगलाई ब�देज लगाएको 
अव�था छ । तसथ� �ितवादीले खकुुरी ज�तो जोिखमी 
हितयारले �हार गरकेो र खकुुरी ज�तो जोिखमी 
हितयारले �हार गदा� मािनसको म�ृय ुह�न स�ने �वल 
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स�भावना रहेको भ�ने �प��पमा दिेखएको अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलले �ितवादी भरतबहादरु 
रोकायालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
(१) नं. को कसरु कायम गरी सजाय गन� गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा ग�ररहन ुपन� देिखन आएन । 
उ� फैसला उ�टी गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१४ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी 
भरतबहादरु रोकायाको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस िमनबहादरु 
कडायत, जनकबहादरु कडायत, �हरीमा कागज 
गन� िगरी कडायत तथा वस�तबहादरु रोकायाले 
�ितवादी िव�णबुहादरु र �ितवादी भरतको हातमा 
खकुुरी िथयो । मतृकमािथ �हार गन� भरत रोकाया 
र िव�णबुहादरु रोकाया ह�न भनी अदालतमा गरकेो 
बकप� तथा सह�ितवादीह�ले �ितवादी िव�णबुहादरु 
वारदात�थलमा खकुुरीज�तो धा�रलो हितयारसिहत 
मौजदु रहेको भनी पोल गरी बयान गरकेो र आफू घरमा 
आएपिछ होह�ला भइराखेको, मािनसह� िनजको घर 
बािहर ज�मा भएका आफू पि�म प��को ढोकाबाट 
िभ� पसेको िभ� पसेपिछ भरतबहादरु रोकायाले “मैले 
मतृक लोके��बहादरु रोकायालाई खकुुरीले हानेर 
मा�रसके तपाई बािहर जानहुोस्” भनी आफूलाई 
भनेपिछ मा� थाहा पाए ँ र िभ� बसेको ह� ँ भ�ने 
�यहोरा उ�लेख गरी वारदात�थलमा मौजदु रहेको 
कुरालाई �वीकार ै गरी बयान गरकेो समेतका आधार 
र कारणसमेतबाट �ितवादी िव�णबुहादरु रोकायाको 
हकमा पनुरावेदन अदालत, िदपायलले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७ (१) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा ग�ररहन ुपन� 
देिखएन । आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने 
�ितवादी िव�णबुहादरु रोकायाको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अब अ�य �ितवादीह�लाई अिभयोग 

दाबीबमोिजम सजाय ठहर ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार 
गदा� �ितवादी भरतबहादरु रोकाया र िव�णबुहादरु 
रोकायाको हकमा मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार र 
कारणबाट िनजह�को हकमा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहरकेो र �ितवादी बमबहादरु रोकाया 
�ितवादी िव�णबुहादरु रोकायासगैँ घटना�थलमा 
खकुुरी तथा छुरी हातमा िलई मौजदु रहेको भ�नेस�म 
देिखएको र िनजह�ले नै �हार गरकेो भ�ने देिखएको 
पाइदँैन । जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त अदालतमा 
आई गरकेो बकप�बाट �ितवादीह�कै �हारबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने �प��पमा ख�ुन नआएको, 
�हरीमा कागज गन� र व�तिु�थित मचुलुकाका 
मािनसह�ले अदालतमा आई गरकेो बकप�बाट 
यी �ितवादीह�ले मतृकलाई �हार गरकेो भ�ने 
�प��पमा ख�ुन आएको दिेखदँैन । िनज �ितवादीह� 
वारदात�थलमा भाला खकुुरी तथा छुरी हातमा िलई 
उपि�थत रहेको र �हार गरकेो भ�ने नदेिखएकोले मान� 
सयंोग पारीिदनस�मका मतलबी देिखन आएको छ । 
अ�य �ितवादी �यामबहादरु रोकाया, हासे रोकाया, 
िकणो भ�ने ज�शन रोकाया, भैरवबहादरु रोकाया, 
सापदुवेी रोकाया, ह�रसवुा रोकाया, िटक�दवेी रोकाया 
�ितवादी िझमिडदवेीसमेतको कत��य गरी मान�मा कुनै 
सलं�नता िमिसल संल�न कुनै पिन �माणबाट देिखन 
नआएकोले िनज �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

अतः िव�ेषण ग�रएका आधार कारण र 
�माणह�समेतबाट पनुरावेदक �ितवादी भरतबहादरु 
रोकायालाई �यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं. 
बमोिजम सजाय गन� गरकेोस�मको स�ु बझाङ 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने र �ितवादी 
िव�णबुहादरु रोकाया र �ितवादी बमबहादरु रोकायाका 
हकमा �यानस�ब�धी महलको १७(१) नं. अनसुार 
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हातहितयार साथमा िलई मान� �थलमा मौजदु रहेको 
देिखएकोले सोही १७(१) नं. बमोिजम जनही कैद वष� 
१० (दश) कैद ह�ने र अ�य �ितवादीह� हासेँ रोकाया, 
�यामबहादरु रोकाया, िकणो भ�ने ज�शन रोकाया, 
भैरवबहादरु रोकाया, िटक� देवी रोकाया, सापदेुवी 
रोकाया, िझमिड रोकाया र ह�रसवुा रोकायासमेतले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलबाट िमित २०६८।३।१२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई     
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WO-०२७३, उ��ेषण / परमादशे, 
अनवर दफाली िव. राजन कोइरालासमेत

िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ानमा ब�द हड्ताललगायतका काय�ह� भएको 
ह�दँा सो सं�थाबाट �दान ग�रने सेवा ठ�प भई मानव 
�वा��यको उपचारमा �भाव परकेोले सो सं�था 
सचुा� ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको म�ुय िनवेदन दाबी 
रहेको देिख�छ । जनु उ�े�यको लािग ��ततु िनवेदन 
परकेो हो सो उ�े�य परुा भई िव.पी. कोइराला �वा��य 
िव�ान �ित�ानबाट �दान ग�रने सेवाह� पूव�वत् 
सचुा� भइसकेको भ�ने िलिखत जवाफ र बहस 
िजिकरसमेतको आधारमा ��ततु िनवेदनको औिच�य 
समा� भएको देिख�छ । तसथ� औिच�य समा� भएको 
देिखदँा ��ततु िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने 
अव�था नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् िववेचनासमेतको 
आधारमा ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले िव.पी. कोइराला 

�वा��य िव�ान �ित�ानलाई कम�चारीह�बाट भएको 
ब�द हड्ताललगायतका काय�ह� नगनु�  नगराउन ुर यो 
�वा��य सं�थाबाट �दान ग�रने सेवाह� पूव�वत सचुा� 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन दाबी रहेकोमा िव.पी. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ान िमित २०७१।६।२० को 
�यव�थापन प� र कम�चारीह�को सहमित र िनण�यबाट 
ब�द हड्तालको काय��म �थिगत गरी �वा��य सेवा 
स�चालन भइसकेकोले औिच�य समा� भएको देिखदँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः �ेम खड्का
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २३ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-WO-००२८, 

अदालतको अपहेलना, अनवर दफाली िव. 
राजन कोइरालासमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-००३०, ��ाचार, िव�णु�साद 
अिधकारी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले �ाइभेट �पमा २०५० (१९९३) 
सालमा परी�ा िदई �ा� गरकेो S.L.C. को �माण 
प�को िवषयमा उ� �माण प� झ�ुा हो भ�ने िववाद 
देिखन आई सो िवषयमा अनसु�धान गरी न�कली 
देिखई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िवशेष अदालत, काठमाड�मा शैि�क यो�यताको झ�ुा 
�माण प� पेस गरी ��ाचार गरकेो भनी म�ुा चलेको 
अव�थामा िवशेष अदालत, काठमाड�को आदेशले पनु: 
�माणीकरणका लािग नेपाल सरकारको आिधका�रक 
िनकायमाफ� त �ितवादीले परी�ा िदई �ा� गरकेो 
�माण प� िदने भारत सरकारको आिधका�रक 
िनकायसगँ २ पटक �माणीकरण गरी �ा� गरकेो 
�रपोट�सगँ �ितवादीले पेस गरकेो �माण प�को S.L.C. 
पास भएको भ�ने उ� सिट�िफकेटसगँ िम�न िभड्न 
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नआई पिहलो पटक मा�यिमक िश�ा प�रषद ् �े�ीय 
काया�लय, वाराणसीको प�साथ फारामको कैिफयत 
महलमा “पिु�त नह� है” भ�ने लेखी आएको र दो�ो 
पटकको स�यापन ५२१५ िदनांक ३१-१२-१२ को 
प�साथ �ा� �माणीकरण िववरण फारामको बोड� 
अिभलेख स�यापन महलमा “७९।६००-FAIL” भ�ने 
लेिखई आएको अव�थामा �ितवादीले पेस गरकेो 
उ� S.L.C. को �माण प� स�कली हो भ�न स�ने 
अव�था नभएकाले �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� �ितवादीले सेवा �वेशको लािग पेस 
गरकेो मा�यिमक िश�ा प�रषद,् उ�र�देशको हाइ�कूल 
परी�ा तहको, परी�ाको �माण प� झ�ुा ठह�रएकोले 
िनजले रा��सेवकको पद �ा� गन� उ�े�यले झ�ुा 
शैि�क यो�यताको �माण प� पेस गरकेो देिखदँा िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणह�बाट 
�ितवादी िव�ण�ुसाद अिधकारीले कृिष िवकास ब�कको 
लेखापाल पदमा स�ु िनयिु�को लािग पेस गरकेो 
हाई�कूल परी�ाको शैि�क यो�यताको �माण प� झ�ुा 
देिखन आएकोले िनजले सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ को कसरुमा िनज �ितवादीलाई 
सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम �.५००।- 
(पाचँसय) ज�रवाना ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।२२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०१८६, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. मुने�� यादवसमेत

िनकासा भएको रकमबाट रा��सेवक 
कम�चारीह�ले आफूलाई फाइदा ह�ने िकिसमबाट रकम 
िनकासा गरकेो िमिसल संल�न आधार �माणबाट 
देिखदँनै । ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ 
मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै रा��सेवकले 
आ�नो पदीय ओहदास�ब�धी कत��य पालना गदा� 
नेपाल सरकार वा साव�जिनक सं�थाको स�पि� 
लापरवाही वा बद ्िनयत गरी िहनािमना वा हािन 
नो�सानी वा द�ुपयोग गर ेगराएमा वा िनजी �योगमा 
�याएमा कसरुको मा�ाअनसुार दफा ३ बमोिजम 
सजाय ह�नेछ र सरकारी स�पि� हािन नो�सानी गरी 
द�ुपयोग गन� लाई हािन नो�सानी भएको िबगोसमेत 
भराई सजाय ह�ने �यव�था रहेको देिख�छ । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले जनु रकमलाई ��ाचार 
गरकेो भनी आरोप लगाएको छ । उ� रकम िश�ा 
काया�लयल े बे�ज ुभयो भनी बे�ज ुरकम दािखला गन� 
�याद िदई सूचना जारी गरकेो देिखएको र सो रकम 
दािखलासमेत भइसकेको अव�थामा िनयिमत नभएको 
भनी बे�ज ुदेखाइएको रकमलाई हािन नो�सानी गरी 
��ाचार गरकेो भ�न िम�ने अव�था नदेिखएबाट वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

��ाचारको  कसरु कायम ह�न िनकासा रकम 
खच� गन� वा िनकासा िदनेले िनकासा िददा, िलदँा वा 
खच� गदा� सरकारलाई हािन नो�सानी गन� मनसाय वा 
आफूले �यसबाट केही िदन ुखान ुगन� िनयत वा मनसाय 
राखेर िनकासा, िलए िदएको वा खच� अपारदश��पमा 
गरी �यसबाट आफूसमेतले केही िलन ु खान ु गरी 
आिथ�क लाभ िलने उ�े�य िलएको वा िलने खाने 
बदिनयत राखेको ह�न ु पद�छ । �ितवादीह�ले िदएको 
िनकासा वा गरकेो खच� उपयु��अनसुार बद् िनयत राखी 
दिुषत मनसायबाट भएको हो भ�ने त�य व�तिुन� 
�माणबाट वादीले पिु� गन� सकेको नदेिखएकाले िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
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भ�न निम�ने ।
अब �ितवादीम�येका मनेु�� यादव, रिव�� 

कुमार यादव र  योगे�� म�रक यादवका हकमा िबगो 
�.३,८३,७१४।९५ तथा �ितवादी खडान�द 
पराजलुीको हकमा �.१,८०,२९८।-, �ितवादी िदिलप 
कुमार ठाकुरको हकमा िबगो �.१,०९,१६८।७५ 
र �ितवादी श�भ�ुसाद भ�राईको हकमा िबगो 
�.१,०९,३१४।९५ िहनािमना गरी ��ाचार गरकेोले 
�ितवादीउपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ तथा ३(१) र ३(१) (घ) बमोिजम कारवाही 
भई सजाय ह�न आरोपप� दायर भएकोमा �ितवादी 
प�बाट पेस ह�न आएको िमित २०७१।३।२२ र 
२०७१।११।१० मा राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड 
िसरहा शाखाको राज� खातामा नगद दािखला गरकेो, 
दािखला भौचर र िज�ला िश�ा काया�लय, िसरहाको 
च.नं. २५१२ िमित २०७१।११।१२ र च.नं. २६०४ 
िमित २०७१।११।२० जो जससगँ स�ब�ध छ भ�ने 
प�बाट �ी जनभावना �ा.िव. िससवनी राधोपरु-
६ लाई िनकासा भएको रकम पे�क� फछ् य�ट सरह 
राज�मा दािखला भई �ितवादीह�सगँ बाकँ� रहेको 
वा िहनािमना गरकेो भ�ने देिखन नआएको र िश�ा 
म��ालय िश�ा िवभागको िमित २०७१।३।१७ को 
गोरखा प�मा �कािशत सूचनाबमोिजम िनकासा 
रकम फछ् य�ट भई �ितवािदह�सगँ िज�मा बाकँ� रहे 
भएको भ�ने देिखन नआउदँा �ितवादीह� मनेु�� 
यादव, रिव�� कुमार यादव, योगे�� म�रक यादव, 
श�भ�ुसाद भ�राई, खडान�द पराजलुी र िदलीपकुमार 
ठाकुरउपरको अिभयोग दाबी प�ुन स�दैन भनी अिभयोग 
माग दाबीबाट �ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठह�याई 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७१।११।२५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: िब�म �धान 
इित सवंत् २०७२ साल पसु ७ गते रोज ३ मा शभुम् । 

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७१-WO-००३६, उ��ेषण, 
सीता काक� (अिधकारी) समेत िव. िख�ती सिभ�सेस 
�ा.िल. िवजय िनवास, झि�सखेल लिलतपुरसमेत

िनयमानसुार भ�ुानी पाउने रकमबाहेक 
ज�मा �.७,८७,७५२।- क�याणकारी कोषबाट 
िनवेदकह�ले भ�ुान िलएको �माणमा आएको 
िमिसलबाट देिख�छ । िखि�त जलिव�तु नेपाल 
�वत�� केिमकल तथा आइरन मजदरु यिुनयनकाबीच 
भएको ि�प�ीय स�झौतामा आ�दोलनमा ह�ने खच� 
कम�चारीको तलबबाट सोधभना�  ह�ने भनी सहमित भएको 
देिख�छ । क�याणकारी कोषमा रहेको रकम िनयमले 
तोिकएको �योजनका लािग बाहेक अ�य �योजनका 
लािग खच� गन�, आपसमा िवतरण गन� वा कम�चारीह�को 
आ�दोलनको �योजनका लािग खच� गन� पाउने 
देिखदँनै । कानून र िनयमले खच� गन� अि�तयारी निदएको 
िवषयमा खच� गरकेो उ� क�याणकारी कोषको रकम 
िनयम िवपरीत िनवेदकह�ले भ�ुान िलएको देिखदँा 
उ� रकम िख�ती सिभ�सेज �ा.िल.ले स�बि�धत 
प�बाट असलुउपर गराई क�याणकारी कोषमा 
दािखला गनु�पन� नै देिख�छ । यसरी िनवेदकह�ले काम 
गरकेो अविधको पा�र�िमक रकम भ�ुान िलई सकेको 
र िनयमिवपरीत भ�ुान भएको रकम क�याणकारी 
कोषमा दािखल गनु�  भनी �म काया�लयको िमित 
२०६९।१२।८ को िनण�य सदर गरकेो �म अदालत, 
काठमाड�को िमित २०७१।१।१७ को फैसला 
कानूनस�मत रहे भएको दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उ� फैसला बदर गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
िनवेदकह�ले पाउन ु पन� तलब भ�ा तथा अ�य 
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सेवाको सिुवधाह� स�बि�धत कामदार कम�चारीको 
ब�क खातामा ज�मा गरी भ�ुान भइसकेको िमिसलबाट 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीको नाममा 
परमादशेको आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१६१७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सुर�े�बहादुर च�द

घटना त�यको रोहमा िवचार गदा�  �ितवादी 
सरु�े�बहादरु च�दसगँ मतृक धौलराम ओडले गाई 
ख�रद गरकेो र गाईको भ�ुानी िदन बाकँ� रहेको पैसा 
मा�न भनी �ितवादी सरु�े�बहादरु च�दको घरमा गएको 
त�यमा कुनै िववाद रहेको देिखन आएन । पैसा निदए 
मान� मनसाय िथयो िक त भनी िवचार गदा�  िनजले 
कुनै जोिखमी हितयार आफूसगँ नलगेको र मान�का 
लािग कुनै तयारी गरकेो िमिसलबाट नदेिखएको यस 
अव�थामा मतृकलाई मारी हा�ने िनयत िनजको िथयो 
भ�न िमलेन । �ितवादी र�सी सेवन गरकेो अव�थामा 
मतृकको घरमा राितको समयमा गएको देिख�छ । 
यस�कार �ितवादी पैसा मा�न जादँा मान� िनयत नभए 
पिन र�सीको मात लागेको अव�थामा पगेुको देिखयो । 
�ितवादीले आ�नो पैसा मा�दा मतृक धौलाराम ओडले 
गाली गरकेो कारण �ितवादी सरु�े�बहादरु च�दलाई 
त�काल �रस उठ्न ु सामा�य समझिभ�कै कुरा हो । 
िनजले र�सीको मात लागेको कारण �रस था�न नसक� 
ल�ीले मतृको टाउकोमा �हार गदा� मतृक ढलेको र 
मतृकलाई घाटँी �यापी कत��य गरी मारकेो भ�ने 
त�य दिेख�छ । उ� घटना वारदात हेदा�  �ितवादीले 
पूव�योजना बनाई मनसायपूव�क मतृकलाई चोट छाडेको 
तथा लकु�चोरीकन हानेको अव�था दिेखदँैन । यसैगरी 

गाईको पैसा पाचँ / सात सय �पैयाकँो लेनदेनको 
िवषय �यान मान�स�मको �रसइवीको िवषय ह�नस�ने 
पिन नदेिखने ।

�ितवादी सरु�े�बहादरु च�द र�सी सेवन गरी 
मातेको अव�थामा आफूले पाउन ु पन� पैसा मा�नको 
लािग मतृकको घरमा राितको समयमा पगेुको र उ� 
लेनदेनको िवषयमा कुरा च�दा मतृकले �ितवादीलाई 
गालीगलौज गरकेो कारण �ितवादी आवेशमा आई 
आ�नो अगािड त�काल फेला परकेो ल�ीले �हार गरी 
मतृक ढ�नासाथ त�कालै घाटँी �यापेको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा उ� घटनालाई 
मनसाय�े�रत ह�या मा�न सिकने अव�था देिखएन । 
मािथ विण�त त�य र कानूनको िव�ेषणबाट �ितवादी 
सरु�े�बहादरु च�दले त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
आवेशमा आई �हार गरकेो चोटको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको ह�दँा िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजम सजाय ह�नेगरी ठहर गरकेो बैतडी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरबाट भएको िमित २०६६।३।१५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-RC-००५६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. होमबहादुर िव�कमा�

िमिसल संल�न घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसले अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�समेतका सबदु �माणको आधारमा 
�ितवादी होमबहादरु िव�वकमा�ले आ�नै �ीमतीलाई 
घरायसी िववादका कारण मान� िनयतले मनसाय पूव�क 
मतृकको संवेदनशील अङ्ग टाउकोमा ब�चरो �हार गरी 
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ह�या गरकेो त�य शकंारिहत �पबाट पिु� ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु अपराधमा ऐ. १३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु ओखलढंुगा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी साधक जाहेर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७१।८।१६ को फैसला िमलेको दिेखदँा साधक 
सदर ह�ने ।

�ितवादीले �ीमतीसगँ वादिववाद ह�दँा 
त�काल उठेको �रसले गदा� ब�चरो उठाई �हार 
गरकेो देिख�छ । ब�चरो जोिखमी हितयार भएको र 
दईुपटक �हार गरकेो कारणबाट यो कसरु मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. अन�ुपको आवेश 
�े�रत ह�यामा पन� स�ने भएन । साधारण लाठा ढंुगाको 
�योग भएको अव�थामा �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. अन�ुप १० वष� कैद सजाय ह�नस�ने िथयो 
होला । तर यहा ँआवेश �े�रत ह�या भए पिन ब�चरो 
ज�तो जोिखमी हितयारको �योग भएको र �हार 
दईु पटक भएको कारणले �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. अन�ुपको कसरु नभई ऐ. को १३(१) 
नं.अनसुारको कसरु ह�न गएको अव�था छ । ियनै 
त�यलाई िवचार गरी कम सजाय गदा� �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. अन�ुप ह�ने सजाय दश वष� कैदलाई 
मापन आधार बनाई सव��वसिहत ज�म कैदभ�दा 
कम र १० वष�भ�दा बढी सजाय गनु�  समिुचत ह�ने 
देिख�छ । यसरी जोिखमी हितयार ब�चरोको �योग 
र दईुपटक �हार भएको यस अव�थामा अ.बं. १८८ 
नं. अन�ुप �ितवदीलाई कैद वष� १४ गनु�  �यायोिचत 
देिखयो । तसथ� पनुरावेदक �ितवादीलाई अ.बं. १८८ 
नं. को �योग गरी १४ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-१६०२, ०७१-CR-
०१०१, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. मनबहादुर 
िव.क.समेत, दलबहादुर पौडेल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी दलबहादरु पौडेलको अिधकार�ा�त 
अिधकारी र अदालतसम�को सािबती बयान 
घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, घटना िववरण कागजसमेतका िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट समिथ�त भएको देिखदँा मतृकको 
म�ृय ु ियनै �ितवादी दलबहादरु पौडलले �हारको 
चोटबाट भएको त�य पिु� ह�न आउने ।

वारदात ह�दँाका अव�थामा �ितवादी 
दलबहादरु पौडेल र मतृकका बीचमा वादिववाद भएको 
भ�ने कुरा कुनै �माणबाट समेत �थािपत ह�न आएको 
देिखदँनै । मतृकलाई योजनाव��पमा मान� उ�े�यका 
साथ यी �ितवादीले मतृक सतेुको खाटमिुन हिँसया 
लकुाई राखी मतृक िनदाएपिछ घाटँी ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा �हार गरी मारकेो ह�दँा यी पनुरावेदकले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादीह� मनबहादरु िव.क., तलुबहादरु 
भ�डारी, कौमती रोका र मनमती रोकाले अदालतमा 
बयान गदा� कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । मौकामा कागज गन� मािनसह� कसैले 
पिन मतृकलाई मान� काय�मा यी �ितवादीह�को 
समेत संल�नता रहेको िथयो भनी लेखाई िदएको 
िमिसलबाट देिखदँैन । यसरी रातको समयमा घटेको 
वारदातमा यी �ितवादीह� िन�ामा भइरहेका बखतमा 
योजनाव��पले दलबहादरु पौडेलले मा� ��ततु 
घटना घटाएको अव�था रहेको पाइ�छ । �माण ऐन, 
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२०३१ को दफा २५ बमोिजम यी �ितवादीह�को मत 
स�लाहमा ��ततु वारदात घटाएको भनी वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबी पिु� ह�ने व�तुिन� �माण 
अिभयोजन प�बाट पेस गन� सकेको देिखदँनै । अिभयोग 
लगाउन ु मा� पया��त ह�दैँन, सो अिभयोग �माण�ारा 
व�तिुन�ठ�पमा पिु�समेत गनु�पन�मा सो गन� सकेको 
िमिसलबाट नदेिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी दलबहादरु पौडेलले अिधकार�ा�त 
अिधकारी र अदालतमा बयान गदा�समेत घटनाको 
स�ब�धमा ज�ताको त�तै सिव�तार वण�न गरी �याियक 
काय�मा सहयोग प�ुयाएको पाइ�छ । यसरी घिटत 
वारदातको िसज�ना �ितवादी दलबहादरु पौडेलका 
कारणबाट नभई मतृकलै कारणबाट भएको सो कुरा 
मौकामा कागज गन� मािनसह�समेतको भनाइबाट 
समेत पिु� भएको सम� वारदातको प�रि�थितलाई 
िवचार गदा�  यी पनुरावेदक �ितवादी दलबहादरु 
पौडेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� �यायको रोहमा चक� पन� देिखदँा अ.ब.ं १८८ नं. 
बमोिजम १५ वष� कैद सजाय गदा� द�डको उ�े�यसमेत 
पूरा ह�ने ह�दँा िनज �ितवादी दलबहादरु पौडेललाई १५ 
वष� कैद सजाय ह�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारण 
र कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादीह�म�ये 
दलबहादरु पौडेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� मनबहादरु िव.क., 
तलुबहादरु भ�डारी, कौमती रोका र मनमती रोकाले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो स�ु 
बागलङु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित २०७०।११।५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� 

ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� �यायको रोहमा 
चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
१५ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०२१०, कत��य �यान, 
केशरबहादुर म�ल ठकुरी िव. नेपाल सरकार 

मतृकको शरीरमा लागेको चोटपटक, गाउ ँ
घरमा बिुझएअनसुार यी �ितवादीको कत��यबाट 
लालकुमारीको म�ृय ु भएको ह�नपुछ�  भ�ने मौकामा 
बिुझएका म�ज ु म�लसमेतले अनसु�धानका �ममा 
लेखाइिदएको पाइ�छ । मतृकको मखुबाट रगत 
ज�तो तरल पदाथ� बिगरहेको र घुडँाको छालासमेत 
िपि�सएको भ�ने व�तिु�थित र लासजाचँ मचुलुकामा 
उ�लेख भएको र मतृकको म�ृयकुो कारण �वास��वास 
अव�� ह�न गई भएको भ�नेसमेत िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट �ितवादीको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को सािबती बयान समिथ�त भइरहेको 
देिखदँा �ितवादी केशरबहादरु म�लको कत��यबाटै 
मतृक लालकुमारी म�ल ठकुरीको म�ृय ुभएको त�य 
पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी ए�लैले कत��य गरी आ�नै �ीमती 
लालकुमारी म�ल ठकुरीलाई मारकेो ह�दँा िनजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला अ�यथा देिखन 
नआउने ।

�ितवादीले आ�नै �ीमतीलाई मान� मनसाय 
राखी पूव�योजना र तयारीका साथ घरको त�लाबाट 
लडाई घाइते बनाई झ�ुडाई मारकेो भ�ने नदेिखई 
मतृक र �ितवादीकाबीचमा ब�कको ऋणका स�ब�धमा 
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घरायसी वादिववाद ह�दँा मतृकले नै �ितवादीलाई 
िपटेपिछ �ीमतीले हात िफका�एको झोकमा आवेशमा 
आई ��ततु वारदात घिटत भएको िमिसल संल�न 
�माणबाट देिखन आएकोसमेतका सम� प�रि�थितलाई 
िवचार गदा� यी पनुरावेदक �ितवादी केशबहादरु 
म�ललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
�यायको रोहमा चक� पन� दिेखएकोले िनजलाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� मा� कैद सजाय 
गनु�  उपय�ु ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
�य� भएको रायसमेत मनािसब नै रहेको दिेखन 
आउने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानून र िववेिचत 
आधार र कारणसमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
केशरबहादरु म�ललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।७।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा रायसिहत 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िव�णदेुवी �े� 
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-१३४२, कत��य �यान, इमबहादुर 
घत�मगर िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले मतृकलाई मान� काय�मा मेरो 
संल�नता छैन भनी अदालतमा इ�कारी बयान गर े
तापिन उ� इ�कारी बयान अ�य व�तिुन� �वत�� 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको र िनजको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को सािबती बयान िमिसल संल�न 

�माणह�बाट व�तिुन� तवरले िसलिसलेवार �पमा 
समिथ�त ह�न आएको दिेखदँा िनजको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखदँा यी �ितवादीको कत��यबाटै मतृकह� प�ुपा 
घत�मगर र खमुबहादरु घत�मगरको म�ृय ुभएको कुरा 
पिु� ह�न आउने ।

अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा 
र�सी सेवन गरी घर आएकोमा �ीमतीले गाली गदा� 
र�सीले मातेको झोकमा ब�चरो �हार गरी �ीमती र 
छोरालाई मारकेो ह� ँभनी यथाथ�ता खलुाई बयान गरकेो 
देिख�छ । सजायबाट छुट पाउ ँ भनी िजिकर िलने 
�यि�ले जनु कुराको िजिकर िलएको छ, सो कुरा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम पिु� पिन गनु�पद�छ । 
यी पनुरावेदकले आफूले सजायबाट छुट पाउन िलएको 
िजिकर �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम पिु� 
गन� सकेको नह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेचनासमेतका आधारमा �ितवादी इमबहादरु 
घत�मगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु दाङ िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७०।३।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०९१२, कत��य �यान, मोहमद 
अिमर आलम िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, जाहेरवालाको अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम�को बयान र बकप�, मौकामा बिुझएका 
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मािनसह�को मौकाको कागज र अदालतको 
बकप�, घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, 
बरामदी मचु�ुकासमेतका िमिसल सलं�न कागज 
�माणसमेतबाट मतृकको म�ृय ुयी �ितवादी को�ा भ�ने 
मोहमद अिमर आलमसमेतको कत��यबाट भएको त�य 
पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले �हार गरकेो जोिखमी हितयार 
छुरीको चोटबाट मतृकको म�ृय ु ह�न गएको ह�दँा 
�ितवादी को�ा भ�ने मोहमद अिमर आलमलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला अ�यथा दिेखन 
नआउने ।

वारदातको समयमा नाबालक रहेको 
आिधका�रक अिभलेख रहेको देिखने �प� �माणसमेत 
िनज �ितवादीले पेस गरी �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७ बमोिजम आफू नाबालक रहेको कुरा 
�मािणत गराउन सकेको नदेिखदँा यी �ितवादी घिटत 
वारदातका समयमा नाबालक रहेको भ�ने दिेखन 
नआई िनज वय�क नै रहेको देिखन आउने ।

िनज �ितवादीको उ� सािबती बयान, 
बरामदी मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला 
र मौकामा बिुझएका मािनसह�को मौकाको कागज र 
बकप�, घटना�थल तथा व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका 
िमिसल सलं�न अ�य �वत�� �माणह�बाट यी 
�ितवादी मतृकलाई कत��य गरी मान� वारदातमा 
संल�न रहेको कुरा मालाकार�पमा समिथ�त भइरहेको 
देिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पद�छ भनी 
यी पनुरावेदक �ितवादी को�ा भ�ने मोहमद अिमर 
आलमले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसाय राखी 
पूव� योजना र तयारीका साथ छुरी �हार गरकेो नभई 

वाद िववाद ह�दँाको अव�थामा ए�कासी आवेशमा 
आई छुरी �हार गदा� दभुा� �यवश कुठाउमा ला�न 
गई मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने कुरा िमिसलबाट 
देिख�छ । यसरी यी �ितवादीको उमेर, वारदातको 
सम� प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� यी पनुरावेदक 
�ितवादी को�ा भ�ने मोहमद अिमर आलमलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� �यायको रोहमा 
चक� पन� देिखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय ह�न उपय�ु 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट �य� भएको 
रायसमेत मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानून तथा 
िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी को�ा भ�ने मोहमद अिमर आलमलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद सजाय ह�ने राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७०।२।२७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा रायसिहत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०७६६, कत��य �यान, दोज� शेपा� 
िव. नेपाल सरकार 

िकटानी जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालीको 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम�को बयान र 
बकप�, मौकामा बिुझएका मािनसह�को मौकाको 
कागज र अदालतसम�को बकप�, घटना�थल 
मचु�ुका, बरामदी मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
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लास जाचँ �कृित मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न 
कागज �माणसमेतबाट मतृकको म�ृय ु यी �ितवादी 
दोज� शेपा�को कत��यबाट भएको त�य पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले मतृकको पेटमा �हार गरकेो 
छुरीको चोटबाट मतृक ग�ब ुिछरी भ�ने ला�पा िङमा 
शेपा�को म�ृय ु भएको ह�दँा �ितवादी दोज� शेपा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
अ�यथा दिेखन नआउने ।

मतृकलाई कत��य गरी मान� वारदातमा यी 
�ितवादीको मा� संल�नता रहेको कुरा िमिसलबाट 
पिु� भएको देिख�छ । यी �ितवादीले मतृकको पेटमा 
धा�रलो हितयार �हार गरी सोही चोटबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको त�यलाई �वीकार गरी अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसमेतमा कसरु गरमेा पूण� सािबत 
भई बयान गरकेो पाइ�छ । यसरी िनजको उ� सािबती 
बयान, िमिसल संल�न शव परी�ण �ितवेदन, बरामदी 
मचु�ुका, घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकासमेतका 
अ�य �वत�� �माणह�बाट समेत मालाकार �पमा 
समिथ�त भइरहेको देिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभनी यी �ितवादी दोज� शेपा�ले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसाय राखी 
पूव�योजना र तयारीका साथ छुरी �हार गरकेो भ�ने 
नदेिखई मतृकले �ितवादीक� छोरीलाई लडाएको 
झोकमा आवेशमा आई एकपटक छुरा �हार गदा� 
कुठाउमँा ला�न गई मतृकको म�ृय ु भएको िमिसल 
संल�न �माणबाट देिखन आउछँ । साथै यी �ितवादीले 
घटनाको स�य त�य िववरण उ�लेख गरी �याय 
स�पादनको काय�मा सहयोग नै गरकेो देिखएको र 
िनजको मतृकलाई कत��य गरी मान� पूव�योजना र 
तयारीसमेत नरहेको समेतका सम� प�रि�थितलाई 

िवचार गदा� यी पनुरावेदक �ितवादी दोज� शेपा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
�यायको रोहमा चक� पन� देिखएकोले िनजलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� मा� कैद सजाय 
ह�न उपय�ु ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
�य� भएको रायसमेत मनािसब नै रहेको देिखन 
आउने ।  

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानून तथा 
िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी दोज� शेपा�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद ह�ने राय �य� गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।३।२५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा रायसिहत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे�� कालाखेती
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-१३७९, जबज��ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. �काश िसटौला

��यथ� �ितवादी मदन भ�ने �काश 
िसटौलाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा� पीिडतको सहमितअनसुार नै पीिडत प�रवित�त 
नाम ग-२० र आफूबीच यौन स�पक�  भएको हो भनी 
अदालतमा समेत सोहीअनसुार नै बयान गरकेो 
पाइ�छ । मौकाको जाहेरी, पीिडतको कागज एवम् 
बिुझएका मािनसको भनाई �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो बयानसमेतबाट �मािणत भएको ह�दँा वारदातको 
िमित र समयमा पीिडतलाई �ितवादी मदन भ�ने 
�काश िसटौलाले करणी गरकेो भ�ने त�यिस� ह�न 
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आउने ।
अदालतमा पीिडत �वयम् ले लेखाएको 

उमेर, अ�पतालबाट �ा� पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनमा उ�लेख भएको उमेर एवम् िव�ालयमा भना� 
ह�दँा अिभभावकले उ�लेख गरी िदएको ज�मिमितलाई 
आधार मानी पीिडतको उमेर यिकन गनु�  उपय�ु ह�ने 
देिखन आयो । पीिडत �वयम् ले अदालतमा लेखाएको 
िनजको उमेर, िनजको ज�मिमितको अिभलेख रा�नपुन� 
कारण र अव�था भएका अ�ययनरत िव�ालयबाट �ा� 
िलखत एवम् पीिडतको शरीर जाचँ परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको उमेरसमेतबाट वारदात ह�दँा पीिडतको 
उमेर १४ वष� नै रहेको पाइने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी मदन भ�ने �काश िसटौलालाई मलुकु� ऐन, 
जबज��ती करणीको १ नं. को कसरुमा ऐ. ३ नं. को 
देहाय ३ नं.अनसुार ६ वष� कैद र ऐ. १० नं.अनसुार 
�ितवादीबाट पीिडतले �. ५०,०००।- �ितपूित�  भराई 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०७०।७।२६ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  किपलमिण गौतम
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-WO-०६५३, उ��ेषण / परमादशे, 
भोजराज पौडेल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

मालपोत काया�लय, तनह�मँा िमित 
२०५५।३।२० मा �रट िनवेदकले दाबी िलएका ज�गाको 
छुट ज�गा दता� गन� स�ब�धमा दता� गरकेो िनवेदनउपर 
िमित २०७२।११।३ मा मा� िनवेदकले दाबी िलएका 
ज�गाको दता�को कारवाही नेपाल सरकारबाट सूचना 
�कािशत भएप�ात् ह�ने भनी जानकारी गराएको प� 

मालपोत काया�लय, तनह�लेँ �रट िनवेदकलाई िदए तापिन 
उ� िक.नं. का ज�गाह� दता�  गन� निम�ने वा दता�  ह�नै 
नस�ने भनी अि�तम िनण�य ग�रसकेको अव�था रहेको 
देिखदँनै । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१क) 
बमोिजम आयोग गठन गनु�पन� र आयोगको िसफा�रसमा 
मा� मालपोत काया�लयल े छुट ज�गा दता� गन� स�ने 
मालपोत ऐन, २०३४ को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
मालपोत काया�लय, तनह�लेँ िमित २०७२।११।३ मा 
िनवेदकलाई जानकारी गराएको प�का स�ब�धमा 
आयोग गठन गन� काय�मा मालपोत काया�लय, तनह�कँो 
कुनै भूिमका नै नरहने र नेपाल सरकारलाई िनवेदकको 
औिच�यसमेत हेरी �य�तो आयोग गठन गन� काय�मा 
कुनै बाधा नपरकेो दिेखदँा �यसतफ�  केही बोिलरहन ुपन� 
नदिेखने। �ािविध��ारा िनधा��रत लागतको आधारभूत 
मू�याङ्कनबाट २०% लागत मू�य कटाई ह�न आउने 
मू�य �.३४,२१,१३५।८४ लाई �ितवादीको घर 
िनमा�ण लागत मू�य कायम गरकेो �यायोिचत नै 
देिखने ।

�ितवादीको गाईघाटि�थत घरको 
मू�याङ्कन मैले �वीकृत plinth area दररटेलाई 
आधारमानी गरकेो ह� ँ भ�नेसमेत �यहोराको घरज�गा 
मू�याङ्कनकता� ई. �दीपबहादरु िसहं यादवले 
िवशेष अदालतमा बकप� गरकेो दिेख�छ । िवशेष 
अदालतबाट उ� घरको लागत मू�य कायम गदा� 
ि�यगुा नगरपािलका काया�लय गाईघाटको २०५९ 
सालमा िनमा�ण भएको भवन तथा िज�ला कृिष 
काया�लय उदयपरुको भवन िनमा�णको लगत इि�मेट 
तथा काय�स�प�न �ितवेदनबाट दिेखएको वा�तिवक 
लागतको मू�याङ्कनसमेतलाई आधार िलई िनजी 
तवरबाट घर िनमा�ण गदा�  अझ कम लागत ला�न स�ने 
अनमुानका आधारमा आधारभूत मू�याङ्कनको 
रकममा ३५% घटाई मू�य कायम गरकेो देिखदँा 
िवना आधार हचवुाको भरमा मू�य कायम गरकेो भ�न 
िमलेन । �ितवादीले उ�लेख गरकेो लागत पिु� ह�ने कुनै 
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आधार �माण नरहेकोले �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसमेत औिच�यपूण� रहेको नदिेखने ।

अिभयोग प�मा �ितवादी अजु�न थापाका बाब ु
�ितवादी रणबहादरु थापालाई �ितवादी अजु�न थापाले 
�.२१,५०,०००।– पठाएको भनी दाबी िलइएको 
छ । सोम�ये �ितवादी अजु�न थापा र िनजका भाई 
शंकरकुमार थापाले �.१४,२५,०००।– पठाएकोमा 
िववाद नरहेकोले सो रकमस�म �ितवादीको 
स�पितको िबगोमा समावेश ह�ने ठह�याएको मनािसब नै 
देिखयो । सो बाहेकको अ�य रकम ह�रकुमार ब�नेत 
र �याम खड्काले रणबहादरुका नाउमँा पठाएको 
देिखएकोले सोसमेत �ितवादीकै िबगो कायम ह�नपुछ�  
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

बरामदी सनुको िबगो �.२,६९,४७५।– 
कायम गरकेोमा सोम�ये िबगो �.१,९०,०००।– को 
२० तोला सनुका गरगहना �ितवादी सब ु थापाको 
दाइजो�व�प �ा� भनी आयोगले नै मा�यता िदएको 
देिखयो । सोबाहेक बाकँ� रहेको िबगो �.७९,४७५।–  
बराबरको ८ तोला सनु पैि�क हो भ�ने �ितवादीले 
सोको �माण पेस गन� सकेको नदेिखदँा उ� िबगोको 
सनुका गहनालाई स�पि�को िबगोमा समावेश गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
कृिष आयका स�ब�धमा �प� रकम ख�ुन नआएको 
अव�थामा सो िवषयमा अदालतबाट �हण ग�रने 
आधारमा एक�पता कायम गनु�  उपय�ु नै ह�ने देिखने । 

िवशेष अदालतबाट कृिष आयका स�दभ�मा 
पूव� म�ुाह�मा अवल�बन ग�रएका दर रटेअनसुार कृिष 
आयको गणना गरी �.३०,०६,६४०।– कृिष आय 
कायम गरकेो दिेखदँा उ� कृिष आयलाई अ�यथा भ�न 
िमलेन।उपयु�� ज�गाबाट �ित क�ा �.३,१८०।– का 
दरले ह�ने �.१,०६,००,५००।– कृिष आय भएको 
भ�ने �ितवादीह�को िजिकर भए तापिन सो त�य 

िव�सनीय आधारमा पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा 
�यसतफ� को �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी रणबहादरु थापाले च�बहादरु 
ब�नेतलाई िब�� गरकेो ज�गाको मू�य ०५७।२।२ को 
पा�रत राजीनामा िलखतमा ५ लाख १ हजार उ�लेख 
भएको देिख�छ । �ितवादी रणबहादरुले बयान गदा� सो 
ज�गा ४५ लाखमा िब�� गरकेो भनी लेखाएको पाइ�छ । 
उ� ज�गा ख�रद गन� च�बहादरुले अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट जारी भएको ब�द सवालमा र 
िवशेष अदालतमा गरकेो बकप�मा ४५ लाख मोल 
कायम गरी ख�रद गरकेो हो भनी लेखाएको देिखयो । 
िवशेष अदालतले �ितवादीको बयान, च�बहादरुसगँ 
भएको ज�गा िब��को करारनामा, ज�गा ख�रद गन� 
च�बहादरुले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा आई 
गरकेो बकप� तथा उ� िक.नं. ६४ को ज�गा रहेको 
आसपासका ज�गाह� सोही समयमा ख�रद िब�� ह�दँा 
कायम रहेका मू�यह� आिदको िव�ेषणको आधारमा 
�ितवादीतफ� को बहसनोटमा उ� ज�गाको कारोबार 
मू�य भनी उ�लेिखत �.४१,७०,०००।– लाई िब�� 
मू�य कायम गरकेो औिच�यपूण� नै दिेखने ।

अ�य िब�� भएको ज�गाको हकमा िलखत 
मू�य अ�यथा हो भ�ने �माण �ितवादीले िदन 
सकेको अव�था देिखएन । अ�यथा �मािणत ह�न 
आएमा बाहेक िलखतमा उ�लेिखत अङ्कलाई िब�� 
भएको रकम मािनने �याियक अ�यास रहेको पाइ�छ 
। तसथ� �ितवादीह�ले दाबी िलएका िक.नं. १४३१, 
३२५, १२२५, ४००, १५६४, ४८, २९२, ५२७, 
३३३ को ज�गाह�को स�दभ�मा िलखत मू�यका 
आधारमा िब��बाट �ा� आयमा गणना ग�रएको काय� 
कानूनस�मत नै दिेखने ।

�ितवादीको घरबाट बरामद भएको 
प�ा �े�लाई िदएको �.५,००,०००।- को 
तमसकुबमोिजमको रकम कुखरुा पालनको 
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आ�दानीसमेतबाट संकिलत रकमबाट िदएक� ह� ँ
भनी �ितवादी सब ु थापाले िवशेष अदालतमा गरकेो 
बयानमा समेत �वीकार गरकेो देिख�छ । उ� रकमलाई 
�ितवादीको वैध आयको �पमा समावेश ग�रएको 
देिखयो । सोदेिख बाहेक िनज �ितवादीले कुखरुा 
पालनबाट यित नै आय भएको भनी �प� िकटान 
गरी दाबी िलन तथा िव�ासनीय आधारबाट पिु� गन� 
सकेको समेत नदिेखदँा हचवुाको आधारमा स�पि�को 
आयमा समावेश गन� िम�ने नदिेखने ।

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ 
ले कुनै �यि�ले यो ऐन वा �चिलत कानूनबमोिजम 
��ाचार गरकेो मािनने कुनै काय� गरी आज�न गरकेो 
स�पि� र सोबाट बढे बढाएको अ�य स�पि�समेत 
आ�नो वा अ� कसैको नाममा राखेको �मािणत भएमा 
�य�तो स�पि� जफत ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । 
यस स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको अनसु�धान तथा अिभयोजनको आधार 
र मापद�डमा समेत �प�ता र एक�पताको अभाव 
देिख�छ ।  सामा�यतया िलखतमा उ�लेख भएको 
स�पि�को मू�य तथा घर िनमा�णको त�कालीन 
लागतलाई मा�यता निदई हालको मू�याङ्कनको 
आधारमा दाबी ��ततु गन� ग�रएको पाइ�छ । दफा 
४७ को �यव�थाले�ोत �मािणत नभएको स�पि�बाट 
बढे बढाइएको स�पि� जफतस�म ह�ने �प� गरकेो 
देिख�छ । बढे बढाएको स�पि�लाई दफा २०(१)
अनसुारको िबगोमा नै समावेश गन� भ�ने कानूनको 
मनसाय नदेिखने । 

�रट िनवेदक गले�र आ�मले छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँ भनी दाबी िलएका िक.नं. ९१ देिख 
१०२ स�मका ज�गाह�मा िनवेदकको भोगािधकार 
रही ितरो ितरानसमेत गरकेा ज�गाह� रहेको 
देिखयो । िनवेदक एक धािम�क एवम् सामािजक सं�था 
रहेको र उ� सं�थाले सामािजक िहतका लािग दाबी 
िलएका ज�गाह�मा भौितक संरचनासमेत खडा गरी 

धािम�क र सामािजक सेवासमेत �दान गरी आएको 
देिख�छ । उ� िक.नं. का ज�गाह� िनवेदक आ�मका 
नाममा दता� ह�ने वा नह�नेस�ब�धी काय�को अि�तम र 
उपय�ु िन�पण चाडैँ ह�नपुन� भई उपय�ु िनकास िदने 
कत��य स�बि�धत िनकायको कानूनी दािय�व रहेको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ७(२) बमोिजमको आयोग गठन भएका बखत 
स�बि�धत िनकायले कानूनबमोिजम दता� कारवाही 
अगािड बढाउन ु पन� नै ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

तसथ�, िववेिचत कानूनी �यव�था आधार र 
कारणसमेतबाट मालपोत काया�लय, तनह�कँो िमित 
२०७२।११।३ को प�ले िनवेदकको िनवेदनउपर 
कारवाहीको अि�तम िनण�य गन� बाकँ� नै रहेको देिखदँा 
सो प� उ��ेषणको आदेश�ार बदर ग�ररहन ु परने । 
िनवेदन दाबीका ज�गाह�मा िनवेदकको भोगािधकार 
र ितरो ितरानसमेत भएका उ� दाबीका िक.नं.का 
ज�गाह� िनवेदक गले�र आ�मको नाममा दता� ह�ने 
नह�ने के हो सो स�ब�धमा कानूनबमोिजम छानिबन 
गरी स�ब� �माणह�बाट दता� गन� िम�ने निम�ने 
स�ब�धमा छुट ज�गा दता�स�ब�धी नेपाल सरकारबाट 
सूचना जारी भएप�ात् अिवल�ब कारवाही अगािड 
बढाउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०३५५ र ०६७-CR-
०३८६, गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार 
गरकेो, अजु�न थापासमेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार िव. अजु�न थापासमेत

�ितवादी रणबहादरु थापाले अनसु�धान 
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अिधकारीसम�को बयानमा ग�लाको �यापारबाट 
वािष�क दईु / अढाई लाख आ�दानी ह��छ भनी 
लेखाएको दिेख�छ । िवशेष अदालतमा िनजले गरकेो 
बयानमा पिन कृिष, �यापार �यवसायबाट आय �ा� 
ह�ने गरकेो कुरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �ितवादी 
शंकर थापाले गाईघाट-धरान-िवराटनगर-काठमाड� 
�टमा च�ने ना.अ.ख. ८०४९ र ८००७ का बसह� 
साझेदारीमा स�चालन गरकेो, उ� बस स�चालनबाट 
२०५८ सालस�ममा ३,५०,०००।- आ�दानी 
भएको, �यसपिछ साझेदारी छाडी फाइना�सको ऋण 
सिुवधामा ना.२.ख ५९३९ को नया ँ बस ख�रद गरी 
गाईघाट-िवरग�ज �टमा स�चालन गरकेो र सोबाट 
१,५०,०००।- आ�दानी गरकेो भनी िवशेष अदालतमा 
बयान गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादीह�ले गरकेो 
बयानको �यहोरा तथा �यापार तथा �यवसायको 
�कृित हेदा� खा� �यापारबाट �.८,५०,०००।- र बस 
स�चालनबाट �.५,००,०००।- �ा� भएको भिनएको 
आय आज�न अ�वाभािवक रहेको मा�न नसिकने ।

अनसु�धान तथा अिभयोजनमा जाचँ 
अविधमा भएको यथाथ� आय तथा �ययको प�ह�लाई 
नकेलाएको अव�थामा अदालत �वयम् को सि�यतामा 
अनमुानको आधारमा खच�लाई कटाउने भ�न िम�ने 
देिखएन । ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२०(१) को कसरु अनमुािनत कसरु हो भ�दैमा 
िबनाआधार �माण जथाभावी िकिसमले अनमुान गनु�  
उपय�ु ह�दँनै । यसरी �ितवादीको प�रवारको खच�को 
स�ब�धमा अनसु�धान, िव�ेषण र मू�याङ्कन 
गरी आरोपप�मा नै �प��पमा दाबी िलन नसकेको 
अव�थामा �याियक अनमुानको आधारमा खच�लाई 
कटाउन ुपन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर औिच�यपूण� नदेिखने ।

यस अदालतबाट केही म�ुाह�मा कूल 
िबगोको १०% भ�दा कमको आय�ोत नखलेुको 
स�पि�को स�ब�धमा अिम�दो र अ�वभािवक 

जीवनयापन गरकेो ठहर गन� निम�ने भनी फैसलाह� 
भएको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा पिन सोही आधारमा 
कुल िबगोको  ६.३२% मा� �ोत नखलेुको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई आरोप प�बमोिजम ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसरुदार ठहर 
नगरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

अतः िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
��ततु म�ुाका �ितवादीह� सगोलमा बसेको, पैि�क 
स�पि� पया�� नै रहेको, िविभ�न समयमा ज�गाको 
ख�रद िब�� कारोबार भइरहेको, �ितवादी रणबहादरुले 
कृिष तथा कृिष �यापारसमेतबाट आय आज�न गरकेो, 
शकंर थापाले घरज�गाको कारोबार गन� गरकेो तथा बस 
�यवसायसमेत स�चालन गरकेो, �ितवादी सब ुथापाले 
दाइजो�व�प नगद तथा सनुका गहनासमेत पाएको 
भ�नेसमेत देिखएको अव�थामा केही स�पि�को हकमा 
�ोत ख�ुन नसकेको देिखए तापिन �ोत खलेुको 
स�पि�को तलुनामा कुल िबगोको ६.३२% मा� 
रहेको देिखएको र सामा�यतया �यवहारमा केही घटबढ 
ह�नस�ने अव�थालाई समेत �ि�गत गदा� �ितवादीले 
गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी मनािसब 
कारणिबना अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तरयापन 
गरकेो भ�न सिकने अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
को कसरुमा दफा २०(२) बमोिजम सजाय गन� 
िमलेन । �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ ह�ने 
ठह�याएको िवशेष अदालतको िमित २०६७।१।२७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः महेश खनाल 
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६७-CI-१४६९, हक कायम दता� बदर, 
ितरथराम अिहर िव. धनपत अिहर
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२०२४ सालमा नै �े�फल यिकन भइसकेको 
आ�नो हक भोगको सािबक िक.नं. २२१ मा रहेको 
�े�फलभ�दा धेर ै कम �े�फल कायम गरी २०५९ 
सालमा नापी भएपिछ ��यथ� वादी समयमै २ नं. नापी 
गो�वारामा �े�फल सधुार ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन गन� 
गएको देिख�छ । उ� िनवेदनमा नापी गो�वाराबाट 
कुनै सनुवुाई नभएपिछ मालपोत काया�लयमा िनवेदन 
गन� गएको पाइ�छ । एकाको नाममा कायम भइसकेको 
ज�गाको दता� बदर गरी अका�को नाममा कायम गन� 
अिधकार नरहेको भनी मालपोत काया�लयले िमित 
२०६५।७।११ मा िनण�य गरपेिछ कानूनका �यादिभ�ै 
��ततु म�ुा िलई ��यथ� वादी अदालत �वेश गरकेो 
ि�थित छ । आ�नो हक भोगको स�पि� पनुरावेदक 
��यथ�ह�ले घटबढ गराई दता�  गराएपिछ िनर�तर 
�पमा वादी �यायका लािग अिधकार�ा� िनकायमा 
खोजिबन गन� गएको अव�था ह�दँा समयमै उपचारका 
लािग जाग�कता नदेखाएको भ�न निम�ने । 

�े�ता �माणबाट २०२४ सालको नापीमा 
नै न�साङ्कन भई सोहीअनसुार िक�ाह� कायम 
भएको देिख�छ । २०२४ सालको नापीलाई अ�यथा 
भनी उजरु गन� नसकेपिछ उितबेला कायम भइसकेका 
िक.नं.का ज�गा २०५९ सालमा नया नापी गदा� �े�फल 
घटी बढी फरक पारी दता� गन� िम�दैन । २०२४ 
सालको नापीमा पनुरावेदक �ितवादीको िक. नं. २२४ 
मा २३७ वग� िमटर रहेको ज�गा २०५९ सालमा नापी 
गदा� ६०० वग� िमटर �े�फल कायम गरी िक.नं. १३० 
मा नापी गरकेो दिेखएबाट ��यथ� वादीको सािबक 
िक.नं. २२१ को ज�गाबाट दाबीबमोिजमको �े�फल 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले घसुाई दता� गराएको दिेखन 
आउने ।

एकाको दता� हक भोगको ज�गा कसैले 
भोग गरकैे आधारमा दता�वाला �यि�को �वािम�व 
समा� ह�न स�दैन । �वािम�व र भोग फरक कुरा ह�न्। 
अिधकार�ा� िनकायमा ज�गा दता� भई �वािम�व 

�मािणत भएको ज�गामा �वािम�ववाला �यि�ले 
�वे�छाले कानूनबमोिजम स�ु�िब�� नगरसे�म िनजको 
हक टुट्न स�दैन । सहमित िबना हकािधकार रहेको 
�यि�को हक टुटाई अ�का नाउमा दता� ग�रएमा 
�य�तो दता�  दिुषत ह�न जा�छ । दिुषत तवरबाट हक 
िसज�ना भएको काय�ले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने । 

��यथ� वादीको सािबक िक.नं. २२१ को 
भ�दा ४०९.६६ वग�िमटर कम �े�फल  २०५९ सालमा 
कायम भएको िक.नं.१३२ मा दता� भएको देिखए पिन 
��यथ� वादीले ३६३ वग�िमटर ज�गा मा� पनुरावेदक 
�ितवादीले िनजह�को हाल कायम िक.नं.१३० मा 
घसुाई नापी गरकेो भनी दाबी िलएको देिखएकोले 
��यथ� वादीको दाबीबमोिजम िनजको सािबक 
िक.नं.२२१ हालको कायम िक.नं.१३२ को ज�गाबाट 
दाबीबमोिजम ३६३ वग� िमटर ज�गा पनुरावेदक 
�ितवादीले िक.नं.१३० मा घसुाई नापी गराएको देिखन 
आयो । यसरी िमिसल संल�न �े�ता �माणबाट ��यथ� 
वादीको दाबी �मािणत भइरहेको देिखदँा स�ु फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी प�ुने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलामा कुनै कानूनी �िुट रहेको देिखन 
नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०६६।८।३० को 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट िमित २०६७।८।२८ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-०६९५, अंशदता�, कैलीदेवी 
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मुिखया मलाहसमेत िव. दश� मुिखया मलाह
�ितवादीह� िशवनारायण मलाहसमेतका 

�यि�ह�ले तायदातीमा उि�लिखत स�पि� हा�ो 
िनजी आज�न भएको भनी दाबी गरकेोमा उ� कुरा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २८ र २९ बमोिजम िनजी 
आज�न हो भ�ने कुरा �ितवादीह� िशवनारायण मलाह, 
कैलीदेवी मिुखया र फूलवतीदेवी मिुखयासमेतका 
�यि�ह�ले आ�नो �माण�ारा �मािणत गन� स�न ु
भएको छैन । तायदातीमा उि�लिखत स�पि� िनजी 
आज�नको हो भ�ने कुरा िनज �ितवादीह�को भनाई 
बाहेक अ�य �माण रहेको पाइएन । यसथ� तायदातीमा 
उि�लिखत स�पि� �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) बमोिजम एकाघरसगँका अिंशयारह�म�ये 
जनुसकैु अंिशयारको नाममा रहेको स�पि� सगोलको 
स�पि� हो भनी अदालतले अनमुान गन� छ भ�ने 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ब�डा ला�ने स�पि� 
देिखयो । अदालतले गनु�पन� �य�तो अनमुानलाई 
खि�डत ह�ने गरी �ितवादीह�ले भरपद� �माण पेस 
नगरकेो अव�थामा वादीले �ितवादीह�बाट तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट ३ ख�डको १ 
ख�ड अशं पाउने नै देिखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
वादीले �ितवादीह�बाट तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�लाई ३ भाग लगाई सो ३ भागको 
१ भाग अशं पाउने ठह�याई स�ु स�तरी िज�ला 
अदालतको िमित २०६५।९।७ को फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६८।१।२१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-WO-१२९०, उ��ेषण, शंकर 

�यौपाने िव. �थािनय िवकास म��ालय, �ीमहल 
पु�चोकसमेत

िज�ला िवकास सिमित �वाय� िनकाय भएको 
र िनवेदक प�ले उ� िनकायसगँ कबिुलयतअनसुार 
ठे�का कबलु गरी स�झौता गरकेो ह�दँा उ� िवषयव�त ु
दईु प�बीच भएको करारको िवषय देिखएको तथा 
स�झौताबमोिजम िनवेदकले दाबी गरकेो िमनाहा 
माफ� करारको सत�ले समेट्छ समेट्दनै �यसको समेत 
लेखाजोखा गनु�पन� अव�था भई स�झौताबाट सिृजत 
हक र दािय�वको िवषय देिखएकोले ��ततु स�दभ�मा 
�रट �े� अकिष�त ह�न स�ने अव�था पिन नह�ने ।

तसथ� िज�ला िवकास सिमित र 
िनवेदकबीच ठे�का कबिुलयत भएकोमा �य�ता 
करार स�झौताको िवषयका स�ब�धमा �रट 
�े� आकिष�त ह�नेसमेत नदिेखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल काि�क १ गते रोज २ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-WO-१२८९, उ��ेषण, रमेश 
शमा� (ल�साल) िव. िज�ला िश�ा काया�लय, पव�त 
कु�मासमेत

कुनै पिन पदको लािग तोिकएको शैि�क 
यो�यता सो पदमा िनयिु�को लािग सबैभ�दा मह�वपूण� 
र �ाथिमक आव�य�ा ह��छ । चािहएको शैि�क 
यो�यता नपगेुको अव�थामा स�बि�धत पदको लािग 
उमेदवार ह�नै अयो�य ह�ने अव�था ह��छ । उ�च 
मा�यिमक िव�ालय ज�तो शैि�क सं�थामा िश�ाको 
गणु�तरीयता कायम गन�का लािग पिन शैि�क यो�यता 
मह�वपूण� ह�ने भएकोले �यसलाई अ�यथा गनु�  पिन 
कानूनिवपरीत ह�न जाने ।
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िनवेदकको िव�ालय प�र�याग �माण प�मा 
िनजको ज�मिमित २०१२।३।२ देिखई िनजको उमेर 
६० वष� पूरा भइसकेको देिख�छ । िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १३१ अनसुार अिनवाय� अवकाशको 
उमेर ६० वष� तोकेको देिखएको तथा िनवेदकले 
�रट िनवेदन दायर गरपेिछ हाल िनजको अवकास 
भइसकेको भ�ने िनवेदक प�बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाले समेत बहसको �ममा �य� गनु�भएको ह�दँा 
��ततु अव�थामा आफूलाई �धाना�यापकमा िनयिु� 
ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदकको अवकाश भई िनज 
हाल सेवामा नै नरहेको भ�ने देिखएकोले ��ततु �रट 
जारी ह�न ुवा नह�नकुो औिच�यसमेत समा� भइसकेको 
देिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने 
क��यटुर: वासदुेव िगरी 
इित सवंत् २०७३ साल काि�क १ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-००१५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िवजे�� मुसहर 

अदालतमा बयान गदा� आफू वारदात�थलमा 
उपि�थत भई जबज��ती करणी तथा �यान मान� 
काय�मा सलं�न नभएको िजिकर िलएपिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान करकाप कुटिपट गरी 
गराएको भ�न सकेको अव�था छैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९(१) ले िनज �ितवादी िवजे�� 
मसुहरले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान 
�माणमा िलन िम�ने ह��छ । यी �ितवादी वारदातको 
अव�थामा घटना�थलमा उपि�थत भई मतृक 
बस�तीदेवीको ख�ुा समाती जबज��ती करणी गन� र 

मान�मा संयोग प�रिदएको दिेख�छ । घटना घटाएप�ात 
वस�तीको ह�याको स�ब�धमा कसैलाई कुनै सूचना 
नगनु�बाट समेत िनज �ितवादी िवजे�� मसुहर 
वारदातमा मनसाय �े�रत भई संल�न रहेको देिखदँा 
िनजले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं. बमोिजम कसरु गरकेो पिु�ट ह�न आउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादी िवजे�� माझी मसुहरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. र मलुकु� ऐन, 
जबज��ती करणीको महलको ४ नं. बमोिजम ३ वष� कैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु सला�ही िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०६६।२।२७ मा भएको फैसला केही उ�टी भई 
िनज �ितवादी िवजे�� माझी मसुहरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद 
(२० वष� कैद) ह�ने ।
इजलास अिधकृत : यम�साद बा�कोटा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CI-०३४६, लेनदने, 
भागीरथी लािमछाने िव. जीवनाथ �यौपाने 

तीनै जना �ितवादीह�ले सयं�ु �ितवाद 
गरकेो अव�था छ । संय�ु �ितवाद भनेको यसमा 
उि�लिखत �यहोराबाट तीनैजना �ितवादीह� बािँधन ु
हो । उ� सयं�ु �ितउ�रप�मा जवाहरलालले 
२०६१।५।६ मा गरकेो सत�नामा मलुकु� ऐन, जमानी 
गन�को महलअनसुारको कागज नभएको कुरा वादीले 
त�स�ब�धी कुनै पिन �ि�या अवल�बन गन� नसकेको 
कारणबाट �� ह��छ भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उ� सयं�ु �ितवादको �यहोराबाट िववािदत कपाली 
तमसकुको दािय�वबाट �ितवादी जवाहरलालले 
उ�मिु� पाउने भ�ने कुरामा �ितवादी भागीरथी सहमत 
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रहेको मा�नपुन� । 
एउटाको ऋण अक�ले ितछु�  भनी िलखत गन� 

नस�ने होइन तर �यो िलखत गदा�  दवुै प�बीच �ितफल 
(consideration) िव�मान ह�न ु आव�यक ह��छ । 
�यस िकिसमको �ितफल रहेको कुनै कुरा िमिसलबाट 
ख�ुदनै । कपाली तमसकुको थैली खाने �ितवादी 
भागीरथीले तमसकुको सावँा �याज ितनु�  नपन� तर 
�ितफलबेगर थैली नखाने �ितवादी जवाहरलालले सो 
थैली �यहोनु�पछ�  भनी ठहर ह�न ुकरार कानून र कपाली 
तमसकुको मम�िवपरीत ह�ने । 

जवाहरलाल �े�ले ग�रिदएको २०६१।५।६ 
को सत�नामामा �ितवादी भागीरथीले वादीलाई 
ग�रिदएको िलखत अमा�य ह�ने �यहोरा रहेको 
पाइदँैन । जवाहरलालले ग�रिदएको भनेको यो िलखत 
बढीमा वादी जीवनाथले थैली भरीपाउने एक थप 
सिुवधा देिख�छ । िनजले यो सिुवधा उपभोग नगरकैे 
कारणबाट �ितवादी भागीरथीले िलखतको दािय�वबाट 
उ�मिु� पाउने देिखदँैन । �ितवादी भागीरथीले 
िलखतको दािय�वबाट छुटकारा पाउने भइिदएको भए 
अब उ�ा�त �ितवादी भागीरथीले कपाली तमसकुको 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने भ�ने कुरा �प� �पमा उ� 
िलखतमा लेिखनपुन� । 

उि�लिखत िलखतह� कुनैमा पिन वादी 
जीवनाथको सिहछाप परकेो देिखदैँन । सबै िलखत 
एकतफ� भएको पाइ�छ । दवैुप�को सिहछाप नपरकेो 
तथा कपाली तमसकु िनि��य भएको �यहोरासमेत 
नरहेको िलखत करार सत�नामाको िलखत हो भ�ने 
�ितवादी िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । यसथ� 
यसमा करार ऐन, २०५६ को �ावधान समाती वादी 
आउन ुपन�मा लेनदने �यवहारको २ नं. समाती आएको 
िमलेन भ�ने पनुरावेदन िजिकर कानूनस�मत नदिेखने । 

वादी दाबीबमोिजमको सावँा �याज यी 
�ितवादीले वादीलाई ितनु�  बझुाउन ु पन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६८।१०।२ 

को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल पसु २० गते रोज २ शभुम् ।    

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०७७४, चोरी, मैयाँ 
लामा िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले भनेअनसुार ल�मी लामाको डेरा 
कोठाको खानतलासी गदा� िनज मैया लामाको कालो 
लेिडज �यागबाट Nitrest लेखेको १० वटा ट्यावलेट 
बरामद भएको देिख�छ भने िनज �ितवादीले सो �याग 
र औषिध आ�नो हो भनी अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतसम� सािबत रही सनाखत बयानसमेत 
गरकेो पाइ�छ । यसरी जाहेरवालाले आफूलाई बेहोस 
बनाई चोरी गरकेो भ�ने जाहेरी �यहोरालाई �ितवादीले 
�वीकार गरी बयान गरकेो र बयान �यहोराबमोिजमको 
औषधीसमेत बरामद भएको अव�थामा िनजले यी 
जाहेरवालालाई लाग ुपदाथ� खवुाई बेहोस बनाई चोरी 
गरकेो त�य �मािणत ह�न आएको देिख�छ । उ� व�त ु
लाग ुपदाथ� हो, होइन परी�ण नभएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरको स�दभ�मा हेदा� सोको परी�णका लािग 
केि��य �हरी िविध िव�ान �योगशालामा पठाएकोमा 
�ितवेदन �ा� भएको नदेिखए पिन �ितवादी �वय�ले 
उ� औषधी िन��ा ला�ने ट् यावलेट भएकाले आफूले 
किहलेकाहँी �योग गद� आएको भनी बयान गरकेो र 
जाहेरवालालाई खवुाएको भनेको आइसि�ममा ४ 
वटा ट् यावलेट िमसाएको तथा सो खवुाएपिछ िनज 
बेहोस भएको भनी वारदात �वीकार गरकेो देिखदँा 
४ वटा ट् यावलेटको अिधकमा�ा िमसाई खवुाएको 
आइसि�म खाएप�चात जाहेरवाला बेहोस भएपिछ 
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नै चोरी गरकेो देिखदँा िनजले लागू खवुाई बेहोस 
बनाई चोरी गरकेो त�य �थािपत ह�न आउछ । सो 
स�दभ�मा कानूनी �यव�था हेदा� पिन चोरीको १८ नं. 
मा “लागू खवुाई बेहोस गराई यसै महलको १२।१४ 
न�बरबमोिजम सजाय ह�ने कसरु गरमेा सो कसरुमा सो 
न�बरह�बमोिजम ह�ने सजायमा एक वष� थपी कैद गनु�  
पछ�  ।” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । तसथ� 
अिभयोग दाबीअनसुार चोरीको १८ नं. को स�ब�धमा 
केही नबोली भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी स�ुले तोकेको कैद ज�रवानामा 
चोरीको महलको १८ नं. बमोिजम थप १ वष� कैदसमेत 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।१२।१८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 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 ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१२९७, उ��ेषण / 
िनषेधा�ा / परमादेश, इ�पेखार अहमद िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�, वीरग�जसमेत 

रा�य शि��ारा बनाइएको ऐन, 
कानूनबमोिजमको अि�तयारी स�ब�धमा देशको 
�यायालयले �रट �े�को �योगबाट सिंवधान, ऐन, 
कानूनबमोिजम काया��वयन गन� स�ने ह��छ । तर 
सं�था दता� ऐन, २०३४ अ�तग�त गिठत सं�थाको 
िवधानलाई कानूनको सं�ा िदन निम�ने ह�दँा िनवेदकले 
हक �चलनको लािग �रट िनवेदन िदन िम�ने नदेिखने । 

हाल िनवा�चन काय�समेत स�प�न भैसक� नया ँ
काय�सिमित र सोका पदािधकारीलाई  िवप�ी नै बनाई 
��ततु िनवेदन िदएको देिख�छ । यस त�यबाट पिन 
िनषेधा�ाको  औिच�यसमेत समा� भइसकेको अव�था 

देिख�छ । यसथ� िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�ररहन नपन� ह�दँा खारजे ह�ने भनी  
िमित २०७१।६।२९ मा भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१४६६, परमादेश, 
श�भुलाल �े� िव. िटकाद� राईसमेत 

िपच िनमा�ण िशष�कमा यी िनवेदक श�भलुाल 
�े�ले िमित २०५३।४।२१ मा �.५,२०,०००।- 
र �यसभ�दा पिहला पिन िविभ�न िशष�कमा धरान 
नगरपािलकाबाट पे�क� िलएको देिख�छ । उ� 
काया�लयले पे�क� फछ् य�ट स�ब�धमा िनवेदकलाई 
स�बोधन गरी िमित २०६४।१०।२ र २०६५।६।२ 
मा लेिखएको प�को फोटोकिप पेस भई िमिसल सलं�न 
रहेको देिख�छ । िलएको पे�क�अनसुार ह�नपुन� काय� 
स�प�न भई काया�लयमा पेस भएका िबल भरपाइबाट 
पे�क� फछ् य�ट ह�नस�म मा�ै काया�लय, र काया�लय 
�मखुको कारणले लामो समयस�म बाकँ� रहेको भए 
सो कारणसिहत कानूनबमोिजम �यसको उपचार र 
िनकास खोिज पे�क� फछ् य�ट गराउने दािय�यबाट 
समेत िनवेदक चकेुको देिखने ।

उपयु�� आधार कारणसमेतबाट िनवेदकले 
िवप�ी धरान नगरपािलकाबाट िलएको पे�क� रकम 
फछ् य�ट नगरकेा आधारमा िनजले सिुवधाबापत पाउने 
रकमम�ये पे�क� फछ् य�ट गन� बाकँ� बराबरको रकम 
रो�का राखेको देिखन आएको ह�दँा र उ� काय�बाट 
िनवेदकको नाग�रक अिधकार ऐन,  २०१२ बमोिजम 
�ा�  हक  अिधकारमा  आघात  पु�न  गएको  भनी  अथ� 
गन�  िम�ने  अव�था  नभएको  हुँदा  िनवेदकको  िनवेदन 
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मागबमोिजम  परमादेशको  आदेश  जारी  हुने   अव�था 
िव�मान  रहेको  देिखन आएन । तसथ� �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई भएको  पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७१।१०।१९ को आदेश 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल �ावण १६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CR-१५७१, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. �काश �े� 

िमित २०६८।७।२७ मा वैदिेशक रोजगारमा 
पठाई िदने भनी यी �ितवादीले ग�रिदएको भिनएको 
कागज जाहेरवालाह�बाट पेस भएको छ । जबिक 
ियनै जाहेरवालाह� ६ जनासमेतका �यि�ह�ले 
यी �ितवादीउपर सहकारीको पैसा िफता� पाउ ँ भनी 
कारवाहीको माग गरी १० िदन अगाडी अथा�त् िमित 
२०६८।७।१६ मा नै िडिभजन सहकारी काया�लय, 
काठमाड�मा िनवेदन िदएको देिख�छ । यस त�यबाट 
१० िदन अगाडी कारवाहीको माग गन� जाहेरवालाह�ले 
त�कालै िमित २०६८।७।२७ मा �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगारमा िवदेश पठाई िद�छु भ�ने कुरालाई िव�ास 
गरी यी जाहेरवालाह�ले िलखतबमोिजमको रकम 
िनज �ितवादीलाई बझुाई �ितवादीले कागज ग�रिदए 
होलान भ�ने कुरा प�या�रलो देिखएको छैन । तसथ� 
जाहेरवालाह�ले िदएको जाहेरी �यहोरालाई नभई 
�ितवादीको बयान �यहोरालाई �माणह�ले मालाकार 
कडीको �पमा समिथ�त ग�ररहेको अव�था ह�दँा 
�ितवादीलाई सफाइ िदनेगरी भएको वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसलालाई अ�यथा हो भनी भ�न 
सिकने अव�था नह�ने ।

अतएवः उपयु�� िववेिचत आधार 

कारणबाट �ितवादी �काश �े�बाट पेस ह�न आएको 
िमित २०६९।११।२७, २०६७।१२।२८ र िमित 
२०६८।१।१९ का तमसकुह�बाट सं�थाको रकम 
�च�ड पराजलुीसमेतले िहनािमना गरकेो भनी 
�ितवादीले गरकेो इ�कारी बयानलाई समिथ�त गरकेो, 
�ेिषत िमित २०६८।७।२७ को कागजलाई समिथ�त 
ह�ने अ�य �माण पिन पेस ह�न नसकेको, एन.िट.
एल. बचत तथा ऋण सहकारीमा शेयर लगानी 
गरकेो �माणसमेत देिखएको ह�दँा जाहरवालाह�को 
कथनलाई िनजह�ले नै िडिभजन सहकारी काया�लय, 
काठमाड�मा यो कागज ह�नभु�दा अगािड गरकेो 
कारवाहीले पनुः अक� �यहोराको रकम �ितवादीले िलए 
खाएको भ�ने जाहेरवालाह� िवबि�धत रहेको देिखदँा 
�ितवादीउपरको अिभयोग मागदाबी प�ुन नसिक 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको िमित 
२०७१।७।४ को वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला फैसला िमलेकै देिखदँा उ� फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CR-०२८५, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. तारािवर बोहरा 

जाहेरवाला�य गणेश र�तेल र रामकृ�ण 
लटौलाले िमित २०६८।५।१९ मा वैदिेशक रोजगार 
िवभाग ितनकुने काठमाड�मा जाहेरी दरखा�त िददँा िनज 
अ�यायीले रकम बझुी ग�रिदएको िमित २०६८।१।२५ 
मा भएको (वैदेिशक रोजगारमा पठाइिद�छु भनेर 
ग�रिदएको भाखाको) कागजको फोटोकपी पेस गरकेा 
छ� । स�कल हामीसगँ छ, बझुीपाउ ँ भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । तर स�कल िलखत पेस गनु�  भनी 
आदशे भएकोमा िलखत पेस नगरी जाहेरवालाह� नै 
अनपुि�थत रहेको अव�था छ । �ितवादीले रकम बझुी 
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कागज गरी िदई वैदेिशक रोजगारमा नपठाई ठगी गरकेो 
भ�ने जाहेरवालाह�को जाहेरी दरखा�तका आधारमा 
��ततु म�ुाको उठान भएकोछ । जाहेरी �यहोरालाई 
अदालतमा बकप� गरी ख�भीर गराउन नसकेको र 
स�कल िलखतसमेत पेस नभएको अव�थामा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको �ितवादीलाई सफाइ पाउने 
गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
नह�दँा उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
तारािवर बोहराले वैदेिशक रोजगार कसरु गरकेो 
�मािणत ह�न सकेको नदेिखएकोले िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी जाहेरवालाह�लाई 
हजा�ना िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन
स�दैन । अिभयोग माग दाबीबमोिजमको आरोिपत 
कसरुबाट �ितवादी तारािवर बोहराले सफाइ पाउने 
ठह�याई िमित २०६९।५।१८ मा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
उ� फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CR-०७८७, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. शारदा �े� िसंहसमेत 

�ितवादी शारदा �े� िसंहको हकमा िवचार गदा� 
िनज �ितवादीले कसरुमा इ�कार रही बयान गर ेतापिन 
िनजको नाउमँा एभर�े ब�क िलिमटेड लािज�पाटमा रहेको 
खाता नं.००१००५०१२६७२०७ मा िडपोिजट ह�ने 
गरी जाहेरवालाह� इ�र लामा, राह�ल लामा र कङगा 
डु�डुप ग�ुङसमेत ितनजना जाहेरवालाह�ले िमित 
२०६७।६।१२ मा �.१६,००,०००।-, जाहेरवाला 
िङमाले िमित २०६७।६।१७ मा �.६,००,०००।-, 

जाहेरवाला शेरबहादरु ग�ुङले िमित २०६७।६।१५ 
मा �.१२,००,०००।- ज�मा गरकेो ब�क भौचरह� 
पेस भएको देिख�छ । उि�लिखत जाहेरवालाह�लाई 
�ितवादीले िचि�दन भने पिन उ� खाता मेर ैहो भनी 
�वीकार गरकेो, सो खातामा ब�क �याले�स रही आ�नै 
सही भएका चेकबाट अक� �ितवादी छोरी सजुाता 
िसंह �े�ले िझकेको देिखएको, �ितवादी शारदालाई 
िचि�दन भनी उ� रकम ज�मा गरकेो भनी िजिकर 
िलएका आन�दकुमार �े�ले बकप� ग�रिदएको देिखदँा 
�ितवादी शारदा �े� िसंहको उ� िजिकर �ितत 
लायक नदेिखने ।

जाहेरवालाह�को पेस भएका भौचर र 
स�कल िलखतअनसुारको रकममा थप ५० �ितशत 
हज�ना रकमसमेत गरी िबगो कायम भई जाहेरवालाह�ले 
भराई पाउने �यािधकरणको फैसला रहेकोछ । तर 
पनुरावेदक वादीप�ले, जाहेरवालाह�ले िदएको जाहेरी 
�यहोराअनसुारको स�पूण� रकम िदलाई पाउन ु पन� 
भ�ने िजिकरिलए पिन ती अित�र� खच�ह�को ठोस 
सबदु �माण पेस भएको िमिसलबाट देिखदँैन । िबना 
सबदु �माण जाहेरी र अिभयोगप�मा उ�लेख भएकै 
भरमा �ितवादीबाट िबगो भराउन ठहर गन� भ�ने कुरा 
कानून र �यायको रोहमा िम�ने काय� होइन । तसथ� 
पनुरावेदकको यस िजिकर�ित यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी शारदा �े� िसंहले आरोिपत कसरु 
गरकेो र जाहेवालाह�लाई िवदेश ब�ककस�म 
प�ुयाई सकेको दिेखदँा िनज �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम ३ वष� 
कैद र �.३,००,०००।- ज�रवाना ह�ने; िबगोको 
हकमा इ�र लामा, राह�ल लामा र कङगा डु�डुप 
ग�ुङसमेतका ितनजना जाहेरवालाह�ले �ितवादी 
शारदा �े� िसहंको खातामा ज�मा गरकेा ब�क 
भौचरबमोिजमको �.१६,००,०००।- र सोको ५० 
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�ितशतले ह�ने रकम �.८,००,०००।- समेत ज�मा 
�.२४,००,०००।- दामासाहीको िहसाबले भरी पाउने 
र अ�य जाहेरवालाह�ले ब�क भौचर तथा िलखतमा 
उि�लिखत रकम र सो रकमको ५० �ितशतले ह�ने 
रकमसमेत हजा�नाबापत �ितवादी शारदा �े� िसहंबाट 
भरी पाउने तथा �ितवादी सजुाता िसंह �े�उपरको 
अिभयोग वादीले �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा िनज 
�ितवादीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
५६ अनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादीदाबी प�ुन 
नस�ने भनी भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७०।५।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा उ� 
फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०५४३, बह�िववाह, रिव 
लािमछाने िव. नेपाल सरकार

एकातफ�  स�बि�धत �हरी काया�लयमा पन� 
आएको िनवेदनबाटै बह�िववाहको कसरुमा अनसु�धान 
तहिककातसमेतको कारवाही आर�भ गनु�पन�मा सो 
गरकेो देिखदैँन भने अक�तफ�  यी जाहेरवालीले पिन 
लो�ने र सौताका िव�� पटक पटक �हरीमा उजरु गरी 
िमलाप� गरी बसेको अव�थामा लामो अ�तरालपिछ 
आफूलाई उिचत स�झेको बखत जाहेरी िदइ म�ुाको 
उठान गरकेो पाइ�छ । आ�नो लो�ने र सौताकाबीच 
िववाह भएको कुरा थाहा पाई �हरीमा उजरुबाजरु गरी 
िमलाप�समेत गरकेो अव�थामा आ�नो िहत िव�� 

अंश म�ुामा सहभागी ह�न आएका कारण पनुः जाहेरी 
परकेो दिेखयो । यसरी पटकपटक �हरी काया�लयमा 
गई िमलाप� गन� जाहेरवालीलाई आ�नो अनकूुल 
नभएको बखत रीस सा�ँने �येयले जनुसकैु बखत पिन 
म�ुाको कारवाही �ार�भ गन� िवधायीक� मनसाय रहेको 
नदिेखने ।

तसथ� अनसु�धान गन� िनकायलाई नै कसरुका 
बारमेा िमित २०६४।६।२ मा थाहा जानकारी रहेको 
अव�थामा िबहावारीको महलको ११ नं. मा तोिकएको 
हद�याद नघाई दायर ह�न आएको अिभयोगप�लाई 
खारजे गनु�पन�मा �ितवादी रिव लािमछानेलाई 
कसरुदार कायम गरी सजायसमेत गन� गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।११।२ को फैसला 
र सोही फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१०।२५ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई हद�याद नाघी कारवाही 
�ार�भ भएको ��ततु म�ुा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��बहादरु कठायत
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१४१०, लेनदने, 
राजे��कुमार साहतेली िव. कुशे�र साफ�

��ततु म�ुामा स�ु स�री िज�ला अदालतले 
ठहर गरकेो ज�रवाना �.१५,६२५।- लाई घटाई 
�.७०००।- मा� ज�रवाना ह�ने गरी ज�रवानाको 
हकमास�म केही उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट फैसला भएको दिेखदँा ज�रवानाको 
अङ्क �.२५,०००।- भ�दा कम नै देिखन आएबाट 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को 
अव�था देिखन आएन । ��ततु म�ुाको फैसला ह�नपूुव� 
२०६७ सालमा नै �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१)(ग) को उि�लिखत �यव�थामा सशंोधन 
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भइसकेको अव�थामा �चिलत कानूनी �यव�थािवपरीत 
संशोधनपूव�को सािबक कानूनी �यव�थालाई आधार 
मानेर पन� आएको ��ततु पनुरावेदन रीतपूव�क दता� 
भएको मा�न निम�ने । 

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १२ 
बमोिजम म�ुा दोहो�याई हेरी पाउ ँ भ�ने िनवेदन पेस 
गनु�पन�मा दफा ९ बमोिजम पन� आएको �े�ािधकार 
िवहीन अव�थाको पनुरावेदन प�बाट म�ुाको त�यमा 
�वेश गन� िमलेन । तसथ� स�ुको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसलाउपर यस 
अदालतमा पनुरावेदन पन� आएको र �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोिजम उ� पनुरावेदन ला�न 
स�ने अव�थाको नदेिखदँा अ.ब.ं १८० नं. बमोिजम 
�े�ािधकारिवहीन अव�थामा दायर ह�न आएको ��ततु 
पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-१४११, लेनदेन, 
राजे��कुमार साहतेली िव. सुिम�ादेवी 
यादव भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१५००, उ��ेषण / 
परमादशे, मुने�� झासमेत िव. काशीनाथ साफ�

�ि�यागत�पमा िनयिु� पाएको र िबदा 
�वीकृत गररे बसेको �यि�लाई िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको २०७१।३।२० को िनण�यानसुार 
२०७१।३।३२ को प� �ेिषत गरकेो पाइयो । िनज 
��यथ� िनवेदकलाई अवकाश िदनेस�ब�धी िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको २०७१।३।२० को िनण�य हेदा� 
िनजलाई िनयिु� िदने गरी भएको २०६४।९।१७ को 
िनण�य बेरीत भएको, िनयिु� पाउदँाका बखत िनजको 

उमेर ४० वष�भ�दा बढी भइसकेको र िव�ालयको 
�ोतबाट तलब भ�ा उपल�ध गराउन रकम अभाव 
भएको भ�ने आधारमा नै िनजलाई अवकाश िदने िनण�य 
भएको देिखयो । तर िनजलाई यसरी अवकाश िदनपूुव� 
िनजलाई सफाइको मौका पेस गन� मनािसब मािफकको 
समय �दान गरकेो नदेिखनकुा साथै िनजलाई पदम�ु 
गनु�पन� मनािसब आधार र कारणसमेत उ�लेख भएको 
नदिेखने । 

िनयिु� �ि�या गैरकानूनी भएको भए 
त�कालीन अव�थामा अथा�त् िनजलाई िनयिु� िददँाका 
बखत नै सो कुराको चनुौती िदई िनयिु� बदर गराउन ु
स�न ुप�य� । तर लामो अविधप�ात मलुतः कुनै पिन 
कम�चारीलाई अवकाश िददँा िनजले �यवसाियक कत��य 
पूरा नगरकेो र पेशागत आचरण उ�लङ्घन गरकेो 
ज�ता ठोस आधार र कारण उ�लेख ह�नपुन� ह��छ । 
अिघ�लो िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनण�यलाई 
नया ँ �यव�थापन सिमितले पूवा��ाही ढङ्गले बदर 
गरकेो दिेख�छ । िनज पेशागत कत��यबाट िवमूख रहेको 
र आचरणज�य कसरु गरकेो कुराको पिु� ��ततु िनण�य 
र िव�ालय �यव�थापन सिमितको िलिखत जवाफ 
एवम् पनुरावेदन िजिकर लगायतका कुनै पिन कागज 
�माणबाट पिु� गन� सकेको नदेिखने । 

यसरी िव�ालयको �थायी पदमा िनय�ु 
कमचा�रीलाई हटाउन ु पन� मनािसब आधार र कारण 
नखोली स�बि�धत कम�चारीलाई सनुवुाइको पया�� 
समय निदई तोिकएको िविध र �ि�यािवपरीत 
अिघ�लो �यव�थापन सिमितको िनण�य बदर गरी 
िनजलाई बखा��त गन� गरकेो िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको िमित २०७१।३।२० को िनण�य बदर गरी 
िनजलाई पूव�वत् �पमा काम गन� िदन ुभनी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७१।७।२५ मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-०२९९, बह�िववाह, 
नेपाल सरकार िव. रसुल अिलिमयासमेत

जाहेरवालीले आ�नो जाहेरी �यहोरामा 
उ�लेख गराएको िमित २०७०।५।२५ मा थाहा 
पाएको भ�ने भनाइ नै खि�डत ह�ने गरी बकप� गरकेो 
देिखयो । �ितवादीह�ले आफूह�को िववाह 
२०६२ सालमै भएको भनी मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� तथा अदालतसम�को बयानमा 
समेत उ�लेख गराएको र �ितवादीह�का तफ� बाट 
२०६६।६।७ मा छोराको जायज�म भएको र 
२०६२।८।२२ मा �ितवादीह�को िववाह भएको 
भ�ने त�य िमिसल संल�न रहेको ज�मदता� एवम् 
िववाह दता�को �माण प�को �ितिलिपबाट समेत पिु� 
भइरहेको दिेखने । 

जाहेरवालीले अदालतसम� उपि�थत 
भई गरकेो बकप�को �यहोराबाट �ितवादीह�ले 
दो�ो िववाह गरकेो िमित देिखको हरके घटना�मको 
��य�दश�का �पमा रहेक� जाहेरवालीले िमित 
२०७०।५।२५ गतेभ�दा अगाडी नै दो�ो िववाह 
गरकेो थाहा पाई सो कुरालाई �वीकार गरी आएको 
देिखयो । यसरी �ितवादी दो�ो िववाह गरी दवैु सौता-
सौता एकै घरमा क�रब ८ वष�को अ�तरालस�म सगँसगैँ 
बसी सोको प�रणामलाई आ�मासात गरी उ� वैवािहक 
स�ब�ध पछािडको हरके गितिविधह�लाई �वीकार 
गरी बसी आएको दिेख�छ । यसरी लो�ने र सौतासगैँ 
बसी िनजह�को वैवािहक स�ब�धलाई �वीकार 
गन� र आ�ना िव��को अपराध �वीकार गन� यी 
पीिडतले त�काल किहकँतै उजरु बाजरु नगरी लामो 
अ�तरालप�ात आफूलाई मनलागेको बखत उजरु गन� 
पाउने भ�न निम�ने ।

अपराधबाट पीिडत भएको �यि�ले समयमा 
उजरु गनु�  िनजको दािय�व र कत��य दवैु हो । समयमा 

उजरु नगदा� एकातफ�  �माण लोप ह�ने अव�था ह��छ 
भने अक�तफ�  म�ुाको अनसु�धान जिटल ब�न 
प�ुछ । यसका साथै आफू अनकूुल प�रि�थित रहदँास�म 
उजरु नगन� र आ�नो �ितकूल ह�दँा मन लागेको बखत 
उजरु गन� हो भने हद�यादको िनि�तताको कुनै अथ� 
रहदैन । ब� यो एउटा अ�को �पमा रहन प�ुछ 
जसको �योग जिहलेसकैु गन� सिकने ह��छ । ऐनमा 
हद�यादको �यव�था गनु�को िवधाियक� ता�पय� पिन 
�य�तो नदेिखने ।

२०६२ सालमा का�छी �ीमती िववाह गरकेो 
कुरा जाहेरवालीलाई थाहा जानकारी भएको, दवुै 
सौता र लो�नेसगँ साथमा बसेका, का�छी �ीमतीबाट 
छोराको जायज�म भएको, िनजह�ले िववाह दता�, 
छोराको ज�म दता� र नाग�रकता �माण प�समेतका 
कागजातह� िलइसकेको अव�थामा सबै कुराको 
जानकारी भएको जाहेरवालीले िववाह भएको र सोको 
थाहा जानकारी भएको क�रब ८ वष�स�म यितका 
लामो अ�तरालपिछ िदएको जाहेरी र सोका आधारमा 
भएको अनसु�धानबाट पेस ह�न आएको अिभयोग 
प� िवहावरीको ११ नं. को हद�याद िभ�को मा�न 
निम�ने ।

नेपाल सरकारका िविभ�न िनकायमा 
�ितवादीह�ले गरकेो िववाह दता�, िलएको नाग�रकता 
�माण प� र छोराको ज�मदता�समेत गरकेो देिख�छ 
भने �य�ता कागजातह� स�बि�धत िनकायमा 
अिभलेखब� रहने ह��छन् । यसरी नेपाल सरकारका 
िविभ�न िनकायह�मा अिभलेखब� रहने �कृितका 
�माण प�ह� िलएको अव�थामा िनजह�को 
कसरुका बारमेा सरकारी िनकायह� पिन जानकार नै 
देिख�छन् । त�काल कसरुका बारमेा जानकारी रा�ने 
सरकारी िनकायबाट पिन िनजह�ले गरकेो कसरुका 
स�ब�धमा अनसु�धान छानिबनको �ि�या अगािड 
बढाएको देिखदँनै । यसरी जाहेरवाली �वयम् ले थाहा 
जानकारी पाएको र कसरुको अनसु�धान तहिककात 
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गन� स�ब�धमा सरकारी िनकायह�समेत मौन बसेको 
अव�थामा हाल आएर परकेो जाहेरीका आधारमा 
�ितवादीह� उपरको अिभयोग दाबीलाई मलुकु� ऐन, 
िबहावरीको महलको ११ नं. को हद�याद िभ�ै दायर 
भएको मा�नपुन� भनी वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
ग�रएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

जाहेरवालीले घटना वारदातका स�ब�धमा 
मौकामा सबै कुराको जानकारी पाइसकेको अव�थामा 
चपु बसी आफूले जानकारी पाएको िमित नै 
कृि�म�पमा उ�लेख गराई िदएको जाहेरीका आधारमा 
�ितवादीह�लाई बह�िववाहको कसरुमा सजाय गन� 
हद�यादको स�ुवात ह�न नस�ने ह�दँा हद�यादको 
अभावमा �ितवादीह� उपरको अिभयोगप� खारजे 
ह�ने ठह�याएको स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।१२।२६ गतेको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७१।८।२२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०२१०, नामसारी, 
���साद ढकाल िव. िव�णुदेवी ढकालसमेत

मालपोत ऐनको दफा ८ (१) को �ावधान 
हेदा� नामसारी र दािखल खारजेको काम पिन 
मालपोत काया�लयले गन� स�ने नै देिखदँा ��ततु 
िववादमा समावेश भएको ज�गाको नामसारी दािखल 
खारजेको काम पिन मालपोत काया�लयले गन� स�ने नै 
देिख�छ । तर यसरी ज�गाको दता� तथा नामसारी 
दािखल खारजे गन� िवषय िववादरिहत ह�नपुन� र �यसमा 
हक बेहकको �� समावेश भएको भए सोको िनण�य 
िन�पण अदालतबाट भएको ह�नपुन� अथा�त् हकबेहक 
स�ब�धी �� समावेश भएको ज�गाको दता�स�ब�धी 

काम मालपोत काया�लयबाट नभई अदालतबाट िनण�य 
िन�पण भई आएप�ात मा� �य�तो ज�गा दता� गन� 
तथा नामसारी दािखला खारजेको काम मालपोत 
काया�लयले गनु�पन� गरी सोही ऐनको दफा ३१ को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको �यव�थाले िनद�िशत गरकेो 
देिखने ।

आमाको पालनपोषण आफूले मा� गरकेाले 
आमाको अपतुालीको आफू मा� हकदार भई िनजको 
नाउकँो ज�गा आ�नो नाममा नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने 
वादीको िनवेदन परपेिछ ४ जना अ�य अिंशयारले 
िनजले मा� अपताली पाउने होइन भ�ने दाबी गरकेाले 
��ततु िववादमा अशं, अपतुाली, �ी अशं धन, हक 
बेहक लगायतका ��ह� खडा भएको देिखदँा उ� 
िवषय मालपोतको �े�ािधकार िभ� पन� आएको 
नदिेखने । 

तसथ� आमाको अपतुाली परकेाले िनजका 
नाउकँो ज�गा आ�नो नाउमँा नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी दाबीउपर �ितवादीह�को िनवेदन परकेाले 
हक बेहकस�ब�धी ��को िन�पणका लािग िज�ला 
अदालतमा पठाउन ु पन�मा िनवेदन मागबमोिजम 
िववािदत ज�गाको नामसारी वादीका नाउमँा गन� 
ठह�याएको मालपोत काया�लय, सनुसरीको फैसला 
उ�टी भई स�ु िज�ला अदालतमा पठाउने ठह�याएको 
माननीय �यायाधीश �ी िशवनारायण यादवको राय 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०७०।११।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७-CI-१४५२, अपतुाली हक कायम 
नामसारी दता�, तुलसी�साद भारती िव. िव�णुकुमारी 
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भारती
��ततु िववादमा म�ुय �माणका �पमा 

��ततु ग�रएको २०५८।१०।१९ को अशंब�डाको 
िलखतमा बाबकुा नाउमँा रहेको स�पि� बाबआुमाको 
म�ृयपुिछ काजि�या गन� छोराले पाउने भ�ने सत� रहेको 
देिख�छ । सोका अलावा उ� ज�गा वादीले नै पाउने 
भ�ने कुनै िवशेष �यव�था नभएको र बाब ु आमा 
दवुैजनाको शेष भएपिछ मा� उ� सत� ि�याशील ह�ने 
अव�था एकाितर रहेको छ भने अक�तफ�  वादीले नै 
बाबकुो औषधोपचार काजि�या गरकेो भ�ने त�य 
पिन शंकारिहत तबरले पिु� ह�न सकेको दिेखदैँन । 
अपतुालीको महलको २ नं.को उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाले पिन लो�नेको अपतुालीको पिहलो 
हकदार सगंोलको प�नीलाई मानेको र पिहलो प�ुता 
अथा�त् प�नी जीिवत रहेस�म दो�ो प�ुता अथा�त् 
छोरामा अपतुाली हक �जृना ह�ने अव�था नदिेखदँा 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�ने 
नसिकने । 

तसथ� आमा जीिवत रहेस�म बाब ुनरभूपालको 
स�पि�मा वादीसमेतका अ�य �यि�ह�को हक 
नला�ने ह�दँा मतृक बाबकुो नाममा रहेको ज�गामा 
वादीको अपतुाली हक ला�ने ठह�याएको स�ु भोजपरु 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०६७।१०।५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-१५२७, लाग ुऔषध �ाउन सगुर, 
धनबहादुर थापामगर िव. नेपाल सरकार

इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-०३५९, जबज��ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. बुि�बहादुर तामाङ

�ितवादीले पीिडत साङ्केितक नाम 
ग�ुजनगर "ख" लाई आफूले करणी गन� मनसायले चौर 
निजक रहेको झाडीमा लगेको, िनज नाबािलकालाई 
सतुाएको र पीिडतलाई जबज��ती करणीको कसरु 
गरकेो पिु� भई राखेकोले �ितवादी बिु�बहादरु 
तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजम जबज��ती करणीको 
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कसरु गरकेो देिखने ।
�ितवादीको उमेर १४ वष�को देिखएकोले 

पीिडतलाई �ितपूित�  भराउनका लािग िनज नाबालकको 
कुनै आिथ�क �ोत नह�ने भएकोले िनजबाट भराई िदन 
िम�ने दिेखदैँन । तर पीिडत र पीडक दवैु नाबालक 
भएको य�तो अव�थामा पीडकको आिथ�क हैिसयत 
र िनजले आिथ�क दािय�व वहन गनु�  नपन� उपयु�� 
कानूनी �यव�थाबाट पीिडतले �ितपूित�  पाउने हकबाट 
वि�चत ह�न जाने ह��छ । पीिडतले ऐनबमोिजम �ितपूित� 
पाउन ुपन� बा�या�मक कानूनी �यव�था भएको दिेखदँा 
य�तो अव�थामा नेपाल सरकारले जनता�ितको 
अिभभावक�य दािय�व बहन गनु�पन� ह��छ । �ितपूित�को 
हकमा नेपाल सरकारबाट �ितपूित�  भराई िदने गरी 
ठहर गनु�पन�मा पीडक �ितवादी नाबालक दिेखन 
आएकोले केही ग�ररहन परने भनी िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।९।२७ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६९।१२।१२ मा भएको फैसला �ितपूित� 
नभराउने हदस�म केही उ�टी भई पीिडत ग�ुजनगर 
(ख) ले नेपाल सरकारबाट �.२५,०००।– (प�चीस 
हजार �पैया)ँ �ितपूित�बापत पाउने ।
इजलास अिधकृत: ई��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु २८ गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७-CI-१५५८, िनषेधा�ा, ल�मीदेवी 
�धानाङ्ग िव. भ�पुर िज�ला, म�यपुर िथमी 
नगरपािलका भ�पुर िथमी

िक.नं. ३८ को ज�गा िनवेिदकाका पित 
आन�दभ� �धानाङ्गको नाममा दता� रहेको कुरामा 
कुनै िववाद देिखदँैन । उ� ज�गाको पि�ममा राज 
कुलो रहेको र सो राजकुलोमा ढल िनकाससिहत 
१४ िफटको बाटो िनमा�ण गन� लागेको कुरा िनवेदक 

�वयम् ले �वीकार गरकेो र उ� राजकुलो साव�जिनक 
स�पि� भएकाले सो राजकुलो भई बाटो िनमा�ण 
काय� गरकेो भ�ने म�यपरु िथमी नगरपािलकाको 
िलिखत जवाफ �यहोराबाट पिन उ� �थानमा 
बाटो िनमा�ण काय� भएको कुरामा पिन िववाद 
रहदँैन । यसैगरी यस अदालतको िमित २०७१।२।१ को 
आदशेानसुार सो िनमा�ण काय�का स�ब�धमा म�यपरु 
िथमी नगरपािलकाबाट �ा� च.नं. ४६२४ िमित 
२०७१।२।२७ को प�ानसुार िमित २०६७।३।२९ मा 
िनमा�ण काय� स�प�न भइसकेको देिखने ।

राजकुलोमा नै बाटो िनमा�ण भएको कुरामा 
दवैु प�को मखु िमलेको रबाटो िनमा�ण काय� स�प�न 
भइसकेको अव�थामा सोबाटो िनमा�ण काय� स�ब�धमा 
नाप न�सालगायतका थप �माण नबिुझएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।   

जनु �योजनका लािग िनषधा�ाको आदेश 
माग ग�रएको हो सो �योजन नै समा� भइसकेको 
अथा�त्  बाटो िनमा�ण काय� रोक� पाउ ँभनेकोमा िनमा�ण 
काय� नै स�प�न भइसकेको �यहोराको जवाफ �ा� 
ह�न आएको अव�थामा िनषधा�ाको आदशेबाट 
उपचार �दान गन� सिकने िवषय नै रहेन । जहा ँकानून 
�द� आ�नो हक िहतमा असर पन� ग�ुजाइस रहेको 
आशंकाको भरपद� �माणसिहत म�ुा परकेो ह��छ 
�य�तो अव�थामा मा� िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ह�न स�छ । तर जनु काय� रो�न माग भएको हो सो 
काय� नै स�प�न भइसकेको अव�थामा औिच�य समा� 
भइसकेको िवषयमा िनषेधा�ा जारी गन� निम�ने ह�दँा 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६७।३।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६७-WO-०७७६, परमादशे, 
िदपे�� चौधरी िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत 

िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनण�यउपर 
म�य �े�ीय �हरी तािलम के��माफ� त म�य �े�ीय 
�हरी काया�लय, हेट�डामा िमित २०६३।२।१४ मा 
पनुरावेदन गरकेो भ�ने िनवेदकको िजिकर देिखएकोमा 
म�य�े� �हरी तािलम के��, भरतपरु र म�य �े�ीय 
�हरी काया�लय, हेट�डाको िलिखत जवाफबाट 
िनवेदकको पनुरावेदन दता� रहे भएको देिखदैँन । 
�हरी ऐन, २०४९ को िनयम ९२ मा पनुरावेदनको 
काय�िविध र िनयम ९३ मा सजायको िकिसम, सजाय 
िदने अिधकारी र पनुरावेदन स�ुने अिधकारीस�ब�धी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । तसथ� िनवेदकलाई भिव�यमा 
सरकारी नोकरीबाट अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट 
हटाइएको उपर पनुरावेदन गन� वैकि�पक उपचारको 
�यव�था �हरी िनयमावली, २०४९ मा रहे भएको 
पाइने ।

िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िनण�यउपर 
सािधकार िनकायमा पनुरावेदन गरकेो भनेकोमा सो 
िनकायमा पनुरावेदन गरकेो भ�ने नदेिखएको र �हरी 
िनयमावलीले सेवाबाट हटाएको िनण�यउपर पनुरावेदन 
गन� वैकि�पक उपचारको �यव�था गरकेोमा सो माग� 
�योग नगरी पनुरावेदन नै दायर नगरी पनुरावेदन 
दायर गरकेो भनी त�य ढाटँी �रट �े�ािधकारबाट यस 
अदालतमा �वेश गरकेो �रट िनवेदनको औिच�यमा 
�वेश गरी िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
िमलेन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-१५३४, वैदेिशक 
रोजगार, दीपक थापा िव. नेपाल सरकार 

वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन�को 
लािग इजाजत प� निलए पिन यस क�पनीले िमित 
२०६९।०५।०८ को काि�तपरु (दिैनक) पि�कामा 
�यानडा, पो�या�ड, अ��ेिलयालगायतका िविभ�न 
देशह�को लािग “िभिजट िभसा �ोसेस” भ�ने 
िव�ापनसमेत �कािशत गरकेो दिेख�छ । साथै िनज 
दीपक थापाको िमिसल संल�न Visiting Card हेदा� 
सोमा USA, UK, Canada, Australia, Singapore 
and many more… भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
यसबाट िनज र आ�नो उ� क�पनीका नाममा िविभ�न 
�योजनका लािग िवदेश पठाउने काय�मा संल�न रहेको 
देिखन आउने । 

वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� इजाजत नभएको सनलाइट इ�टरनेशनल �ा.
िल. माफ� त सोका स�चालक �ितवादी दीपक 
थापाले जाहेरवाला ओमबहादरु पछाईबाट वैदेिशक 
�मणको िभसा िसलिसलामा भनी िडपोिजटबापत 
�.४,००,०००।- बझुी िलई िमित २०६९।०२।०५ 
मा िलखत ग�रिदएको दिेखयो । सो िलखतमा रोजगार 
भ�ने श�द काटी �मणको िभसा भ�ने श�दह� राखेको 
र उ� काटेको तथा थपेको ठाउमँा सही भएकोसमेत 
देिखदँनै । जाहेरवालाले पेस गरकेो िलखतअनसुारको 
रकम मैले िलएको छैन केबल सही मा� गरकेो भ�ने 
�ितवादीले आ�नो बयान तथा यस अदालतमा गरकेो 
पनुरावेदनमा िजिकर िलए तापिन उ� रकम िनजले 
निलएको भ�ने आधार केही देिखदँनै । रकम िलएको 
देिखने म�ुय �माण कागज नै ह�ने ह�दँा केबल रकम 
निलएको भ�ने मौिखक भनाइका आधारमा रकम 
िलएको रहेनछ भनी भ�न नसिकने । 

�प�ट�पमा रकम बिुझिलए ँ भनी 
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सिहछापसमेत गरी िदएको कागजलाई अ�यथा मानी 
रकम बिुझिलएको रहेनछ भनी भ�न िम�दैन । �य�तै 
िनजले वैदिेशक �मणको िभसाका लािग भनी िलखत 
गरकेो भने पिन उ� िलखतमा पिहला वैदेिशक 
रोजगारको िसलिसलामा भ�ने उ�लेख गरकेो र पिछ 
रोजगार श�द काटी �मण िभसा थप गरकेोमा सो काटे 
थपेको �थानमा सहीसमेत भएको नदेिखएबाट नाम 
रोजगार वा �मण जे राखेको भए पिन िनजले वैदेिशक 
रोजगारीको लािग नै पठाइिदने भनी रकम िलएको 
��ट ह�न जा�छ । यसरी �टेशनरी सामान उ�पादन गन� 
उ�े�य राखी �थापना भएको क�पनीका स�चालकले 
क�पनीका नामबाट यी जाहेरवालालाई �यानडा 
पठाइिदने भनी कागज गरी रकम िलएको र कागजमा 
उि�लिखत सत�अनसुार िवदेश पठाउन पिन नसकेको 
साथै रकम िफता�समेत गन� नसकेको ��ट भएबाट 
िनजको उ� काय� कानूनसङ्गत मा�न निम�ने ।

�ितवादी दीपक थापाले वैदिेशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� निलई 
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिदने झ�ुा 
आ�वासन तथा �लोभन देखाई �.४,००,०००।- 
िलएको काय� वैदेिशक रोजगार ऐनको कानूनी 
�यव�थाको प�र��येमा वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरु रहे भएको नै ��ट ह�न आउने ।

जाहेरवालाबाट रोजगारीका लािग िवदेश 
पठाइिदने भनी यी �ितवादीले �.४,००,०००।- 
िलएको देिख�छ । यसमा िनजले जाहेरवालालाई 
िवदशे पठाइसकेको अव�था छैन । य�तो अव�थामा 
उि�लिखत दफा ४३ अनसुार िलएको रकम र 
�यसरी िलएको रकमको पचास �ितशतले ह�ने रकम 
कसरुदारबाट हजा�नाबापत असलु गनु�पन� र पीिडतलाई 
िवदशे पठाई नसकेकोले िवदशे पठाइसकेकोमा 
कसरुदारलाई ह�ने तीन लाखदेिख पाचँ लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म 
कैद सजायको आधा सजाय ह�ने ह��छ । यसअनसुार 

��ततु म�ुामा जाहेरवालालाई िवदेश पठाइसकेको 
अव�था नह�दँा यी �ितवादी दीपक थापालाई १(एक) 
वष� ६(छ) मिहना कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले 
हजा�नासिहतको िबगो �.६,००,०००।- (छ लाख 
�पैया)ँ िनज �ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।   

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी दीपक थापाले आरोिपत कसरु गरकेो 
देिखएको र जाहेरवालालाई िवदशे प�ुयाइसकेको 
अव�था नह�दँा िनज �ितवादीलाई वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १(एक) वष� 
६(छ) मिहना कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले 
हजा�नासिहतको िबगो �.६,००,०००।- (छ लाख 
�पैया)ँ िनज �ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको िमित 
२०७०।३।२५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु ३ गते रोज १ मा शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०६७-WO-०७२५, उ��ेषण, 
भुसकुिलया िव. मालपोत काया�लय, राजिवराजसमेत 

िनवेदकले नेकाप २०५५ अङ्क १ 
िनण�य नं.६४९१ मा उ��ेषणको �रट िनवेदनमा यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तका आधारमा ��ततु 
�रट िनवेदनमा िवल�बको िस�ा�त नला�ने भनी िजिकर 
िलएको देिख�छ । उ� �रटमा �ितपािदत िस�ा�तको 
रोहमा ��ततु �रट िनवेदनलाई हेदा� उ� �रट िनवेदन 
त�कालीन �ी ५ को सरकारको िमित २०४९।१२।२७ 
मा भएको िनण�यउपर िमित २०५२।१।२९ मा क�रव 
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२ वष� १ मिहनािभ� परकेो दिेख�छ भने ��ततु �रट 
िनवेदन ३० वष�पिछ परकेो दिेख�छ । साथै मालपोत 
काया�लयले Prima Facia �पमा नै कानूनी �िुटपूण� 
तथा अिधकार�े� िविहन र अनािधकार िनण�य गरकेो 
भ�ने िजिकर पिन देिखदैँन । ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकले उपचार खो�न यित िवल�ब ह�नकुो उिचत 
र िव�वासयो�य कारण िदन सकेको अव�थाको 
िव�मानता पिन छैन । तसथ� िनवेदकले उ�लेखन 
गरकेो उ� �ितपािदत िस�ा�त ��ततु �रट िनवेदनमा 
आकिष�त ह�न स�ने नदिेखने ।

अतः �रट िनवेदक उिचत र िव�वासयो�य 
कारणको िव�मानता नदेिखएको अव�थामा लामो 
समयपिछ मा� अदालत �वेश गरकेो देिखएकोले 
िवल�बको िस�ा�तको आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदनबाट िनवेदकले उपचार �ा� गन� स�ने 
नदेिखएकोले �रट िनवेदनको त�यमा �वेश गरी रहन 
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-१२२८, �ितषेध 
/ उ��ेषण / परमादेश, जग�नाथ िम�समेत िव. िश�ा 
म��ालय, केशरमहलसमेत 

छा�विृ� ऐन, २०२१ को दफा ४(२) को 
कानूनी �यव�था हेदा� छा�विृ�मा अ�ययन गरी िफता� 
आई �ितवेदन पेस गरकेो िमितले एक वष�िभ� नेपाल 
सरकारले �य�तो �यि�लाई ५ वष�स�म सेवामा 
लगाउन स�नेछ भ�ने उ�लेख रहेको ह�दँा पूरा ५ वष� 
पूरा अविध नै सेवामा लगाउन ु पद�छ भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको हो भनी अथ� लगाउन ु िवधाियकाको 
मनसायअनकूुल ह�ने देिखएन । िवधाियका िनिम�त 
उ� कानूनी �यव�था काया��वयनकै िसलिसलामा 

नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट िचिक�सा प�रचालन 
िनद�िशका २०६२ जारी भएको दिेख�छ । उ� 
िचिक�सा प�रचालन िनद�िशका २०६२ को दफा ६(१) 
मा छा�विृ�मा अ�ययन गरी िफता� आएको �यि�लाई 
नेपाल सरकारले २ वष� नेपाल सरकारले तोकेको 
�थानमा सेवाको लािग खटाउन स�ने गरी भएको उ� 
कानूनी �यव�था छा�विृ� ऐन, २०२१ को दफा ४ 
�ितकूल हो भनी मा�न िम�ने नदिेखने ।

अत: नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट जारी 
भएको िचिक�सा प�रचालन िनद�िशका, २०६२ 
को दफा ६(१) अनसुार नेपाल सरकारले २(दईु) 
वष�को लािग खटाउन स�ने गरी भएको कानूनी 
�यव�था �चिलत छा�विृ� ऐनिवपरीत नदिेखएको र 
छा�विृ�मा अ�ययन गरी िफता� आएका डा. अशोक 
िव�म शाहले उ� तोिकएको २ (दईु) वष�को अविध 
सेवा नगरकेो कारण छा�विृ� ऐन, २०२१ को दफा 
४(१) र (२) उ�लंघन गरकेो ठहर गरी िबगो तथा 
ज�रवाना असलु गन�को लािग िबगो िनधा�रण सिमितको 
िसफा�रसबमोिजम िनधा��रत िबगो तथा ज�रवाना 
असलुउपर गरी िनजलाई सफाइ (Clearance) िदने 
गरी नेपाल सरकारबाट भए गरकेा काम कारबाही 
कानूनस�मत देिखदँा �रट िनवेदन माग दाबी प�ुन 
स�दनै । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खडका
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या. 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-११०४, १३३१, 
९५०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर 
िव�समेत, रामबहादुर िव� िव. नेपाल सरकार र नौलो 
जैसी िव. नेपाल सरकार 

वारदातमा हैते दमाईको घरमा �ितवादी 
रामबहादरु िव�ट, मतृक अने िव�ट, हैते दमाई लटे कामी, 
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�ितवादी नौलो जैसीले र�सी सेवन गरी लटे कामीसगँ 
नौलो जैसी र रामबहादरु िव�टले िलनपुन� रकम माग 
गदा� लटे कामीले छैन भनेपिछ वादिववाद स�ु भई 
हात हालाहाल ह�दँा मतृक अने िव�टले छुट्याउदा लटे 
कामी उ�केर गएपिछ रामबहादरु िव�टले अने िव�टलाई 
िहका�उदा �यहाबँाट भागेर सोही हैते दमाईको घरको 
भ�याङबाट मािथ चढ्न ला�दा �ितवादी रामबहादरु 
िव�टले मतृकलाई समाती तल खसाई िघसाररे २ 
पटक ला�ाले िहका�एको, �ितवादी नौलो जैसीले 
लछारपछार पारेको भ�ने घटनाका ��य�दश� हैते 
दमाई, लिलतबहादरु िव�टले गरकेो बकप�बाट दिेखदँा 
यी �ितवादी रामबहादरु मितयार नभई म�ुय कसरुदार 
देिखदँा िनज �ितवादी रामबहादरु िव�टउपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १७(३) नं. आकिष�त ह�ने 
नदेिखदँा िनज रामबहादरु िव�टलाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम तीन वष� कैदको सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी नौलो जैसीको अक�  �यि� लटे 
कामीसगँको लेनदनेको िवषयमा िववाद ह�दँा मतृक 
अने िव�टले छुट्याउन खोजेकोस�म देिख�छ । झगडा 
छुट्याउने �यि�लाई नै अनाहकमा पटकपटक कुटिपट 
गरकेो प�रणाम�व�प उपचारको �ममा अने िव�टको 
म�ृय ुभएको देिखयो । यसबाट �यानस�ब�धीको १४ 
नं. को बममोिजम त�काल उठेको रीस था�न नसक� 
कुटिपट गरकेो पिु�ट ह�न सकेको पाइदँनै । यसरी 
आ�नो �यान बचाउन भ�याङ्ग मािथ चढेका मतृक 
अने िव�टलाई �ितवादी रामबहादरु िव�टले तानेर 
झारी िघसाररे ला�ाले िहका�एका र �ितवादी नौलो 
जैसीले लछारपछार पारी िघसारकेो समेत ��य�दश� 
हैते दमाईसमेतको भनाईबाट पिु�ट भइरहेको 
अव�थामा �ितवादी नौलो जैसीको हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. आकिष�त ह�नस�ने 

नदिेखने ।
मतृक अने िव�टलाई �ितवादी रामबहादरु 

िव�टले भ�याङ्ग मािथबाट तानेर भइुमँा पछारी 
ला�ाले िहका�एका र �ितवादी नौलो जैसीले िघसारी 
लछार पछार पारी सामूिहक �पमा दवुै जनाले गरकेो 
कुटिपटको चोट िपरका कारण उपचारको �ममा अने 
िव�टको म�ृय ु भएको पिु�ट भएकोले िनज �ितवादी 
रामबहादरु िव�ट र नौलो जैसीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरके 
पिु� ह�न आयो । �ितबादी नौलो जैसीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद सजाय गन� गरकेो स�ु �कुम िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको फैसला तथा �ितवादी रामबहादरु 
िव�टलाई स�ु �कुम िज�ला अदालतले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैद गन� गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुले  केही उ�टी गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम तीन वष� कैदको सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७०।३।२६ को फैसला निमलेकोले उ�टी भई 
दवैु �ितवादी रामबहादरु िव�ट र नौलो जैसीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ।

उनाउ �यि�सगँको लेनदेनको िवषयमा 
िववाद ह�दँा मतृक अने िव�टले स�झाई छुट्याउन 
खो�दा मतृक अने िव�ट लाई �ितबादी रामबहादरु िब� 
र नौलो जैसीले कुटिपट गरी उपचारका लािग अ�पताल 
प�ुयाएका र मार� भ�ने पूव� योजना, मनसायसमेत रहे 
भएको नदेिखएको, मादक पदाथ� सेवन गरी अनाहकमा 
कुटिपट गरी उपचारको �ममा मतृक अने िव�टको म�ृय ु
भएको दिेखदँा यी �ितवादीह�लाई ऐनबमोिजम सजाय 
गदा� चक� पन� देिखएकोले मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ 
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नं. बमोिजम १० (दश) वष� मा� कैदको सजाय गदा� 
पिन ऐनको मकसद पूरा ह�ने देिखएकोले �ितवादीह� 
रामबहादरु िव�ट र नौलो जैसीलाई अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १०(दश) वष� मा� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CR-०९३५, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, ओमबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाह�ले आफूलाई िविभ�न देशमा 
पठाई िदने भनी �ितवादीम�येका हाई िहमालयन 
गोखा� सिभ�सेज �ा.िल. का स�चालक यी पनुरावेदक 
�ितवादी ओमबहादरु ग�ुङसमेतले रकम िलएको भनी 
िकटानी जाहेरी िदई सोहीअन�ुप बकप� गरकेो र 
जाहेरवालाह�ले पेस गरकेो तमसकु तथा करारसमेतमा 
क�पनीको छाप लागेको देिखई उ� कागजमा अ�य� 
डा. शि��साद �े� र यी पनुरावेदक �ितवादीले 
ह�ता�र गरी िदएको देिख�छ । �यसै काशीनाथ 
ितवारीसगँ भएको िमित २०६३।७।२३ को करारसमेत 
�ब�ध िनद�शक यी पनुरावेदक ओमबहादरु ग�ुङबाट 
भएको देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी ओमबहादरु 
ग�ुङले रकम बझेुको कुरामा �वीकार रहेको, सवै 
जाहेरवालाह�सगँ ओमबहादरु ग�ुङले समेत रकम 
बझुी स�झौतासमेत गरकेो र केही जाहेरवालाह� िवदेश 
पठाई अलप� पारी फिक�  आएको समेत देिखएकोले 
यी पनुरावेदक कसरुदार रहेनछन् भनी मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

अतःउपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट यी 

पनुरावेदक / �ितवादी ओमबहादरु ग�ुङलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोिजम 
�.५,००,०००।– ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाह�ले 
िनज �ितवादीसगँ दामासायीले िबगोसमेत भरी पाउने 
ठह�याएको वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०६७।१०।०३ को फैसला िनजको हकमा िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CR-१२३०, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, ओमबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार

हाई िहमालयन गोखा� सिभ�स �ा.िल. को 
यी पनुरावेदक �ितवादी ओमबहादरु ग�ुङसमेत 
स�चालक रहेकोमा िववाद देिखदँनै । उ� क�पनी 
कानूनी �यि� (Legal person) भएकोले सो 
कानूनी िनकाय �वतः स�चािलत नभई जैिवक �ाणी 
(Biological creature) ियनै स�चालक पनुरावेदक 
�ितवादी ओमबहादरु ग�ुङसमेतबाट स�चािलत ह�ने 
भएकोले क�पनीले गरकेा स�पूण� काम कारवाहीको 
देवानी तथा फौजदारी दािय�व िनजले �यहोनु�  नपन� 
भ�न िम�दैन । उ� क�पनीलाई �ितवादी नबनाउदँमैा 
सो क�पनीको नाउबँाट यी �ितवादीले गरकेो कसरुज�य 
काम कारबाहीबाट िनजह�ले उ�मिु� पाउन स�ने 
नदिेखने । 

पनुरावेदक �ितवादी ओमबहादरु ग�ुङलाई 
त�काल �चिलत वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ को 
दफा २४(२) बमोिजम जनही १ वष� ६ मिहना कैद 
र �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र 
िनजसमेतबाट रिसद भरपाई र करारनामा समेतको 
आधारमा स�ु अदालतको फैसलाको तपिसल ख�डमा 
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उि�लिखत जाहेरवालाह�को िबगो र ५० �ितशत 
हजा�नासमेत दामासाहीले भराई पाउने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।७।१६ 
को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६७।१२।०३ को फैसला िनज �ितवादी 
ओमबहादरु ग�ुङको हकमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०१६३, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, ओमबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार

हाई िहमालयन गोखा� सिभ�सेजका 
स�चालकह�ले क�पनीको नामबाट  
जाहेरवालाह�लाई िविभ�न मलुकु लैजाने भनी 
िभ�निभ�न दरमा रकम उठाई नपठाएको वा पठाएपिन 
काम िदन नसिक फिक� एको अव�थामा �य�तो द�डनीय 
काय�मा सो क�पनीका स�चालकह� उ�रदायी ह�ने 
कुरामा दईु मत ह�न आउदँनै । क�पनी तफ� बाट रकम 
उठाई फौजदारी कसरु ठहर भएकोमा स�चालकह�ले 
फौ�दारी दािय�व बहन गनु�पन� । 

अतः यी �ितवादी ओमबहादरु ग�ुङलाई 
कैद नगरी वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४ 
को उपदफा (२) बमोिजम �. २,५०,०००।– (दईु 
लाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र िबगोको हकमा 
यो यो �ितवादीले यो यित रकम खाएको भ�ने यिकन 
�पले िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट पिु� 
नभएकाले अिभयोग प� माग दाबीबमोिजम तीनै जना 
�ितवादीह�बाट वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसलामा उि�लिखत रकम दोहोरो नपन� गरी र िवदेश 
पगुी फक� काले जनही �. ५०,०००।– (पचास हजार) 
का दरले दामासाहीले जाहेरवालाह�ले भ�रपाउने 

ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६८।६।१ मा भएको फैसला िनजको हकमा िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-०७०८, ०७०-CR-१०४६, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. रामकुमार साक� 
र रामकुमार साक� िव. नेपाल सरकार

पीिडतको मौकाको कथनको �ामािणक 
मू�यलाई श�ुय भइसकेको भनी ठहराउन सिकने 
अव�था नरहेको र �ितवादीको करणीको स�ब�धमा 
मौकामा भएको सािबती बयान िनजका िब�� 
�माण�ा� ि�थितमा रहेको र पीिडताको मौकाको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनसमेतका �माणह� पर�पर 
समथ�नसमेत भएको अव�थामा यी �ितवादीले स�ु 
अदालतसम�को बयानमा िलएको कोरा इ�कारीको 
भरमा यी �ितवादीले पीिडतालाई करणी गरकेो रहेनछन् 
भनी मा�न सिकने ि�थित रहदैन । पीिडतालाई मलुकु� 
ऐन, जबज��ती करणीको १ नं. िवपरीत करणी गरी 
जबज��ती करणीको कसरु अपराध गरकैे भ�ने वारदात 
कसरु ख�बीर ह�न आउने ह�दँा यी �ितवादीले पीिडतलाई 
जबज��ती करणी गरकेो ठह�याएको र मलुकु� ऐन, 
जबज��ती करणीको ३(३) नं. बमोिजम �ितवादीलाई 
६ वष� कैद सजाय गरी पीिडतालाई �ितवादीबाट 
�.१०,०००।– �ितपूित�समेत भराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने देिखएन 
तसथ� पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
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सहमत ह�न नसिकने ।
शारी�रक परी�ण �रपोट�मा िनजको अव�था 

अपाङ्ग वा शारी�रक�पमा अश� रहेको भ�ने कुरा 
परी�णबाट देिखएको भनी उ�लेख भएको पिन 
पाइदँैन । पीिडत अदालतमा उपि�थत पिन नभएको 
अव�थामा �यायकता�ले िनज पीिडत स�ुत मनि�थित 
क� रहेको भनी अनमुानका भरमा भ�न सिकने ि�थित 
पिन रहदँैन । िनज पीिडत स�ुत मनि�थितक� रहे 
भएको पिु� ह�नेस�मको �वत��तवरको �माणको 
अभाव रहेको र पीिडताको अदालतमा उपि�थितसमेत 
नरहेको अव�थामा आ�मिन� तवरबाट पीिडत स�ुत 
मनि�थितको होिलन् भ�ने अनमुािनत कुराको भर 
गरी मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको ३क. 
नं. को �ावधान आकृ� गराई िनज �ितवादीलाई थप 
५ वष� कैदसमेत गन� ठह�याएको हदस�म स�ु िज�ला 
अदालतको फैसलालाई उ�टी गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य आधार र 
�माणह�बाट �ितवादी व�ुे भ�ने रामकुमार साक�ले 
मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको १ नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठहरी िनजलाई ऐ.ऐनको ३ (३) 
नं. बमोिजम कैद वष� ६ र पीिडता बािलका उपनाम “I” 
स�ुत मनि�थतीक� समेत रहेको भ�ने दिेखदँा ऐ.को ३ 
क.नं. बमोिजम थप ५ वष�समेत ज�मा ११ वष� कैद ह�ने, 
ऐ.महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडताले 
�.१०,०००।– �ितपूित�समेत भराई िदने ठह�याई 
स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।७। को 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबज��ती करणीको ३ क.नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद 
सजाय गरकेो हदस�मको �ितवादीउपरको अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई िनजलाई ऐ. ऐनको ३(३) नं. 
बमोिजम ६ वष� कैद सजाय गरी पीिडताले �ितवादीबाट 
�.१०,०००।– �ितपूित�समेत भ�रपाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको िमित २०७०।२।८ को फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०६६४, बह�िववाह, 
नेपाल सरकार िव. शोभा कुमारी साक�समेत 

जाहेरवाली िहरा प�रयारलाई उपि�थत 
गराइिदन ु भनी वादी नेपाल सरकारलाई पटकपटक 
मौका �दान गदा�समेत उपि�थत गराई बकप� 
गराउन सकेको देिखदैँन । जाहेरवाली अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गन� नसकेको अव�थामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ ले जाहेरवालाको भनाई 
�माणयो�य देिखएन । जाहेरी दरखा�त पिु� ह�ने अ�य 
�माण पिन देिखदँैन । कागज गन� घटना िववरणका 
मािनस रामबहादरु प�रयारले अदालतमा आई बकप� 
गदा�समेत �ितवादीसगँ साथमा जाहेरवाली नबसेका 
कारण बा�यतावश दो�ो िववाह गरकेो र जेठी �ीमतीले 
�ितवादी सरुज प�रयारसगँ अंश िलई स�ब�ध 
िव�छेदसमेत भइसकेको भ�ने कुरा उ�लेख गरी बकप� 
गरकेो पाइ�छ । िनज जाहेरवालीले २०६८।१०।२० 
मा स�ु लमजङु िज�ला अदालतमा स�ब�ध िव�छेद  
ग�रपाउ ँ भनी िफराद िदएक�मा सो म�ुामा अंश र 
खानलाउन बापत रकम बुझुी स�ब�ध िव�छेद ह�ने 
गरी िमलाप� भएको २०६८।१०।२४ (०६९-CG-
००३८) को स�ब�ध िव�छेद म�ुाबाट दिेख�छ । 
जाहेरवाली िहरा प�रयार अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गरी जाहेरी �यहोरालाई पिु� गराउनसमेत 
नसकेबाट �ितवादीह�को काय� कसरु पिु� ह�ने आधार 
िमिसल सलं�न �माण कागजातह�बाट नदेिखएको 
अव�थामा उि�लिखत कानूनी �यव�थािवपरीत भयो 
भ�न ुयिु�सङ्गत नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण र 
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कानूनसमेतको आधारबाट �ितवादीह� सरुज प�रयार 
र शोभाकुमारी साक�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी लमजङु िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०६९।१।२० को फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट भएको िमित २०६९।१२।२५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई  
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-१५४४, लेनदेन, 
तेजकरण जैन िव. नारायणी नेशनल फाईना�स िल. 

पनुरावेदक वादीले हायर पच�ज कजा�अ�तग�त 
िदएको कजा� रकमम�ये बाकँ� रहेको रकम स�ब�धमा 
दाबी गरकेोमा वादी तफ� बाट अिघ पटकपटक ज�मा 
रकम च�ुा गन�लाई प� पठाएको सवारी साधन 
बझुाउनलाई पि�कामा सूचना �कािशत गरकेो 
पाइ�छ । सवारी साधन प�ाउ गन� प�ाचार ग�रएको 
छ । ऋण िलदँा जमानीमा तेजकरण जैन बसेको 
देिख�छ । ऋणीले सावँा �याज नबझुाएमा जमानी 
िदनेको दािय�व रहने कुरो �वयम् जमानी ब�नेले नै 
कबलु गरी सहीछाप ग�र िदएको देिख�छ । ऋणीलाई 
िदएको सूचनाको वोधाथ� िनज �ितवादी तेजकरणलाई 
पिन िदएको र जमानी कता�ले आ�नो कत��य पूरा 
गरकेो नदेिखएको अव�थामा साह� नारायणी नेशनल 
फाइना�सलाई आ�नो बाकँ� रकम यी �ितवादीबाट 
असलुउपर गरी िलन पाउने हक सरुि�त रहेको एवम् 
यी �ितवादीह�ले दाबीअनसुारको बाकँ� सावँा, 
�याज िवमा तथा अ�य रकमसमेत वादीह�लाई ितन� 
बझुाउनपुन�  गरी भएको फैसला कानूनस�मत नै 
देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने 

गरी िमित २०७०।०१।१२ मा भएको फैसला उ�टी 
गरी िफराद दाबीअनसुारको सावँा �याज िवमा तथा 
अ�य द�तरुसमेत �ितवादीबाट वादीले असलुउपर 
गराई भराई िलन पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित िमित २०७१।१०।४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुरः उ�रमान राई  
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१३९१ र ०७१-
CR-००४५, अपहरण र कत��य �यान, रामिशला 
देवी यादव िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. 
रामिशला देवी यादवसमेत

�ितवादी रामिशलाले गरकेो बयानमा यी 
�ितवादी मनोज राय यादवलाई किहकँतै पोल गरकेो 
देिखदँनै । �ितवादी मनोज राय यादवलाई िचि�दन 
भनी भनेको अव�था छ । अपहरणकारीले मागेको 
पाचँ लाख िफरौतीबापतको रकम िलई गएका मानवर 
ह�सैनले घटना िववरण कागज गदा� ९८०४८६११३२ 
नं. को मोवाइलबाट फोन आएको भनी खलुाएका छन् र 
उ� मोवाइल �ितवादी मनोज राय यादव नाउमँा दता� 
भएको देिखदैँन । रामशीला देवीले छोटु िसहँ यादवले 
ख�रद गरी �याएको मोवाइलबाट मैले िफरौती रकम 
माग गरकेो र सो िफरौती �ा�त गरके� ह� ँभनी उ�लेख 
गरकेो अव�था छ । यी �ितवादीले आरोिपत कसरुमा 
इ�कारी भई अदालतमा बयान गरकेो र इ�कारी िनजका 
सा�ीको बकप�बाट सि�मिलत भएको पिन छ । यी 
�ितवादी मनोज राय यादवको उ� कसरु वारदातमा 
सलं�नता रहेको भनी व�तिुन�ठ �माणबाट पिु�ट ह�न 
सकेको नदिेखने ।

अपहरणकारीले मतृकलाई िलई गएको 
भिनएको मोटरसाइकल मतृकबाट अपहरणकारीले 
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आ�नो क�जामा राखेको भ�ने  कुरा कुनै �माण 
कागजातबाट पिु�ट ह�न आएको देिखदैँन । सो 
मोटरसाइकलको �वािम�व कसको नाउमँा 
रहेको छ भ�नेसमेत �प�टसगँ ख�ुन आएको 
देिखदँैन । मतृकसगँ रहेको भिनएको मोवाइल सेट 
क�तो �कारको हो र �यसको के कित मोल पन� हो 
भनी खलुाइएको अव�था छैन । मतृकको साथमा रहेको 
भनीएको नगर साठी हजार �पैया ँपिन मतृकसगैँ िथयो 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न कुनै �माण कागजातह�बाट 
पिु�ट ह�न सकेको देिखदँनै । केवल जाहेरवालाले जाहेरी 
दरखा�तमा साथमा नगद साथमा िथयो भनी लेखाएको 
र अिभयोगमा सो भराई पाउने माग दाबीबाहेक अ�य 
सबूत �माणह�बाट िनजको साथमा नै उ� रकम 
रहेको भ�ने पिु�ट ह�न आएको नदेिखदँा अदालत 
आफँैले अनमुान गरी िनजको साथमा रहेको सो नगद 
�पैया ँिथयो भनी भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी रामिशला दवेीबाट 
िफरौतीबापत िलएको पाचँ लाख �पैया ँजाहेरवालालाई 
भराई िदने र िनज �ितवादी रामिशला देवीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद र अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको ३ 
नं. बमोिजम पचास हजार �पैया ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याई अका� �ितवादी मनोज राय यादवलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०६९।०९।२५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल माघ २८ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०६८८, िवष 
खवुाई कत��य �यान, सुलेना देवी महरा िव. नेपाल 

सरकार 
�ितवादीको सािबती बयान लगायत 

व�तिु�थित मचु�ुका कागजमा सही गन� जगेु�र महरा, 
शैलो देवी महरा, अजबती देवी महरासमेतले िनज 
�ितवादी सलेुना दवेी महराले घरायसी िबवादको 
कारण घरमा कोही नभएको अब�थामा आफनै घर 
कोठा िभ�बाट ढोका ब�द गरी आफू पिन िवष सेवन 
गरी आफनै काखको १५ मिहनाको नाबालक छोरा 
िकसनु महरासमेतलाई िवष सेवन गराई उपचारको 
�ममा �ितवादी आफू बा�न सफल भएको र िनजका 
छोराको म�ृय ु ह�न गएको भ�ने �यहोराको िमित 
२०६८।७।३ को व�तिु�थित मचु�ुकाबाट देिखदँा 
यी �ितबादीले खवुाएको िवषबाटै िनजको १५ मिहने 
छोराको म�ृय ुभएकोमा कुनै िववाद नै नरहेकोले िनज 
�ितवादीले �यानस�ब�धी महलको १ र १३(२) 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो अ�यथा हो भनी 
अनमुान गन� िम�ने देिखदैँन । तसथ� �ितवादी सलेुना 
देवी महरालाई मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धी महलको 
१३(२) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद गन� गरी 
स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७०।२।१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

अ.बं. १८८ नं. को �यव�थाले �यायकता�लाई 
सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� भएको 
म�ुाका कसरुदारको हकमा मा� कम सजाय गन� सिकने 
िवशेष अिधकार �दान गरकेो दिेख�छ । अपराध गदा�को 
अव�था, प�रि�थित र वारदातको �कृितकासाथै 
अिभय�ुको शारी�रक, मानिसक र पा�रवा�रक 
प�ृभमुीसमेत िवचार गदा� ऐन�ारा िनधा��रत सजाय 
अपराधको तलुनामा अ�यिधक भई �यायपूण� नह�ने 
भएमा मा� िवशेष �याियक िववेकको �योगबाट अपराध 
र सजायमा अदालतले �याियक स�तलुन कायम गन� 
अ.बं.१८८ नं. �योग गनु�पन� ।



50

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

�ितवादी सलेुना देवी महराले आ�नो 
काखको दधेु बालकलाई िवष खवुाई घरमा भएको 
अशाि�तसमेतको कारणले मानिसक �पमा िवचिलत 
भई आफू पिन मन� मनसाय राखी िवष सेवन गदा� 
यो घटना ह�न गएको दिेख�छ । यसरी बार�बारको 
घरायसी िववादको प�रणाम �व�प िवचिलत मानिसक 
अव�थामा आई आफूले पिन िवष सेवन गरकेो र 
ब�चालाई पिन सेवन गराएकोमा संयोगवश आफू 
बाचँी ब�चा मन� गएको, ब�चालाई मान� पवु� मनसायको 
अभाव भएको साथै पीिडतको उमेरसमेतलाई �ि�गत 
गदा� सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गदा� चक� पन� 
ह�दँा अ.बं. १८८ नं. अनसुार सात वष� कैदको सजाय 
गदा� उिचत र पया��त ह�ने देिखदँा सात वष� कैद सजाय 
मा� ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल माघ २८ गते रोज ०६ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-RB-०२०६, आयकर 
(आ.व.२०६५।६६), आन�दराज ढकाल िव. कृ�ण 
अयल ए�ड �रफाइनरी-भेिजटेवल िघ इ�डि��ज �ा.
िल. काठमाड� 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ ले कुनै 
�यि�ले कुनै आय वष�मा कुनै �यवसाय वा लगानीबाट 
भएको आय गणना गन� �योजनको लािग यस ऐनको 
अधीनमा रही कारोबारसगँ स�बि�धत सो आय 
वष�मा भएका सो �यि�बाट भएका र �यवसाय वा 
लगानीबाट आय आज�न ह�ने काय�मा भएका खच�ह� 
क�ी गन� पाउने �वय�थाअनसुार करदातालाई �य�तो 
खच�ह� क�ा गन� पाउनेमा िववाद देिखदँैन । अितिथ 

स�कार अ�तग�त  खच� गन� पाउने होइन भनी कानूनले 
िनषेध गरकेो पिन देिखदैँन । यी करदाताको सम� 
कारोबार हेदा�  अितिथ स�कारमा �योग गरकेो खच� 
�.४३,८६७।८० वष� िदन भरीको सामा�य देिखएको 
र �य�तो खच� गन� पाउने उ� दफा १३ को �यव�थाले 
करदातालाई िनषेधसमेत गरकेो नदिेखने ।

करदाताले स�ु काया�लयमा िमित 
२०६७।१।२६ मा दता� गराएको जवाफमा नेपाल 
िव�तु् �ािधकरणले आ�नो सिुवधाअनसुार िविभ�न 
ठाउकँो िमटर �रिडङ सो मिहनाको िविभ�न िमितमा 
गन� गरकेो र लेखाको िस�ा�त अनसुार कुनै आय वष�मा 
१२ मिहनाभ�दा बढी खच� दाबी गरकेोलाई अमा�य ह�ने 
र करदाता क�पनीले पिन िवगत वष�मा झ� यस वष�मा 
पिन १२ मिहनाको नै िव�तु महशलु खच� लेखेका 
छ� भनी जवाफ िदएको देिख�छ । यसरी हेदा� क�पनी 
स�चालनाथ� भएको िव�तु् महशलुलाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

करदाताले आ.व. २०६२।०६३ मा लिु�बनी 
िचनी कारखानामा �.५०,००,०००।- लगानी गरकेो 
र सो लगानी रकम यस आ.व.मा पिन िनर�तर रहेको 
पाइयो । करदाताले पुजँीको अभाव भएको कारणले 
ब�कबाट Loan िलई सोको �याज खच�मा दाबी गरकेो 
देिख�छ । लिु�बनी िचनी कारखानामा लगानी गरकेो 
�.५०,००,०००।- को �याज खच� चाल ु आ.व.को 
अ�य आज�नसगँ एकातफ�  स�बि�धत देिखदँैन भने 
अका�तफ�  सोको �ितफल �ा� नभएको अव�थामा 
िव�मान भई उ�ोगलाई अित�र� �याज दािय�व पन� 
देिखदँा �यवसाय �योजनका लािग �ा� Loan लगानी 
गरकेोमा सो लगानी गरकेो हदस�मको �याज �यून गरी 
�यवसाय �योजनका लािग �योग भएको Loan को 
मा� �याज दाबी गनु�पन�मा परु ैदाबी गरकेोले आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १४ बमोिजम �याज क�ी गन� 
पाउने नदेिखने ।

करदाताले LC wise अथा�त् िववरणमा 
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समावेश भएको Tank Rent बापतको खच� �माण 
िबल िबजक तथा भ�ुानी गरकेो �माण स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम सफाइ पेस गन� बेलामा सोबार े�माण, 
िवल भरपाइ पेस गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट 
नदेिखदँा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम 
रकम क�ी पाउने नदेिखने ।

OT fees �. ९,१४,९९०।४० क�पनीको 
क�चा तेलको पैठारीसगँ ��य� स�बि�धत तथा 
वा�तिवक भएको र सो खच�लाई करदाताले क�पनीको 
ख�रदको लागतमा समावेश गरी िब�� ग�रसकेको 
तथा अि�तम मौ�दातको मू�याङ्कन गदा� पिन उ� 
खच�लाई �ित इकाई मोलमा समेत समावेश गरी 
मू�याङ्कन ग�रसकेको अव�था ह�दँा र उ� कुरालाई 
पिु� गन� िवल भरपाईह� िमिसल सलं�न रहेको दिेखदँा 
उ� OT fees �यायोिचत नै देिखने ।

उ�ोगले �यापार �यवसाय �वध�नकै 
िसलिसलामा शभुकामना �काशन गन�, क�पनीका 
�ितिनिधह�को आ�त�रक �मणको िबल भौचर िमित 
२०६७।१।२४ को सूचनाको जवाफसगैँ पेस गरकेो 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखइ रहेको अव�थामा �. 
२,८२,०८३।-  �शासिनक खच� �यायोिचत नै देिखने ।

आय आज�नसगँ स�बि�धत �यवसाियक 
�कृितका खच�लाई क�ी िदनपुन� ऐनको मनसाय रहेको 
अथा�त् �य�तो अितिथ स�कारमा खच� गन� नपाउने भनी 
ऐनले िनषेध नगरपेिछ िभषा काड�बाट भ�ुानी गरकेो 
मनोर�जन खच� भनी करदाताको कानूनी अिधकारलाई 
कुि�ठत गन� एकातफ�  िम�दनै भने अका�तफ�  आधिुनक 
यगुमा सवै ठाउमँा नगद तथा चेकबकु बोक� िहड्न 
स�ने अव�था पिन नह�न स�दछ । िभसा काड�बाट 
भ�ुानी गरकेो कारणले मा� कानूनिवपरीत भयो भ�न ु
�यायोिचत नह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ीकृ�ण आयल ए�ड �रफाइनरी भेिजटेवल िघ ं
इ�डि��ज �ा.िल. काठमाड�ले लगानीको �याज खच� 

�.२,२५,११७।- र Tank Rent �.२२,४७२।- 
गरी ज�मा �.२,४७,५८९।– आयमा समावेश भई 
कर छुट नभई करदाताले ितन� बझुाउन ु पन� र बाकँ� 
अितिथ स�कार खच� �.४३,८६७।८०, िव�त्ु खच� 
�.४,५५,७४२।- OT Fees �.९,१४,९९०।४०, 
�शासिनक खच� �.२,८२,०८३।- र �ेिडट 
काड�बाट भ�ुानी ग�रएको अितिथ स�कार खच� 
�.३८,६५९।६१ कर िम�हा पाउने नै देिखदँा राज� 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०६८।९।२० को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-RB-०२०५, आयकर 
(आ.व.२०६४।६५), आन�दराज ढकाल, 
िव. कृ�ण अयल ए�ड �रफाइनरी-भेिजटेवल 
िघ इ�डि��ज �ा.िल., काठमाड� भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०६२९, ज�गा 
िखचोला मेटाई चलन, िशव�साद उपा�याय िव. 
िडल�साद थपिलया 

अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा� 
वादीले भोग गरकेो न.नं. ७ को िक.नं. १९९, न.नं. 
८ को िक.नं. २०० र न.नं. १० को िक.नं. ३५५ 
को ज�गा र �ितवादीको न.नं. ८ को िक.नं. ६० को 
ज�गाको िसमानामा (दवैुको बीचमा) परापूव�देिखको 
वषा�को पानी ब�ने अड्भले�ो (खो�सी) रहेको न�सा 
मचु�ुकाबाट देिखने ।

वादी र �ितवादीको ज�गाको िसमाना 
बारमेा िववाद देिखएको अव�थामा सो ज�गाह�सगँ 
िसमाना जोिडएको अ�य �यि�ह�को ज�गाह�को 
नापन�साको िव�दबुाट पिन िन�कष� िनका�न सिकने । 
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अ.बं. १७१ नं. बमोिजम ग�रने न�सा 
मचु�ुकामा म�ुाका प�ह�का अित�र� अ�य �वत�� 
�यि�ह�को उपि�थितको �ब�ध पिन यही कानूनी 
�यव�थाले गरकेो छ । यित मा� नभई न�सा मचु�ुकामा 
प�ह�ले आ�ना कुरा लेखाउन पिन स�दछन् । य�ता 
लेखाइएका कैिफयत �यहोरा �याियक िन�पण ग�रदँा 
िवचारयो�य ह��छन् । कैिफयत नलेखाइएको ि�थितमा 
समेत न�सामा असहमित जनाई िनवेदनमाफ� त प�ले 
आ�नो कुरा रा�न पाउने �यव�थालाई पिन हा�ो 
कानूनी �णालीले �वीकारकेो ि�थितमा ज�गाको हक 
�वािम�वको िनधा�रण दता� �े�ता र नाप न�साकै 
आधारमा गनु�पन� । 

भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा� िववािदत 
न.नं. १६ वादीले दाबी गरेको �ितवादीले भोग चलन 
गरकेो उ�र िव�दमुा पूव�पि�म ६ िमटर, दि�ण िव�दमुा 
पूव�पि�म २.६० मीटर र उ�र दि�ण ल�बाई ३० 
िमटरसमेत गरी न.नं. ९ �ितवादीको िक. नं. ६० 
को ज�गामा समावेश गराउदँा उ� न�सा ि��टको 
आकार �कार द�ु�तसगँ िम�न िभड्न आएको 
छ । एकातफ�  वादीको न.नं.७, न.नं.८ र न.नं. १० 
र �ितवादीको न.नं. ९ कोबीचमा अडभले�ो (पानी 
ब�ने खो�सी) समेत रहेको र उ� खो�सी नसरकेो 
मचु�ुकाका �यि�ह�ले लेखाई िदएको ह�दँासमेत 
खो�सी नागेर वादीको ज�गा िखचोला ग�यो भ�नसुमेत 
�यायोिचत नदेिखने । 

अका� तफ�  न.नं. १७ कोबाटो बादीको न.नं. 
१० िक.नं. ३५५ को ज�गाबाट गएको भ�ने न�सा 
ि��ट र अदालतबाट भएको न�साबाट देिखन आएको 
छ । यी वादीले मेरो यी यी िक�ाबाट �ितवादीले 
यित ज�गा िखचोला ग�यो भनी �प��पमा उ�लेख 
गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँनै भने वादीले 
माग गरकेो ज�गा �ितवादीको िक.नं. ६० बाट काटी 
प�ुयाउने दािय�व �ितवादीमा िनिहत रह�छ भनी भ�न 
िम�ने पिन नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िववािदत न.नं. १६ को ज�गा वादीको हक दता� अ�तग�त 
पन� दिेखन नआएकोले वादी दाबी नप�ुने ठह�याई भएको 
स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन�गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
िमित २०६८।९।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६८-CR-०८०८, मानव ओसारपसार तथा 
बेचिबखन, �ीमती �ा�ती गु�ा िव. नेपाल सरकार 

िकटानी जाहेरी दरखा�त, सो जाहेरी 
दरखा�तलाई समथ�न गन� गरी जाहेरवालाले अदालतमा 
गरकेो बकप�, �ितवादी िसताराम ग�ुाले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयानसमेतका 
िमिसल सलं�न �माण र �ितवादी शा�ती ग�ुाले 
आ�नो इ�कारी बयानअनसुारको आ�नो िनद�िषता 
�माणबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा �ितवादी 
�ा�ती ग�ुासमेत िमली पीिडतलाई भारतको लिुधयाना 
लगी िब�� �.५०,०००।- मा िब�� गरकेो त�य 
�थािपत ह�न आउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण र िववेिचत 
आधारमा यी �ितवादी �ा�ती ग�ुाको पीिडतलाई 
भारतको लिुधयाना प�ुयाई िब�� गन� काय�मा 
सलं�न भएको दिेखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा ३(१) र ४(१)को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१)(क) बमोिजम २० 
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वष� कैद र दईु लाख ज�रवाना ह�ने ठह�याई ज�रवानाको 
५०% �ितपूित� पीिडतले सोही ऐनको दफा १७(१)
(२) अनसुार �ितपिुत��व�प भराई िलने पाउने 
ठह�याएको स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६७।१।१२ को फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको िमित 
२०६७।११।१७ को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७-CR-०९६५ र ०६७-CR-१०५८, 
कत��य �यान, लालबहादुर थापासमेत िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. रामबहादुर ख�ीसमेत

घटना िववरण कागज र बकप�बाट यी 
�ितवादीह�ले वारदात�थलमा उपि�थत भए 
तापिन मतृकलाई मान� मराउने काय�मा संल�न भई 
�यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. ले �यव�था 
गरजे�तो �यान मान�लाई घेरा िदने, बाटो गौडा छे�ने 
वा भा�न उ�कन नपाउनेसमेत गै� काम गरी मान� 
संयोग पारी िदने काम गरकेो देिखदँनै । यस अव�थामा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन िजिकर 
िलएज�तो �ितवादीह� अ�मरबहादरु बोहरा र 
रामबहादरु ख�ीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� अव�था 
नदेिखने ।

�ितवादीह� वारदात भएको िदन 
वारदात�थलमा उपि�थत भएको कुरालाई �वीकार 
गरकेो अव�था रहेको छ । मतृक र �ितवादी सजु�बहादरु 
थापा र लालबहादरु थापा िबचको समूहको बीचमा 
झगडा र हातपात ह�दँा यी �ितवादीह�समेत सोही 
�थानमा रहेको अव�थालाई �ि�गत गरी हेदा� िनजह� 
वारदात�थलमा उपि�थत रहेकोस�म र आ�नो प�बाट 

भएको झगडा वारदातलाई रो�न सकेको नदेिखएकोले 
अ� िकिसमको मतलबी रहेकोस�म दिेख�छ । यस 
प�र�े�यमा यी �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको दफा १७(३) बमोिजम ६ मिहना कैद गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

�ितवादीह� सजु�बहादरु थापा र लालबहादरु 
थापालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
बमोिजम तथा �ितवादीह�लाई सोही महलको १७(३) 
बमोिजम सजाय गनु�पन� अव�था देिखदँा सोहीबमोिजम 
गन� गरी स�ु �यठुान िज�ला अदालतको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, तिु�सपरुबाट 
भएको िमित २०६७।।८।८ को फैसला िमलेकै ह�दँा 
सदर ह�ने ।

मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरी आ�नी 
बिहनीलाई िज�काएको कारणले आवेशमा आई 
मतृकसगँ िववाद उ�प�न भई दोहोरो झडप भएको 
र मतृक आफँै समूह बनाई वारदात �थलमा पगुी यी 
�ितवादीह�लाई अमया�िदत �यवहार गरकेो समेतका 
अव�थालाई िवचार गरी �ितवादीह� सजु�बहादरु थापा 
र लालबहादरु थापालाई ऐनबमोिजम हदसै�म सजाय 
गदा� �यायस�मत नभई चक� पन� जाने देिखदँा अ.बं. 
१८८नं. अनसुार िनज �ितवादीलाई १० (दश) वष� 
कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७२-CI-१५४४, िनषेधा�ा, शंकर�साद 
चौधरी िव. शारदा मुडभरीसमेत

पनुरावेदन अदालतको आदेशानसुार भएको 
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न�सा सज�िमन मचु�ुका हेदा� िनवेदकको ज�गाको 
उ�रतफ�  पूव� पि�चम जोिडनेबाटो रहेको दिेखएको 
छ । यहीबाटोको िवषयमा िववाद देखाई िनवेदकका दाज ु
कोकाई चौधरीले राजिवराज नगरपािलकासमेतलाई 
िवप�ी बनाई य�तै �कृितको िनषेधा�ाको िनवेदन 
२०६१ सालमा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा 
दता� गरकेोमा २०६१ सालमैबाटो िनमा�ण भइसकेको 
भनी िमित २०६१।५।२२ मा िनवेदन खारजे भएको 
िमिसल संल�न आदेशको �ितिलिपबाट दिेखन 
आउछँ । उ� त�यह�बाट िनवेदकले पनुरावेदनमा 
िजिकर िलए ज�तो िवप�ीह�ले नयाबँाटो िनमा�ण गन� 
लागेको नभई परुानोबाटोलाई मम�त साभार गन� लागेको 
त�य �मािणत ह�न आउने ।

पनुरावेदनमा िनवेदकले कानूनबमोिजम 
�ितपूित�  �दान गन�तफ�  कारवाही नचलाएको भ�ने 
िजिकर िलए पिन �ितपूित�समेतको दाबी गन� पनुरावेदक 
सािधकार िनकायमा गएको देिखदैँन । पनुरावेदकको 
हक �वािम�वको ज�गा पारी साव�जिनक बाटो िनमा�ण 
ग�रएको अव�थामा कानूनबमोिजम उपचार �ा�त गन� 
वैकि�पक उपचारकोबाटो पनुरावेदकलाई रहेको नै 
ि�थित छ । साव�जिनक बाटोको मम�त स�भार भइसकेको 
भ�ने त�य िमिसल संल�न न�सा मचु�ुकाबाट 
देिखएको र िमित २०६१।५।२२ भ�दा अगािड देिख नै 
सो ठाउमँा बाटो रहेको भ�ने त�य पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट भएको पूव� आदेशबाट समेत �मािणत 
भएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी नह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
भएको आदशेमा कुनै �िुट रहेको नपाइने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदन खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०७०।११।४ मा भएको आदेश 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम 
इित संवत्  २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CR-१६१६, अपहेलना, 
शकंर�साद चौधरी िव. शारदा मुडभरीसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२
मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७१-CI-१५२०, ज�गा दता� गरी हक 
कायमसमेत ग�रपाऊँ, पशु�राम दाहाल िव. मिणराम 
दाहालसमेत

दाबीको िक.नं.४५४ को �े�फल ३०-११-
१-३ ज�गा छुट दता� ग�रपाउ ँभनी वादीले स�ु मालपोत 
काया�लयमा िदएको िनवेदन र हक कायम र दता�समेत 
ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु म�ुामा उ� िक�ा ज�गा िनजका 
नाममा दता� ह�नस�ने सािबक हक �ोतका कुनै पिन 
�माण िफराद साथ पेस गन� सकेको देिखदँैन । सभ� 
नापीको समयमा नापी काया�लयसमेतबाट खिटएको 
टोलीले �थलगत िनरी�ण गरी पेस गरकेो �ितवेदनमा 
उ� िक.नं. को ज�गा साव�जिनक हो भनी उ�लेख 
भएको देिखएको छ । व�तगुत अ�ययनबाट पिन 
साव�जिनक �कृितको देिखएको समेतका आधारमा 
उ� िक.नं. ४५४ को ज�गा िज�ला वन काया�लयको 
िनण�यानसुार धारापानी सामदुाियक वनको �पमा 
सरं�ण र �व��नका लािग �थानीय समदुायलाई 
ह�ता�तरण गरेको देिख�छ । यसरी उ� िक. नं. को 
ज�गा आ�नो नाममा दता�  ह�नपुन� हक �ोतका �माण 
वादीले पेस गन� सकेको नदेिखदँा पनुरावेदक वादीका 
नाममा दता� ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला उ�टी गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा रहेको देिखन 
नआउने ।

िववािदत िक.नं. २०६ को ज�गाको हालको 
भौितक व�तिु�थित के क�तो छ भ�ने स�ब�धमा स�ु 
खोटाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।२१ 
मा भएको नाप न�सा मचु�ुकामा िववािदत ज�गालाई 
न.नं. २ मा देखाइएको छ । तर, उ� ज�गामा पिहले घर 



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

गोठ बसोबास रहेको ख�ुने कुनै संकेत न�सामा रहेको 
पाइदँैन । न�सा मचु�ुकाको कैिफयतमा उ� ज�गामा 
उ�ीस, िचलाउने जातका �खह� रही बट्ुयान रहेको 
भिनएको पाइ�छ । वादीले दाबी िलएको यस ज�गामा 
हाल वन बट्ुयान रहेको र सािबकमा �यि�ले भोग 
गरी बसेको �मािणत ह�ने कुनै पिन त�य रहे भएको 
नदेिखएबाट उ� िखचोला म�ुाबाट पनुरावेदक वादीका 
बाब ुराधाकृ�णको घर गोठ बसोबास रहेको भ�ने ज�गा 
नै वादीले हक कायम दता�समेत गन� दाबी िलएको यही 
ज�गा रहेछ भनी मा�न िम�ने नदिेखने ।

िखरौले पाखावारीम�येको ज�गा अशंब�डा 
ह�न ु अगािडको हकको �ोत भने २०२४ सालमा 
िखचोला म�ुामा त�कालीन सगरमाथा अ�चल 
अदालत भोजपरुबाट भएको फैसलालाई नै दखेाएको 
पाइ�छ । अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकाबाट 
२०२४ सालको अदालतको फैसलामा उ�लेख भएको 
ज�गा हाल पनुरावेदक वादीले दाबी िलएको िक.नं. 
२०६ को दि�णतफ�  रहेको भ�ने �मािणत ह�न नसकेको 
र हाल उ� ज�गाको व�रपरी कसैको आवादी ज�गा 
नभई बट्ुयान रहेको दिेखएको ह�दँा िखरौले पाखावारी 
भ�ने ज�गा दाबीको िक.नं. २०६ को दि�णतफ�  घसेुको 
भ�न िम�ने ि�थितसमेत नदेिखने ।

नापन�सा ह�दँा देिखएको ज�गाको भौितक 
अव�थाअनसुार नै िफ�डबकुमा पत� र बट्ुयान भनी 
जिनएको भ�ने �मािणत ह�न आयो । साथै उ� िक.नं. 
२०६ म�येको घसेुको भिनएको ज�गामा पनुरावेदकको 
बाब ुराधाकृ�णले भोग चलन गरकेो भनी िफ�डबकुको 
कैिफयत महलमा समेत केही जिनएको दिेखएको 
छैन । यसरी िमिसल सलं�न न�सा मचु�ुका, िववािदत 
ज�गाको िफ�डबकु र ७ नं. फाटँवारीमा पिन िखरौले 
पाखाबारी परकेो नपाइएको समेतबाट दाबीको उ� 
ज�गा पनुरावेदकको बाबकुो हक भोगको भ�ने दिेखन 
नआउने ।

सािबकका हक �ोतका �माणबाट िववािदत 
िक.नं.२०६ म�ये दि�णतफ� को ज�गा वादीका बाबलेु 
१९९९ साल देिख दता� ितरो ितरान गरी भोगेको 
भ�ने नदेिखएको, नापी काया�लय, खोटाङबाट िमित 
२०६४।८।२४ मा भएको �थलगत िनरी�ण �ितवेदनमा 
उ� ज�गामा वन बट्ुयान रहेको भ�ने उ�लेख भएको 
एवम् २०२४ सालको त�कालीन सगरमाथा अ�चल 
अदालत, भोजपरुको फैसलामा उ�लेख भएको ज�गाको 
चार िक�ला र साधँ िसमानासगँ िमिसल सलं�न न�सा 
मचु�ुकाको चार िक�ला र साधँ िसमाना निभडेको 
तथा िफ�डबकुमा पिन साव�जिनक �ित ज�गा हो भनी 
िकटानी�पमा लेिखएको समेतका आधार �माणबाट 
िक.नं. २०६ को ज�गाम�ये दि�णतफ� को न.नं. २ को 
७-९-२-३ ज�गा पनुरावेदक वादीको हक भोगिभ� पन� 
नदिेखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा कुनै �िुट रहेको नपाइने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
खोटाङ िज�ला अदालतको िमित २०६९।८।२४ 
को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७१।१२।२ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम 
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट
इित संवत्  २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

     
   इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-WO-०५५१, उ��ेषण / 
परमादेश, सुिम� दगंाल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 
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सवारी चालक �वयम् को सरु�ा तथा 
सव�साधारण नाग�रकह�को िहत र सिुवधाको लािग 
सवारी चालकसगँ सवारी चलाउन आव�यक �ान 
सीप रहनपुन� नै ह��छ । सो स�ब�धमा �रट िनवेदकले 
देखाएको चासो र िच�ता अ�वभािवक भनी मा�न 
िम�ने देिखदैँन । तथािप �रट िनवेदक �िश�ण सेवा 
उपल�ध गराउने काय�मा संल�न भएकै आधारमा नेपाल 
सरकारले ऐनमा भएको िवशेष अिधकार �योग गरी 
�य�तो �िश�ण �माण प� आव�यक नपन� गरी छुट 
िदएकै कारणले �रट िनवेदकको मौिलक अिधकारमा 
आघात पगेुको भनी मा�न निम�ने । 

नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।३।२२ को िनण�यअनसुार सबै �कारका 
सवारी साधनको लािग नभई केवल सानो दइुपाङर े
सवारी साधन मोटर साइकल, �कुटर र अपांगता 
भएका �यि�ले �योग गन� �कुटरको लािग मा� 
चालक अनमुित प� िलनलाई �िश�ण स�ंथाबाट 
तािलम िलएको �माण प� पेस गन� नपन� भनी ऐनको 
दफा १७६ को िवशेष अिधकार िलन �योग गरी 
५ वष�को लािग छुट िदएको देिख�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम नै यसभ�दा पिहला पिन िमित 
२०६१।३।१० मा पिन २(दईु) वष�को लािग �य�तो 
छुट �दान गरकेो देिख�छ । छुट �दान ग�रएका �य�ता 
समा�य साना दईु पां�े सवारी साधन चलाउनको लािग 
चालकसगँ बिढ िवशेष�ता आव�यक ह�नपुन� पिन 
देिखदँैन । �य�ता सवारीचालकले चालक अनमुित 
प� (लाइसे�स) िलनको लािग अिनवाय��पमा तािलम 
िलनै पन� भ�ने औिच�यसमेत पिु� ह�न नसकेको ह�दँा 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१७६ बमोिजमको िवशेष अिधकार �योग गरी नेपाल 
सरकार मि��प�रषद ्बाट भएको िमित २०६८।३।२२ 
को िनण�य एवम सो िनण�यका आधारमा भएका काम 
कारवाही कानूनस�मत देिखएकोले �रट िनवेदन माग 

दाबी प�ुन स�ैन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खडका
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६६-WO-११४९, उ��ेषण / 
परमादेश, द�कुमारी पा�डेसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

सोमराज पा�डेको छोरा �मोदराज पा�डे, 
िवनोदराज पा�डे र रघवुरराज पा�डेले ज�गा फुकुवा 
ग�रपाउ ँभनी िज�ला भूिमसधुार काया�लयमा िनवेदन 
िदनको लािग राम िकसान कुम�लाई वारसेनामा ग�रिददँा 
उ� वारसेनामामा ��टसगँ िज�ला किपलव�त ु
िशवपरु प�टा वडा नं. ५ क सोमराज पा�डेको नाममा 
दता� रहेको ज�गाम�ये िज�ला भूिमसधुार काया�लय, 
किपलव�तकुो िमित २०४९।१२।१० को िनण�यउपर 
भनी उ�लेख गरकेो दिेखएकोले िनवेदकको वा�तिवक 
वतनमा नै �रतपूव�क �याद तामेल भएको �यहोरा पिु� 
ह�न आएकोले �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
गरी सनुवाईको मौकाबाट बि�चत गरकेो भ�ने िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

रीतपूव�क तामेल भएको तामेली सूचना / 
�याद बदरको लािग िनवेदकले छु�ै किहकँतै दाबी 
िलन नसक� २०४९ सालको िनण�यको िवषयमा िमित 
२०६७।२।१४ मा मा� �रट िनवेदन िदनपुन� उिचत र 
मनािसब कारण िदन सकेकोसमेत नपाइदँा िवल�बको 
िस�ा�तसमेत आकिष�त ह�ने भई भूिमसधुार काया�लय, 
किपलव�तबुाट िमित २०४९।१२।१० मा भएको 
िनण�य बदर ह�नपुद�छ भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  �वेश 
गनु�पन� अव�था नदेिखने । 

िनवेिदका द�कुमारी पा�डेले िमित 
२०६६।८।१४ मा िकशोरी�साद कुम�लाई वारसेनामा 
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गरी िददँा पित सोमराज पा�डेको नाम दता�को ज�गा 
िज�ला किपलव�त ु िशवपरु प�टा वडा नं. ५(क)
म�येको िज�ला भूिमसधुार काया�लय, किपलव�त ु
तौिलहवाको िमित २०४९ साल चै� १० गतेको 
फैसलाअनसुार २८-०-० वगाहा ज�गा पाउन ु
पन�मा छुट भएको ज�गा फुकुवा गन� भनी िदएको 
वारसेनामाअन�ुप िनज वारसे िकशोरी�साद कुम�ले 
िमित २०६६।८।२६ मा िज�ला भूिमसधुार काया�लय, 
किपलव�तमुा रो�का फुकुवाको लािग िदएको िनवेदन 
हेदा� सोमराज पो�डेले िज�ला किपलव�त ु िशवपरु 
प�टाअ�तग�त ज.िव.२८-०-० हदव�दीमा �ा� 
गरी िमित २०४९।४।१६ को भूिमसधुार काया�लय, 
किपलव�तकुो िनण�यअनसुार ज.िव. २७-४-१६ 
ज�गा फुकुवा गरी िलएको र सोम�ये ०-१५-४ िलन 
बाकँ� बचेकोले ऐ. वडा नं. ५क िक.नं. १४७३ म�ये 
पि�चमतफ� बाट ०-१५-४ ज�गा फुकुवा गरी नामसारी 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको दिेख�छ । यसरी हेदा� 
वारसेनामा रिनवेदकको उ� िनवेदन �यहोराबाट समेत 
हदब�दी िनधा�रण स�ब�धमा भूिमसधुार काया�लय, 
किपलव�तबुाट िमित २०४९।१२।१० मा भएको 
िनण�यलाई िनवेदकले �वीकार ग�रसकेको पिु�ट ह�न 
आउने । 

भूिमसधुार काया�लयबाट हदव�दी स�ब�धमा 
कारवाही चलाई िनवेदकको हदब�दीिभ� पन� 
भिनएको िह�सा जितलाई फुकुवा ग�रपाउ ँ भनी 
िनवेदक �वय�ले िनवेदन गरी भूिमसधुार काया�लय, 
किपलव�तबुाट फुकुवासमेत गराई िलइसकेको 
देिखदँा सो फैसलाअन�ुप आ�नो नाममा ज�गा 
फुकुवा गराई हक कायम गरी िलइसकेप�ात् सोही 
िनण�यलाई चनुौित िदन समप�णको िस�ा�तले िम�ने 
देिखदँैन । उ� िमित २०४९।१२।१० को िनण�यलाई 
अमा�य ग�रपाउ ँभनी दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदन समप�णको िस�ा�तको आधारमा समेत खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६७-CI-१०१५, अंश दता� , रोिहत गोसाई 
िव. िहद�श गोसाईसमेत 

रिज��ेसन पा�रत ग�रिदने तपसो गोसाईको 
िमित २०६६।४।३ मा म�ृय ुभएको देिखन आयो । उ� 
कुरा िमिसल सलं�न म�ृय ुदता�को �माण प�बाट पिु� 
भएको पाइ�छ । िनजको म�ृय ुभएको �माण प� पेस 
दािखला ह�दैँमा रीतपूव�क भएको बकसप�को कानूनी 
हक समा� ह�न स�दैन । उ� शेषपिछको बकसप�बाट 
रोिहत गोसाईले तपसी गोसाईको म�ृयपु�चात् िनजको 
हकमा कायम ह�न आउने अशं हक नपाउने भनी 
अथ� गन� िम�ने देिखदँैन । य�तो ह�न गएमा कानूनी 
�ि�या पूरा गरी रीतपूव�क िलनिुदन ुगरकेो शेषपिछको 
बकसप�को अि�त�व नै लोप वा स�ुय �ाय ह�न जाने । 

तसथ�  उ� बकसप�को आधारमा म�ुा सकार 
गरी पनुरावेदन िदने रोिहत गोसाईले तपसी गोसाईको 
अंश भाग �ा� गन� स�ने नै देिखयो । पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट तपसी गोसाईको म�ृय ुभएकोले 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी २ भागको 
१ भाग अंश ब�डा ला�ने गरी िमित २०६३।८।१९ मा 
भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला उ�टी 
भई ३ भागको १ भाग गरी तपसी गोसाईको समेत भाग 
लगाई िनजको भाग िह�सा यी पनुरावेदक वादीको हक 
कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिबना)
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।



58

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०३५६, 
उ��ेषण, राजे�� शाह िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयसमेत

सं�थामा को �मखु ब�ने भ�ने स�ब�धमा 
नेपाल सरकार सिचव�तरको िमित २०७०।८।१२ 
को िनण�यानसुार नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा ९(४) बमोिजम सािबक पदकै काम गन� गरी 
�तर विृ� भएका कम�चारीह�लाई िज�मेवारी निदई 
पद�थािपत कम�चारी नै सं�था �मखु ह�ने भनी नीितगत 
िनण�य भएको समेत दिेख�छ । स�ंथामा काय�रत 
कम�चारीह�म�ये कसलाई के क�तो िज�मेवारी िदने 
भ�ने कुरा काया�लय, �मखु वा िवभागीय �मखुले 
िनण�य गन� कुरा हो । ��ततु िनवेदन तह, �तर, तलब 
सिुवधामा तल पा�रयो भ�ने िववाद होइन । तसथ� य�तो 
िवभागीय �मखुको �विववेक�य अिधकारमा �वेश गरी 
ह�त�ेप गनु�  उिचत र आव�यक नदेिखने ।

गणु�तरीय �वा��य सेवामा सबैको सहज, 
सलुभ र समान पह�चँ सिुनि�त गन� भ�ने रा�यको 
�वा��यस�ब�धी नीितअनसुार ��येक नाग�रकको 
सव�सलुभ र गणु�तरीय �वा��य सेवा यो�य र अनभुवी 
�वा��यकम�बाट पाउने अपे�ा रह�छ । सोहीअनसुार 
�वा��य सेवामा काय�रत कम�चारीह� यो�य र �ित�पध� 
ह�न ु अिनवाय� छ । सेवालाई आव�यक पन� िश�ा र 
अनभुव �ा� साथै मािथ�लो तहको कम�चारीलाई 
नेपाल सरकारको नीितगत िनण�यअनसुार सेवाको 
िविशि�करण र संवेदनशीलतालाई समेत िवचार 
गरी चौक� इ�चाज� िदने गरी गरकेो िनण�य �यवहारत: 

िस�ा�तत: एवम् कानूनी आधारबाट औिच�यपूण� 
रहेको देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य कारण तथा 
�ितपािदत िस�ा�त साथै नेपाल सरकारको िमित 
२०७०।८।१२ को �तरविृ� भएका कम�चारीह�लाई 
इ�चाज�को िज�मेवारी निदने गरी भएको नीितगत 
िनण�य, िनवेदकलाई भिव�यमा उिचत �यव�था ह�ने नै 
छ भ�नेसमेत �यहोराको ��यथ�को िलिखत जवाफ र 
िनवेदकको पदनाम नेपाल सरकारको िनण�यबमोिजम 
काया�लयको अिभलेखअनसुार स�याइएको मा� हो 
भ�नेसमेतका आधारमा िनवेदन िजिकरबमोिजम 
िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पगेुको भ�न 
िमलेन । अत: ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०४३६, 
उ��ेषण, रिव���साद पा�डे िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत

िनि�त सेवा अविध पूरा गरकेो मापनबाट 
�तरविृ� भएका कम�चारी र सेवालाई आव�यक 
पन� िश�ा �ा� गरी �ित�पध� यो�यताको आधारमा 
लोक सेवा आयोगबाट िसफा�रस भई िनयिु� भएका 
कम�चारीह�लाई �वा��य सेवाज�तो �ािविधक 
र सवंेदनशील पेशामा एउटै ढङ्गले हे�रन ु उपय�ु 
देिखदँनै । सेवाको िविश�ीकरण र संवेदनशीलतालाई 
िवचार गरी �तरविृ� भएका �यि� नभई लोक सेवा 
आयोगबाट िसफा�रस भई आएका कम�चारी �वा��य 
चौक�मा इ�चाज� ह�ने भनी �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयको िनण�य �यवहारत: िस�ा�तत: एवम् 
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कानूनी आधारबाट औिच�यपूण� रहेको दिेखने ।
िनवेदकलाई छैट� तहमा �तरविृ� गर े पिन 

सो छैट� तहमा पद�थापन नै ह�न नसक� सािबक पाचँ� 
तहकै काम गनु�पन� देिख�छ । �वा��य चौक� ज�तो 
�ामीण दरुदराज �थानमा काम गनु�पन� कम�चारी 
स�बि�धत िवषयमा िश�ा हािसल गरकेो यो�यतम 
�यि� ह�न ुझन् ज�री ह��छ साथै �वा��य चौक�को 
इ�चाज� को ह�ने भ�ने �शासिनक िनण�य भएको र 
��यथ� ल�मीराज जोशीलाई इ�चाज� िदने गरी भएको 
िनण�य उ� आधारबाट कानूनस�मत नै दिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य कारण तथा 
�ितपािदत िस�ा�त साथै नेपाल सरकारको िमित 
२०७०।८।१२ को �तरविृ� भएका कम�चारीह�लाई 
इ�चाज�को िज�मेवारी निदने गरी भएको नीितगत 
िनण�य, िनवेदक �तरविृ� भएको पदमा पद�थापना 
नभएको समेतका आधारमा िनवेदन िजिकरबमोिजम 
िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पगेुको भ�न 
िमलेन । अत: ��ततु ि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

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०१४९, 
उ��ेषण / परमादेश, िललाबहादुर राई िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगसमेत 

वन �े�िभ�को ज�गा �यि�का नाउमा दता� 
गन� िम�दैन । यिद गलत �ि�याबाट दता� भएको रहेछ 
भने पिन �य�तो दता� बदर भई वन �े�कै ज�गा कायम 

गराउन ु पन� ह��छ । �यसैले साव�जिनक वा सरकारी 
स�पि�को संर�णका लािग पिन ज�गा दता� �ि�यामा 
िवशेष संवेदनशीलता अपनाउन ु पन� आव�यकता 
रह�छ । यो कानूनी औपचा�रकता िनवा�ह गरकेो देखाई 
रीत प�ुयाउने िवषय मा�ै नह�ने । 

सरकारी वन �े�को वा साव�जिनक ज�गा 
�यि�ले दता�  गराएको रहेछ भने पिन मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ तथा वन ऐन, २०४९ 
लगायतका वनस�ब�धी कानूनबमोिजम �य�ता दिुषत 
दता� बदर गनु�पन� ह��छ । �यसैले ज�गा वन बटेुन वा 
जगँल �े�मा पद�छ पद�न भ�ने तथा व�तगुत�पमा 
यिकन गन� मालपोत काया�लयलाई लेखी पठाउने 
गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
भएको काम कारवाहीलाई अनिुचत मा�नपुन� कारण 
देिखदँनै । कानूनी �ि�या अवल�बन नगरी वन �े�को 
ज�गा अनिुचत �ि�याबाट �यि�को नाममा दता� गन� 
कुनै िनण�य ह�न गएको अव�थामा त�काल �चिलत 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२० 
मा रहेको �ावधानबमोिजम अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले अनिुचत काय� ह�न निदन उपय�ु 
आदशे िदन पाउने नै देिख�छ । तसथ� कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी िनण�य गनु�  भनी िदइएको िनद�शनलाई 
कानून �ितकूल काय� गरकेो ठा�न निम�ने ।

अत: ज�गाको �व�प, �कृित तथा क�रब 
१२०७० वग� िमटरको िवशाल �े�फलसमेतका 
�ि�ले हेदा� िनवेदकले दाबी गरकेा ज�गा वन �े� 
िभ�को सरकारी वा साव�जिनक �कृितको ज�गा रहेछ 
िक भनी िव�ास गनु�पन� अव�था दिेखएको छ । यस 
अव�थामा ज�गाको �कृित र �वािम�व स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम जाचँबझु वा छानिबन नै नगनु�  उिचत 
होइन । छानिबन, जाचँबझु गन�पन� ह��छ । छानिबन, 
जाचँबझुकै �ि�यामा रहदँाको अव�थामा रहेको 
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रो�का फुकुवा गनु�  पिन औिच�यपूण� ह�दँैन । कानूनी 
�ि�याको िवषय भएकोले यसबाट िनवेदकको कुनै 
हक अिधकारमा अनिुचत ह�त�ेप वा आघात पगेुको 
छ भ�ने देिखदैँन । तसथ� िनवेदकको मागबमोिजम 
उ��ेषण तथा परमादशेसमेतको आदेश जारी गरी रहन 
परने । सो हदस�म �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

िववािदत ज�गा िनवेदकको नाउमँा दता� गन� 
गरी मालपोत काया�लय, संखवुासभाले िनण�य गरकेो 
र िनवेदकले ज�गाधनी �माणपजुा�समेत �ा� गरकेो 
देिख�छ । यस अव�थामा िववािदत ज�गा �यि�को 
िनजी हो वा वन �े�िभ�को सरकारी ज�गा हो भ�ने 
िवषयमा गनु�पन� जाचँबझु, छानिबन काय� उिचत 
समयमा नै स�प�न गरी �यायोिचत िन�कष�मा प�ुन 
आव�यक देिख�छ । लामो समयस�म अिनण�यको 
अव�थामा रहन ुउिचत होइन । तसथ� अब यसमा जे 
जो ब�ुन ु पछ�  बझुी, छानिबन गरी ज�गाको भौितक 
अव�थासमेतको �थलगत अ�ययनसमेत गरी तथा 
स�बि�धत वन काया�लयसमेतसगँ सम�वय कायम 
गरी सो काया�लयको राय �िति�या िलई �चिलत 
वनस�ब�धी ऐन, िनयमलगायत मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४ समेतका कानूनह�लाई समेत म�येनजर 
राखी िववािदत ज�गाको दता� िनवेदकका नाउमँा 
कायम रहने वा नरहने के हो ? भ�ने स�ब�धमा िछटो 
छ�रतो�पमा िनण�य गनु�  र यिद िववािदत ज�गाको दता� 
िनवेदकको नाममा नै कायम रहने गरी िनण�य ग�रएमा 
सो िनण�यप�ात िववािदत ज�गाको रो�कासमेत फुकुवा 
गरी िदन ु भनी मालपोत काया�लय, सखंवुासभाको 
नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-०८०३, 
उ��ेषण / परमादेश, �याम�वज काक� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िवदेशमा िविभ�न उ�े�यले बसोबास गरकेा 
नेपाली नाग�रकह�लाई सव�सलुभ �ि�याबाट िछटो 
छ�रतो �भावकारी सेवाको लािग रा�यले स�बि�धत 
�यि� बसोबास गरकैे �े�को नेपाली िनयोगबाट 
राहदानी उपल�ध गराउदा रा�यले िलने राहदानी 
िनयमावली, २०६७ को अनसूुची ४ बमोिजमको 
राहदानी द�तरु नेपाली म�ुाको बजार मू�यको 
तलुनामा केही बढी पन� देिखए पिन �यसको तक� सङ्गत 
कारण रहे भएको देिखदँा संिवधान �दत समानताको 
हक�ितकूल भएको भ�न िम�ने दिेखएन । सरकारले 
सेवा उपल�ध गराएबापत केही थप श�ुक िलएको यित 
सानो िवषयमा िवदेशमा ब�ने नेपालीले िच� दखुाई 
साव�जिनक सरोकारको िवषय भ�दै यस अदालतमा 
िनवेदन िलएर आउन ुपन� कारण पिन देिखदँनै । जनु 
देशमा बसेको छ �यहाबँाट राहदानी िलन पाउने र सोही 
देशको म�ुामा सामा�य श�ुक ितररे िलने कुरालाई 
नेपालमा रहेका नेपालीसगँ असमान �यवहार ग�रयो 
भनी अस�त�ु ह�नपुन� कुनै कारण नदेिखने ।

राहदानी िवभागले पिहला जो आउछँ 
उसलाई सेवा िदने (first come first service) 
प�ितको सव�मा�यतामा कुनै �ितकूल असर नपन� गरी 
सेवा�ाहीले िछटो सेवा िलन चाहेमा सव�साधारणले ितनु�  
पन� द�तरुको दो�बर द�तरु िलई राहदानी उपल�ध 
गराउने �यव�था गरकेो पाइयो । उ� �यव�था िवदशेमा 
ब�ने नेपाली नाग�रक वा नेपालमा नै रहे बसेको नेपाली 
नाग�रकले समान अव�थामा र समान आधारमा �ूत 



61

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

सेवा िलन चाहेमा �.१०,०००।- बझुाउनपुन� �यव�था 
गरकेो देिखयो । उ� �ूत सेवा बापत िलइने द�तरु  
समानताको हकिवपरीत असमान आधारमा तयार 
गरकेो नदेिखदँा िवभेदकारी भयो भ�न नसिकने ।

िनवेदकले नेपालमा रहे बसेको नेपाली 
नाग�रकले राहदानी िलन ु पदा� ितनु�पन� द�तरुभ�दा 
िवदशेि�थत नेपाली िनयोगबाट िवदेशमा रहेका 
नाग�रकले राहदानी िलदँा ितनु�पन� द�तरु नेपाली 
म�ुाको तलुनामा अिधक भएको तथा नेपालमा नै 
पिन �ूत सेवामाफ� त राहदानी िलदा ितनु�पन� दो�बर 
द�तरुस�ब�धी �यव�था संिवधान �द� समानताको 
हक�ितकूल भएकोले राहदानी िनयमावली, २०६७ 
को अनसूुची ४ को �यव�था अमा�य ग�रपाउ ँ भनी 
िलएको िजिकरमािथ िववेिचत आधार कारणबाट उिचत 
नदेिखई राहदानी िनयमावली, २०६७ को अनसूुची ४ 
को राहदानी द�तरुस�ब�धी �यव�था कानूनस�मत नै 
देिखएकोले �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था िवधमान देिखएन । तसथ� ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-०५३३, उ��ेषण 
/ परमादशे, आन�द कोइरालासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िव�ान तथा �िविधको िवकास�मसगैँ 
शासन �यव�था स�चालनको �ि�या एवम् प�ित 
प�रमाज�न गद� लैजान ुसमयको माग नै हो  ।  नेपालमा 
सवारी साधनको बढ्दो चापसगैँ साव�जिनक सेवाका 
उपभो�ालाई रा�यबाट िवतरण ग�रने साव�जिनक 

सेवा च�ुत द�ु�त बनाई साव�जिनक यातायातको 
�यव�थापनतफ�  रा�यले नीितगत प�रवत�न गद� 
जानलुाई अ�वभािवक स�झन िम�ने ह�दैँन । 
साव�जिनक यातायातका साधन तथा िनजी �योगमा 
आउने यातायातका सवारी साधनलाई अ�तरा�ि��य 
गणु�तरको बनाउने �येयले नै सरकारको बजेट 
काय��मको लि�त उ�े�य हािसल गन�को लािग 
यातायात �यव�था म��ालयका सहसिचवको 
सयंोजक�वमा िमित २०७२।३।१३ मा �ािविधक 
सिमित गठन गरी सिमितले चयन गरकेो Radio 
Frequency Identificatio Device (RFID) 
�िविधको आधारमा High Security Number 
Plate with RFID काया��वयन गन� यातायात �यव�था 
िवभागबाट पेस भएको Bidding Document लाई 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र ऐ. िनयमावली 
२०६४अनसुार अ�तरा�ि��य �ित�पधा��मक बोलप� 
आहवान गन� �ि�या अगािड बढाउनको लािग भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालयबाट िमित 
२०७२।७।२३ मा िनण�य भएबमोिजम यातायात 
�यव�था िवभागबाट High Security Number 
Plate ख�रदस�ब�धी �ि�या अगािड बढाइएको 
देिखदँा सरकारको िनण�य र बोलप� �ि�यामा कुनै 
कानूनी �िुट भए गरकेो दिेखएन । तसथ� ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१६९९ र ०७१-
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CR-०२८३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. बुद े
राउतसमेत र �रखबहादुर राउत िव. नेपाल सरकार

नेपाल सरकारको पनुरावेदनमा उि�लिखत 
बदु ेरावत, जगंबहादरु रावतको हकमा हेदा� िनजह�ले 
मतृक सगँसगैँ बसी र�सी खाएको भ�नेबाहेक वारदातमा 
िनजह�को संल�नता देिखदैँन । सोबारमेा िनजह�को 
इ�कारी छ । �ितवादी जगें रावत र बदुे रावत र�सी 
पसलबाट सगैँ िन�केता पिन वारदात�थल प�ुनपूुव� नै 
आ�नो घरतफ�  लागेको भ�ने दिेख�छ । �रखबहादरु 
रावतले अदालतमा बयान गदा� बदेु रावतसमेतले 
मतृकसगँ भनाभन गरकेो भ�ने पोल गरकेो भए 
पिन सो पोल अ�य �माणबाट समिथ�त ह�न सकेको 
छैन । यी �ितवादीह�ले कसरु गरकेो भ�ने शंकारिहत 
तबरबाट �थािपत नभएको यस ि�थितमा िनजह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको इ�साफ 
अ�यथा भ�नपुन� देिखएन । �यानस�ब�धीको ४ नं. 
समेतको अिभयोग दाबीको हकमा यी �ितवादीह�ले 
लास दबाए, गाडे, फालेको भ�ने नदेिखदँा उ� ४ 
नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� अव�था देिखएन । तसथ� 
सोसमेतमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
�वीकारयो�य नदिेखने ।

सं�ेपमा �ितवादी �रखबहादरु रावत हसं 
रावतलाई कत��य गरी मान� काय�मा संल�न दिेखदँा 
िनजलाई �यानस�ब�धीको १ नं.को कसरुमा 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने, 
�ितवादी बदु े राउत र जंगबहादरु राउतले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई बाजरुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।९।१७ मा भएको इ�साफ 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
िमित २०७०।११।२० को फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।

मतृक र �ितवादीह� आ�मीयतापूव�क 
खाजा तथा र�सी सेवन गरी रातको समय घर जान 
िहडेँको अव�थामा कुलदवेमा�डौ गा.िव.स. वडा 
नं.१ खालीखोलाको िभरकोबाटोबाट जादँै गदा� गगने 
रावतसगँ झैझगडा ह�दँा धकेलाधकेल भई गगने रावत 
र यी �ितवादी भई र�सीको शरुमा घचेिटिदएको 
कारण िभरबाट लडी  मतृकको म�ृय ु भएको 
देिख�छ । यी �ितवादीको उमेर २६ वष� भएकोले घटना 
घट्दाको प�रि�थित र वारदातको �व�पसमेतलाई 
हेदा�  ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई कैद वष� १०(दश) गदा� �यायको मकसद 
पूरा ह�न जाने देिखदँा अ.बं .१८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
१०(दश) ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः हक�  माया राई 
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-WO-००५६, उ��ेषण 
/ परमादेश, मनोज गु�ङसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

जहासँ�म स�चार नीित तथा वैदिेशक लगानी 
नीित िव�� अनमुित िदएको ��मा स�चार नीितले 
वैदेिशक लगानीलाई नै नरोक� वैदेिशक लगानीमा 
िसमा मा� तोकेको र वैदेिशक लगानी नीितले आम 
�सारणमा वैदेिशक लगानी न�याउने भिनए तापिन 
��यथ�म�ये िस�पल टी.भी. नेटवक�  आम �सारणमा 
��य� संल�न नभई �सारकसम� �िविधको �थापना 
र �योगको मा�यमबाट िस�नल िवतरणस�मको काम 
मा� गरकेो दिेख�छ । आम �सारणमा ��य� सलं�न 
भएको नदिेखने । 
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अत: मािथ िववेिचत संवैधािनक र कानूनी 
�यव�था तथा िस�ा�तह�लाई हेदा� �सारण साम�ीको 
िवतरणसमेतलाई अिभ�यि� �वत��ताको अिभ�न 
अङ्गको �पमा जोडी टेिलिभजन िस�नल िवतरण र 
केबलु िवतरणलाई स�चारको आधारभूत पूवा�धारको 
�पमा �हण गद� सबै �कारका केबलु िवतरणस�ब�धी 
�यव�थालाई िडिजटल �णालीमा �पा�तरण गन� 
नीित नेपाल सरकारले िलएको दिेख�छ । यसको लािग 
वैदेिशक लगानीलाई रोक लगाउने नीित सरकारको 
रहेको भ�न नसिकने । यसरी राि��य �सारण ऐन, 
२०४९ तथा राि��य �सारण िनयमावली, २०५२ ले 
समेत टेिलिभजन िस�नल िवतरण लाई ��य� �सारण 
सगँ छु�याई हे�रएको र िस�पल िमिडया नेटवक� लाई 
नेपाल सरकारले वैदेिशक लगानीमा (संय�ु लगानी) 
िडिजटल �सारण के�� तथा सोको मा�यमबाट 
�सारकलाई िस�नल िवतरण गन� इजाजत मा� िदएको 
देिख�छ । ��य��पमा आम �सारणमा लगानी नै 
नभएको अव�थामा के क�तो रा�� सरु�ामा असर 
परकेो वा पन�स�ने दखेाउन नसकेको र �रट िनवेदकको 
के क�तो हक उ�लङ्घन भएको समेत �थािपत गन� 
नसकेको । य�तो अव�थामा िस�पल िमिडया नेटवक�  
आफँैले आम �सारणको काम नगरी �सारकलाई 
िस�नल िवतरणस�मको काय� गन� अनमुित िदएको काय� 
संिवधान, कानूनले नै रोक नलगाएको तथा �ितपािदत 
निजरह�को आधारमा समेत नेपाल सरकारको 
वैदेिशक लगानी नीित र आम स�चार नीितिवपरीत 
रहेको भ�ने आधारमा नेपाल सरकारले िस�पल िमिडया 
नेटवक� लाई वैदिेशक लगानीमा िडिजटल �सारण के�� 
तथा सोको मा�यमबाट �सारकलाई िस�नल िवतरण 
गन� िदएको अनमुितको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
आदेशको मागसिहतको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल चै� ९ गते रोज ४ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०७२-WO-०७४६, उ��ेषण 
/ परमादेश, मनोज गु�ङसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदको काया�लयसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CR-०८९१, 
जबज��ती करणी, सुिनल तामाङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी सिुनल तामाङले अदालतमा 
भएको बयानमा समेत सहमितमा पीिडत बौ� २० 
सगँ पटकपटक यौनस�पक�  गरकेो हो भनी पीिडतलाई 
करणी गरकेो कुरामा सािबत रही बयान गरकेो 
देिख�छ । पीिडत बौ� २० ले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� �ितवादी सिुनल तामाङसगँ करणी 
भएको होइन भ�ने �यहोरा उ�लेख गरकेो भए तापिन 
सो कुरालाई �मािणत गन� अ�य व�तिुन�ठ �माणको 
अभाब रहेको देिख�छ । अ�य सह�ितवादीह� समेतले 
आ�नो बयानको �ममा �ितवादी सिुनल तामाङले 
पीिडत बौ� २० लाई करणी गरकेो कुरा उ�लेख 
गरी बयान गरकेो देिखएको छ । यस�कार पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, �ितवादी सिुनल तामाङको 
मौकामा र अदालतमा भएको बयान, पीिडतको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, घटना�थल �कृित मचु�ुका, 
पीिडतको मौकामा भएको बयानबाट पीिडत बौ� २० 
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लाई �ितवादी सिुनल तामाङले करणी गरकेो वारदात 
�थािपत ह�न आउने । 

पीिडत बौ� २० ले अनसु�धानको �ममा 
�हरीसम� भएको कागजमा आ�नो उमेर १४ वष� 
भएको भनी लेखाउनकुो साथै जाहेरी दरखा�तमा 
समेत िनज पीिडत बौ� २० को उमेर वष� १४ भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । यसको साथै पीिडत बौ� 
२० ले अदालतमा बकप� गदा�समेत आ�नो उमेर १४ 
वष� भनी बताएको देिख�छ । िनज पीिडत बौ� २० 
अ�ययनरत रहेको �ी बाल सधुार मा.िव. नयापँाटीको 
िमित २०६७।७।२४ च.नं. १०७ को प�मा िनज 
पीिडतको ज�म िमित िव�ालयको रकेड�अनसुार िमित 
२०५४।११।४ रहेको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
यसबाट वारदात िमित २०६७।६।२६ को िदनस�म 
पीिडतको उमेर केवल १२ वष� ७ मिहना २२ िदन मा� 
ह�न आएकोले वारदातको समयमा पीिडतको उमेर १४ 
वष�भ�दा कम रहेको कुरा ��ट ह�न आउछँ । यसबाट 
पीिडत बौ� २० को उमेर १६ वष�भ�दा मािथ रहेको 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

��ततु वारदातमा पीिडत बौ� २० को उमेर 
१६ वष�मिुन रहेको ह�दँा पीिडतको म�जरुीमा नै करणी 
भएको भए पिन �य�तो काय�लाई �चिलत कानूनले 
कसरुको �पमा प�रभािषत गरकेो ह�दँा �ितवादी सिुनल 
तामाङलाई मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको 
१ नं. र ३(२) नं. बमोिजम कसरुदार ठहर गरी सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलामा कानूनी �िुट 
रहेको नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादी सिुनल तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, जबज��ती करणीको महलको १ नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३(३) नं. बमोिजम ६(छ) वष� कैद ह�ने 

तथा पीिडत बौ� २० लाई िनज �ितवादीको अंश 
भाग रो�का गरी �.३०,०००।– �ितपूित� भराई 
पाउने ठहरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।७।२० मा भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी सिुनल तामाङलाई मलुकु� ऐन, जबज��ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� 
कैद सजाय गरी �ितपूित�को हकमा स�ुको सदर 
ह�ने ठहरी िमित २०६९।१०।९ मा भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०७८०, �यान मान� उ�ोग, 
भोलाशंकर ितवारी िव. नेपाल सरकार 

कत��य पालनको िसलिसलामा ड्यटुीमा 
बसेको जाहेरवालालाई ताकेर हािनएको गोली िनजलाई 
गोली हा�नेको िनसाना चकेुकै कारण नलागेको र 
जाहेरवाला �यान बचाउन छेउमा रहेको इंश ुहोटलमा 
भागी ल�ुन सफल भएको कारणबाट मा� पीिडतको 
�यान ब�न गएको अव�था देिख�छ । �ितवादी भोला 
ितवारीले �हरीमािथ गोली चलाएको भनी अनसु�धानमा 
बिुझएका मािनस कमल�साद म�डलले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज तथा अदालतमा उपि�थत भई 
गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादी पनुरावेदक भोला 
ितवारी कसरु वारदातमा संल�न िथएनन् भनी भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने । 

ड्यिुटमा रहेको जाहेरवाला �हरी जवान 
भोलानाथ लइुटेलले घटनाको िववरणसिहत 
पनुरावेदकसमेतको नाममा िकटानी जाहेरी िदएको र 
िनज जाहेरवाला पसेको इस ु होटेलका स�चालकले 
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समेत �हरीसम� गरकेो कागजबाट पनुरावेदक 
�ितवादीको संल�नता पिु�ट भइरहेको देिख�छ । िनज 
पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा आ�नो सामान प�ाउ गछु�  भनेकोले 
अ�य �यि�ह�समेत बोलाई गोली हानेको �वीकार 
गरकेो, अदालतमा आ�नो पूव� बयान ई�छािवपरीत 
भएको भने तापिन के कारण ई�छािवपरीत बयानमा 
सिहछाप गरकेो भ�ने खलुाउन र पिु� गन� नसकेको 
अव�थामा िनज पनुरावेदकको उ� घटनामा संल�नता 
नभएको भनी िव�वास गन� नसिकने ।

कुनै �यि�लाई लि�त गरी गोली चलाउन ुर 
िनशाना च�ुन गई लि�त �यि� होटेलमा ल�ुन गएको 
कारणबाट मा� �यान जोिगन गएको अव�थामा �यि� 
लि�त गरी गोली चलाउने �यान मान� मनसाय (Means 
Rea) को िव�मानता देिख�छ । गोली चलाउनेको 
ल�य चकेुकै कारणबाट अिभय�ुले �यान मान� काय�मा 
कुनै कसर बाकँ� नराखेको तर �यान मन� प�रणाम 
नसिकएको अव�थामा ते�ो त�वको िव�मानता 
नरहेको कानून �यान मान� उ�ोगतफ�  नच�ने भ�न 
िम�ने देिखदँैन । घटनाको �कृित एवम् घटनामा �योग 
ह�ने व�त ु हितयार आिदको िव�मानताको आधारमा 
अपराधको �कृित र प�रणाम फरक कारक ह�न स�छ । 
�यि� लि�त गरी गोली चलाइन ुआफँैमा मनसायय�ु 
काय� हो, यस अव�थामा िनशाना च�ुनकुो कारण कुनै 
ते�ो त�वको उपि�थित ह�न ुआव�यक ह�दैँन । लि�त 
�यि�ले आ�नो मालसमान प�ाउ गन� आशंका रहेको 
कारण �यि� नै लि�त गरी गोली चलाउन ु र गोली 
लागेको भए �यि� मन�स�ने पया��त अव�था रहेको 
देिखदँा ��ततु घटनामा �यान मन� मनसाय िथएन 
भ�न िम�ने अव�था पिन नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीसमेत भई �यान मान� मनसायले गोली हा�ने  

काय�मा संल�न रहेको अव�था देिखदँा �ितवादी 
भोलाशंकर ितवारीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय गन� ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित 
२०६०।८।२१ मा भएको फैसला िमलेको नै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-
०७००, उ��ेषण / परमादेश, तलुसी िसंखडा िव. 
�यव�थािपका संसद् िसहंदरबारसमेत

सिंवधान नेपालको मूल कानून भएको र 
यो संिवधानमा उ�लेख भएका कुराह�को पालना 
गनु�  ��येक �यि�को कत��य भएकोले �यव�थािपका 
ससंदक्ो दइुितहाई बह�मतले मा� संिवधान प�रवत�न 
गन�स�ने सवंैधािनक �यव�था भएकोले संिवधान लागू 
रहेस�म संवैधािनक �ि�या अनशुरण गरी �यसमा 
भएको �यव�था प�रवत�न गन� स�ने फेरबदल गन� 
स�ने अिधकार कसैमा पिन ह�दँनै । वत�मान संिवधानले 
रा�यलाई सघंा�मक �व�पमा प�रवत�न गरकेो छ । 
�यसमा कित �देश ह�ने भ�ने स�ब�धमा संिवधानको 
धारा ५६(३) ले �देशको स�ंया िनधा�रण गरी ७ 
�देश तोक� �यसमा रहने िज�लाह�समेत िनधा�रण 
ग�रिदएको छ । �यसमा संसोधन संिवधानले िनधा�रण 
गरकेो �ि�याअनसुार संवैधािनक संशोधनको 
िसमालाई समेत िवचार गरी गन� सिकने ह��छ । 
सोबाहेकको ि�थित ह�नपुछ�  भनी कसैले भ�न िम�ने 



66

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

ह�न नआउने । 
िनवेदनमा सिंवधानको धारा ३ ले अङ्गीकार 

गरकेो मा�यता भनेको स�लो अख�ड नेपाल हो 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । सघंीयता भनेको 
रा�य िवख�डन गनु�  होइन । जनताको घरदैलोमा 
रा�यको सेवा सिुवधा प�ुयाउनको लािग सहज होस ्
भ�ने उद�ेयले रा�य सिंघय ढाचँामा �पा�तरण 
ह�ने गद�छ तर �यो �यायपािलकाको आदेशले ह�ने 
होइन । रा�यको ई�छा (state of will) अनसुार 
ह�ने हो । रा�यको ई�छा जनमतबाट िनधा�रण 
ह��छ । दशे संघीयतामा जादँमैा कसरी दशे िवख�डनमा 
जा�छ ? िनवेदकले �यसको कुनै कारण उ�लेख 
गन� स�न ु भएको दिेखदैँन । अदालतले सिंवधानको 
�या�या गन� हो । संिवधानसगँ बािझएका कानून 
बािझएको हदस�म अमा�य र बदर गन� असाधारण 
अिधकार अदालतलाई संिवधानले तोिकिदएको 
छ । संिवधान नै फेरवदल गन� अिधकार अदालतलाई 
छैन । िनवेदकको माग यस अदालतको अिधकार�े�भ�दा 
बािहरको देिखएको र िनवेदन िजिकर पिु� ह�ने कुनै 
कुरा उ�लेख नगरी लहडका आधारमा िदएको िनवेदन 
संवैधािनक �यव�थािवपरीत रहेको देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनउपर िलिखत जवाफ मगाई हेनु�पन� देिखदँैन । 
तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर अपरटेर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ  ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-
०७०२, उ��ेषण, रखेा हजार दसुादसमेत िव. 
माि�तदेवी अिह�रनसमेत 

बारा िज�ला अदालतमा चलेको िकत�, 
िमलाप� बदर, बकसप� बदरसमेतका म�ुाह�को 

रोहमा िमित २०३०।६।२५ को घरसारको िलखत 
िवशेष�बाट जाच गन� बारा िज�ला अदालतबाट 
२०७३।५।६ मा आदेश भएको र सो आदेश उ�च 
अदालत जनकपरु, वीरग�ज इजलासबाट अ.बं. १७ 
नं. अ�तग�त हेरी सदर भएकोमा सो आदेश बदर ह�नपुछ�  
भनी �रट �े�मा �वेश गरकेो देिखयो । सािधकार िनकाय 
बारा िज�ला अदालतमा सामा�य �े�ािधकारअ�तग�त 
चलेको म�ुामा यी िनवेदकले आ�नो कुरा रा�न पाउने 
र अदालतले आदेश गन� स�ने नै ह�दँा �यसउपर 
पनुरावेदनको बाटोसमेत मौजदु नै ह�दँा �रट �े�बाट 
ह�त�ेप गनु�  उपय�ु दिेखएन । अतः िवप�ीह�बाट 
भएको काय�उपर गरी कारण देखाउ आदशे जारी 
गनु�पन�स�मको अव�था िव�मान नदेिखदँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

पूण� इजलासमा पेस ह�ने

मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०२२२, सरकारी 
अनदुानको रकम िहनािमना तथा द�ुपयोग गरी 
��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. बिलराम दास 
कथविनयासमेत

मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राईको राय: 
िव�ालय नै अि�त�वमा छैन भने िव�ालयको 

नाममा िलइएको सबै रकम िलइएको िमितमा नै 
गैरकानूनी र ��ाचारज�य ह��छ । ��ततु म�ुामा 
िमठुलालदास �ाथिमक िव�ालय स�चालनको 
अनमुितप� िलइसकेको भए पिन िव�ालयको भौितक 



67

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

अि�त�व �ितवादीह�ले पिु� गन� सकेको नदिेखने । 
िव�ालयको नाममा ज�गा िदएको भ�ने कुराले 

िव�ालय स�चालनमा रहेको भनी अथ� गनु�  िम�ने 
ह�दँनै । िव�ालयको नाम अङ्िकत �लासबोड� नै अक� 
िनजी िव�ालयमा टासेँको पाइएको भ�ने अनसु�धानको 
भनाई रहेको र िव�ालय यो यस �थानमा छ भनी 
�ितवादीह�ले देखाउन नसकेबाट चलन च�ती 
भाषामा झोले िव�ालय नै स�चालन ग�रएको रहेछ 
भनी ब�ुन ुपन� ह�न आयो । यस ि�थितमा िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट रकम िनकासा िलई �.१,४१,१५०।- 
खच� गरी सकेको अव�था देिखएको ह�दँा �ितवादीह� 
विलराम दास कथविनया र मनोजलाल दासले उ� 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजम 
नेपाल सरकारको स�पि� अथा�त् सरकारी रकम 
आ�नो �यि�गत लाभ िलने मनसायले िनकासा िलई 
खच� गरी मासी खाएको पिु� ह�न आउने ।

जहासँ�म �ितवादीह�ले रकम िहनािमना 
गरी ��ाचार गरकेो स�ब�धमा फौजदारी दािय�व 
िसज�ना ह�ने गरी माग दाबी िलई अदालतमा िमित 
२०७१।९।२४ मा अिभयोग दता� भएपिछ मा� 
�ितवादीह�ले िमित २०७१।१२।२२ मा िहनािमना 
भएको उ� रकम राज� खातामा िफता� दािखल गन� 
काय� भएकोले आपरािधक फौजदारी दािय�व िसज�ना 
नह�ने भनी स�ु िवशेष अदालतबाट �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने ठहर गरकेो िवषय छ, सो स�ब�धमा िवचार 
गदा� अिभयोगप� पेस भइसकेपिछ रकम बझुाउने 
कुराले त अिभयोग दाबीलाई नै परो��पमा �वीकार 
गरकेो मा�नपुन� । 

पिछबाट िहसाब िमलाइएको वा रकम 
दािखला गरकेो वा रकम �यित ठूलो नरहेको भ�नेस�म 
कुराले ��ाचारको कसरुमा उ�मिु� िदन िम�ने ह�दैँन । 
िज�ला िश�ा काया�लयबाट बे�ज ुभनी �वीकार भएको 

भ�नलाई पिन सो काय� ��ाचारमा म�ुा च�नअुिघ नै 
गरकेो भए बे�ज ुनै हो िक भनी िबचार गन� अव�था ह���यो 
होला । यहा ँ सो अव�था पिन दिेखदैँन । ��ाचारमा 
स�ुय सहनिशलता अनशुरण नगरसे�म मलुकुले 
��ाचारबाट म�ु� पाउदैँन । ��ाचार र कुशासनले 
��त मलुकुमा यो िवषयलाई अझ ग�भीरता पूव�क 
�यायको रोहमा हे�रनपुन� ह��छ । यहा ँ �ितवादीह�ले 
मनसायपूव�क फौजदारी अपराध गरी सकेको 
अव�थामा आफू िव�� अिभयोग लागी सकेपिछ आफू 
िव��को अिभयोगबाट उ�कने मनसायले उ� रकम 
�ितवादीह�ले राज� खातामा िफता�  गरकेो मा�नपुन� ह�न 
आउने ।

अत: उपयु�� कारणह�बाट �ितवादीह�ले 
गरकेो उि�लिखत काय� �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोिजमको कसरु 
देिखन आएकोले िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०७२।१।२७ को उ� फैसला उ�टी भई 
�ितवादीह� विलराम दास कथविनया र मनोजलाल 
दासलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)
(घ) बमोिजम जनही ६ मिहना कैद र िबगोबमोिजम � 
१,४१,१५०।- ज�रवाना ह�ने ।

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हाको राय:
��ततु म�ुामा िज�ला िश�ा काया�लयबाट 

पटकपटक गरी िनकासा ग�रएको रकम खच� गरकेो 
स�ब�धमा व�तिुन� �माणका आधारमा पिु� गन� 
नसकेको अव�थामा िनज �ितवादीह�का िव�� बे�ज ु
कायम भएको र सोही प�ृभूिममा िमित २०७१।९।२४ 
मा िवशेष अदालत, काठमाड�मा म�ुा दायर भएको 
देिख�छ । �ितवादी अदालतसम� उपि�थत ह�न ुअगावै 
िमित २०७१।१२।२२ मा िनज �ितवादीह�ले ब�ुज ु



68

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - २

भएको रकम बे�ज ुिशष�क नं. १५११२ मा नेपाल ब�क 
िल. को भौचर नं. २५९३५९८५ बाट िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�ही मलङ्गवामा ज�मा ग�रसकेको 
देिखयो । िव�ालयको आ�नो भवन नभए पिन 
�ितवादीकै तफ� बाट िव�ालयको नाममा ०-२-० ज�गा 
िमित २०६७।१।७ मा दता� नामसारी भइसकेकोबाट 
िव�ालय �थापनाको काय� सोही समयमै भएको 
देिख�छ । यसरी �ितवादीह�ले �कूलका लािग २ क�ा 
जमीन नामसारी ग�रिदनबुाट �कूल का�पिनक�पमा 
�थािपत रहेको नदेिखने ।

अक�तफ�  स�ुमा खच�को बे�ज ु दखेाइएको 
�ितवादीह� उपरको दाबीको रकम �. १,४१,१५०-
भ�दा बढी रकम िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको 
खाता नं. १-१-१-००१ राज� िशष�क नं. १५११२ 

मा बे�ज ु फछ् य�ट ग�रसकेको अव�थामा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(क) को कसरु गरकेो 
मा�न निम�ने ह�दँा िवशेष अदालत, काठमाड�ले 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
ठहर गरकेो िमित २०७२।१।२७ को फैसला मनािसब 
देिखएकोले सदर ह�ने ।

सहयोगी माननीय �यायाधीशको डा. 
आन�दमोहन भ�राई�यूको रायसगँ सहमत ह�न 
नसकेकोले सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ३(क) बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� इजलासमा पेस 
गन� ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ४ गते रोज २ शभुम् ।


