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खो�ने त�रका 
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लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  
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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-WO-०५८०, उ��ेषण, 
 नेपाल फमा��युिटक�स �याब �ा.िल., िजतपुर, 
वीरग�ज िव. �म अदालतसमेत

�म ऐन, २०४८ को दफा ४(२) को 
�प�ीकरणमा एक वष�को अिवि�छ�न सेवा अविधको 
अथ� बा� मिहनाको अविधभरमा दईु सय चािलस िदन 
काम गरकेो स�झनपुन� भ�ने उ�लेख ग�रएको छ । उ� 
२४० िदनको परी�णकाल अविधमा परी�णकालमा 
रािखएको कामदार कम�चारीको काय�को मू�याङ्कन 
गरी परी�णकालबाट हटाउने वा रा�ने भनी िनण�य 
ग�रस�नपुन� भ�ने उ� कानूनको मनसाय रहेको 
देिख�छ । अविध �यतीत भएपिछ परी�णकालमा 
रहेको �यि�ले सफलतापूव�क परी�ण पूरा गरकेो भ�ने 
मािन�छ भनी यस अदालतबाट ने.का.प.२०६४, 
अङ्क ५, िनण�य नं. ७८४९, िट.आर.भ�समेत िव�� 
�म अदालत रहेको म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको 
छ । �यसैगरी, ल�मीबहादरु �े� िव�� �म अदालत 
रहेको २०५५ सालको �रट नं. ३५०२ को म�ुामा 
कामदारले १ वष�मा २४० िदनभ�दा बढी अिवि�छ�न 
काम गरकेो देिखदँा �म ऐनको दफा ४(२) अनसुार 
�थायी िनयिु� िदनपुन� भनी उ�लेख ग�रएको देिखने ।

िच�त ुचौधरीलाई िमित २०६८।०५।०१ मा 
परी�णकालमा िनयिु� गरी �यसको ९ मिहनाभ�दा 
बढीको समय �यतीत भएपिछ मा� परी�णकालबाट 
हटाउने गरी िनण�य ग�रएको छ । सो परी�णकालको 
अविधिभ�ै सेवामा हटाउने वा रा�ने स�ब�धमा िनण�य 
ग�रस�नपुन�मा सो नगरी ९ मिहनाभ�दा बढी समय 

�यतीत भएप�चात् मा� �थायी िनयिु� नगरी सेवाबाट 
हटाउने गरी भएको िनण�यलाई कानूनस�मत मा�न 
निम�ने ।

िच�त ु चौधरीलाई परी�णकालको अविध 
िनर�तरता गन� नस�ने तथा सेवाबाट हटाउने गरी 
भएको िमित २०६८।०२।१३ को िनण�य बदर ह�ने 
गरी �म अदालतबाट भएको फैसलामा ��य� 
कानूनी �िुट रहेको भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गर� । मािथ �करणह�मा उ�लेख भएको आधारबाट 
िनज िच�त ु चौधरी िमित २०६६।१०।१७ दिेख नै 
क�पनीको कामदारको �पमा रिहआएको देिखएको 
छ । साथै, परी�णकालको अविधिभ�ै सेवामा हटाउने 
वा रा�ने स�ब�धमा िनण�य ग�रस�नपुन�मा सो नगरी 
९ मिहनाभ�दा बढी समय �यतीत भएप�चात् मा� 
सेवाबाट हटाउने गरी िनण�य भएको ह�दँा िनजलाई 
परी�णकालमा सेवाबाट हटाइएको मा�न िम�ने 
नदिेखने ।

परी�णकालको अविध �यतीत भइसकेपिछ 
सेवाबाट हटाउने िनण�यलाई परी�णकालमा हटाएको 
नभई ऐ.ऐनको दफा ५०(घ) बमोिजम विण�त सजायको 
�कार नै हो भ�ने �याियक अनमुान गनु�पन� ह�न 
आउछँ । यसरी �यव�थापकले काम�चारीलाई ऐ. ऐनको 
दफा ५० बमोिजम कुनै पिन सजाय गरकेोमा पनुरावेदन 
गन� स�ब�धमा ऐ.ऐनको दफा ६० मा �यव�था ग�रएको 
छ । उ� दफा ६०(ग) मा “...�यव�थापक वा अ�य 
अिधकारी वा काया�लयले गरकेो सजाय र आदशेउपर 
स�बि�धत �म अदालतमा पुनरावेदन गन� सिकने” 
भ�ने �प�ट �यव�था गरकेो छ । ��ततु म�ुामा समेत 
परी�णकालको अविध �यतीत भइसकेपिछ सेवाबाट 
हटाउने गरी िनण�य भएको अव�थामा ऐ.ऐनको दफा 
६०(ग) अनसुारको माग� अवल�बन ग�रनपुन� ह�दँा 
सोहीबमोिजम िनज िच�त ु चौधरीले �म अदालतमा 
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पनुरावेदन गरकेो देिखयो । य�तो अव�थामा �म 
अदालतबाट िमित २०७०।०८।२० मा भएको 
फैसलामा कानूनी �िुट रहेको भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� �करणह�मा िववेिचत आधार 
र कारणह�बाट िवप�ी िच�त ु चौधरीलाई �म ऐन, 
२०४८ को दफा ४(२) को �यव�था �ितकूल 
परी�णकालको अविध �यतीत भइसकेपिछ सेवाबाट 
हटाउने गरी नेपाल फमा��यिुटक�स �ा.िल.बाट िमित 
२०६८।०२।१३ मा भएको िनण�य बदर गरी बहाली 
नभएस�मको तलब भ�ा र अ�य सिुवधासमेत पाउने 
भई पनुब�हाली ह�ने ठह�याई िमित २०७०।०८।२० 
मा �म अदालत काठमाड�बाट भएको फैसला 
कानूनस�मत रहेको तथा सो फैसलाबाट िनवेदकको 
कुनै संवैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन 
नभएको ह�दँा �रट िनवेदन मागबमोिजमका आदेश जारी 
गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  दीिपका थापा मगर
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल चै� ११ गते रोज २ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७०-WO-०५८१, उ��ेषण, नेपाल 

फमा��युिटक�स �याब �ा.िल., िजतपुर, 
वीरग�ज िव. �म अदालतसमेत
 § ०७०-WO-०५८२, उ��ेषण, नेपाल 

फमा��युिटक�स �याब �ा.िल., िजतपुर, 
वीरग�ज िव. �म अदालतसमेत

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०९६९, उ��ेषण, 
क�हैया �धान िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत
िनवेदक क�हैया �धान तथा िवप�ीम�येका 

सदुश�न�साद �धान िवमाततृफ� का दाज ु भाइ ह�न् 
भ�ने दिेखयो । िमित २०२२।०३।३१ मा भएको 
ब�डाप� हेदा� काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
२२ िक�ा नं. ७२ को घरज�गाम�ये ५२ फुट ल�बाइ 
र २९ फुट चौडाको चोटा त�ला सदुश�न�सादको र 
५२ फुट ल�बाइ र २९ फुट चौडाको बेगल त�ला 
�यामस�ुदर �सादको भागमा परकेो देिख�छ भने 
सो घर त�लामा आउने जाने बाटोको हकमा सबैले 
चलन गन� र धारा िबजलुी आ�नो आ�नो नगरसे�म 
दता�वालालाइ� ला�ने महसलु दामासाहीले बझुाइ� सबैले 
चलन गन� भनी उ�लेख भएको देिखयो । दाज ुसदुश�न 
�धानले िवप�ी भाइले उ� घरमा आवतजावत गन� 
निम�ने गरी फलामे गेट बनाइ� ता�चा लगाएकोले 
भोग चलन गन�का लािग बाटोको अवरोध हटाउन 
काठमाड� महानगरपािलकाको काया�लयमा िनवेदन 
िदएकोमा महानगरपािलकाले �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६५(१)(घ) अनसुार ताला 
खलुाइिदनपुन� र भ�याङसमेतका अवरोध हटाउन ुभनी 
िमित २०७२।८।१५ मा गरकेो िनण�य िव�� िनवेदक 
क�हैया �धानले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
पनुरावेदन गरकेोमा उ� अदालतबाट �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(७) 
बमोिजम उ� िनण�यउपर पनुरावेदन ला�न नस�ने भनी 
पनुरावेदन खारजे गन� गरी भएको फैसला खारजे भएको 
देिख�छ । ियनै िनवेदकले िमित २०७४।१।११ मा 
आफूले सव��च अदालतमा िनवेदन िदई िवचाराधीन 
रहेको भए तापिन काठमाड� महानगरपािलकाको 
काया�लयबाट िमित २०७२।८।१५ मा भएको 
िनण�य काया��वयन ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदई िमित 
२०७४।१।१३ मा उ� काठमाड� महानगरपािलकाको 
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िमित २०७२।८।१५ को िनण�य काया��वयन गन� यी 
िनवेदकसमेत सहमत भई मचु�ुकाको रोहबरमा रही 
सहीछापसमेत गरकेो दिेखने ।

िनवेदक आफँैले काठमाड� 
महानगरपािलकाको िमित २०७२।८।१५ को िनण�य 
काया��वयन गन� िनवेदन िदई सो िनण�य काया��वयन 
भइसकेको अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�यसमेत समा�त भइसकेको ह�दँा काठमाड� 
महानगरपािलकाको िमित २०७२।०८।१५ को 
गैरकानूनी िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन,ु म 
िनवेदकको घरमा अनिधकृत �पमा ह�त�ेप नगनु� , 
नगराउन ु भनी िवप�ी काठमाड� महानगरपािलका र 
सदुश�न�साद �धानको नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
िनवेदक आफँैले काठमाड� महानगरपािलकाको िमित 
२०७२।८।१५ को िनण�य काया��वयन गन� िनवेदन िदई 
सो िनण�य काया��वयन भइसकेको अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदनको औिच�यसमेत समा�त भइसकेको 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल
इित संवत् २०७४ मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-००११, 
ब�दी��य�ीकरण, राजन�साद ल�साल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा अदालतको 
आदेशबमोिजम �याियक थनुा (Judicial custody) 
मा रहेको थनुालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने भएकोले 

ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी नह�ने भनी �याियक 
िस�ा�तह� �ितपािदत भएका छन् । िवचाराधीन 
म�ुामा स�म अदालतले �याियक �ि�याअनसुार 
म�ुाको सनुवुाइ ह�दँाको अव�थामा आरोिपत कसरुको 
स�ब�धमा �माणको मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण 
गन� भएकोले कानूनबमोिजम पपु��को लािग थनुामा 
राखेको कुरामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�  
मनािसब ह�दैँन र यो गना�ले साधारण �े�िधकारको 
उ�े�यलाई पिन पूण�ता निदने देिखने । 

िनवेदकलाई शंकर इलेि��क इ�डि��ज 
�यरुोड क�पनीको नामको ज�गा िकत� कागज बनाई 
�वािम�व ह�ता�तरण गरी ठगी गरकेो कसरुमा 
िमित २०७५/०४/०३ गते राजभाइ �े�समेतको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी राजन�साद 
ल�सालसमेत भएको ठगी म�ुामा कानूनबमोिजम 
प�ाउ गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट दईु पटक 
�याद थप िलई प�ाउ पजु� िदई �हरी िहरासतमा 
राखी थप अनसु�धान काय� भइरहेको देिखदँा िनयिमत 
कानूनस�मत �ि�या अवल�बन ग�ररहेको िवचाराधीन 
म�ुामा ब�दी��य�ीकरण �रटको मा�यमबाट 
अदालतको असाधारण �े�ािधकारको माग� रो�न ु
�रट �े�ािधकारस�ब�धी अवधारणाको आधारभूत 
िस�ा�तको िवपरीत ह�न जाने ।

अतः िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला 
अदालतमा बेहकको ज�गा िकत� कागज गरी आ�नो 
नाउमँा हक ह�ता�तरण ह�ने गरी गरकेो गैरकानूनी 
काय�उपर ठगी म�ुा दायर भई कानूनबमोिजमको �याद 
र प�ाउ पजु�सिहत कानूनस�मत �ि�याबाट थनुामा 
राखेको देिखदँा उ� थनुालाई अनिधकृत र गैरकानूनी 
थनुा भ�न िमलेन । यसरी, ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� मनािसब कारण र आधारको िव�मानता 
नदिेखदँा िवचाराधीन म�ुामा कानूनबमोिजमको 
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रीत प�ुयाई थनुामा राखेको अव�थामा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हीरा डंगोल / अनजुा शमा�
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०१५८, ०७४-RC-
००६५, कत��य �यान, असलमान तामाङसमेत िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. वाइवा तामाङ 

�ितवादी�य असलमान तामाङ र फूलमाया 
तामाङले बहुारी नाताक� मतृक लालमुाया तामाङलाई 
अका� �ितवादी बोले भ�ने मिनष वाईवा तामाङलाई 
साथमा िलई िमित २०७१/१२/१६ गतेको राितका 
समयमा मतृक सिुतरहेको गोठमा गई मतृकलाई 
कोदालो पासोले टाउकोमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेोले िनजलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िकटानी जाहेरी परकेो 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीह� स�ु िज�ला 
अदालतमा आई अिभयोगमा इ�कार रही बयान गरकेामा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भने आफूह�को 
संल�नताबार े�मब� र िसलिसलेवार �पमा एक अक� 
�ितवादीह�को भनाइसगँ तालमेल ह�ने गरी कसरुमा 
सािबत भई घिटत घटना�म लेखाइिदएको देिख�छ । 
िनजह�को उ� भनाइ अनसु�धानको �ममा िमिसल 
संल�न रहेका मतृकको लासजाचँ �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट समिथ�त ह�न आएको 
देिख�छ । �ितवादी बोले भ�ने मिनष वाइवा तामाङले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� र अदालतमा आई 
बयान गदा� मतृक लालमुाया तामाङलाई कुटिपट गरी 
मान� स�ब�धमा �ितवादी�य असलमान तामाङ र 
फूलमाया तामाङले बनाएका योजना, तयारी, अपराधमा 

सलं�न रहदँास�मका काय�ह�को िसलिसलेवार वा 
�मब� �पमा उ�लेख ग�रिदएको देिख�छ भने सो 
बयानमा उ� आपरािधक काय�मा संल�न रही ती म�त 
ग�रिदएबापत आफूलाई �.२०,०००।- िदने �लोभन 
देखाई र�सी खवुाई लिगएको ज�ता कुरासमेत लेखाई 
िदएको पाइ�छ । िनजको सो �वीकारोि� पोल बयान 
ती �ितवादी�यको अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
भएको सािबती बयान बेहोरासगँ मेल खाएको मा� 
नदिेखई मतृको लास जाचँ �कृित एव ं घटना�थल 
�कृित मचु�ुकाको बेहोरासगँ मेल खान आएको 
देिखने । जबिक �ितवादी बोले भ�ने मिनष वाइवा 
तामाङले यी �ितवादी�यलाई �यसरी पोल 
गनु�पन� अ�यथा कारण ख�ुन सकेको छैन । यस 
आधारबाट पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको बयान कागज �वे�छािवपरीतको 
रहेछ भ�न िम�ने देिखएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९ (२) (क) मा “फौजदारी म�ुामा कुनै अिभयु�ले 
िनजलाई लगाइएको अिभयोगको स�ब�धमा 
अदालतबाहके अ�य� �य� गरकेो कुरा अदालतले 
देहायबमोिजम ठहराएमा �माण िलन ह��छ” भ�दै 
देहाय (१) मा “सो कुरा �य� गदा� अिभयु� सचेत 
अव�थामा र आफूले भनेको र गरकेो कुरा बु�न स�ने 
अव�थामा िथयो”, दहेाय (२) मा “िनजलाई बा�य 
गरी वा िनज वा अ� कसैलाई यातना िदई वा यातना 
िदने ध�क� िदई वा िनजलाई आ�नो इ�छािव�� सो 
कुरा �य� गन� ि�थितमा पारी सो कुरा �य� गरकेो 
होइन”  भ�ने उ�लेख छ । ��ततु म�ुामा  मतृकका 
सासू ससरुाह�ले अनसु�धान अिधकृतले िनजह�को 
बयान जबरज�ती यातना र ध�क� िदई तथा अचेत 
अव�थामा गराएको भ�ने स�ब�धमा अदालतमा �याद 
थपको �ममा कहीकँतै उ�लेख गरकेो पाइदँैन । ब� 
अका� सहअिभय�ु मिनष वाइवा तामाङले अदालतमा 
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आई आफूसमेतको संल�नतामा सबै �ितवादीह�ले 
मतृकलाई मारकेो कुरा लेखाई िदएको दिेख�छ । 

मतृक बहुारी लालमुाया तामाङसगँ सासू 
ससरुाको मेलिमलाप नरहेको देिख�छ । छोराले 
मतृकलाई मन पराई िबहे गरी �याए पिन बहुारीको 
�पमा िनजह�ले मन पराएको देिखदँनै । बहुारीसगँ 
आफूह�को मनमटुाव, �ेष बढ्द ै गएको भ�ने कुरा 
िनजह�कै अनसु�धान अिधकृतसम�को बयान 
कागजबाट देिख�छ । छोरा घरमा नभएका बखत जवान 
एवं गभ�वती बहुारीलाई घरमै नराखेर एका�त गोठमा 
ब�न पठाउन ुवा गोठमा नै ब�न ुस�ुनपुन� ि�थित िसज�ना 
गरी सोही �थानमा नै मतृक लालमुायाको िवभ�स 
�पमा ह�या भएबाट �ितवादी�यको काय� �यवहार र 
आचरणबाट पिन मतृक�ित �ितवादी सासू ससरुाको 
�ेष एवं कलिुषत भावना रहेछ भ�ने त�य �थािपत ह�न 
आउछँ । उि�लिखत आधारह�बाट ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा मतृकका सासू ससरुा�यले छोरा घरमा 
नभएको समय परी मतृकलाई मान� मनसाय (Mens 
rea) राखी योजना बनाई तयारी गरी सहयोगको लािग 
अका� �ितवादी बोले भ�ने मिनष वाइवा तामाङलाई 
बोलाई, िनजलाई र�सी र �.२०,०००।- िदने 
�लोभन देखाई, मान�स�मको काय� गरबेाट अपराधका 
त�वह�को िव�मानता रहेको दिेखने । हा�ो मलुकुले 
कत��य �यानस�ब�धी अपराधलाई ग�भीर �कृितको 
अपराधको �पमा िलएको पाइ�छ । य�ता अपराधमा 
Mens rea र Actusreus ज�ता त�वलाई नै आधार 
मा�ने ग�र�छ । यी त�वको िव�मान रही अपराध 
गरकेो अव�थामा कडा सजाय गनु�पन� िवधाियक� 
मनसायसमेत रहेको पाइ�छ ।

शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
Blunt force trauma over the head भ�ने 
उ�लेख भएको देिख�छ । मतृकउपरमा चोट छाड्ने 

काम यी तीनै जना �ितवादीबाट समूहमा सलं�न 
रही एकअका�लाई उकासी हौसला �दान गरी गरकेो 
पाइ�छ । यसरी मतृकउपरमा संय�ु �पमा चोट छाड्ने 
यी �ितवादीह� तीनै जनालाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम कसरु ठहर ह�ने गरी स�ु तहबाट 
भएको फैसलालाई नै सदर ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत पाटनको फैसला अ�यथा नदेिखने । अतः यी 
�ितवादीह� असलमान तामाङ र फूलमाया तामाङका 
हकमा स�ु अिभयोग दाबीअनसुार कसरु ठहर ह�ने गरी 
स�ु दोलखा िज�ला अदालतबाट भएको �िुटपूण� 
फैसलालाई नै सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई सफाइ िदलाइपाउ ँ
भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन िजिकर एवं िनज 
�ितवादीका तफ� का िव�ान् व�र� अिधव�ासमेतको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । साथै साधकको 
रोहमा दता� भएको �ितवादी मिनष वाइवा तामाङको 
हकमा समेत स�ु सदर गरी उ�च अदालत पाटनले 
गरकेो फैसला अ�यथा नदेिखने । 

उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट स�ु 
दोलखा िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम पनुरावेदक �ितवादीह� 
असलमान तामाङ र फुलमाया तामाङलाई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहरी भएको फैसला नै सदर गन� गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३/१२/२२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै स�ु 
दोलखा िज�ला अदालतबाट ज�मकैदको सजाय 
पाएका अका� �ितवादी मिनष वाइवा तामाङको हकमा 
साधक सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७३।१२।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: नवराज जोशी
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १ गते रोज १ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७१-CI-१३७२, अशं दपोट, 
र�नदास महज�न िव. मंगलदास महज�नसमेत

िमित २०५८।६।१५ मा भएको ब�डाप�को 
कागज िनज वादी �ितवादीह�समेत बसी एकआपसमा 
िच� बझुाई भएको भ�ने देिख�छ । सो ब�डाप� ह�दँा बबुा 
रामदास महज�नले छोराह� �ितवादी मंगलदास र वादी 
र�नदासलाई सा�ी रोहबरमा राखी अंशभाग छु�्याई 
िदएको देिख�छ । अंश दपोटको लािग अंश िदनेले 
दूिषत मनसाय राखी एकलौटी खानको लािग लकुाएको 
दबाएको अिनवाय� �पमा देिखनपुछ�  । अशंब�डा ह�दँा 
दाबीको िक.नं. ५१९ को ज�गा नदेखाउनकुो कारण 
�ितवादीले उ� ज�गा �ीमतीको दाइजोको रकमबाट 
ख�रद गरकेो र सोमा एकतले घरसमेत बनाएको भनी 
लेखाएबाट ती स�पि� दबाएर अ� अंिशयारलाई 
झ�ुयाएर एकलौटी खाने मनसाय �ितवादीको भएको 
देिखदँैन । िकनिक अशंब�डा सबैको सहमित र 
स�लाहले भएको भ�ने कुरामा िववाद नदेिखने । 

सबै अिंशयारको सहमितले अशंब�डाको 
कागज खडा गरी अंश भाग ग�रएको अव�थाले सगोलमा 
रहेको अव�थामा ज�गा जिमनको बाडँफाटँ ह�ने �ममा 
ज�गा छुटेको कुरा वादीलाई त�काल जानकारी ह�न 
नस�ने �य�तो के कारण प�यो वादीले खलुाउन सकेको 
पाइदँैन िकनिक सगोलमा रहदँा ब�दा भोग गरकेो ज�गा 
को कसको नाममा रहेको छ लगायतका सामा�य 
जानकारी त�कालीन अव�थामा २४ वष� उमेर रहेका 
िनज वादीलाई नरहने कुरा �तीतलायक नदिेखने ।

वादीका सा�ी आइते �जापितले अदालतमा 
आई ग�रिदएको बकप�मा िववादको िक.नं. ५१९ को 
ज�गामा २०५१ सालभ�दा अिघदेिख नै घर भएको 
देखेको भनी लेखाएको दिेख�छ भने सा�ीले बकेको 

बेहोरा झ�ुा हो भ�ने भनाइ वादीको रहेको छैन । अतः 
२०५८।६।१५ मा ब�डाप� ह�नभु�दा अगािडदेिख 
नै �काशमा आइसकेको कुरा आफूलाई जानकारी 
नभएको भ�ने वादीको भनाइ िव�सनीय नदेिखने ।

दपोट भ�नलाई िनयतको म�ुय भूिमका 
ह��छ । यिद िनयतवश स�पि� लकुाई नदेखाई एकलौटी 
खाने उ�े�यले लकुाउने दबाउने काम ग�र�छ भने 
�यस अव�थामा दपोटको कुरा उठ्न स�ने हो । तर 
मािथ उ�लेख भएअनसुार �ितवादीबाट �य�तो काय� 
भएको भ�ने नदेिखदँा अंश दपोट ठहर गन� मनािसब ह�ने 
देिखदँनै । यसरी ब�डा ह�दँा वादीले त�काल जानकारी 
रा�ने अव�था रहन,ु िववािदत िक�ा दाइजोको रकम 
(�ी अशं धन) बाट िकनेको भ�ने �ितवादलाई वादीले 
अ�यथा भ�न नस�न,ु �ितवादीले उ� िववािदत 
िक�ा एकलौटी खाने उ�े�यले दबाए िछपाएको 
भ�ने नदेिखन,ु ब�डा ह�दँाका बखत ब�डाप�मा 
नदखेाउनकुो कारण �ितवादीले उ�लेख गरकेो कारण 
अिव�सनीयसमेत नदेिखएको आधार र कारणबाट 
दपोट गरकेो भ�ने वादी दाबी पिु� भएको देिखएन । 
तसथ�, िववािदत िक.नं. ५१९ को ज�गा ब�डा ला�ने 
स�पि� नदेिखएकोले स�ुको फैसलालाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको इ�साफ मनािसब 
नै देिखदँा पनुरावेदकका तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् 
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६९।९।१६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित सवंत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभुम् ।
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यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७३-CI-११५८, अशं दपोट, मंगलदास 

महज�न िव. रामदास महज�न
 § ०७३-CI-११५९, हालैको बकसप� 

िलखत बदर, मंगलदास महज�न िव. रामदास 
महज�नसमेत

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०१४६, घरमा आगो लगाई 
�यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर िगरी 

अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो कायम गरी 
भराई िदनेस�ब�धमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरको स�दभ�मा हेदा�  �ितवादीले जाहेरवालाको 
घरमा आगो लगाउदँा घरमा रहेको िज�सी सामान, ल�ा 
कपडा, अ�नपात, भाडँा वत�न आिद जलेर न� भएको 
िवषयमा कुनै िववाद देिखदँनै । के कित धनमाल जलेर 
न� भएको हो भ�ने स�ब�धमा िमित २०७२।१।७ मा 
प�चिकत� मू�याङ्कन मचु�ुका भएको देिख�छ । उ� 
मचु�ुकाले �. ४३७,०००।– बराबरको धनमाल �ित 
भएको भनी �ितको मू�याङ्कन गरकेो र सोहीबमोिजम 
नै �ित भएको भनी अिभयोग दाबी िलएको देिख�छ । 
उ� मचु�ुकाले अ�नपात र भाडँा वत�न, ल�ा कपडा, 
३ कोठे २ तले घर, नगद �. ४०,०००।- र सामसङु 
मोबाइल ३ वटा जलेर न� भएको िववरण उ�लेख गरकेो 
छ । मािनस बिसरहेको घरमा अ�नपात र भाडँा वत�न, 
ल�ा कपडा आिद रहने िवषय �वाभािवक नै दिेखन 
आउछँ । तथािप नगद �. ४०,०००।- र मोबाइल ३ 
थानको �.२५,०००।- िबगो कायम भएकोतफ�  भने 
िव�सनीय �माणको आधारिवना िबगो कायम ग�रन ु
�यायसङ्गत ह�ने देिखन आउदँनै । जाहेरवालाको घर 
जलेर न� ह�दँा जाहेरवालाले िजिकर िलएबमोिजम 

नगद र ३ थान मोबाइल सेट घरिभ� रहेको िथयो भनी 
िनजले कुनै िव�सनीय �माण पेस गन� सकेको देिखन 
नआएको ह�दँा नगद �.४०,०००।- र मोबाइल ३ 
थानको �.२५,०००।- िबगो मू�याङ्कन भएकोलाई 
�माणको अभावमा िव�सनीय मा�न सिकएन । सो ह�दँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम �.४३७,०००।– बराबरको 
िबगो कायम नगरी नगद �.४०,०००।- र मोबाइल 
३ थानको �.२५,०००।- गरी ज�मा ६५,०००।- 
कम गरी ज�मा िबगो �.३७२,०००।– कायम गरी 
�ितवादीबाट भराइिदने गरी भएको उ�च अदालत 
तलुसीपरुको फैसला अ�यथा देिखन नआउने । 

अतः �ितवादी मानबहादरु िगरीलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १५ नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद र ऐ. आगो 
लगाउनेको महलको १० नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ. 
१० नं. बमोिजम �. ३७२,०००।- �ितवादीबाट 
जाहेरवालाले भराइपाउने गरी िमित २०७३।११।१० 
मा उ�च अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-००१६, डाँका, नेपाल 
सरकार िव. िमलन राई 

चोरी भएको धनमालको िबगो कायम गरी 
ज�रवाना गन� स�ब�धमा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसमेतको स�दभ�मा हेदा� एकै 
वारदातमा सलं�न रहेका अ�य �ितवादीह� नरुबहादरु 
मगर र पदम तामाङको हकमा म�ुा तहतह ह�दँ ै यस 
अदालतमा वादी नेपाल सरकार र �ितवादीह� 
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नरुबहादरु र पदम तामाङको दोहोरो पनुरावेदन परी 
दता� भएका ०७१-CR-००४३ र ०७२-CR-२०५६ 
म�ुाह�बाट वारदात पिु� भई �ितवादीह� नरुबहादरु र 
पदम तामाङलाई डाकँा चोरीको कसरुमा जनही ६ वष� 
कैद ह�ने र िबगोको हकमा �.२,१०,०००।- कायम ह�ने 
र �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन चोरीको महलको १४ नं. 
को देहाय ४ बमोिजम िबगोको डेढी �.३,१५,०००।- 
जनही ज�रवाना ह�ने र िबगोको हकमा �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले पीिडत ई��कुमारी राईले भराई िलन पाउने 
ठहर भई िमित २०७३।५।१४ मा यस अदालतबाट 
फैसला भई म�ुा अि�तम भइसकेको देिख�छ । उही 
वारदातमा संल�न यी �ितवादी िमलन राईको हकमा 
बढी िबगो वा असमान िबगो कायम गन� कानूनतः िम�ने 
नदेिखदँा सोहीबमोिजम नै यी �ितवादी िमलन राईको 
हकमा समेत समान िबगो कायम गनु�  उिचत नै दिेखदँा 
यी �ितवादी िमलन राईको हकमा �.२,१०,०००।- 
डाकँा चोरी गरकेो िबगो कायम गरी िबगोको डेढी 
�.३१५,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः �ितवादी िमलन राईलाई मलुकु� ऐन 
चोरीको महलको ६ नं. बमोिजमको डाकँा चोरीको 
कसरुमा कसरु ठहर गरी ऐ. चोरीको महलको 
१२ र १४(४) नं. अनसुार ६ वष� कैद र िबगो 
�.२,१०,०००।- कायम गरी िबगोको डेढी ज�रवाना 
ह�ने र िबगो पीिडत ई��कुमारी राईले भराइपाउने 
गरी भएको खोटाङ िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२।३।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ।   

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७६-RC-००५८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादुर कुमाल

िमित २०७३।०१।२५ गतेका राित 
अ�दाजी २१:०० बजेको समयमा िज�ला बागलङु, 
दगात�ुडाडँा गा.िव.स. वडा नं. ६ ब�ने वष� २३ को 
कृ�णबहादरु कुमालले ऐ.ऐ. ब�ने वष� ५२ को आ�नै 
बाब ुओमबहादरु कुमाललाई घरमा िचरपट दाउरा तथा 
फ�वाले शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो भ�ने बेहोराको िकटानी जाहेरी दरखा�तबाट 
��ततु म�ुाको अनसु�धान कारबाही �ार�भ भएको 
देिख�छ । �ितवादी कृ�णबहादरु कुमालले अनसु�धान 
तथा अदालतमा बयान गदा� वारदात िमित 
२०७३।१।२५ गते बबुाले मलाई कुखरुा काट भनी 
च�कु िदएपिछ मैले कुखरुा काटी लसनु केलाउन 
लागेको अव�थामा बबुाले पिहला मलाई च�कुले 
हानेकोमा मेरो हातमा मा� छोयो, �यसपिछ िनजले 
मलाई ला�ाले हाने । सो समयमा अ�दाजी २१:०० 
बजेको िथयो । बबुाले मलाई ला�ाले हानेपिछ भाइ र 
आमालाई पिन घरबाट लखेट्ने र मलाई पिन कुटेकोले 
खपी नस�न ु�रस उठ्यो । मैले पिहला घरिभ� म�ुकाले 
कुटे ँ र घरबािहर िपढँीमा िनकालेर पिन म�ुकाले 
कुटे ँ। �यित गदा�समेत मेरो �रस नमरपेिछ घरको आगँनमा 
धकेली चलुोनिजकै रहेको भिक�लाको िचरपट दाउरो 
िलई िनज बाबाको टाउकोलगायत शरीरको िविभ�न 
भागमा हा�दासमेत मेरो �रस नमरपेिछ घरिभ� रहेको 
फ�वा िलई टाउकोलगायत शरीरको िविभ�न भागमा 
कुटिपट गरकेो ह� ँ । �यितबेलास�म बबुाको अिलअिल 
सास िथयो, �यसपिछ मैले िपढँीमा ग�ु�ी िब�छाई 
सतुाएकोमा राित अं.२:०० बजेस�म �ाण िथयो, 
�यसपिछ बाबाको म�ृय ुभएको हो । मैले कुटिपट गरकेो 
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चोटको कारण नै मेरो बाबा ओमबहादरु कुमालको म�ृय ु
भएको हो, उ� घटना म ए�लैले घटाएको ह�,ँ अ�य कोही 
कसैको संल�नता छैन, उ� वारदातमा मैले फ�वा 
र भिक�लाको िचरपट दाउरो �योग गरकेो ह� ँ भनी 
आरोिपत कसरुमा सािबत रहेको देिखयो । शव परी�ण 
�ितवेदन हेदा� म�ृयकुो कारणमा HEAD INJURY 
भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� सूय�बहादरु अिधकारी �े�ी, 
होमनाथ अया�ल, बाटुलीमाया कुमाल, यादव चािलसे 
र यमका�त पा�यासमेतले िमित २०७३।०१।२५ 
गते �ितवादी कृ�णबहादरु कुमालले घरमा रहेको 
फ�वा र िचरपट दाउराले आ�नै बाब ु ओमबहादरु 
कुमाललाई पटकपटक शरीरका िविभ�न भागमा �हार 
गरी कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी आफूह�ले मौकामा 
गरकेो कागजलाई समथ�न गरी अदालतमा उपि�थत 
भई बकप�समेत गरकेो दिेख�छ । यसरी �ितवादीको 
सािबती बयान, शव परी�ण �ितवेदन र वादी प�का 
सा�ीह�को भनाइसमेतबाट �ितवादी कृ�णबहादरु 
कुमालले घरमा रहेको फ�वा र िचरपट दाउराले �हार 
गरी आ�नै बाब ु ओमबहादरु कुमालको कत��य गरी 
ह�या गरेको त�यमा िववाद नदेिखने ।

�ितवादी कृ�णबहादरु कुमालले घरमा 
रहेको फ�वा र िचरपट दाउराले �हार गरी आ�नै 
बाब ु ओमबहादरु कुमालको कत��य गरी ह�या गरकेो 
स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था हेदा�, मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. मा “धार भएको वा 
नभएको जोखमी हितयार गै�ले हानी, रोपी, घोची 
�यान मारमेा जित जना भई हितयार छाडेको छ उित 
जना �यानमारा ठहछ�न्” भ�ने �यव�था रहेको छ । तर 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ 
भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय 

गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने �यव�था 
गरकेो स�दभ�मा �ितवादीलाई सव��वतफ� को सजाय 
ह�ने नदिेखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट मतृक ओमबहादरु कुमालको म�ृय ु�ितवादी 
कृ�णकुमार कुमालको कत��यबाट भएकोमा िववाद 
नदिेखएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी उ�च अदालत पोखरा बागलङु इजलासबाट 
भएको िमित २०७५।७।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
�ितवादी कृ�णकुमार कुमालको हकमा यस अदालतमा 
जाहेर ह�न आएको साधकसमेत सदर ह�ने । 

मतृककै कारणले घरमा सधै ँ झै-झगडा ह�ने 
गरकेो र सोही अव�थाबाट वारदातको िदनमा समेत 
मतृकले झगडा तथा कुटिपट गरी िनजक� �ीमती र 
का�छो छोरासमेत घर छाडी गएको देिख�छ । मतृकले 
�ितवादीलाई समेत कुटिपट गरी झै-झगडा गरकेो 
कारणबाट ��ततु वारदात घट्न गएको त�य स-�माण 
पिु� ह��छ । ��ततु म�ुाका �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�पन� मनसाय र कारण एवं आशय पिन देिखन 
नआएको, मतृकलाई मान� मनसायबाट घटना घटाएको 
पिन देिखन नआएको, मतृक र �ितवादी बाब ु छोरा 
नाताको भएको त�य िमिसल �माणबाट दिेख�छ । 
यसका अित�र� वा�तिवक त�यलाई अदालतमा समेत 
�वीकार गरी �याियक �ि�यामा सहयोग प�ुयाएको पिन 
देिखयो । �ितवादीले कसरु गदा�को अव�था र 
�ितवादीको उमेर, अपराधको प�ृभूिमसमेतलाई 
म�यनजर गरी �ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� देिखदँा स�ु अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी राय �य� गरकेो मनािसव दिेखएको भनी 
सोही राय कायम ह�न उ�च अदालत पोखरा, बागलङु 
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इजलासबाट �य� गरकेो रायसमेत मनािसब नै 
देिखएकाले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजुली
इित संवत् २०७७ साल जे� २७ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०२२०, ठगी, नेपाल 
सरकार िव. शिशकला घलानसमेत 

�ितवादी शिशकला घलान र सिुजतकुमार 
घलानले अमे�रका प�ुयाइिदने भनी �लोभनमा पारी 
रकम अस�ुने अमे�रक� नाग�रक �याक ि�मथ र 
भारतीय नाग�रक सोिनया शमा�लाई नेपालमा खाता 
खोली अनिधकृत�पमा रकम पठाउन ��य� �पमा 
संल�न रहेको देिखई ठगी गन�लाई म�त िदने काय� 
गरकेो ह�दँा िनज शिशकला घलान र सिुजतकुमार 
घलानलाई ठगीको ५ नं. अ�तग�तको कसरुमा 
ऐ. ४ नं. बमोिजम जनही ६ (छ) मिहना कैद र 
�.१,०००।- (एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । अका�  �ितवादी बलबहादरु राउतले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३/०३/१९ मा फैसला भएको 
र उ� फैसलाउपर दवैु प�को पनुरावेदन परकेोमा 
�ितवादीह� शिशकला घलान र सिुजतकुमार 
घलानले अिभयोग दाबीबमोिजम जाहेरवाला कमला 
खड्काको नगद �.५,४८,०००/- ठगी गरकेो ठह�याई 
सजाय गनु�पन�मा दवैु �ितवादीह�लाई ठगीको 
मितयारस�म ठह�याई सजाय गन� गरकेो मकवानपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०७३/३/१९ को फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई अब 
�ितवादीह� शिशकला घलान र सिुजतकुमार 
घलानले मलुकु� ऐन, ठगीको १ नं. बमोिजम िबगो 

�.५,४८,०००/- (पाचँ लाख अठ्चािलस हजार) ठगी 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई सोही महलको ४ 
नं. बमोिजम जनही छ मिहना कैद र �.५,४८,०००/- 
को दामासाहीले ह�ने जनही �.२,७४,०००/- (दईु 
लाख चौह�र हजार) का दरले ज�रवानासमेत भई 
जाहेरवाला कमला खड्काले िनज दवुै �ितवादीह�बाट 
दामासाहीबाट बराबर िबगोसमेत भराई िलन पाउने 
तथा अ�य कुरामा दवुै प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ैन भनी उ�च अदालत पाटन हेट�डा इजलासबाट 
िमित २०७४।०९।१३ मा भएको फैसलामा िच� 
नबझुाई  �ितवादी बलबहादरु राउतलाई समेत सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन पन� 
आएको देिखने ।

पीिडत गोपाल भजुेलको �.१६,९५,०००।- 
�ितवादीह�बाट िदलाई भराई िदनेतफ�  फैसला 
मौन रहेको र �ितवादी बलबहादरु राउतलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�  गोपाल भजुेलले आफूबाट 
ठिगएको रकम िदलाइपाउ ँ भनी रीतपूव�कको जाहेरी 
दखा��तसमेत िदएको नदेिखएकोले सोतफ�  केही 
बोिलरहन परने । अका� �ितवादी बलबहादरु राउतको 
हकमा िवचार गदा� यी �ितवादीले राि��य तथा 
अ�तरा�ि��य कु�रयर पाट�नरिसपमा स�चालन गद� 
आएको स�ब�धमा जे.िस.िव. क�पनीको भारतबाट 
आउने समान िनजले �याइिदने गरकेो कारण सो 
क�पनीका िस.ओ.तेजबहादरु सवेुदीसगँ िचनजान 
भएको भ�ने देिख�छ । िनज तेजबहादरु सवेुदीले 
�टाफको बिहनीको आमा िद�ली ि�थत एपोलो 
अ�पतालमा उपचाराथ� रहेको र पैसाको अभाव भएकोले 
रकम पठाइिदन ुभनी भनेकोले �ितवादी सिुजतकुमार 
घलानले आई.एम.ई.माफ� त पठाएको रकम नै िनजले 
भारत पठाएको दिेख�छ । उ� रकम जाहेरवालाबाट 
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सिुजतकुमारको ब�क खातामा ज�मा गरकेो ठगीको 
पैसा हो भ�ने कुराको जानकारीसमेत िनजलाई भएको 
देिखदँैन । िनज �ितवादीको जाहेरवालासगँ कुनै 
सरोकार नै नभएको र सह�ितवादीह�ले पिन उ� 
ठगीको काय�मा यी �ितवादीको कुनै संल�नतासमेत 
देखाउन नसकेको अव�थामा िवना�माण यी 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ठगी भएको मानी 
सजाय गनु�  �यायोिचत र कानूनस�मत नदेिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट �ितवादीह� शिशकला घलान 
र सिुजतकुमार घलानले मलुकु� ऐन, ठगीको १ 
नं. बमोिजम िबगो �.५,४८,०००/- (पाचँ लाख 
अठ्चािलस हजार) ठगी गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई सोही महलको ४ नं. बमोिजम जनही 
छ मिहना कैद र �.५,४८,०००/- को दामासाहीले 
ह�ने जनही �.२,७४,०००/- (दईु लाख चौह�र 
हजार) का दरले ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला कमला 
खड्काले िनज दवुै �ितवादीह�बाट दामासाहीबाट 
बराबर िबगोसमेत भराई िलन पाउने र �ितवादी 
बलबहादरु राउतले सफाइ पाउने ठह�याई भएको उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको फैसला िमलेको 
देिखदँा केही प�रवत�न ग�ररहनपुन� अव�था दिेखन 
आएन । उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको 
िमित २०७४।०९।१३ को फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०२८३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार  िव. फिण�� चौधरी

जाहेरवाला १८ वष� उमेर पगेुक� साबािलग 

देिखि�छन् । �ितवादीले बोलाएपिछ िनज �ितवादीको 
साथ लागी गएक�, होटलमा कुराकानी गरी बसी 
साथै खाजा खाई रातभर बसेको र होटलबाट िबहान 
िनि�कई दवुै जनाले एकसाथ खाजा खाई �ितवादीकै 
साथ घरनिजकैको स�ुताना कटेजमा छोिडिदएको 
भ�ने जाहेरवालीकै बकप�बाट दिेखएको र जाहेरवाली 
र �ितवादी आ�नो होटलमा बसेको र भोिलप�ट 
िबहान कोठाबाट दवुैजना हासँीखसुी िनि�कई िबल 
ितरी गएको भनी होटल स�चालक सजृना महतोले 
गरकेो बकप�बाट समेत जबरज�ती करणी गरकेो मा�न 
स�ने अव�था नदेिखने ।

वादी प�ले अिभयोगलाई शंकारिहत तवरले 
�मािणत गराउन नसके सोको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तसमेत 
रिहआएको छ । ��ततु म�ुामा पीिडतलाई �ितवादीले 
डर, धाक देखाई जोरजलुमु गरी करणी गरकेो भ�ने 
पिन देिखएको छैन । जलुमुीले जबरज�ती करणी गरकैे 
भए िनजको अनैितक काय�बाट ब�न �ितरोधका लािग 
स�म रहेक� जाहेरवालीले यथाश�य �ितरोध तथा 
आ�नो सरु�ाथ� सङ्घष� गनु�पन�मा सो केही गरकेो 
देिखदँनै । जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने ठोस सबदु 
�माणको अभावमा केवल शंका र अनमुानकै भरमा 
मा� जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर र नैितक पतन 
ह�ने फौजदारी अपराधमा �ितवादीलाई कसरुदार 
कायम गन� फौजदारी �याय िस�ा�तसमेतबाट िम�ने 
देिखदँनै ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. मा  
"कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी निलई करणी 
गरमेा वा सो १६ वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई 
िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ� " भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी र जाहेरवाला दवुै 
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उमेर पगेुको देिख�छ । उमेर पगेुका मािनसह�िबच 
सहमितमा स�पक�  गन�मा िव�मान कानूनले कुनै 
ब�देज लगाएको देिखदँैन । रातभर एउटै कोठामा उमेर 
पगेुका दईुजना सगैँ बसेका छन् । य�तो अव�थामा 
िबनाम�जरुीमा करणी भयो भनी सो�नसमेत किठन 
ह�न जा�छ । यहा ँत रातभर होटलमा बसी िबहान पिन 
हासँीखसुी बािहर गएका ह�न् भनी होटल स�चालकको 
बकप�बाट पिन सो त�यलाई पिु� ह�ने ।

उपयु�� त�य एवम् कानूनी �यव�थासमेतका 
आधारमा �ितवादी फिण�� चौधरी र पीिडत भिनएक� 
नाम प�रवित�त ०४९-७ (०७२/७३) खैरहनीका िबच 
सहमितमा नै करणी भएको दिेख�छ । जाहेरवालाको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, घटना िववरण कागज, 
बिुझएका मािनसह�को भनाइ, परी�ण गन� डा�टरको 
बकप� र पीिडत �वयंको बकप�बाट �ितवादीउपरको 
अिभयोग शंकारिहत र ठोस सबदु �माणबाट 
पिु� भएको नह�दँा पीिडतको जाहेरीको आधारमा 
मा� जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर फौजदारी 
अिभयोगमा �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
देिखदँैन । यस अव�थामा  �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ग�रभएको उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर तथा 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको नं. ३(४) बमोिजम ५ वष� कैद गरी पीिडतले 
�.५०,०००।- �ितपूित�समेत भ�रपाउने ठहराई 
िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।११।१० 
मा भएको फैसला उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी 
फिण�� चौधरीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 

ठह�याई उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट 
िमित २०७४।०७।२८ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-११४१, छुट ज�गा 
दता�, कुमार डाँगी िव. मालपोत काया�लय दाङ

िनवेदक िजतबहादरु डागँीले छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनसाथ धनौरी गा.िव.स. को 
िसफा�रस, सज�िमन, नाग�रकता �ितिलिप, एकहप� 
लगत, िफ�डबकु उतार �ल-ुि��ट न�सा ज�ता 
�माणह� संल�न राखी िनवेदन िदएको तथा उ� 
�माणह�को मू�याङ्कन नभई मालपोत काया�लय 
दाङ र पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट फैसला 
भएको भ�ने पनुरावेदन गदा� िजिकरसमेत िलएको 
देिख�छ । �माणको मू�याङ्कन गरी िनवेदक 
जीतबहादरु डागँीको नाममा ज�गा दता� ह�ने वा नह�ने 
भनी िनण�य ह�नपुन�मा छुट ज�गा दता� सिमितले �ी ५ 
को सरकारका नाममा दता� ह�ने िनण�य ग�रसकेको भ�ने 
अप�ु आधारमा सरकारी ज�गा भइसकेको र उ� ज�गा 
�यि�का नाममा ह�न नस�ने भनी भएको मालपोत 
काया�लयको िनण�य र सोही िनण�यलाई सदर गन� 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसलाले िनवेदक 
तथा पनुरावेदकले िजिकर िलएका �माणह�को 
मू�याङ्कन गरकेो देिखन आएन । मालपोत काया�लय 
दाङले िनण�य गदा�  एकाितर कलाउटी चौधरीसमेतले 
उ� िववािदत ज�गा परापूव�कालदेिख साव�जिनक 
ज�गा ख�रयान रहेको भनी दाबी िवरोध गरकेो भ�ने 
िवषयलाई आधार िलएको छ भने अक�तफ�  िनवेदकले 
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जोतभोग गरकेो भनी ज�रवानासमेत गरकेो देिख�छ 
जसले पर�पर िवरोधाभाषपूण� िनण�य भएकोसमेत 
देिखने । 

अतः नेपाल सरकारका नाममा दता� भएको 
भ�ने आधारमा छुट ज�गा दता� गन� निम�ने िनण�य 
मालपोत काया�लयबाट भएको दिेखयो । िनवेदकले 
िजिकर िलएका �माणको मू�याङ्कन भएको दिेखन 
आएन । �माणको यथोिचत मू�याङ्कन नगरी भएको 
मालपोत काया�लय दाङको िमित २०७१।८।१४ को 
िनण�य र सोही िनण�यलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको िमित २०७३।२।१७ को 
फैसला बदर ग�रिदएको छ । अब जे जो ब�ुनपुन� 
�माण बझुी, �माणह�को मू�याङ्कन गरी पनुरावेदक 
िनवेदकले दाबी िलएको िनवेदन मागबमोिजमको दाङ 
िज�ला धनौरी गा.िव.स. वडा नं. ७क िक.नं.४, ज�मा 
०-९-० �े�फलको ज�गा पनुरावेदक िनवेदकका 
नाममा दता� ह�ने वा नह�ने स�ब�धमा यिकन िनण�य 
गनु�  भनी मालपोत काया�लय, दाङमा ��ततु म�ुाको 
िमिसल र उपि�थत प�लाई तारखे तोक� पठाइिदने । 
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल माघ १७ गते रोज ६ शभुम् । 

१२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-MS-००२७, अदालतको 
अवहेलना, �ी�साद िशवाकोटी िव. ह�र�साद मैनाली 
िज�ला �शासन काया�लय, पोखरा, का�क�  

िमित २०७३।१।६ गते िबहानको १०:३० 
बजेको समयमा िज�ला का�क� उ.म.न.पा. वडा नं.५ 
िजरो िकमी ि�थतमा िनवेदक उ�यालो यातायात 
�यवसायी सङ्घ तथा िवप�ी प�ृवी राजमाग� यातायात 
बस �यवसायी सिमितिबच एकआपसमा वादिववाद 

भई हातपात कुटिपटसमेत भएको भ�ने सूचना 
�ा� भएप�ात् त�कालै वडा �हरी काया�लय बैदाम 
का�क�बाट �हरी टोली खटी गएको र घटना स�ब�धमा 
त�कालको प�रि�थितलाई िनय��णमा िलनको लािग 
झगडामा संल�न िव�ण ु साक�, अिभम�य ु तामाङ र 
पणु�बहादरु शाहीसमेतका �यि�ह�लाई र ग.१ ख 
५०७८ नं. को बसलाई अनसु�धानको िसलिसलामा 
िनय��णमा िलइएको हो । िमित २०७३।१।७ गते 
उ�यालो यातायात �यवसायी सङ्घ र प�ृवी राजमाग� 
यातायात बस �यवसायीका पदािधकारीह� वडा �हरी 
काया�लय बैदाम का�क�मा उपि�थत भई छलफल गदा� 
घाइते भएका �यि�ह�को औषधी उपचार आ-आ�नै 
सिमितले गन�, िनय��णमा परकेा उ�यालो यातायात 
�यवसायी सङ्घका िव�ण ुसाक�, अिभम�य ुतामाङ र 
पूण� ब. शाहीसमेतलाई छाड्ने, दवुै �यवसायीह�बाट 
एक अका� िव��मा परकेा उजरुीह� िफता� िलने, 
प�ृवी राजमाग� यातायात बस �यवसायी सिमितको 
ग.१ ख ५०७८ नं. को बस छाड्ने र अब झै-झगडा, 
शाि�त सरु�ामा खलल ह�ने काय� नगन� भनी िलिखत 
सहमित भएको हो भ�ने बेहोराको िवप�ी �हरी 
उपरी�क घन�याम अया�ल र �हरी िनरी�क मोहनमिण 
अिधकारीको िलिखत जवाफ रहेको देिखने ।

यसमा िनवेदकले काकँडिभ�ादिेख पोखरा 
ह�दैँ बागलङुस�म या�बुाहक बस स�चालन गदा� िवप�ी 
प�ृवी राजमाग� यातायात बस �यवसायी सिमितसमेतले 
अवरोध िसज�ना गरकेो भ�ने िवषयमा यस अदालतसम� 
०७२-WO-०७४१ को �रट िनवेदन दता� गराएको र 
उ� िनवेदनको स�दभ�मा िमित २०७२।१२।२३ मा 
िनवेदकले बस स�चालन गन� नपाउने गरी भएको िनण�य 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी अ�त�रम आदेश 
भएको देिख�छ । िनवेदकका या�बुाहक बसह� िनवा�ध 
�पले स�चालन गन� पाउने गरी भएको स�मािनत 
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सव��च अदालतको उ� आदेशको काया��वयन नगरी 
िवप�ीह�ले उ� आदेशको अव�ा गरी अदालतको 
अवहेलना गरकेो ह�दँा िवप�ीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा िनवेदकका वारसे 
ह�रच�� ितमि�सनाले यस अदालतबाट तोक� पाएको 
िमित २०७३।३।१० को तारखे गजुारी बसेको िमिसल 
संल�न तारखे भरपाईबाट देिखएको र कानूनले था�न 
थमाउन पाउने अविधसमेत �यतीत भइसकेकोले �रट 
िनवेदन तामेलीमा रािखिदएको भ�ने बेहोराको िमित 
२०७३।५।३१ मा मूल �रट िनवेदन ०७२-WO-
०७४१ मा आदशे भएको देिख�छ । यसरी िनवेदकले 
मूल �रट िनवेदनलाई नै वा�ता नगरी तारखेस�म थामेको 
नभई �रट िनवेदन तामेलीमा गइसकेको भ�ने दिेखएको 
ह�दँा सोही िनवेदनमा भएको अ�त�रम आदेशको पालना 
नभएको भ�ने िवषयको सा�दिभ�कतासमेत समा� 
भएको छ । सो ह�दँा ��ततु अदालतको अवहेलनामा 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनको समेत औिच�य समा� 
भइसकेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� देिखन आएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल 
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल माघ १७ गते रोज ६ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-०४१६, उ��ेषण, 
महे�वर�साद र युिनभस�ल कलेज अफ मेिडकल 
साइ�सेज भैरहवासमेत

वादी प�लाई समेत थाहा जानकारी भएको 
िनवेदकको उ� वैकि�पक वतनमा पनुः �याद जारी 
भएको भए मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. को दहेाय ३(क)
(ख)(ग) बमोिजम �याद तामेल ह�न स�ने अव�था 
देिखन आउछँ । तर स�ु अदालतबाट वादी प�लाई 

िनवेदकको अक� वतन खलुाउन लगाएको देिखएन । 
यसरी यी िनवेदकको नाममा जारी भएको �याद न त 
िनजको नाग�रकताअनसुारको �थायी वतनमा जारी 
भएको दिेखयो न त िनज काय�रत रहेको वतनमा 
जारी भएको पाइयो । वादीले िफराद गदा� स�झौतामा 
उि�लिखत वतन उ�लेख गरकेो दाबी िलए पिन उ� 
वतनमा िनवेदकको घरसमेत फेला नपरी �याद बेप�े 
तामेल भएको देिखएको र सो वतन नै िनवेदकको 
वा�तिवक वतन हो भ�ने अ�य कागज �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको नदेिखने ।

उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार, कारणबाट 
वादी यिुनभस�ल कलेज अफ मेिडकल साइ�सेज 
भैरहवा र �ितवादी यी िनवेदक महे�र�साद भएको 
करारबमोिजम रकम र �ितपूित� िदलाई भराइपाउ ँभ�ने 
म�ुामा यी िनवेदकको नाममा पसा� िज�ला �ीिसया 
गा.िव.स. वडा नं. १ को वतनमा जारी भएको �याद बेप�े 
तामेल भई आएको देिखयो । त�प�ात् अदालतबाट 
वादी प�लाई �ितवादीको अक� वतन भए नभएको 
स�ब�धमा खलुाउन लगाएको तथा िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क बमोिजम सूचना 
�काशन गरकेो अव�थासमेत देिखएन । िनवेदकको 
�थायी वतन पसा� िज�ला �ीिसया गा.िव.स. वडा नं. 
१ भई िनज हाल वीरग�ज उपमहानगरपािलका वडा 
नं. १७ ग�डकचोक बह�अरी ि�थत ग�डक हि�पटलमा 
काय�रत रहेको भ�ने िमिसलबाट देिखन आएको छ । 
यस ि�थितमा िनजको वा�तिवक वतनमा �याद जारी 
नभएको कारण आफूउपर दायर भएको म�ुामा �ितवाद 
गन� अवसरबाट वि�चत ह�न ु �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत देिखन आउने । 

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम िनवेदक 
महे�र�सादको नाममा जारी भएको �याद बेप�े 
तामेल भई �प�देही िज�ला अदालतबाट भएको 
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िमित २०७२।५।२३ को एकतफ� फैसला तथा 
सोबमोिजमको िबगोको काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अब िनवेदकको नाग�रकतामा 
उि�लिखत वतन वा िनज काय�रत रहेको वतनमा पनुः 
�याद जारी गरी िनजलाई �ितवाद गन� अवसर �दान 
गरी िनयमानसुार पनुः फैसला गनु�  भनी �प�देही 
िज�ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१२६९,  अंश चलन, 
अशोककुमार िम�समेत िव. सुरशे�साद िम� 

िववािदत िक.नं.१३५ को ज�गा वादी 
सरुशे�साद िम�ले आ�नो पैसाले िकनेको तर नेपाली 
नाग�रकताको अभावमा आ�नो सालाको नाममा ख�रद 
गरकेो र नाग�रकता �ा� गरपे�ात् आ�नो प�नीको 
नाममा हालैदेिखको बकसप� गन� लगाएको त�य 
�थािपत भएको छ र सोलाई अ�यथा िजिकर िलई 
�मािणत गरकेो अव�था पिन छैन । तसथ�, तायदाती 
फाटँवारीमा “हालैदेिखको बकसप�” लेिखए पिन 
सो ज�गा वा�तिवक �ोत �ी अंश धनको महलको 
१ नं. अनसुारको �ी अंशधन नभई ��यथ� वादी 
सरुशे�साद िम�ले कमाएको िनजी स�पि� रहेको छ र 
सो सगोलको भई स�पूण� अिंशयारह�मा समान�पमा 
ब�डा ला�ने ह�ने ।

वादी-�ितवादीिबच रीतपूव�क अशंब�डा 
नभएको भनी मखु िमलेको अव�था रहेको छ । मािथका 
�करणह�बाट िववािदत ज�गा सगोलको हो भनी पिु� 
भइसकेकोमा कसैको नाममा ज�गा दता� ह�नसु�मलाई 
मा� अशंब�डा भएको भनी मा�न िम�दैन । �माण ऐन, 

२०३१ को दफा ६(क) ले अ�यथा �मािणत नभएस�म 
एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारका 
नाममा रहेको स�पि� सगोलको हो भनी अदालतले 
अनमुान गन� छ भनी �यव�था गरकेो छ । तसथ�, 
सगोलको स�पि� भएको कारण स�पूण� अिंशयारह�मा 
समान�पमा ब�डा ला�ने नै ह��छ । सगोलको स�पि� 
बबुाको नाममा होस ् वा आमाको नाममा वा अ�य 
अंिशयारह�को नाममा, िविधवत् �पले अंशब�डा 
नगरसे�म सो स�पि� स�पूण� अंिशयारको ह��छ । 
यसरी, दे.नं. ९७५ को ज�गा आ�नो नाउमँा नामसारी 
ग�रपाउ ँ म�ुा केबल आ�नो नाममा दता� गन� हेतलेु 
गरकेो भई सोले अंशब�डा भएको भनी �मािणत गद�न । 
साथै कानूनी ��मा िवब�धनको िस�ा�त आकिष�त ह�न 
पिन स�दैन । तसथ�, सो म�ुा िफता� िलदैँमा अशंबाट 
हक छोडेको हो भनी अनमुान गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

पनुरावेदकले आ�नो पनुरावेदनमा पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको फैसलालाई �यावहा�रक रहेको 
भनी �वीकार गरकेा छन् । जनु िपताले आ�नो नाउमँा 
कुनै अशं स�पि� नराखी सबै आ�नो छोराह�लाई िदए, 
�यसमा व�ृाव�थामा पगेुका िपतालाई हेला गरी िनजले 
कमाएको स�पि�मा हक ला�दैन भ�न ु तक� सङ्गत 
तथा �यायोिचत ह�दँैन । अंश नैसिग�क अिधकार हो र 
पैतकृ स�पि� मातािपताबाट ह�ता�तरण ह�ने भएकाले 
अ�यथा �मािणत नभएस�म सोमा आमाबबुालाई 
नै भाग निदई दो�ो प�ुताले ब�डा गनु�  �यायोिचत र 
�यावहा�रक देिखदैँन ।

��यथ�का सा�ी िव�नाथ चौधरीले गरकेो 
बकप�मा समेत सो ज�गामा ��यथ� वादीको हक 
ह�ने भनी िफराद दाबीलाई पिु� गरकेो देिखयो । साथै 
िनवा�चन आयोगबाट �कािशत मतदाता नामावलीमा 
यी ��यथ� वादीको घर सं�या नं.२८४ उ�लेख 
भएकोमा सो घर िक.नं.१३५ को ज�गामा भएको 
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तायदातीबाट �मािणत भएको । वादीले सो घरमा 
२०५१ सालदिेख बसोबास गद� आएको त�यलाई 
पनुरावेदकले अ�यथा िजिकर िलएर �मािणत गरकेो 
अव�था पिन छैन । यसरी, वष�दिेख सोही ज�गामा 
बसोबास गरी जीवनयापन ग�ररहेको र आ�नो नाममा 
कुनै स�पि� नरहेको तथा आ�ना छोराह�ले हेनु�पन� 
बेला व�ृाव�थाका िपतालाई हेला गरी स�पि�को 
हकबाट वि�चत गरकेो तथा जीिवकोपाज�नको कुनै 
वैकि�पक उपाय नभएको ह�दँा िववािदत िक.नं.१३५ 
को ज�गाको ४ भागम�ये १ भाग अंश िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला �यायोिचत नै 
देिखने ।

तायदाती फाटँवारीमा “हालैदेिखको 
बकसप�” लेिखएकै आधारमा शाि�दक �या�या गरी 
�ी अंश धनको महलको ५ नं. बमोिजमको भई अशं 
नला�ने भनी फैसला गदा�  �यायोिचत ह�दैँन । सो त�य 
र कानूनलाई शाि�दक तवरले कठोर �या�या गदा� 
िववेकरिहत ह�न जा�छ । यसरी, २०५१ सालदेिख 
आफँैले कमाएको स�पि�मा “हालैदेिखको बकसप�” 
भ�ने श�दले गदा� मा� अशं नला�ने भनी स�पि�को 
हकबाट बि�चत गनु�  िवधाियकाको मनसायको िवपरीत 
ह�न जा�छ । यसरी व�ृाव�थाका िपता, जसले िववािदत 
ज�गामा २०५१ सालदिेख घर बनाई सोही �थानमा 
ब�द ैआ�नो प�रवार पाली आएको र आ�नो नाउमँा 
केही पिन स�पि� नराखी जीवनयापन गद� गरकेो 
अव�थामा जीवनको उ�रा��मा आई घर िनकाला 
गन�, खानलाउनसमेत असहज गरकेोमा आफूलाई 
पा�न कुनै आय�ोत पिन नभएको अव�थामा 
कानूनको श�दलाई मा� हेरी कठोर �या�या गर े सो 
फैसला �यायसङ्गत नह�ने ह�दँा ��यथ� वादीले अशं 
पाउने होइन भ�नेसमेतको �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�, मािथ 

उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट ��यथ� वादीले 
एकासगोलको स�पि�मा ४ भागको १ भाग अंश पाउने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०७१/११/१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अनजुा शमा�
इित संवत् २०७६ साल चै� २ गते रोज १ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०२५४, उ��ेषण, 
�मोदकुमार चौधरी िव. उ�च अदालत पाटन 
लिलतपुरसमेत

उ�च अदालत पाटनमा परकेो �रट िनवेदनको 
ज�रयाबाट यस अदालतमा ��ततु िनवेदन परकेो र 
सो �रट िनवेदन उ� अदालतबाट खारजे भइसकेको 
देिख�छ । मूल म�ुा नै खारजे भइसकेकाले ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�यसमेत समा� भइसकेको देिखन 
आयो । जहासँ�म िवप�ी �ािधकरणले दरखा�त 
�वीकार ग�रसकेपिछ पूव�यो�यतामा अ�य यो�यता थप 
गरी आफूलाई परी�ाका लािग अयो�य ठहर गरकेो 
भ�ने िनवेदन दाबी छ, �यस स�ब�धमा िनवेदकले 
भनेज�तो यो�यता थप ग�रएको नभई िव� समूहको 
िसफा�रसअनसुार तोिकएको यो�यतालाई ��ट 
पा�रएको मा� हो, अनसूुची ६ मा तोिकएको यो�यता 
िनवेदकको नभएको भ�ने िवप�ी नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरणको काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
देिखने । 

यसरी, आफूसगँ भएको यो�यता यो यित 
कारणले दरखा�तमा माग भएबमोिजमको भएको, 
िवप�ी नाग�रक उड्डयन �ािधकरणको काया�लयबाट 
आफूलाई परी�ामा सामेल नगराउने भनी भएको 
िनण�यबाट यो यस कानून वा संिवधान �द� हक 
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अिधकार हनन भएको भनी �प� गन� नसकेको अव�थामा 
िवप�ी �ािधकरणले आ�ान गरकेो इले��ोिन�स ए�ड 
टेिलक�यिुनकेसन इि�जिनय�रङ समूह, नव� तह, 
ख�ुला �ब�धक पदमा िनवेदकले िदएको दरखा�त 
रीतपूव�कको नभएको भनी दरखा�त र� ह�ने ठहराएको 
िवप�ी नाग�रक उड्डयन �ािधकरणको िनण�यलाई 
सदर गरी मूल िनवेदन दाबी उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४/१०/१५ मा नै खारजेसमेत भइसकेको 
र उ� पदका लािग परी�ाका स�पूण� �ि�या स�प�न 
भइसकेप�ात् उ�मेदवारम�येका स�ुदर�साद पकुवाल 
िनय�ुसमेत भइसकेको दिेखदँा ��ततु िनवेदनको 
औिच�य समा� भइसकेकाले िनवेदन िजिकरबमोिजम 
आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल जे� २० गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०३७९, उ��ेषण, 

�मोदकुमार चौधरी िव. उ�च अदालत 
पाटनसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

१६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०३९३, सरकारी 
स�पि� िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार 
िव. भरतबहादुर ब�नेतसमेत

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
“फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार फौजदारी 
म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीमा रह�छ । अिभयोजन प�ले �ितवादीउपर 

लगाएको आरोपलाई शकंारिहत तवरबाट पिु� गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह�उपरको कसरु 
शकंारिहत तवरबाट पिु� गन� सकेको नदेिखएको 
अव�थामा शकंाको भरमा मा� कसैलाई कसरुदार 
मा�न ु�यायोिचत नह�ने ।

�ितवादीह� भरतबहादरु ब�नेत र ऋिषराम 
जोशीको संल�नतामा सरकारी स�पि� िहनािमना 
भएको कुरा वादी प�ले व�तिुन� आधार र कारणबाट 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा केवल शंकाको भरमा 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गराउन ु मनािसब 
ह�दैँन । यसरी �ितवादीह�को िमलेमतोमा कसरु 
भएको हो भ�ने कुनै व�तिुन�  �माणबाट नदेिखएकोले 
िवशेष अदालतबाट �ितवादीह� भरतबहादरु ब�नेत र 
ऋिषराम जोशीलाई कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था नह�दँा िनज 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
र सोही बेहोराको उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी ऋिषराम जोशी र भरतबहादरु ब�नेतलाई 
सफाइ िदने गरी िवशेष अदालतबाट िमित 
२०७२।११।०६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल भा� ३ गते रोज ३ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-RB-०९७९, ब�िकङ 
कसुर, बालकृ�ण के.सी. िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी बालकृ�ण के.सी.ले 
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आ�नो ब�क खातामा पया�� मौ�दात रकम नरहेको 
कुराको जानकारी ह�दँाह�दँै पिन जाहेरवालालाई रकम 
भ�ुानीको लािग चेक काटी िदएको र खातामा चेकलाई 
खा�ने पया�� रकम नभएको कारण चेक सटही ह�न 
नसक� ब�कबाट चेक अनादर भएको देिखदँा उि�लिखत 
कानूनी �यव�था एवं िमिसल संल�न �माण कागजको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहराई सजाय गन� गरकेो उ�च अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

यसै स�दभ�मा मि�दरादेवी धजु ु �े� 
िव�� नेपाल सरकार भएको ब�िकङ कसरु म�ुा (ने.
का.प. २०७६, अङ्क ४, िन.नं.१०२४१) मा यस 
अदालतबाट “खातामा चेकमा उ�लेख ग�रएबमोिजम 
पया��त रकम नभएको भ�ने चेक जारी गन� �यि�लाई 
चेक जारी गन� बेलामा थाहा जानकारी भएको र उ� 
त�य थाहा ह�दँाह�दैँ िनजले दो�ो �यि�लाई रकम 
उ�लेख गरी चेक जारी गरकेो हो भन े�य�तो काय� 
जानी जानी गरकेो मा�नपुन� ह��छ । व�तुतः चेक 
जारी ग�रने तर चेक भु�ानी ह�न नस�ने अव�थाको 
पूव�जानकारीसिहत चेक काट्ने तथा �यसको 
आधारमा भु�ानी िलने िदन े काय�ले नै कसुरलाई 
�थािपत गन� नगन� स�ब�धमा भूिमका खे�ने” भनी  
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको देिख�छ । यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई आ�नो खातामा चेक भ�ुानीको लािग 
मौ�दात रकम पया�� नभएको पूव�जानकारी ह�दँाह�दँ ै
जाहेरवालालाई चेक िदने काय� गरकेो ह�दँा ��ततु 
िस�ा�त यस म�ुामा समेत आकिष�त ह�ने देिख�छ । 
तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवं सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
उ�च अदालत पाटनबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले 
अिभयोग मागदाबीअनसुारको कसरु गरकेो ठहराई 
सजाय गन� गरी भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा 

अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदलाइपाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन ।

अत: िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी बालकृ�ण के.सी. ले ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को 
कसरु गरकेोले िनजबाट सोही ऐनको दफा १५(१) 
बमोिजम जाहेरवालाको िबगो भराई िनज �ितवादीलाई  
५(पाचँ) िदन कैद र िबगोबमोिजम �.८,२०,०००/- 
ज�रवाना ह�ने ठहराएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।११।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभुम् । 
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।
 § ०७६-RB-००५३, ब�िकङ कसुर, शंकर 

का�ले िव. नेपाल सरकार 
 § ०७६-RB-००१५, ब�िकङ कसुर, सुवण� 

म�ाती िव. नेपाल सरकार 
 § ०७६-RB-००१४, ब�िकङ कसुर, सुवण� 

म�ाती िव. नेपाल सरकार
 § ०७६-RB-००१३, ब�िकङ कसुर, सुवण� 

म�ाती िव. नेपाल सरकार 
 § ०७६-RB-००६८, ब�िकङ कसुर, 

�यामकृ�ण कवाङ िव. नेपाल सरकार 
 § ०७६-RB-००६९, ब�िकङ कसुर, 

�यामकृ�ण कवाङ िव. नेपाल सरकार
 § ०७६-RB-००१२, ब�िकङ कसुर, सुमन 

गु�ङ िव. नेपाल सरकार 
 § ०७६-RB-००२६, ब�िकङ कसुर, कोिपला 

रसाइली िव. नेपाल सरकार 
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 § ०७६-RB-००५०, ब�िकङ कसुर, अ�जल 
ह�सैन िव. नेपाल सरकार 
 § ०७५-RB-०७२३, ब�िकङ कसुर, 

सुिधरकुमार कमा�चाय� िव. नेपाल सरकार 
 § ०७५-RB-०९६८, ब�िकङ कसुर, एकराज 

ने�वाङ िव. नेपाल सरकार 
१८

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७१-CR-११६५, जबरज�ती 
करणी, नकलाल था� िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाला एवम् पीिडत र मौकामा बिुझएक� 
िव�ा चौधरीसमेतले कागज गदा� यी �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी बकप� 
ग�रिदएको, घटना�थलबाट पीिडतको ह�रयो 
स�ुवालसमेत बरामद भएको र सो बरामदी ह�रयो 
स�ुवाल आ�नो हो भनी पीिडतले सनाखत गरकेो 
देिख�छ । पीिडतले यस अदालतमा बकप� गन� 
�ममा ियनै �ितवादीले आफूउपर पाप गरकेो भनी 
देखाई सनाखतसमेत ग�रिदएको पाइ�छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण गराउदँा िनजको ग�ुाङ्गलगायतका 
अङ्गह�मा घाउ ह�नकुा साथै �तनह�मा पिन 
कोता�रएका घाउ दिेखएका छन् । पीिडतले गरकेो 
कागजमा उ�लेख भएअनसुार �ितवादीको अनहुारमा 
पिन कोत�रएका घाउ दिेख�छन् । यो वारदातभ�दा 
पिहले जाहेरवाला र �ितवादीका िबचमा कुनै �कारको 
�रसइवी रहेको भ�ने पिन देिखदँनै । बाटो िबराएक� 
यी पीिडतलाई िनजको आफ�तकहा ँ प�ुयाइिद�छु 
भनी �ितवादीले लगी गएकोमा भोिलप�ट पीिडत 
नाङ्गै अव�थामा फेला परपेिछ सोधपछु गदा�समेत यी 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी दखेाएको 
अव�था ह�दँा िनज �ितवादी नकलाल था�ले नै पीिडत 
सङ्केत नं.९ अपाङ्ग मिहलालाइ�  जबरज�ती करणी 

गरकेो त�य िमिसल संल�न स�पूण� कागजातबाट 
�थािपत भइरहेको देिखयो । यस ि�थितमा �ितवादीले 
गरकेो इ�कारी बयानलाइ�  मा� आधार मानी �ितवादी 
िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा पिन पीिडत �वयंले आफूलाइ�  
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी अदालतमा 
आइ� गरकेो बकप� वारदातको पिहलो कडीको �पमा 
रहेको र पीिडतको ग�ुाङ्गलगायतका अङ्गह�मा 
घाउ ह�नकुा साथै �तनह�मा पिन कोता�रएका घाउ 
देिखएको भ�ने िनजको �वा��य परी�ण �ितवेदन 
वारदातको अक� कडीको �पमा रहेको देिखएबाट 
यी �ितवादीले पीिडत सङ्केत नं.९ क� अपाङ्ग 
मिहलालाइ� जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पिु�ट ह�न 
आयो । जहासँ�म पीिडत अपाङ्ग भएको �मािणत 
नभएको भनी यस अदालतबाट अ.बं.२०२ नं. बमोिजम 
��यथ� िझकाउने आदेश भएको छ । सो स�दभ�मा 
िवचार गदा�  जाहेरी दरखा�तबाट म�ुाको स�ुवात 
भएदेिख अनसु�धानको �ममा सङ्किलत स�पूण� 
�माणबाट पीिडत स�ुत मनि�थितक� अपाङ्ग मिहला 
भ�ने  पिु�ट भएको िनज �ितवादी �वयलें नै सो कुरा 
�वीकार गरकेो र �ितवादीको सोस�ब�धी िजिकर पिन 
नरहेकोले िनज �ितवादीलाइ� आरोिपत कसरु गरकेो 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७०/१२/१८ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउन िलएका आधारह�सगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट 
िमित २०६९/८/२१ गते �ितवादी नकलाल 
था�ले प�रवित�त नाम सङ्केत नं.९ क� अपाङ्ग 
मिहलालाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य जाहेरी 
एवम् जाहेरवालाको बकप�, पीिडतले मौकामा गरकेो 
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घटना िववरण कागज तथा �ितवादीलाइ� िचनी गरकेो 
सनाखत कागज एवम् अदालतमा आइ� गरकेो बकप� 
र पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
�थािपत भएको देिखदँा िनज �ितवादी नकलाल 
था�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद र अपाङ्ग मिहलालाई करणी गरबेापत ऐ. 
महलको ३(क) नं. अनसुार थप ५ वष� कैद गरी ज�मा 
१० वष�को कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतलाई 
ऐ. महलको १० नं. अनसुार �.५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ �ितपूित� भराइिदने गरी स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/११/२० मा 
भएको फैसलालाइ�  सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७०/१२/१८ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन २७ गते रोज २ शभुम् ।

१९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-११४९, कत��य �यान, सीता 
प�रयार िव. नेपाल सरकार

पो�माट�म �रपोट�बाट ब�चा जि�मदँा जीिवतै 
जि�मएको र िनजलाई जि�मदँा िबि�कै िदनपुन� 
आव�यक हेरचाह (Proper and due Care) निदएको 
कारणबाट म�ृय ुह�न पगेुको देिखएसमेतबाट �ितवादी 
सीता प�रयारले ब�चा जि�मएप�ात् आव�यक हेरचाह 
नगरी फािलिदएको अव�था दिेखने । 

�ितवादीको ब�चा फालेको कसरुमा 
�वीकारोि� बयान तथा लापरवाहीस�म भएको हो 
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसमेतबाट आ�नै 
कारणबाट ब�चाको म�ृय ु भएको कुरालाई पूण��पमा 

�वीकार नै गरकेो दिेख�छ । तथािप �ितवादीले गभ� 
रहेको स�ब�धमा र ब�चा  जि�मने िवषयमा कसैलाई 
नभ�न,ु हि�पटल नजाने तथा ज�मेप�ात् आव�यक 
हेरचाह नगरी एका�त �थलमा नवजात िशशलुाई 
िभरबाट �या�ँने ज�ता काय� गरकेो सम� घटना 
प�रि�थितले दखेाउछँ । �यसैगरी ब�चा जि�मने 
िबि�कै िनज �ितवादीले कसैसगँ सहयोग मागी 
हि�पटल लगेको अव�थामा ब�चा जीिवत ह�न स�ने 
अव�थालाई समेत नकान� सिकँदैन । �ितवादी सागर 
पौडेलसगँको अवैध शारी�रक स�ब�धका कारण 
�ितवादी िसता प�रयार गभ�वती भई ब�चालाई ज�म 
िदएकोमा अ�यथा देिखदैँन । अवैध स�ब�धका कारण 
ब�चा जि�मएको ह�दँा �ितवादी सीता प�रयारले उ� 
बालक ज�मने िबि�कै फािलिदएको त�य �थािपत भई 
िनज �ितवादीले लापरवाही मा� गरकेो नभई अवैध 
स�ब�धका कारण जि�मएको ब�चालाई जीिवत नै 
फालेको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको देिखने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १८ 
नं. ले ज�मेको िजउदँो बालक बािलका फा�नेलाई 
चार वष� कैद गनु�पछ�  । सो बालक बािलका मरकेो 
भए �यानमारासरह सजाय गनु�पछ�  भ�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । यी �ितवादी सीता प�रयारले जीिवत 
ब�चा फालेको र सोही कारणबाट ब�चाको म�ृय ुह�न 
पगेुको कुरा पिु� ह�न आएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १८ र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो देिखने । 

अतः �ितवादी सीता प�रयारलाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १८ र १३ (३) नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी भएको स�ु फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।३।४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 



21

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - २

अब अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िदएको राय 
स�ब�धमा हेदा� �ितवादी सीता प�रयारले लो�ने 
िवदशे रहेको बेलामा अका� �ितवादी सागर पौडेलसगँ 
यौन स�पक�  राखेको अव�थामा गभ�धारण गरकेो र 
ब�चालाई ज�म िदएको अव�था दिेख�छ । अवैध 
स�पक� बाट गभ�धारण गरकेो कारणले यी �ितवादीले 
गभ�का स�ब�धमा कसैलाई भ�नसमेत नसकेको तथा 
अ�पताल गई ब�चा ज�माउने ज�ता काय�समेत 
गन� असमथ� देिख�छ । �ितवादी धािदङ िज�लाको 
दगु�म �थानमा ब�दै आएक�, ब�चालाई लालन 
पालन गरी उसको हक अिधकार िदलाउन स�ने 
आ�मिव�ास िनजमा नरहेको तथा ब�चाको बारमेा 
सबैले थाहा पाएको अव�थामा िनजले सहनपुन� 
सामािजक मानिसक अवहेलना, लोक लाज तथा 
समाजले देखाउन स�ने घणृासमेतको अनमुान 
गरी अि�थर मानिसक अव�था र �सव पीडाको 
अव�थामा िनजले अवैध गभ�बाट जि�मएको नवजात 
िशशलुाई जि�मएप�ात् फालेकोसमेत दिेखएबाट यी 
�ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� ह�दँा 
यी �ितवादी सीता प�रयारलाई मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १८८ नं. र फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को 
दफा १७क बमोिजम २ वष� ७ मिहना कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।   

२०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-१७६६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. रमेश भ�ने िहराबहादुर घत� मगर

�ितवादी िहराबहादरु घत�मगरले आ�नै 
�ीमती मतृक ह�रकला घत� मगरलाई मानु�पन�स�मको 

पूव��रसइवी वा कारण केही पिु� ह�न सकेको छैन । 
वारदातका िदनस�म दवैुजना सगैँ एउटै प�रवारमा 
एकैसाथ २ छोराह�सगँ साथै ब�दै आएको 
देिख�छ । �ीमतीलाई मान�का लािग यो यसरी कसरु 
घटाउने भनी �ितवादी िहराबहादरुले कुनै पूव�योजना वा 
तयारी केही गरेको पिु� ह�दँैन । जाहेरवाला भनुबहादरु 
घत�मगरले �ितवादीले आ�नै �ीमतीलाई मानु�पन� 
अ� कारण केही छैन र�सीकै कारण हो भनी बकप�मा 
खलुाइिदएका छन् । घटना घट्नभु�दा अगािड दवैुले 
सगैँ बसी र�सी खाएको र र�सी खाएप�ात् �ीमतीसगँ 
झगडा ह�दँा त�कालै भेिटएको बेलौतीको लौरोले 
हानेको दिेख�छ । �ितवादीले बयान गदा� आफूले टे�दै 
आएको ल�ीले हानेको ह� ँभनी बेहोरा खलुाएका छन् 
भने जाहेरवालाले समेत �ितवादीले बेलौतीको लौरोले 
हानेका ह�न् भनी बकप�मा लेखाइिदएका छन् । यसले 
�ितवादीले कुनै जोिखमी हितयारले हानेको पिन 
देिखएको छैन । माछु�  नै भनी मनसाय राखेको �यि�ले 
अ�य घातक हितयारले �हार गन� �वाभािवक ह��छ । 
त�कालको �रसको आवेशमा �ितवादीले आफूसगँ 
रहेको काठको लौरोले �हार गरकेो र सोही चोटका 
कारणले मतृक ह�रकला घत�मगरको म�ृय ुह�न पगेुको 
देिखने । 

�ितवादीले त�कालको �रसमा लौरोले हानेको 
देिखएको र उ� चोटले �ीमतीको म�ृय ुनै ह��छ भनी 
पूव�जानकारी राखेको अव�थासमेत नदिेखएको ह�दँा 
�ितवादीले सोची बझुी पूव�मनसाय राखी �ीमतीको 
कत��य गरेको भ�ने पिु� ह�दँैन । घटना त�कालको 
�रसको आवेशमा भएको पिु� ह�दँा सोहीबमोिजम मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम कसरु 
कायम गरी सजाय गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको फैसला अ�यथा देिखन नआउने ।

अतः �ितवादीले त�कालको �रसको 
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आवेशमा काठको लौराले �हार गदा� मतृक 
�ीमती ह�रकला घत�मगरको म�ृय ु ह�न पगेुको 
दिेखदँा वारदात त�कालको �रसको आवेशमा 
भएको पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादी िहराबहादरु 
घत�मगरलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १४ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको स�ु ग�ुमी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७४।५।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।

२१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७४-CR-१७८३, ०७५-CR-
०२५८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. गंगाराम 
चौधरी, िव� भ�ने वीरबहादुर चौधरीसमेत िव. 
नेपाल सरकार

घटना भएको लग�ै �ितवादीह� फरार 
रहेको अव�था देिख�छ । कसरु नगरकेो �यि� 
भा�नपुन� अव�था नै नह�ने ह�दँा �ितवादीह�ले 
कसरु गरकेो कारणले नै िनजह� भागी फरार भएको 
दिेख�छ । घटना�मले मतृक मेलाराम स�ुमा झगडा 
भएदिेख नै �ितवादीह� खसुीराम र वीरबहादरुको 
िनय��णमा नै रहेको देिख�छ । �ितवादीह� 
खसुीराम र वीरबहादरुले अनसु�धानको �ममा 
वारदातलाई पूण��पमा �वीकार गनु�  तथा 
सह�ितवादी गंगाराम चौधरीसमेतले खसुीराम र 
वीरबहादरुले मतृकलाई मारी फालेको भनी भनेका 
िथए भनी बयान गनु�समेतले यी �ितवादीह�ले 

अदालतमा इ�कारी िजिकर िलए पिन अनसु�धानको 
�ममा खलुाएको �वीकारोि� बयान नै साचँो र 
स�य रहेको दिेखएको छ । यसै स�दभ�मा ने.का.प. 
२०६६, अङ्क ४, िन.नं. ८११५, कत��य �यान 
म�ुामा �या�यासमेत भएको दिेख�छ । सो ह�दँा 
घटना प�रि�थितको सम�ताले �ितवादीह�को 
अनसु�धानका �ममा भएको बयानलाई समथ�न 
गरकेो देिखएको ह�दँा यी �ितवादीह� खसुीराम 
चौधरी र वीरबहादरु चौधरीकै कत��यबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने । 

�ितवादी गंगाराम चौधरीको कसरुमा 
संल�नताको स�ब�धमा हेदा� �ितवादी 
अनसु�धानको �ममा र अदालतसम�को 
बयानमा कसरुमा इ�कार रहेका छन् । स�ुमा 
खसुीराम र मेलारामको झगडा परपेिछ ियनी 
गाउमँा खबर गन� आएको दिेख�छ । ियनले नै 
गाउलेँह�लाई खबर गरपेिछ �ितवादी वीरबहादरु 
र अ�य गाउलँे कुटिपट भएको घटना�थलमा पगेुका 
छन् । अ�य �ितवादीह�ले समेत अनसु�धानको �ममा 
कसरुमा सािबत रही बयान गदा�  होस् वा अदालतमा 
इ�कारी बयान गदा� होस ् ियनलाई पोल गरकेा 
छैनन् । स�ु झगडामा र राितको कुटिपट दवुै घटनामा 
ियनको सलं�नता पिु� ह�न सकेको छैन । मौकामा 
कागज गन� तथा अदालतमा बकप� गन� सा�ीह� 
कसैले पिन यी �ितवादीलाई िकटान गरी लेखाएका 
छैनन । स�ुमा झगडा ह�दँा खसुीराम र 
मतृक मेलारामिबच झगडा भएको र पिछबाट 
वीरबहादरु घटना�थलमा आएप�ात् 
खसुीराम र वीरबहादरुले कुटिपट गरकेा 
छन् । कसरुमा यी �ितवादीको सलं�नता 
रहेको अव�थामा खसुीराम र वीरबहादरुले 
आफूले कसरु �वीकार गदा�  ियनलाई पोल 
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नगरी बचाउनपुन� कुनै आधार र कारण 
दिेखदँैन । यी �ितवादी कुटिपट ह�दँा सगैँ रहेका 
र घटना लग�ै फरार भएको ह�दँा ियनको समेत 
संल�नता रहेको भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा घटनापिछ फरार ह�न ु मा� 
कसरु प�्ुयाई ं ह�नका लािग पया��त आधार ब�न 
नस�ने ।

�ितवादी गंगारामले खसुीराम र 
वीरबहादरु िमली मतृकलाई मारी फालेको 
भनी खसुीरामले भनेपिछ डराएर भागेको भ�ने 
िजिकर िलएका छन् । मतृक र खसुीरामिबच 
स�ु झगडा ह�दँा यी �ितवादीसमेत सगँै रहेको 
ह�दँा यी �ितवादी डराएको ह�न स�ने कुरालाई 
समेत नकान� सिकँदनै । सो ह�दँा म डराएको ह�दँा 
फरार भएको ह� ँभनी िनजले िलएको िजिकरसमेत 
अ�वाभािवक देिखदँनै । �यसैगरी िमिसल संल�न 
कुनै कागज �माणले �ितवादीले मतृकलाई 
हात म�ुका वा अ�य कुनै व�तलेु चोट छाडेको 
दिेखदँैन । स�ु कुटिपटमा घटना�थलमा उपि�थत 
ह�न ु मा� कसरु कायम ह�नका लािग पया��त ह�न 
स�दैन भने मतृकको म�ृय ुस�ुमा भएको कुटिपटबाट 
भएकोसमेत दिेखदँैन । उ� कुटिपटपिछ मतृकलाई 
खसुीरामको घरमा �याएर रािखएको र �यस 
समयस�म िनज जीिवतै रहेको देिख�छ । राित 
भएको कुटिपटमा ियनको उपि�थितस�म पिन पिु� 
ह�न सकेको छैन । अतः घटना�थलमा उपि�थितले 
मा� कसरु पिु� ह�न नस�ने ह�दँा यी �ितवादीको 
कसरुमा संल�नता पिु� ह�न आएन । स�ु घटनामा 
अ�य �ितवादीह�सगँ सगैँ रहन ु र घटना लग�ै 
फरार ह�नलेु ियनको समेत कसरुमा संल�नता 
रहेको छ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह� खसुीराम चौधरी र वीरबहादरु 
चौधरीको कुटिपटबाट मतृक मेलाराम रानाको 
म�ृय ु भएको र अका� �ितवादी गंगाराम चौधरीको 
वारदातमा संल�नता नरहेको पिु� ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीह� खसुीराम चौधरी र वीरबहादरु 
चौधरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादी गंगाराम चौधरीले आरोिपत कसरुमा सफाइ 
पाउने गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत िदपायलबाट 
भएको िमित २०७४।११।१६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।

२२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-१२९९, कत��य �यान, 
�रदम भ�ने ने� िगरी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले िलएको भिवत�य परी द:ुखद 
घटना घट्न पगेुको हो भ�ने पनुरावेदन िजिकरलाई 
िववेचना गरी हेदा� �ितवादीले मतृक का�छा दाइ 
भ�ने िवकासले िनजलाई गालीगलौज गरकेो ह�दँा 
फलामको ��ीङ पि�ले पिहले टाउकोमा नाकको 
आसपासमा �हार गरकेो, दो�ो पटक घाटँीमा �हार 
गरकेो �यसपिछ मतृकको चोटबाट धेर ै रगत ब�न 
थालेको, �यसपिछ ते�ो पटक पिन �हार गरकेो तर 
कहा ँला�यो थाहा नभएको, �यसपिछ मतृकको म�ृय ु
भएको भनी �ितवादीले स�ु अदालतमा बयान गदा�  
बेहोरा खलुाएको देिख�छ । �यसैगरी �ितवादीको 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदन प�मा समेत िनज 
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�ितवादीले मतृकलाई ते�ो पटकस�म �हार गरकेो 
र �यसपिछ मतृकको म�ृय ुभएको कुरालाई उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीले मतृकको टाउको, 
घाटँीलगायत सवंेदनशील अङ्गह�मा 

��ततु वारदातमा �ितवादी�ारा 

अतः �ितवादीकै कत��यबाट मतृक 
िवकाश नाम गरकेो मािनसको म�ृय ुह�न गएको पिु� 

भई �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� 
देिखन आयो । तथािप, सम� घटना प�रि�थितको 
िववेचना गरी हेदा� �ितवादीको मतृकसगँ पूव��रसइवी 
तथा पूव�योजना बनाइ कत��य गरकेो भ�ने पिु� 
ह�न सकेको देिखएन । वारदातपिछ �ितवादी 
आफँै �हरीमा गई सूचना िदई मौकामा तथा स�ु 
अदालतमा बयान गदा�समेत यथाथ� घटना िववरण 
बताई अनसु�धान र �याय स�पादनको �ि�यालाई 
सहयोग गरकेो देिख�छ । मतृक का�छा दाइ भ�ने 
िवकास बाटोमा लिडरहेको अव�थामा आफू स�ुने 
ठाउमँा लगी सतुाउन खोजेको र मतृकले गालीगलौज 
गदा�  र�सीको नशामा रहेको अव�थामा घटना 
घट्न पगेुको अव�था उजागर भई आएको दिेख�छ 
। घटनाको सम� अव�था र प�रि�थितअनसुार 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरी ऐनबमोिजम सव��सिहत ज�मकैद गदा�  
चक� पन� ह�दँा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ नं. बमोिजम  �ितवादीलाई १२ 
(बा�) वष� कैदको सजाय ह�नका लािग राय जाहेर 
गन� गरी भएको उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासको िमित २०७४।१०।२९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा रायसिहत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।

२३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CI-०१०१, ०७२-CR-
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०१०२, घर भ�काई चलन चलाई पाऊँ, मु.स. गन� 
िव�णुभ� �े� िव. डोरबहादुर िघिमर,े डोरबहादुर 
िघिमर ेिव. ल�मी �े�

वादीको िक.नं.२५१ को ज�गाको 
�े�ताअनसुारको �े�फल ०-५-०-० रहेको 
दिेख�छ । तर, न.नं.८ को �े�फल ०–४–०–
३१/२ ज�गा मा� वादीले िनिव�वाद भोग गरकेो छ 
भने न.नं.९ र १० को �े�फल ०–०–२–२१/२ 
वादीको ज�गा बाटोमा परकेो दिेख�छ । न.नं.६ 
र ७ िववािदत ज�गाको �े�फल ०–०–१–० 
रहेको दिेख�छ । सो िववािदत ज�गासमेत वादीको 
िक.नं.२५१ मा समावेश गरी सबै �े�फलको 
योगफल हेदा� ०–५–०–११/२ ज�गा कायम ह�न 
आउछँ । वादीको िक.नं.२५१ को �े�फलभ�दा 
केही ज�गा बढी ह�न आउने देिख�छ । यसरी 
न.नं.६ को �े�फल ०-०-०-२ ज�गा वादीको 
कायम गदा� दाबीभ�दा बढी ज�गा वादीको कायम 
ह�न जाने देिखन आउछँ । �यसै गरी �ितवादीको 
िक.नं.२५८ को ज�गाको �े�ताअनसुार �े�फल 
०-२-३-० रहेकोमा न.नं. ५ को �े�फल ०-२-१-
३ ज�गा मा� �ितवादीको भोगमा रहेको पाइ�छ । 
�ितवादीको िक.नं.२५८ को ज�गा �े�ताभ�दा कम 
ह�न जाने देिखएको छ । न.नं.६ को ज�गा वादीको 
कायम नह�दँा ह�ने �े�फल ०–०–०–१/२ जित 
ज�गा मा� वादीको कम ह�ने देिख�छ । सो कम 
भएजित ज�गा न.नं.६ बाट यिकन गरी छुट्याउन 
िम�ने �यूनतम एकाइमा नभएको समेत ह�दँा न.नं.६ 
को ज�गा वादीको कायम गन� िम�ने देिखन आएन 
। न.नं.७ को ज�गा वादीको कायम नह�दँा वादीको 
�े�ताभ�दा कम ह�ने देिखन आउछँ । सो न.नं.७ 
को ज�गामा �ितवादीले घर बनाएको देिखएको भ�ने 
न�सा मचु�ुकाबाट पिु�ट भइरहेको देिखदँा न.नं.७ 

को वादीको ज�गा िमची �ितवादीले िखचोला गरकेो 
ठह�याइ� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।१।१९ मा भएको फैसला मनािसब दिेखदँा 
वादी र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर एवम् यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याइ� हेन� िन�सा �दान गदा�  
िलएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
न.नं. ७ को ज�गा वादीको िक.नं.२५१ िभ�को 
देिखएको र सो न.नं.७ को ज�गा िमची �ितवादीले 
िखचोला गरकेो भ�ने स�ु अदालतबाट भइ� आएको 
न�सा मचु�ुकाबाट देिखदँा न.नं. ६ को ज�गा 
िखचोला ठह�याएको हदस�म स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।८।१८ मा 
भएको फैसला केही उ�टी भइ� न.नं. ७ को ज�गा 
�ितवादीले िखचोला गरकेो ठहरी सो न.नं. ७ मा 
परकेो जित घर भ�काई वादीले चलनसमेत पाउने 
ठह�याइ� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।०१।१९ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-०८८५, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. िव�ान के.सी.

�ितवादी िव�ान के.सी.ले आफूले सवारी 
चालक अनमुितप� निलइ� चलाएको मोटरसाइकलले 
राज ु लामाले चलाएको साइकललाई ठ�कर 
िदइ� घाइते भएपिछ उपचारको �ममा घाइते 
राज ु लामाको म�ृय ु भएको कुरा �वीकार गरकेा 
छन् । उ� �वीकारोि�लाइ� जाहेरी दरखा�त र 
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मौकामा बिुझएका मािनसले गरकेो घटना िववरण 
कागजबाट समथ�न भएको दिेख�छ । सवारी 
चालक अनमुितप�िवना �ितवादी िव�ान के.सी.
ले लापरवाहीपूण� त�रकाले बढी गितमा चलाएको 
मोटरसाइकलको ठ�करबाट साइकल या�ी चालक 
राज ुलामा घाइते भइ� उपचारको �ममा सोही चोट 
पीडाको कारण िनजको म�ृय ु भएको भ�ने त�य 
�ितवादीको बयान, जाहेरी दरखा�त, बिुझएका 
मािनसले गरकेो घटना िववरण कागज, घटना�थल 
मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, पो�टमाट�म �रपोट�  
र सडक दघु�टना �ितवेदनसमेतबाट �थािपत भइ� 
िनज �ितवादी िव�ान के.सी.ले आरोिपत कसरु 
गरकेो देिखने ।

�ितवादी िव�ान के.सी.ले आफूसगँ 
मोटरसाइकल चलाउने अनमुित प� निलइ� 
लापरवाहीपूव�क सवारी चलाइ� साइकल या�ी राज ु
लामालाइ� ठ�कर िदइ� घाइते भएपिछ उपचारको 
�ममा घाइते राज ुलामाको म�ृय ुभएको भ�ने त�य 
िनजले मौकामा र अदालतमा गरकेो बयान, जाहेरी 
दरखा�त, बिुझएका मािनसले गरकेो घटना िववरण 
कागज र घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका 
र पो�टमाट�म �रपोट�समेतबाट पिु�ट भइरहेको 
दिेख�छ । �यसरी �ितवादी िव�ान के.सी.ले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु�ट भएको अव�थामा 
िनज �ितवादीलाइ� सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) र 
उपदफा (४) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा सो नगरी 
सोही दफा १६१ को उपदफा (३) र उपदफा 
(४) बमोिजम सजाय ह�ने गरी भएको स�ु फैसला 
सदर ह�ने ठह�याइ� पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।६।२८ मा भएको फैसलामा िनज 
�ितवादीले सवारी चालक अनमुितप� निलइ� 

सवारी चलाइ� दघु�टना गराएको देिखदँा सोही दफा 
१६१ को उपदफा (४) बमोिजम सजाय भएको 
हदस�म उ� फैसला मनािसब नै देिखयो । तर 
िनज �ितवादी िव�ान के.सी.ले सवारी चालक 
अनमुितप� निलइ� सवारी चलाइ� दघु�टना गराएको 
देिखइरहेको अव�थामा िनजले लापरवाहीपूव�क 
चलाएको मा�नपुन� ह�दँा �ितवादीलाइ� ऐ.दफा १६१ 
को उपदफा (३) बमोिजम सजाय भएको हदस�म 
उ� फैसला िमलेको दिेखन नआउने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादी िव�ान के.सी.ले आफूसगँ मोटरसाइकल 
चलाउने अनमुित प� निलइ� सवारी चलाइ� दघु�टना 
गराएको त�य �थािपत भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाइ� सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) बमोिजम 
एक मिहना कैद र दइु�  हजार �पैया ँज�रवानासमेत 
ह�ने तथा िनजले सवारी चालक अनमुितप� �ा� 
गरकेो नदिेखदँा सोही दफा १६१ को उपदफा 
(४) बमोिजम थप दइु�  हजार �पैया ँज�रवानासमेत 
ह�ने गरी भएको स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याइ� 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।६।२८ 
मा भएको फैसलामा िनज �ितवादीलाइ� ऐ.दफा 
१६१ को उपदफा (४) बमोिजम दइु�  हजार �पैया ँ
ज�रवाना भएको हदस�म उ� फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने र ऐ.दफा १६१ को उपदफा 
(३) बमोिजम सजाय भएको हदस�म उ� फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भइ� िनज �ितवादी 
िव�ान के.सी.लाइ� ऐ.दफा १६१ को उपदफा (२) 
बमोिजम दइु�  वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभुम् ।
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२५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-१०९३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मुनाल थापा मगर

�ितवादीले दाजलुाई एक पटक उि�सको 
दाउरोले  टाउकोमा  �हार  गरकेो  भ�ने  त�य 
�वीकार गरी मौकामा बयान गरकेा छन् । मतृकको 
म�ृय ुटाउकोमा लागेको चोटको कारणबाट भएको 
भ�ने लास जाचँ �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
र मतृकको लास जाचँ गन� िवशेष� डा�टरले 
गरकेो बकप�समेतबाट मतृकको म�ृय ु टाउकोमा 
परकेो चोटकै कारणबाट भएको भ�ने देिखएको र 
�ितवादीले  आ�नै  दाजलुाई  मानु�पन�  पूव�  इवीलाग 
वा  मनसाय  नरहेको‚ मासकुा िवषयमा  भएको 
सामा�य  झगडामा  �ितवादीले  होस  नप�ुयाई 
हेलचे�याईकंा साथ एक पटक उि�सको दाउराले 
टाउकोमा  हानेको  चोटको  कारण  आ�नै  दाजकुो 
म�ृयु  ह�न  गएको  देिखदँा भिवत�य �यानको कसरु 
ठहर ह�ने गरी भएको स�ु फैसला सदर ह�ने 
ठह�याइ� पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट िमित 
२०७२।३।२० मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
�ितवादीलाइ� स�ु अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र म�ुा दोहो�याइ� हेन� िन�सा �दान गन� गरी 
यस अदालतबाट िमित २०७२।७।२४ मा भएको 
आदशे तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�भएको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट यी 
�ितवादी मनुाल थापामगरले आ�नै दाज ु �िदप 
थापामगरलाई मानु�पन� पूव�इवीलाग वा मनसाय 
नरहेको‚ मासकुा िवषयमा भएको सामा�य झगडामा 
�ितवादीले होस नप�ुयाई हेलचे�याईकंा साथ एक 

पटक सामा�य उि�सको दाउराले टाउकोमा हानेको 
चोटको कारण आ�नै दाजकुो म�ृय ुह�न गएको देिखन 
आएकोले �ितवादी मनुाल थापामगरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. ले प�रभाषा 
गरकेो भिवत�य �यानको कसरुमा ऐ. महलको ६(४) 
नं. बमोिजम पाचँ सय �पैया ँज�रवाना र दईु वष� 
कैद सजाय ह�ने गरी स�ु पव�त िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।९।२९ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट िमित 
२०७२।३।२० मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WH-०३१९, 
ब�दी��य�ीकरण, रामकुमार शाह िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, धनुषा

िनवेदक िशवदेव शाहलाई उपयु�� 
उि�लिखत ब�िकङ कसरु म�ुाह�मा पनुरावेदन गन� 
�याद ह�दँाह�दँ ैगैरकानूनी �पले प�ाउ गरी थनुामा 
रािखएको भ�ने िनवेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार 
गदा�  यी �रट िनवेदकले उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलाअनसुार आफूलाई लागेको ज�रवाना 
ितन� बझुाउन नसकेको ह�दँा उ� ज�रवानाको 
लगत रहेको िवप�ी धनषुा िज�ला अदालतबाट 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४६ 
को उपदफा (२) को ख�ड (क) मा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कैदमा ब�नको लािग 
कैदी पजु� िदइएको देिख�छ । िनजले उ� ब�िकङ 
कसरु म�ुाह�मा पनुरावेदन गन� �याद रहेको भ�ने 
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आधारमा फैसलाअनसुार लागेको बे�ज ुज�रवाना 
असलुउपर गन� निम�ने भ�न कानूनसङ्गत ह�दँैन । 
यी िनवेदकले उ�च अदालतबाट भएको फैसलामा 
िच� नबझेु सो फैसलाउपर मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १३७ को (४) 
बमोिजम उ� फैसलाअनसुार आफूलाई भएको 
सजायबापत धरौट वा जमानत िदई कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�याबमोिजम सव��च अदालतमा 
पनुरावेदन गनु�पन� ह��छ । सो माग� अव�� भएको 
आधार र कारण िनवेदकले दखेाउन सकेको 
पाइएन । यसरी कानून�ारा तोिकएको 
�ि�याबमोिजम आएमा अदालतले �य�तो सिुवधा 
िदन ु पन� नै ह��छ । सो वैकि�पक उपचारको 
सामा�य कानूनी �यव�था िव�मान ह�दँाह�दँै यस 
अदालतको असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन दायर गन� 
िम�ने देिखदँैन । यी िनवेदक िशवदेव शाहलाई 
उ� फैसलाह�ले लागेको ज�रवाना ितन� बझुाउन 
नसकेको ह�दँा मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ 
को दफा ४६ को उपदफा (२) को ख�ड (क) मा 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम कैदी पजु� 
िदई कैदमा रा�न कारागारमा पठाइएको देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा  िनवेदन मागबमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी िनवेदक िशवदेव शाहलाई थनुाम�ु गन� 
सिकने अव�था दिेखन आएन । ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल चै� २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७३-CR-००५२, 
०१०१, ०१४७, ०२५४, ०६६०, कत��य �यान, 
िवशे�वर चौधरी िव. नेपाल सरकार, रामे�वर 
चौधरी िव. नेपाल सरकार, रिव�� चौधरी िव. नेपाल 
सरकार, िवर�े� चौधरी िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. िवशे�वर चौधरीसमेत 

अदालतसम� िनज �ितवादी िवशे�र�साद 
चौधरीले बयान गदा� आफूसगँ ब�दकु नरहेको भनी 
उ�लेख गर ेतापिन पनुरावेदन प�मा मनसायपूव�कको 
वारदात घटाएको होइन भनी अ��य� �पमा 
ब�दकु फाय�रङ गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । अ�य सहअिभय�ुह� पारसकुमार चौधरी 
तथा कमलनारायण चौधरीले िनज पनुरावेदक 
िवशे�र�साद चौधरीले फाय�रङ गरकेो गोलीले 
मतृकलाई लागेको भनी अदालतसम� बयान 
गरकेो अव�था छ । यस�कार िमिसल संल�न सम� 
त�य �माणबाट �ितवादी िवशे�वर�साद चौधरीले 
िशकार खे�ने �ममा जिमनमा रहेको बदँेललाई 
ब�दकु हा�दा बदँेल रहेको �थानको �खमा बसेका 
मतृकलाई ब�दकुको गोलीले ला�न पगुी िनजको 
म�ृय ुह�न पगेुको देिखने ।

�ितवादी िवशे�र�साद चौधरीले 
बदँेललाई ताकेको ब�दकुको िनसाना िठक ठाउमँा 
नपरी बदँले रहेकै �खमािथ रहेको मतृकलाई ला�न 
गएको अव�था छ । यी बदँेललाई ताकेको िनसाना 
बदँेलमािथ �खमा रहेको मतृकलाई ला�न स�छ 
भ�ने कुराको होस नप�ुयाई वा हेलचे�याई ं गरी यी 
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�ितवादीले ब�दकु फाय�रङ गरकेो दिेखयो । तसथ�, 
��ततु वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. अ�तग�तको नदेिखई सोही महलको ५ 
नं. र ६(२) नं. बमोिजम भिवत�यबाट भएको देिखन 
आउने ।

िवशे�र�साद चौधरीसमेतका �ितवादीह� 
र मतृक �मोदकुमार चौधरीसमेत भई िशकार खे�न 
जङ्गलमा गएको अव�थामा �ितवादीम�येका 
िवशे�वर�साद चौधरीले बदँेललाई फायर गरकेो 
ब�दकुको फाय�रङले मतृकलाई ला�न गई िनजको 
म�ृय ु भएको ��ततु भिवत�यपूण� वारदातमा 
पनुरावेदन अदालतले �ितवादीह� �माल भ�ने 
रिव�� चौधरी अजय माझी, िवर�े� चौधरी र 
रामे�र चौधरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१७(३) नं. आकिष�त गरी जनही ६ मिहना कैद ह�ने 
ठह�याएको देिख�छ । ��ततु वारदात मनसायपूव�क 
नभएको र भिवत�यमा परी मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएको देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई उि�लिखत 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. आकिष�त नह�ने ।

व�ततुः समान अव�था र प�रि�थितका 
�ितवादीह�लाई समान सजाय ह�नपुन� र कानून 
�ितकूल भएको फैसलालाई पनुरावेदन नपरकैे 
आधारमा कायम रहन िदन ुनह�ने ।

मतृकको �यान िलने मनसायिबना 
भिवत�यबाट ��ततु वारदात घटेको देिख�छ । 
यस अव�थामा �यानस�ब�धीको १७(३) नं. मा 
भएको कानूनी �यव�था ��ततु म�ुामा आकिष�त 
ह�दँैन । तसथ�, उि�लिखत अ.बं. २०५ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार पनुरावेदन गन� 
र नगन� सबै �ितवादीह�का हकमा उि�लिखत 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालतको फैसला 

िमलेको नदेिखने ।
�ितवादीले बदँेललाई फाय�रङ्ग गरकेो 

गोली मतृकलाई लागी िनजको म�ृय ु भएपिछ यी 
�ितवादीसमेतले लासलाई जङ्गलनिजकको 
ओडारमा लगी छोपछाप गरी राखी घरतफ�  गएको 
र कहीकँतै जाहेर नगरी घटनालाई गपुचपु राखेको 
देिख�छ । तसथ�, यी �ितवादी िवशे�वर�साद 
चौधरीलाई �यानस�ब�धीको ४ नं. उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम थप सजायसमेत ह�नपुन� 
देिखन आउने ।

�ितवादी िवर�े� चौधरी वारदात ह�दँा 
वारदात�थलमा मौजदु रहेको त�य खलुाई 
अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी�य 
रिव�� चौधरी र रामे�वर चौधरी अनसु�धानको 
�ममा फरार रहेको र अदालतमा गरकेो बयानमा 
घटना�थलमा मौजदु नभई सो समयमा अ�य� 
रहेको िजिकर िलए पिन सो कुरालाई पिु� गन� 
व�तगुत �माण पेस गन� सकेको देिखदँैन । 
सह�ितवादीह�को अनसु�धान र अदालतमा गरकेो 
बयान र जाहेरवाला नागे�वर�साद चौधरीले गरकेो 
बकप�बाट िनजह�समेत वारदातको समयमा 
घटना�थलमा मौजदु रहेको दिेख�छ । तसथ�, 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको ४ नं. 
आकिष�त गरी सजाय गन� गरकेो हदस�म पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब देिखने ।

अ�य �ितवादीह� मनोज चौधरी, 
मणी मगर, कमलनारायण चौधरी, िवशाल भ�ने 
अजयकुमार चौधरी र पारसकुमार चौधरीको हकमा 
��ततु वारदातमा िनजह�को भूिमका मतृक 
लासलाई कानूनबमोिजम लास जाचँ गरी पजु� 
निलई �यसै लास गाड्ने फा�ने काय�मा संल�न 
रहेकोस�म देिखएकोले �यानस�ब�धीको ४ नं. 
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बमोिजम दश �पैया ँ ज�रवाना गन� र नाबालक 
िवशाल भ�ने अजयकुमार चौधरी र पारसकुमार 
चौधरीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) आकिष�त गरी सो ज�रवानाको आधा 
मा� ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलामा कुनै प�रवत�न गनु�पन� अव�था 
नदेिखने ।

तसथ�, पनुरावेदक अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७३।१।२९ मा भएको फैसला केही उ�टी 
भई �ितवादीम�येका िवशे�वर�साद चौधरीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ५ नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही महलको ६(२) नं. बमोिजम २(दईु) 
वष� कैद र �.५००।– (पाचँ सय) ज�रवाना र सोही 
महलको ४ नं. बमोिजम थप ६ मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� �माल भ�ने रिव�� 
चौधरी, अजय माझी, िवर�े� चौधरी र रामे�वर 
चौधरीलाई �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. 
बमोिजम ६(छ) मिहना कैद ह�ने ठहर गरकेो हदस�म 
उ�टी भई सोबमोिजमको कसरु ठहर ह�न स�ैन । 
िनजह� चार जनालाई �यानस�ब�धीको ४ नं. 
बमोिजम जनही ६(छ) मिहना कैद ह�ने ठहर गरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
सदर ह��छ । �ितवादीह� मनोज चौधरी, मणी मगर, 
कमलनारायण चौधरी, िवशाल भ�ने अजयकुमार 
चौधरी र पारसकुमार चौधरीको हकमा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको तथा मािथ लेिखएको 
हदस�म बाहेक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काित�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी
 पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CI-०७२४, अंश
चलन, तारादेवी ख�ी िव. क�पना ख�ी

िववािदत िक.नं.६१२ को ज�गा २०५७ 
सालमा हा.ब.को िलखतबाट �ितवादी तारादेवी 
ख�ीको नाउमँा आएपिछ सो ज�गामा घर िनमा�ण भएको 
देिख�छ । सो घर िनमा�ण ह�दँा यी वादी �ितवादीह� 
सगोलमा नै रहेको अव�था छ । वादी �ितवादी 
सगोलमा नै रहेको अव�थामा िनमा�ण भएको 
घर अ�यथा �मािणत नभएस�म सगोलको सबै 
अिंशयारको अशं ला�ने घर हो भनी मा�नपुन� ।

पनुरावेिदका �ितवादी तारादेवी ख�ीले 
ज�गा बकसप�बाट पाएको र घर िनमा�णको �ोत 
होटेल �यवसाय र कृिष िवकास ब�कको िनजी ऋण 
भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । ��ततु म�ुाका 
वादीह� यी पनुरावेिदका �ितवादीका सौता 
अथा�त् वादी क�पना ख�ीबाट जि�मएका नाबालक 
छोरीह�समेत रहेको देिख�छ । छोरा छोरीको 
लािग बाब ु आमाले जनुसकैु मा�यमबाट �ा� 
गरकेो स�पि� पैतकृ स�पि� ह�ने भ�ने िस�ा�त 
यस अदालतबाट (ने.का.प.२०६४, अङ्क २, 
िनण�य नं.७८१४, सािब�ीसमेत िव�� पाव�ती 
थापासमेत, म�ुा अशं चलन) म�ुामा कायम भएको 
ह�नाले नाबालक वादीह�का लािग उि�लिखत 
िस�ा�तका आधारमा समेत िववािदत घर ज�गा 
पैतकृ स�पि�का �पमा कायम भई िनजह�ले अंश 
पाउने ।

पनुरावेिदका �ितवादी तारादेवीले 
हालैदेिखको बकसप�को मा�यमबाट ज�गाको 
�वािम�व �ा� गरकेो देिखए पिन ज�गा दाता शेरबहादरु 
तामाङ यी �ितवादी तारादेवीको निजकका नातेदार 



31

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - २

रहेको दिेखदँैन । ज�गा दाता शेरबहादरु तामाङलाई 
िमत दाजकुो नाता उ�लेख गरी िनजलाई होटेलमा 
खान ब�न िदने र अ�य काममा सहयोग गरी 
�रझाएकोले ज�गा बकस पाएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । बकस िदने र बकस पाउने �यि�का िबच 
सारभूत नाता स�ब�ध र आपसी �यवहार दिेखदँैन 
भने केवल िलखतमा बकसप� उ�लेख गरकैे 
कारण अशंज�तो नैसिग�क अिधकारबाट अ�य 
अंिशयारलाई वि�चत ग�रन ुसव�था अ�याय ह�ने । 

िववादमा आएको िक.नं.६१२ मा रहेको 
घरबाहेक यी वादी �ितवादीका नाउमँा अ�य घर 
बसोबास रहेको भ�ने तायदाती फाटँवारीबाट 
ख�ुन आएको देिखदँैन । सगोलको अव�थामा 
िनमा�ण भएको िववादमा आएको घरबाहेक अ�य 
घर बसोबाससमेत नभएको ि�थितमा वादीह�ले 
सो िक.नं.६१२ को घरज�गामा अंश नला�ने 
भ�न ु �यायको रोहमा िम�ने दिेखदँैन । तसथ�, 
िज�ला रामेछाप कठजोर गा.िव.स. वडा नं.१क 
िक.नं.६१२ को घरज�गा ब�डा नला�ने भ�ने 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।९ 
को फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई िक.नं.६१२ 
को घर ज�गासमेतबाट वादीह�ले ८ भागको ३ भाग 
अंश पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

अतः पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६७।१२।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल चै� २६ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६९-CI-०२५२, 

माना चामल, नरुबहादरु ख�ी िव. क�पना 

ख�ी भएको म�ुामा पिन यसै �कृितको 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-०७६४, कत��य 
�यान, �काश र�तेल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी �काश र�तेलले मौकामा 
गरकेो सािबती बयान र उ� बयानलाई पिु� गन� 
घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ �कृित एवं बिुझएका 
�यि�समेतको अदालतसम�को बकप�समेतका 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट (Circumstance 
Evidences) यी �ितवादीसमेतले �हार गरकेो 
बासँको लाठाको चोटका कारण मतृकको म�ृय ु
भएको कुरा िनिव�वाद पिु� भइरहेको दिेखदँा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर एवं िनजतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी �काश र�तेल (साक�) लाइ मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद गन� र तेजमणी काक�, िजवेश काक�, रिवन 
वैज ु प�रयार र स�तोष राउतलाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं. बमोिजम जनही ५ वष� कैद 
सजाय ह�ने र �यानस�ब�धी महलको १५ नं. को 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने गरी भएको स�ु फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।०६।०२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।

�ितवादी �काश र�तेलसमेतका 
िनजका सा�ीह� खाली धान खेतमा र�सी खाई 
रमाइलो ग�ररहेको अव�थामा घाइते ह�र बजगाई 
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घटना�थलमा आएका िनजसगँ �ितवादीले र�सी 
िकनी मा�दा र�सी िकिनिदएको देिख�छ । �काश 
र�तेलले कौडा खेलाएर िनकै पैसा कमाउनभुयो 
५००/१००० हामीलाई पिन िदनहुोस् न भ�दा 
घाइते ह�र बजगाईले अपश�द �योग गरकेा 
कारण भनाभन घचेटा घचेट र कुटिपट ह�दँा 
छु�याउन आएका आशतुोष राईलाई �ितवादी 
�काश र�तेलले धा�रलो जोिखमी हितयारले नभई 
बासँको लाठीले �हार गदा�  टाउकोमा ला�न गई 
िनजको म�ृय ु भएको देिख�छ । यी �ितवादीको 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी केही 
दिेखदँैन । र�सी सेवन गरी रमाइलो ग�ररहेको 
अव�थामा ए�कासी भएको िववादका कारण 
घटना घटन गएको प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गदा� िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद गदा� चक� पन� जाने 
दखेी िनजलाई कैद १०(दश) वष� गदा� ऐनको 
मकसद पूरा ह�ने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम कैद वष� १०(दश) ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ�
क��यटुर : सजंय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल आषाढ १८ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं३

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-RC-००२८, कत��य 
�यान (साधक), नेपाल सरकर िव. स�ाम ह�सेन 
नाउ

घा जाचँ केस फाराम, लास परी�ण 
�ितवेदन, अ�य �ितवादीह� तथा मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�को बयान, �वयं �ितवादीको 

�वीकारोि� बयानसमेतका सबतु �माणबाट यी 
�ितवादी स�ाम ह�सेन नाउले आरोिपत कसरु 
गरकेो पिु� भइरहेको देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी स�ुले गरकेो 
फैसलालाई साधकको रोहबाट सदर गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७४।१०।२१ मा भएको साधक फैसला िमलेकै 
देिखदँा अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः उि�लिखत िव�लेषणको आधारमा 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसलालाई साधकको 
रोहबाट सदर ठह�याएको उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट िमित २०७४।१०।२१ मा 
भएको साधक फैसलाउपर यस अदालतमा दायर 
ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गगनदेव महतो
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल भा� १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७७-WH-०२२४, 
ब�दी��य�ीकरण, ह�रबहादुर च�द िव. महानगरीय 
�हरी वृ� िसंहदरबार, काठमाड�समेत

�रट िनवेदनमा िनवेदकलाई फरक 
राजनीितक िवचार र आ�थाका कारण मा� केवल 
एउटा कुनै कसरुको नामस�म उ�लेख गरी कागजी 
औपचा�रकतास�म पूरा भएको दखेाई ज�री प�ाउ 
पजु�मा र �याद थप अनमुित माग गदा�  तथा िज�ला 
�शासन काया�लयबाट िनवेदकलाई िहरासतमा 
रा�ने �याद थप अनमुित िददँासमेत िनवेदकलाई 
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थुनामा नै राखी अनसु�धान गनु�पन� व�तिुन� 
आधार र कारणसमेत उ�लेख गरकेो नदेिखदँा 
��यथ�ह�ले �व�ृ धारणा राखी िनवेदकलाई 
कानूनिवपरीत थुनामा राखेको देिखएको ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदक ह�रबहादरु च�दलाई 
�व�ृ भावनाले बदिनयत राखी कानूनको उिचत 
�ि�या पूरा नगरी गैरकानूनी थुनामा राखेको 
दिेखदँा नेपालको संिवधानको धारा १३३(१) र 
(२) तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७ बमोिजम ��यथ�ह�को नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७७ साल फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�वर�साद 
खितवडा, ०७७-WH-०२२६, ब�दी��य�ीकरण, 
मानकुमार राईको हकमा राजे���साद कोइराला 
िव. िज�ला �हरी काया�लय, सला�हीसमेत

�रट िनवेदनमा िनवेदकलाई फरक 
राजनीितक िवचार र आ�थाका कारण मा� 
केवल एउटा कुनै कसरुको नामस�म उ�लेख गरी 
कागजी औपचा�रकतास�म पूरा भएको दखेाई 
ज�री प�ाउपजु�मा र �याद थप अनमुित माग 
गदा� तथा िज�ला �शासन काया�लय, सला�हीबाट 
िनवेदकलाई िहरासतमा रा�ने �याद थप अनमुित 
िददँासमेत अनसु�धान गदा� िनवेदकलाई थनुामा नै 
रा�नपुन� व�तिुन� आधार र कारणसमेत उ�लेख 
गरकेो नदेिखदँा ��यथ�ह�ले िनवेदकउपर �व�ृ 
धारणा राखी िनवेदकलाई कानूनिवपरीत थनुामा 
राखेको दिेखएको ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदक मानकुमार राईलाई 
��यथ�ह��ारा �व�ृ भावना र बदिनयत राखी 
कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी प�ाउ गरी 
गैरकानूनी थुनामा राखेको देिखदँा नेपालको 
संिवधानको धारा १३३(१) र (२) तथा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ 
बमोिजम ��यथ�ह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०६९०, 
उ��ेषण, �ा.गीता पा�डे िव. �म अदालतसमेत

�तपुा �वा��य सेवा सहकारी सं�था 
िलिमटेडअ�तग�त नेपाल �वा��य िव�ान 
अ�ययन सं�थानको सेवाबाट िवप�ी िव�णकुुमार 
अिधकारीलाई हटाउने गरी भएको िनण�यउपर 
िनज िव�णकुुमार अिधकारीको उजरुी िलई िनण�य 
गन� अिधकार�े� �म काया�लय, बागमती अ�चल, 
टेकु काठमाड�लाई छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा 
पनुरावेदन स�ुने अिधकार�ा�त �म अदालत 
अनामनगर, काठमाड�ले नै िनण�य गन� स�ने िवषय 
भएको ह�दँा सो स�ब�धमा ��ततु �रट िनवेदनको 
रोहबाट बोिलरहन ुनपन� । 

उ��ेषण मातहत अदालत र िनकायका 
गैरकानूनी काम कारबाहीलाई िनय��ण गन� सश� 
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मा�यम हो । यसको म�ुय उ�े�य कुनै पिन िनकायलाई 
आ�नो अिधकार�े�बािहर गई गैरकानूनी िनण�य 
गन�बाट रो�न ु हो । यसिभ� आफूलाई �ा�त 
अिधकार�े�को �योग गन� इ�कार गरी िनण�य गरकेो 
काय�लाई बदर गनु�  पिन पद�छ । सबै मातहत अदालत 
र िनकायले असीिमत �े�ािधकार �ा� गरकेा 
ह�दँैनन् । �यसैले यिद ितनका �े�ािधकार र 
अिधकारह� असीिमत ह�दँैनन् भने ितनीह� 
कानूनी सीमािभ� रहनपुछ�  र कानूनले �दान 
गरकेो अिधकारको �योग पिन गनु�पद�छ । मातहत 
अदालत, सरकारी एवं साव�जिनक अिधकारी र 
िनकायका िववािदत िनण�य तथा आदेशह�मा 
अिधकार�े�ा�मक �िुट रहेको अव�था दिेखएमा 
उ� िनण�य एव ं आदशेह�लाई उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गन� सव��च अदालतबाट 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त उ��ेषणको 
आदशे जारी ग�र�छ । अब �म काया�लय, बागमती 
अ�चल, टेकु काठमाड�को िनण�यउपर पनुरावेदन 
स�ुने अिधकार�े� �म अदालत अनामनगर, 
काठमाड�लाई छ, छैन ? भ�ने स�ब�धमा हेनु�पन� 
दिेखयो । �म ऐन, २०४८ को दफा ६० मा 
“यस प�र�छेदअ�तग�त िदएको कुनै सजाय वा 
आदशेउपर िच� नब�ुने प�ले �य�तो सजाय वा 
आदशेको सूचना पाएको िमितले प�ितस िदनिभ� 
दहेायबमोिजम पनुरावेदन गन� स�ने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । उ� दफा ६० को दहेाय (ग) 
मा “�यव�थापक वा अ�य अिधकारी वा काया�लयले 
गरकेो सजाय र आदेशउपर स�बि�धत �म 
अदालतमा” पनुरावेदन गन� स�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । �म ऐन, २०४८ को दफा 
६० को  कानूनी �यव�थानसुार �म काया�लयबाट 
भएको िनण�यउपर पनुरावेदन स�ुने अिधकार �म 

अदालत काठमाड�लाई रहेको दिेख�छ । 
अिधकार�े�ा�मक �िुट आफँैमा ग�भीर 

िवषय हो । मातहत अदालत र िनकायको काम 
कारबाही तथा िनण�यमा अिधकार�े�ा�मक �िुट 
भ�नाले �े�ािधकारको अभाव वा �े�ािधकार 
भए पिन सोभ�दा बढी �े�ािधकार �हण गरकेो 
या आ�नो �े�ािधकार ह�दँाह�दँै पिन इ�कार 
गरकेो ि�थित सबै पन� आउदँछ । अिधकार�े�को 
बारमेा म�ुा हेन� स�बि�धत िनकायले आफँैले 
जानकारीसमेत िलनपुद�छ । 

िनवेदकले �म काया�लयको िनण�यउपर 
�म अदालतमा दता� गरकेो पनुरावेदन प�मा �म 
ऐन, २०४८ को दफा ७(६) उ�लेख गरकेो कारणले 
मा� कानूनले �प�ट अिधकार�े� �दान गरकेो 
िवषयमा अस�ब� कानूनी �यव�थाबमोिजम दता�  
ह�न आएको पनुरावेदन भनी पनुरावेदनको िवषय 
नै हेन� इ�कार गन� िम�दैन । यस�कार कानूनले 
नै आफूलाई तोिकिदएको �े�ािधकारलाई इ�कार 
गरी पनुरावेदन खारजे गन� ठह�याई �म अदालत 
अनामनगर, काठमाड�बाट िमित २०७०।१०।९ 
मा भएको फैसला कानून र यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको 
देिखदँा ��ततु िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था देिखन आउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट िनवेदन मागबमोिजम �म 
काया�लय, बागमती अ�चल, टेकु, काठमाड�बाट 
िमित २०७०।१।१९ मा भएको िनण�य र उ� 
िनण�यउपर �म अदालत अनामनगर, काठमाड�मा 
पनुरावेदन गरकेोमा �म अदालतबाट पनुरावेदन 
खारजे ह�ने ठहर गरी िमित २०७०।१०।९ मा 
भएको फैसलामा अिधकार �े�ा�मक �िुट रहेको 
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दिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गोपी िव�वकमा�
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल भा� ३१ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०७४२, मोही 
नामसारी, टंकबहादुर अिधकारी िव. खुसरामी 
चौधरीसमेत

घरबासको ज�गामा मोही कायम गन� िम�दैन 
भ�ने स�ब�धमा ��ततु म�ुासगँ समान त�य भएको 
म.ुस.गन� भोजलाल �े� िव�� िचन ु थापासमेत 
भएको ०७०-CI-०२२९ को मोही नामसारी 
म�ुामा “पनुरावेदक वादीले मोही नामसारी ग�रपाउ ँ
भनी ज�गाधनीको बसोबास भएको घरज�गामा 
वादीलाई मोही कायम गन� गरी मोही नामसारी ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु भूिमसधुार काया�लयको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।०९।१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ� " भनी यस 
अदालतबाट िमित २०७४।११।०८ मा िस�ा�त 
�थािपत भएको देिखएकोले समेत िववादको ज�गामा 
घरबास भए नभएतफ�  यिकन नगरी मोही नामसारी 
गन� गरी भूिमसधुार अिधकारीबाट भएको िनण�य 
र सो िनण�यलाई सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको िमित २०७२।१२।१७ को 
फैसला िमलेको भ�ने नदेिखने । 

यस�कार भूिमसधुार काया�लय, दाङको 
भूिमसधुार अिधकारीबाट भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ (संशोधनसिहत) को दफा २६(१) 
बमोिजम उ� िक.नं. ३९४ को ज�गाको मोही, �व.

िव�तीराम था� नामदता�को मोिहयानी हक िनजका 
छोरा िबग ु चौधरीका नाममा मोही नामसारी ह�ने 
ठहर गरी भूिमसधुार अिधकारीबाट भएको िमित 
२०७१।९।६ को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको 
िमित २०७२।१२।१७ को फैसलामा ब�ुनपुन� 
�माण बझुी इ�साफ गरकेो भ�ने नदेिखएकोले उ� 
िनण�य र फैसला सदर कायम रहन स�ने नदेिखने ।

तसथ�ः भूिमसधुार अिधकारीले उ� 
िक.नं. ३९४ को ज�गाको मोही �व.िव�तीराम 
था� नामदता�को मोिहयानी हक िनजका छोरा िबग ु
चौधरीका नाममा मोही नामसारी ह�ने ठहर गरकेो 
िमित २०७१।९।६ को िनण�य र सो िनण�य सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
भएको िमित २०७२।१२।१७ को फैसलामा उ� 
ज�गामा उ�लेख ग�रएबमोिजम घरबास छ या छैन 
भ�नेसमेतका िवषयह�मा िववेचना नगरी भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेको दिेखएकोले बदर ह�ने ठहछ�  । 
अब, मोही नामसारीको स�ब�धमा घर भए नभएको 
समेतका जे जो ब�ुनपुन� बझुी त�काल �चिलत 
कानूनबमोिजम स�पूण� त�य, �माण र कानूनको 
िववेचना गरी अिवल�ब िनण�य गरी म�ुाको िकनारा 
गनु�  भनी �याय �शासन ऐन, २०७३ दफा १४ को 
उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोिजम उपि�थत प� 
तथा िवप�ह�लाई भूिमसधुार काया�लय, दाङमा 
उपि�थत ह�न जान ुभनी ता�रख तोक� स�ु िमिसल 
स�बि�धत भूिमसधुार काया�लयमा पठाइिदनेसमेत 
ठहन� ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७७ साल फा�गणु १३ गते रोज ५ शभुम् ।
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यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७३-CI-०७४३, मोही नामसारी, 

पोमनारायण आचाय� िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७४४, मोही नामसारी, 

तेजबहादरु अिधकारी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७४५, मोही नामसारी, 

िनम�साद आचाय� िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७४६, मोही नामसारी, 

िखमबहादरु चौधरी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७४७, मोही नामसारी, 

पोवीकुमारी बढुाथोक� �े�ी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७४८, मोही नामसारी, 

दगुा�बहादरु अिधकारी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७४९, मोही नामसारी, 

स�ुदर�साद चौधरी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७५०, मोही नामसारी, 

फुलपाती चौधरी िव. खसुरामी चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७५१, मोही नामसारी, 

भपेु��बहादरु बढुाथोक� �े�ी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७५२, मोही नामसारी, 

धनबहादरु ख�ी िव. खसुरामी चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७५३, मोही नामसारी, 

कमला पो�ेल िव. खसुरामी चौधरीसमेत

 § ०७३-CI-०७५४, मोही नामसारी, 
िजवनारायण आचाय� िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७५५, मोही नामसारी, 

�ेमनारायण आचाय� िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत
 § ०७३-CI-०७५६, मोही नामसारी, 

िव�णबुहादरु अिधकारी िव. खसुरामी 
चौधरीसमेत

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१६८०, लागु 
औषध (अिफम), दानबहादुर बुढा िव. नेपाल 
सरकार

��ततु म�ुामा बरामदी मचु�ुकामा यी 
पनुरावेदक �ितवादीसमेत रोहबरमा रहेको, 
ह�रबहादरु िसंजालीसमेत सा�ीमा रहेको र 
अमरबहादरु भ�डारीसमेतले घटना िववरण 
कागजसमेत ग�रिदएको अव�थामा उ� बरामदी 
मचु�ुकालाई ��य� �माणको �पमा िलनपुन� 
देिखन आयो । यस अव�थामा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो 
सािबती बयानलाई बरामदी मचु�ुका, अमरबहादरु 
भ�डारीसमेतले ग�रिदएको घटना िववरण कागज, 
�ितवेदक सिुनलकुमार शाहले स�ु अदालतमा 
ग�रिदएको बकप�समेतले समथ�न गरकेो देिखने । 

��ततु म�ुाको स�दभ�मा, यी पनुरावेदकले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई बरामदी मचु�ुका, घटना िववरण कागज, 



37

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, मङ्िसर - २

�ितवेदक सिुनलकुमार शाहको बकप�समेतका 
�माणले समिथ�त ग�ररहेको अव�थामा यी 
पनुरावेदकले अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानलाई 
मा� आधार मानी पनुरावेदक �ितवादी िनद�ष 
रहेको भनी मा�न निम�ने ।

पनुरावेदक �ितवादीले िनजलाई 
�हरीले िहरासतमा राखी िनजको इ�छा िव�� 
सािबती बयान गराइएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
िलएकोतफ�  िवचार गदा�, ियनै पनुरावेदक �ितवादीले 
स�ु अदालतसम� गरकेो बयानमा आ�नो 
मोटरसाइकल हराएकोले नेपालग�ज खो�न आउने 
�ममा २ जना केटाले मेरो मोटरसाइकल चढेको 
दखेी टेकबहादरु हमाललाई बोलाए,ँ �यसपिछ 
�हरीमा �रपोट�  गन� गएका बखत मसमेतलाई 
�हरीले िभ� हालेका ह�न् भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । तर आ�नो मोटरसाइकल हराएको भनी 
िनजले �हरीमा िलिखत जानकारी गराएको भनी 
भ�न सकेको पाइदँैन । �य�तो िलिखत जानकारी 
कहीकँतै िदइएको िमिसलबाट देिखदँैन । �हरीमा 
भएको बयान बरामदी मचु�ुका र सह�ितवादीको 
बयानसमेतबाट समिथ�त भएको देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीले िनजको अनसु�धान 
अिधकृतसम�को सािबती बयान िनजको इ�छा 
िव�� िलइएको भ�ने िजिकर िलए तापिन सो 
त�य पिु� गन� कुनै �वत�� �माण पेस गन� सकेको 
दिेखएन । उि�लिखत अव�थामा �हरीसम�को 
बयान आ�नो �वे�छािवपरीत भएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखएन । िनज 
�ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाण धेर ै रहेको छ । जनु तौरत�रकाबाट 
िनजह�ले लाग ुऔषध (अिफम) को कारोबार गन� 
काय� गरकेा छन् सोसमेतको आधारबाट िनजको 

कसरुको मा�ा आकँलन गनु�पन� ह��छ । सङ्गिठत 
�पमा आपरािधक काय� गन� उ�े�यबाट िनज 
�ितवादी प�रचािलत भएको देिख�छ । उि�लिखत 
त�यह�को प�ृभूिममा यी �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहराएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला मनािसब देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी दानबहादरु 
बढुाले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
�थािपत ह�न गएकोले िनजले गरकेो कसरुको 
मा�ाअनसुार िनजलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम २० 
वष� कैद र १० लाख �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठहन� 
गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०७१/१२/१० को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७२/०६/१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृित थापा
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७५ साल �ावण २० गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१९०६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. लेखनाथ खनालसमेत

घटना िववरण कागज गन� कृितमान तामाङ, 
क�पना खनाल, पोषराज ि�तालले समेत मौकामा 
कागज गदा� �भाले कुन िवष सेवन ग�रन् थाहा भएन 
आफँैले िवष सेवन गर ेज�तो ला�छ । कत��यमा पारी 
िवष खवुाएकोमा मलाई कसैउपर शंका ला�दैन भ�ने 
बेहोरा लेखाई िदएको पाइ�छ । �यसै गरी िनजह�ले 
अदालतमा मतृकले आफँैले िवष खाई मरके� ह�न् 
�ितवादीले िवष खवुाई मारकेा होइनन् भनी बकप� 
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गरकेो पाइ�छ । �ितवादीका सा�ी भवानी शंकर, 
पूण�कुमार खड्काले पिन अदालतमा बकप� गदा� 
�ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेा होइनन्, मतृकले 
आफँै िवष सेवन गरी मरके� ह�न् भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ । जाहेरी िदने गोमादवेी आचाय�ले 
अदालतमा आई बकप� गदा�  �ितवादीह�ले िवष 
खवुाएर मारकेोमा शकंा ला�छ भनी बकप� गरके� 
िछन् । शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ भ�ने 
फौजदारी कानूनको सव�मा�य िस�ा�त रहेको छ । 
फौजदारी �यायका मा�य िस�ा�तअन�ुप �माणले 
पिु� नभएस�म केवल शकंाका भरमा दोषी ठहर गन� 
निम�ने । 

��ततु म�ुामा मतृकको �ीमान् 
अि�बका खनालउपर नै दाबी प�ुन नसक� िनजले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरी यस 
अदालतबाट ०७२-CR-११३२ को म�ुामा िमित 
२०७४।०२।२५ मा फैसला भएकोसमेत देिखयो । 
��ततु म�ुामा मतृक �भाले पिहले भेट्ने क�पनालाई 
मसुा मान� दबाई खाए ँ परबाट �याएको ह� ँ भनेक� 
तर िनजले मलाई यसले िवष खवुायो नभनेक�, 
मतृकले िवष सेवन गरकेो जानकारी ह�नासाथ 
�ाथिमक घरले ु उपचारको �पमा �ितवादीह�ले 
�भा खनाललाई अिमलो पानी खान िदएको, 
पिछ उपचारको लािग �वा��य चौक�मा काम गन� 
पोषराज ि�ताललाई फोन गरकेो, गाडी खोजी 
जित स�दो चाडँो अ�पताल लगेकोसमेत देिख�छ 
। तसथ�, ��ततु म�ुामा �ितवादीह� लेखनाथ 
खनाल र िनम�ला खनाल आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेका, च�मिदद सा�ीको अभाव रहेको, 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा “No signs 
of external injuries seen on the body” 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएकोसमेतका अव�थाको 

िव�मानता रहेकोमा �ितवादी िनम�ला खनाल, 
लेखनाथ खनालले मतृकलाई िवष खवुाउने, 
खवुाउन लगाउने ज�तो काय� गरकेो भ�ने त�य 
�थािपत ह�न आएको देिखएन । तसथ�, पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट यी �ितवादीह� िनम�ला खनाल 
र लेखनाथ खनाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको फैसलालाई सो हदस�म अ�यथा 
भ�न िम�ने नदिेखने । 

अत: िववेिचत त�य, आधार, 
कारणसमेतका प�ृभूिममा पाचँथर िज�ला 
अदालतले �ितवादीह� दगुा�  भ�ने िनम�ला खनाल 
र लेखनाथ खनाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी गरकेो फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट िमित २०७२।०४।२६ मा 
भएको फैसला िनजह�को हकमा िमलेकै दिेखदँा 
सो हदस�म सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृित थापा
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१५५९, 
१६८७, कत��य �यान, ितलबहादुर र�ेमी िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. अि�बसरा र�ेमी

�ितवादी ितलबहादरु र�ेमीको सािबती 
बयान घटना�थल / लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
बरामदी / खानतलासी मचु�ुका, सोमबहादरु र�मी, 
यमबहादरु र�ेमी, ह�रलाल र�ेमीले ग�रिदएको 
व�तिु�थित मचु�ुका, ह�रलाल र�ेमीसमेतले 
आफूले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको 
कागजलाई सनाखत गद� स�ु अदालतमा 
ग�रिदएको बकप�, �ितवेदकह� �काश िसंखडा, 
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�हरी हवलदार स�तोष र�ेमीले स�ु अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�, सह�ितवादी अि�बसरा र�ेमीले 
अनसु�धान अिधकारी र स�ु अदालतसम� 
समेत ग�रिदएको बयान बेहोरासमेतका िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट समिथ�त ह�न आएको 
दिेखयो । यसरी ��ततु म�ुामा मतृ नवजात िशशकुो 
म�ृय ु पनुरावेदक �ितवादी ितलबहादरु र�ेमीको 
कत��यबाट भएको भ�ने त�य शंकारिहत तवरबाट 
�थािपत ह�न आउने । 

�ितवादी अि�बसरा र�ेमीले अनसु�धान 
अिधकृत र अदालतमा समेत गरकेो इ�कारी बयान 
िनजका ससरुा सह�ितवादी ितलबहादरु र�ेमीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट समेत 
समिथ�त ह�ने देिखन आउछँ । �ितवादी अि�बसरा 
र�ेमीले िशश ुज�म िददँा बेहोस भएको भनी बयान 
गरके� िछन् । िनज अि�बसरा �सव पीडाबाट 
छट्पटाइरहेक� भ�ने त�यमा िववाद छैन । नवजात 
िशशकुो लास �ितवादी ितलबहादरु र�ेमीले गाडेको 
ठाउबँाट बरामद भएको छ । िशशलुाई मान�, लास 
गाड्ने काय�मा िनज �ितवादी अि�बसरा र�ेमीको 
संल�नता रहेको ��ततु म�ुाको त�य, घटना 
प�रि�थितबाट नदेिखने ।

अनमुान र शंकाको भरमा कत��य �यान 
ज�तो कसरु अपराधमा कसैलाई दोषी ठहराउन 
िम�दैन । अनसु�धान तहिककातबाट यही �यि� 
अपराधी हो भनी पिहचान भई िनज िव�� 
सङ्किलत सबदु �माणह�लाई अदालतसम� 
��ततु गरी अदालतबाट �य�ता �माणह� 
परी�ण भएप�चात् शंकारिहत तवरले कसरु पिु� 
ह�ने अव�थामा मा� �य�तो �यि�लाई कसरुदार 
घोिषत गरी सजाय गन� िम�ने” भ�ने �याियक 
िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । यसरी 

ब�चा ज�मने �ममा �ितवादी अि�बसरा बेहोस 
भई अचेत रहेक� भ�ने िमिसल संल�न कागजबाट 
देिखन आउछँ । यस अव�थामा ब�चा जि�मएपिछ 
�यसलाई मान� तथा खाडलमा पनु� काय�मा �ितवादी 
अि�बसराको समेत भूिमका रहेको अथवा िनजको 
स�लाह सहमित र सहयोग तथा योजनामा नवजात 
िशशलुाई कत��य गरी मा�रएको भ�ने वादी दाबीलाई 
शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�ने गरी वादी प�ले 
�माण पेस गन� सकेको देिखएन । तसथ�, �ितवादी 
अि�बसरा र�ेमीलाई कसरुदार ठहराई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गरी १० वष� कैद 
गन� गरी राय �य� भई स�ु अदालतको फैसला 
�ितवादी अि�बसरा र�ेमीको हकमा निमलेको भनी 
�ितवादी अि�बसरा र�ेमीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखन आयो । �ितवादी 
अि�बसरा र�ेमीलाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

सािबक मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. को कानूनी �ावधानअन�ुप 
सजाय घटाउन पाउने �यायाधीशको �विववेक�य 
अिधकार रहेको देिखन आयो भने सो कुरा प�ले 
अिधकारको �पमा दाबी गन� पाउन स�ने भ�ने 
देिखन आएन । यसथ�, मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १८८ नं. बमोिजम ५ 
वष� मा�ै कैद कायम ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । छोरा िवदशे गएको अव�थामा आ�नो 
घरमा रहेक� बहुारीलाई करणी गरी गभ� रहेको त�य 
छ । िनज �ितवादीले िजउदँै ज�मेको िशशलुाई 
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खा�डोमा गाडेको भ�ने बयान गरकेा छन् । िनजले 
गरकेो कसरु तथा ��ततु वारदात घटनालाई �ि�टगत 
गदा� १० वष�भ�दा कम सजाय ह�नपुन� भ�ने िनज 
�ितवादी ितलबहादरु र�ेमीको मागसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ�, �ितवादीम�येका ितलबहादरु 
र�ेमीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय गरी 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद गन� राय �य� भई स�ु 
अदालतबाट भएको फैसला सो हदस�म सदर गरी 
�ितवादीम�येक� अि�बसरा र�ेमीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
दिेखन आएन, उ� फैसला िमलेकै देिखने ।

अत: िववेिचत त�य, आधार, 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� ितलबहादरु  र�ेमी 
र अि�बसरा र�ेमीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. तथा 
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहरकेाले 
िनज �ितवादीह� ितलबहादरु र�ेमी र अि�बसरा 
र�ेमीलाई ऐ. ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम िनज �ितवादीह�लाई जनही 
तजिबजी सजाय कैद वष� १०(दश) ह�ने राय 
�य� भई पा�पा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।०६।१२ मा भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीम�येका ितलबहादरु र�ेमीको हकमा स�ु 
फैसला सो हदस�म सदर गरी �ितवादीम�येक� 
अि�बसरा र�ेमीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७३।०४।२५ मा भएको फैसला िमलेकै ह�दँा 

�ितवादी ितलबहादरु र�ेमीलाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैदको सजाय 
ह�ने रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृित थापा
इित सवंत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०२४४, 
जालसाजी, ��धुकादेवी कुम� िव. िवनोदकुमार 
वमा�समेत

िववादका िक.नं. ३४७, ३८२, ४११, 
४३७, ४४०, ५०९, ५२४, ५५२, ५७०, ५७६ 
समेतको ज�मा ज.िव. ३-६-४ मा म वादीको 
समेत अंशहक ला�नेमा मेरो म�जरुी सहमितसमेत 
निलई िदने स�ुदरपता कुम�, िलने िनम�ला कुम� 
भई �ितवादीह�िबच िमित २०६३।७।१९ मा 
हालैको बकसप� रिज��ेसन पा�रत गराएको 
काय� जालसाजपूव�क भएको ह�दँा उ� िलखत 
िनि��य घोिषत गरी �ितवादीह�लाइ िकत� 
कागजको १० नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
��ततु म�ुामा िफराद दाबी रहेको देिख�छ । 
साथै यसै लगाउको सोही िववािदत ज�गाको हक 
ह�ता�तरण भएको िलखतसमेतमा आ�नो आधा 
हक बदर ग�रपाउ ँभनी सोही िमितमा ियनै वादीले 
ियनै �ितवादीह�उपर िलखत बदरको िफराद 
पिन िदएको दिेख�छ । िलखत बदर म�ुामा वादी 
��धकुादेवी र �ितवादीम�येक� स�ुदरपता कुम� 
बहुारी सासू नाताका भएका, िनजह�िबच अंशब�डा 
भएको नदेिखएको र उ� िववािदत स�पि�मा 
वादीसमेतको अंश हक ला�ने आधारमा  �ितवादी 
स�ुदरपताले आ�नी छोरी िनम�ला कुम�लाई 
हालैको बकसप� पा�रत ग�रिदएको िलखत वादी 
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दाबीबमोिजम आधा िलखत बदर भई वादीको 
हक कायम ह�ने ठहरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएको देिख�छ । उ� फैसला पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत सदर भएको देिख�छ । उ� 
िलखत बदर म�ुामा �ितवादीह�ले पनुरावेदन 
नगरबेाट िच� बझुाई बसेकोसमेत देिखयो । सोही 
िलखत बदर म�ुाबाट वादी दाबीबमोिजमको हक 
�थािपत भइसकेको आधारमा ��ततु जालसाज 
म�ुामा वादी दाबी नप�ुने ठहरी स�ुबाट भएको 
फैसला पनुरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको 
दिेखने ।

जालसाज काय� गन� �ितवादीह�लाई 
सजाय नगरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
छ सोतफ�  िववेचना गदा�  िकत� कागजको ३ नं.मा 
अका�को हक मेट्नेसमेतको काय� गरमेा जालसाज 
ह�ने भनी उ�लेख भएको देिख�छ । उ� िववािदत 
िलखतबाट वादीको गमेुको हकिह�सा लगाउको 
िलखत बदर म�ुाबाट संरि�त, सरुि�त भई अि�तम 
भई बसेबाट वादीको हक मेिटई नसकेको र वादीको 
जालसाजी िनि��य घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय 
िजिकर पगेुको अव�था एकातफ�  छ । अक�तफ�  
वादी �ितवादी एकासगोलका अंिशयार रहेका, वादी 
बहुारीले िनज व�ृा �ितवादी सासूलाई हेरचाह 
नगरकेो कारण छोरीसगँ बसेक�, �ितवादी आमाले 
आ�नोसमेत अशंहक ला�ने आ�नो नामको 
ज�गा हेरचाह सेवागरबेापत हालैको बकसप� गरी 
छोरीलाई िदएको भ�ने पा�रत बकसप� बेहोराबाट 
दिेखएको त�य तथा िववािदत िलखत बदर गदा� 
पिन �यायको मकसद प�ुने दिेखएको स�दभ�मा 
�ितवादीलाई जालसाजीमा सजाय गनु�  नै पछ�  भ�न ु
�यायोिचत देिखएन । जालसाजतफ� को दाबी नप�ुने 
ठह�याएको स�ु इ�साफ सदर गरकेो पनुरावेदन 

अदालतको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने । 
तसथ�, उि�लिखत आधार र 

कारणह�बाट जालसाजीमा वादी दाबी नप�ुने 
ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१२।०३ को फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०६८।९।११ फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल
इित सवंत् २०७४ साल काित�क ३० गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७२-CR-०२४५, जालसाजी, 

��धुकादेवी कुम� िव. िवनोदकुमार 
वमा�समेत
 § ०७२-CR-०२४६, जालसाजी, 

��धुकादेवी कुम� िव. िवनोदकुमार 
वमा�समेत
 § ०७२-CI-०३३२, िलखत बदर, 

��धुकादेवी कुम� िव. िवनोदकुमार वमा�
 § ०७२-CI-०३३४, िलखत बदर, 

��धुकादेवी कुम� िव. िवनोदकुमार वमा�
 § ०७२-CI-०३३५, िलखत बदर हक 

कायम, ��धुकादेवी कुम� िव. िवनोदकुमार 
वमा�

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WO-०७१५, 
उ��ेषण, िवनोद शा�य िव. नेपाल बङ्गलादेश ब�क 
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िलिमटेड, लिलतपुर शाखासमेत
िनवेदक र िवप�ीिबच भवन तथा शौचालय 

िनमा�ण गन� ठे�का स�झौता भएकोमा �याद 
थप गदा�समेत काम स�प�न गन� नसकेको र ब�क 
�यार�ेटीको रकम प�माफ� त िझकाएको िवषयलाई 
िलएर िनवेदन परकेो दिेखयो । िनवेदक एम.के.
��ृी जे.िभसगँ िमित २०७४/०२/३ (June 13th 
2017) गते स�झौता भई िमित २०७५/०२/३० 
स�ममा स�पूण� िनमा�ण काय� स�प�न गनु�पन�मा 
काय� स�प�न नगरपेिछ िमित २०७५/०८/३० 
गतेस�म  स�प�न गन� गरी छ मिहना �याद थप 
गरकेो देिखयो । यस अविधमा समेत िनमा�ण काय� 
स�प�न भएको पाइएन । उि�लिखत त�यमा कुनै 
िववाद देिखएन । �याद थप भएको ६ मिहना समय 
अविध समा� ह�न ला�दासमेत भवनको मािथ�लो 
टाइिबम उठाउने काय�बाहेक अ�य काय� �गित 
नभएको भनी �थानीय जन�ितिनिधसमेतलाई 
रोहबरमा राखी मचु�ुका गरकेो देिख�छ । स�बि�धत 
�ािविधकले समेत उि�लिखत बेहोरा खलुाई 
िमित २०७५।०९।११ गते �ितवेदन पेस गरकेो 
दिेखयो । स�झौताअनसुार समयाविध र  पिछ थप 
भएको ६ मिहना अविधमा समेत िनमा�णाधीन 
भवनको टाइिबम उठाउने काय�बाहेक अ�य काम 
नगरकेो भ�ने आधारमा ठे�का स�झौता र� गरी िमित 
२०७५।१०।२९ गतेको अ�नपूण� पो� दैिनकमा 
पनुः बोलप�को सूचना �कािशत ग�रएकोसमेत 
दिेखने ।

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
५९ को उपदफा (२) (क) मा “आपूित�कता�, 
परामश�दाता, सवेा�दायक वा िनमा�ण �यवसायीले 
ख�रद स�झौताबमोिजम काय� स�पादन नगरमेा 
दफा ६२ को उपदफा (२) बमोिजम आचरण 

पालना नगरमेा वा पे�क�को दु�पयोग गरमेा 
साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता अ��य 
गन� स�ने”, कुरा उ�लेख भएको देिख�छ । सोही 
ऐनको दफा ५९(७) मा “साव�जिनक िनकायसगँ 
ख�रद स�झौता गन�ले स�झौताबमोिजम काम 
स�ु नगरमेा, काम स�ु गरी िबचैमा छोडेमा 
वा स�झौताबमोिजम कामको �गित नगरमेा 
साव�जिनक िनकायले �य�तो स�झौता जुनसकैु 
बखत अ��य गन� स�ने छ” भ�ने �यव�था रहेको 
छ । सोही ऐनको दफा ५९ (८) मा “उपदफा (७) 
बमोिजम स�झौता अ��य भएमा सो कामबापत 
रािखएको पूरै जमानत जफत ह�ने छ । स�झौता 
अ��य भएको कारणले स�झौताबमोिजम बाकँ� 
रहकेो काय� पूरा गन� जे जित रकम आव�यक पछ� 
सो रकम �यसरी स�झौताबमोिजम काय� नगन� 
बोलप�दाताबाट सरकारी बाँक�सरह असलुउपर 
ग�रन े छ” भ�ने कानूनी �यव�थासमेत रहेको 
पाइयो । साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ को 
१२८ को २ (घ) मा ख�रद स�झौता उ�लङ्घन गरमेा 
“स�झौताको अ��य गन�  र स�झौताबमोिजमको 
काम  नगन�  आपूित�कता�, िनमा�ण  �यवसायी, 
सवेा �दायक वा परामश�दाताको खच�मा �य�तो 
काय� स�प�न गराउन”े भ�नेसमेत उ�लेख भएको 
देिखयो । उि�लिखत कानूनी �ावधानका स�दभ�मा 
हेदा�  िववािदत स�झौता र� गरी जमानत जफत गन� 
गरी प�ाचार गरकेो िवप�ी �हरी काया�लयको काम 
कारबाहीलाई गैरकानूनी भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

िनवेदनको बेहोराबाट ि�प�ीय 
सहमितमा एम.के. �िृ� जे.भी. र िवप�ी 
िज�ला �हरी काया�लय, धािदङिबच भवन 
िनमा�णस�ब�धी िनमा�णका काय�ह� गन�को लािग 
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स�झौता भएको देिख�छ । यसलाई करारीय 
स�झौता मा�नपुन� ह��छ । करारीय िवषयमा 
असाधारण �े�ािधकारबाट उपचार �दान गन� 
िम�दैन । करारबाट िसज�ना भएको हक दािय�वको 
स�ब�धमा उठेको िववादको िन�पण �चिलत 
कानूनले तोकेको उपचार िविध अवल�बन गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु िववाद करारीय सत�को पालनास�ब�धी 
िववाद देिखएकाले िनवेदन दाबीबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था देिखन नआउने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणबाट 
��ततु िनवेदनमा माग ग�रएको िवषयव�त ुकरारीय 
�कृितको देिखएको तथा स�झौताबमोिजमको 
काय� नगन� प� (दोषी प�) नै असाधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त उपचारको दाबी गरी यस 
अदालतमा �वेश गरकेो दिेखएकाले �रट िनवेदन 
माग दाबीअनसुारको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल फागनु ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-CR-१९६८, लागु 
औषध (�ाउन सुगर), नेपाल सरकार िव. सुिमत 
�े�ीसमेत

खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाबाट 
ल.ु१४ प ७६६१ नं. को �कुटरमा सवार 
�ितवादीह� सिुमत �े� र अशोककुमार �े�म�ये 
सिुमत �े�ीको साथबाट �ाउनसगुर ३ प�ुरया 
फेला पारी तौल गदा� २ �ाम ३४० िमिल�ाम लाग ु
औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको देिखयो । सो 
बरामद भएको लाग ुऔषध दवुै जनाको िमलेमतोमा 
ख�रद गरकेो भ�ने देिखएको छ । �ितवादीह�ले 

अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� ल.ु१४ प 
७६६१ नं. को �कुटी िलई �ाउन सगुर खान भनी 
भारत गएकोमा भारतको सनुौली बजारभ�दा केही 
अगािड सो लाग ुऔषध ख�रद गन� सिुमत �े�ीले 
�. ६००।- र �. १५००।- अशोककुमार �े�को 
लगानीमा  सेवन गन� उ�े�यले �याएका ह� भनी 
�ितवादीह�ले बयान गरकेो दिेखयो । अदालतमा 
बयान गदा� लाग ुऔषध ख�रदको लागत रकम दवैुले 
�.१२५०।- का दरले भ�ुान गरी ख�रद गरकेो र 
सोही िदन सेवन गन�का लािग साथमा िलई आउदँै 
गदा�  �हरीले चेकजाचँ गदा� प�ाउ गरकेो हो भनी 
उ�लेख गरकेो पाइयो । �ितवादीह�को साथबाट 
तथा घरबाट समेत बरामिदत लाग ु औषधबाहेक 
अ�य कुनै िचजव�त ु बरामद भएको देिखदँैन । 
�ितवेदक �.स.िन. कािम ग�ुङले अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादीह�लाई ख�रद िब�� तथा 
कारोबार गरकेो अव�थामा प�ाउ ग�रएको होइन, 
चेकजाचँको �ममा प�ाउ ग�रएको हो भनी उ�लेख 
गरकेो देिखने ।

यस �कार �ितवादीह� दवुैले केही 
सामा�य रकम लगानी गरी सेवन गन�को लािग 
बरामद भई आएको लाग ु औषध िकनेको भ�ने 
देिखएको छ । �ितवादीको घर खानतलासी िलदँा 
िब�� िवतरणसगँ स�बि�धत कुनै सामान बरामद 
भएको देिखएन । �ितवादीह�ले कोही कसैलाई 
िब�� िवतरण गन� लगेको भ�ने पिन देिखदँैन । सेवन 
�ायोजनका लािग थोर ै प�रमाणको लाग ु औषध 
ख�रद गरी �याएको देिखदँा यसलाई �यापा�रक 
अथ�को ख�रद िब�� र  ओसारपसारको कसरु ठहर 
गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

अब ल.ु१४ प ७६६१ नं. को �कुटर जफत 
नह�ने गरी भएको फैसलाका स�दभ�मा िवचार गरी 
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�ितवादीह�ले सो सवारी साधन लाग ु औषध सेवन 
गन� �योजनको लािगस�म �योग गरकेो देिख�छ । 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ 
मा “यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने अपराधिसत 
स�बि�धत सबै लागु औषध तथा �य�तो लाग ु
औषध िनमा�ण वा उ�पादन गन� �योग ग�रएका 
सबै मालसामान तथा य��ह� जफत ह�न े छन ्
र �य�तो लागु औषध राखी ओसारपसार गन� 
�योग ग�रएका रले तथा हवाइजहाजबाहके 
जुनसुकै सवारीसमेत जफत ह�ने छ । तर सो 
सवारी �य�तो अपराध गन� �योग ग�रने वा 
ग�रएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा िथएन भ�न े
कुराको �माण िनजले पेस गन� सकेमा भने �य�तो 
सवारी जफत ग�रने छैन” भनी उ�लेख भएको छ । 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार �यापा�रक �कृितको 
 ओसारपसार गरकेो भ�ने देिखन ु आव�यक 
ह��छ । सेवनका लािग �योगस�म ग�रएको सवारी 
साधन जफत गनु�  मनािसब ह�दँैन । तसथ� बरामद 
भएको �कुटर जफत नह�ने गरी भएको फैसलासमेत 
मनािसब देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार एव ं
कारणह�बाट उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७५/०८/२५ मा 
�ितवादीह� सिुमत �े�ी र अशोककुमार �े�लाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(ङ) बमोिजम जनही �. १०,०००।- (दश 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना र एक वष� कैद ह�ने र बरामद 
भएको �कुटर जफत नह�ने गरी भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल फागनु ७ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-१००८, वैदिेशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. अङ्गतकुमार 
जोशी

�ितवादी कृ�णमान बढुालाई कसरुदार 
ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसलाउपर िनजको पनुरावेदन परकेो 
नदिेखदँा िनजका हकमा िवचार ग�ररहन परने । 
�ितवादीम�येका अङ्गतकुमार जोशीलाई सफाइ 
िदई भएको फैसलाका स�दभ�मा वादी प�बाट परकेो 
पनुरावेदन स�ब�धमा िवचार गदा�  िमिसल संल�न 
वैदिेशक रोजगारीको कागज �ितवादी कृ�णमान 
बढुाले ग�रिदएको देिख�छ । �ितवादी कृ�णमान 
बढुाले िमित २०६९।९।२ मा जाहेरवालासगँ कागज 
गदा�  अङ्गतकुमार जोशीले मेरो मा�यमबाट रकम 
िलएको हो । िनजले िवदेश पठाउन नसकेको र रकम 
िफता�समेत नगरकेो ह�दँा सो रकम तीन मिहनािभ� 
िफता� नगरी आलटाल गरमेा म �वयम् िफता� गन� 
छु भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । सोही कागजलाई 
आधार बनाई जाहेरी परी ��ततु म�ुा अगािड 
बढेको र सो कागजबाहेक अ�य कागज पेस भएको 
िमिसलबाट देिखदँैन । सो कागज गदा�  �ितवादी 
अङ्गतकुमार जोशी रोहबरमा रहेको अव�था 
छैन । �ितवादी कृ�णमान बढुाले अनसु�धानको 
�ममा र �यायािधकरणमा बयान गदा�  
जाहेरवालाह�बाट िलएको पैसा अङ्गतकुमार 
जोशीलाई िदएको भनी लेखाएकोमा सो पिु� ह�ने 
कुनै कागज �माण िमिसल सामेल रहेको नदिेखने ।

जाहेरी दरखा�तमा �ितवादी अङ्गतकुमार 
जोशीको नाम कहीकँतै उ�लेखसमेत नभएको र 
�ितवादी कृ�णमान बढुाको पोलको आधारमा मा� 
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�ितवादी बनाएको देिख�छ । �ितवादी अङ्गतकुमार 
जोशी ��ततु कसरुमा संल�न िथए भ�ने स�ब�धमा 
पिु� ह�ने कुनै ठोस सबदु �माण वादी प�बाट पेस 
भएको अव�था छैन । सह�ितवादीले पोलेको बेहोरा 
उ�लेख गरी यी �ितवादीलाई सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
बेहोरास�म अिभयोगप�मा उ�लेख गरकेो दिेखयो । 
अ�य कुनै भरपद� र िव�सनीय �माणबाट समिथ�त 
नभएको सह�ितवादीको पोलको आधारमा मा� 
शंकाको भरमा �ितवादी अङ्गतकुमार जोशीलाई 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत नदिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार, �माणबाट 
�ितवादी अङ्गतकुमार जोशीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०७३।८।५ 
मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७०-CI-०६३३, �ितपूित� 
तथा हजा�ना भराई पाऊँ, डा.िशवहरी �े�ठ िव. राज 
एम.एस. ए�ड क�पनी �ा.िल., काठमाड�

राि��य िबमा सं�थानको आ.व. 
०५२।०५३ देिख आ.व.०५७।०५८ स�मको 
लेखा अ�याविध गन�, िव�मान लेखा �णालीमा 
सधुार गन� तथा सं�थानका कम�चारीलाई 
लेखास�ब�धी तािलम िदनेलगायतका काय� ८ 
मिहना १५ िदन अथा�त् ०५९।९।३० स�ममा 
स�प�न गन� गरी सेवा श�ुक �.३५,००,०००/- 
(प�ितस लाख) िलने िदने गरी राि��य िबमा सं�थान 
र िवप�ी राज एम.एस. ए�ड क�पनीका िबच िमित 

०५८।६।१५ मा स�झौता भएको देिख�छ । राि��य 
िबमा सं�थानको िफरादप� एवम् पनुरावेदनबाट 
स�झौता प�मा उि�लिखत स�ु अविधिभ� काय� 
स�प�न नह�दँा िमित ०६०।७।३० स�मको लािग 
स�झौता अविध थप गरकेो पाइयो । िफराद गदा�  
�ितपूित� एवम् हजा�नासमेत बझुाउन �याउन ु
भनी िमित ०६२।९।१८ मा िवप�ीलाई प� लेखी 
िवप�ीले पठाएको िमित ०६२।११।४ को प�को 
आधारमा हद�याद देखाई िफराद गरकेोमा िमित 
२०६०।०७।३० मा करार सिकने समय भए पिन 
दवुै प�बाट करारको उ�लङ्घनको स�ब�धमा 
िमित २०६३।०४।२२ स�म क�पनीको तफ� बाट 
अि�तम (Official) प�ाचार (communication) 
भएको देिखदँा �यसलाई (Cause of action) 
मा�नपुन� ह�दँा करार ऐन, २०५६ को  दफा ८९ (ग) 
बमोिजम २ वष�को हद�यादिभ�ै िफराद दायर ह�न 
आएको दिेखने । 

िफरादमा �ितपूित� र हजा�ना माग गरकेोमा 
आ.व. ०५२।०५३ देिख ०५७।०५८ स�मको 
लेखा अ�ाविधक गरी काम स�ने स�झौता भएकोमा 
आ.व. ०५२।०५३ देिख ०५५।०५६ को काम 
सिकएको  कुरालाई यी पनुरावेदकले �वीकारकेो 
अव�थामा स�प�न भइसकेको काय� र स�प�न 
ह�न नसकेको काय� �प� खलुाई स�प�न ह�न बाकँ� 
रहेको काय�बापतको रकम �प� दाबी गन� नसकेको 
अव�थामा िफराद दाबी नै ��ट नभएको र यी 
पनुरावेदकले स�झौतामा तोिकएबमोिजम उपल�ध 
गराउनपुन� सिुवधा र कम�चारीह� समयमा उपल�ध 
नगराएको, क��यटुर तथा कोठाह� समयमा 
उपल�ध नगराएको, लेखास�ब�धी िववरणह� 
कागजात एवम् जानकारीह�, आव�यक भौचर 
तथा माग ग�रएको फाइलह� समयमा उपल�ध 
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नगराएको भ�ने �ितवादीको िजिकरलाई वादी 
प�बाट स�माण ख�डन गन� सकेकोसमेत नदेिखदँा 
�ितवादीबाट वादीलाई �ितपूित� र हजा�ना भराउन 
िम�ने नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार, �माणबाट 
हद�यादिभ�को िफराद देिखए पिन दवुै प�ले 
आ-आफूले पूरा गनु�पन� दािय�व पूरा नगरकेो कारण 
करारबमोिजमको काय� स�प�न ह�न नसकेको 
अव�था दिेखयो । �ितवादीबाट स�प�न भइसकेको 
काय� र स�प�न ह�न बाकँ� रहेको काय�बापतको 
रकमसमेत �प� खलुाउन नसकेको अव�थामा 
वादी दाबीबमोिजम रकम भराउन �ितवादीले 
गरकेो कामको पिन मू�याङ्कन गनु�पन� ह�दँा िफराद 
दाबीबमोिजमको रकम भराइिदन िम�ने अव�था 
दिेखएन । ��ततु िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित ०६८।०२।२५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ६ गते रोज ६ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WO-०११८, 
उ��ेषण, िस�पा पोखरले ओझा िव. उ�च अदालत 
पाटनसमेत

िनवेिदका िश�पा पोखरलेले काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट अनसु�धानको �ममा प�ाउ 
पजु� जारी गन� िदएको अनमुित र सो अनमुितका 
आधारमा जारी भएको प�ाउ पजु�समेत 
कानूनबमोिजम नभएको भनी उ�च अदालत 
पाटनमा िनषेधा�ा म�ुा (०७६-WO-००४६) 
को िनवेदन दता� गराएकोमा उ�च अदालतबाट 

मागबमोिजम अ�त�रम आदशे जारी नह�ने गरी 
आदेश भएको देिखयो । उ�च अदालतको उ� 
आदेशसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने ��ततु �रट िनवेदनको िजिकरसमेत रहेको 
देिख�छ । िनवेिदकाउपर जेठी �ीमती हेमा ओझाले 
बह�िववाहको अिभयोगमा स�बि�धत इलाकाको 
�हरी काया�लयमा जाहेरी दरखा�त िदएको 
देिख�छ । स�बि�धत �हरी काया�लयबाट पिन 
कानूनबमोिजम प�ाउ पजु�को लािग अदालतको 
अनमुित िलई प�ाउ पजु� जारी गरकेो र प�ाउ 
गरकेो पाइयो । अिधकार नै नभएको िनकायमा 
जाहेरी दता�  भएको वा अनािधकार िनकायबाट 
प�ाउ पजु�को अनमुित िदइएको अव�था पिन 
देिखदँैन । कुनै अिभयोगमा जाहेरी दता�  भएपिछ 
स�बि�धत िनकायले कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गनु�पन� नै ह��छ । लागेको अिभयोग पिु� ह�ने वा नह�ने 
भ�ने कुरा अनसु�धानबाट सङ्किलत �माणका 
आधारमा स�म िनकायले िन�य�ल गन� िवषय हो । 
जाहेरी उजरुी दता�  भई अनसु�धान भएकै कारणले 
मा� मौिलक हक, संवैधािनक हकसमेत हनन 
भएको भनी मा�न िम�ने पिन नदेिखने । 

िनवेिदकाले जाहेरवाला हेमा ओझा लो�ने 
छिव ओझासगँ िमित २०५१।९।२५ मा आ�नो 
अशं बिुझिलई छु�ी िभ�न भई अलग बसेको 
अव�थामा आफूले पिछ छिव पोखरलेसगँ िमित 
२०७३।३।२९ मा सामािजक पर�पराअनसुार 
िववाह गरकेो उ�लेख गरकेो दिेख�छ । िनवेदकउपर 
बह�िववाह म�ुाको अनसु�धान भई अिभयोगप�समेत 
काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर भइसकेको छ 
भ�ने त�य छलफलको �ममा ��ततु ह�न आएको 
र अिभयोगप�को छाया�ँित समेत पेस भएको 
देिखयो । िनवेदकले उठाएका सम� कानूनी 
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��नह�को िन�पण सोही बह�िववाह म�ुा 
सनुवुाइका �ममा िनयिमत �याियक �ि�याबाट 
ह�ने नै दिेख�छ । िनयिमत �याियक �ि�यामा 
रहेको यस �कारको िववादको िवषयमा अिहले �रट 
�े�ािधकारबाट िन�पण ग�रन ुउिचत नदिेखने ।

अतः िनवेिदका िश�पा पोखरले 
ओझासमेत उपर बह�िववाहको अिभयोग लगाई िमित 
२०७६।६।२८ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� दायर भइसकेको त�य छलफलका 
�ममा उपि�थत िव�ान् सह�यायािधव�ाबाट 
इजलाससम� ��ततु गद� अिभयोगप�को छाया�ँित 
समेत पेस ह�न आएकोले अब सोही म�ुाको 
स�दभ�मा िनवेिदकाले उठाएका कानूनी ��नह�को 
िन�पण ह�न स�ने अव�था देिखएकाले िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राजे���साद वा�ले
क��यटुरः मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काित�क २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CI-०३८३, िनषेधा�ा, 
�मोद�साद ग�ुा िव. िवनोद�साद ग�ुा

त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िववािदत सा.िक.नं.१५५ को ज�गाको 
स�ब�धमा आ�नो सबदु �माणसिहत िनवेदकको 
िनवेदनसमेतलाई �यानमा राखी िववािदत ज�गाको 
नाप न�सास�ब�धी काय� कानूनबमोिजम गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ी नापी काया�लय र नापी टोलीको 

नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  भनी फैसला भएको 
देिख�छ । परमादेशको आदेशबाट एकाको 
�वािम�वको ज�गा अका�को गनु�  भनेको वा ज�गा 
नापजाचँ स�ब�धमा यो य�तो �ि�याको �िुट 
ग�रयो य�तो �ि�या अनशुरण गनु�  वा य�तो �ि�या 
अनशुरण नगनु�  भनी आदेश ग�रएको अव�था यो 
होइन । ज�गा नापजाचँ स�ब�धमा सोस�ब�धी ऐन 
अथा�त् ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ ले अनशुरण 
गनु�पन� �ि�या अनशुरण गनु�  नै पन� ह��छ । �यसैले 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७३।०२।०२ को आदेशमा सबदु �माण र 
िनवेदकको िजिकरसमेतलाई हेरी कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भिनएको पाइदँा �यसलाई अ�यथा 
िलनपुन� वा बो�नपुन� ह�दँनै । िमिसल हेदा�  
पनुरावेदक िवप�ीले यस अदालतबाट तोिकपाएको 
िमित २०७५।१२।०५ को तारखे गजुारकेोसमेत 
देिखएको । 

अत: िववािदत सा.िक.नं.१५५ को ज�गाको 
स�ब�धमा आ�नो सबदु �माणसिहत िनवेदकको 
िनवेदनसमेतलाई �यानमा राखी िववािदत ज�गाको 
नाप न�सास�ब�धी काय� कानूनबमोिजम गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ी नापी काया�लय र नापी टोलीको नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ठहराई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७३।२।२ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल असार ३१ गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१३३५, 
जबरज�ती करणी, गोिव�द�साद सवेुदी िव. नेपाल 
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सरकार
पनुरावेदक �ितवादी गोिव�द�साद 

सवुेदीले पीिडत सङ्केत नाम दाङ ५६ लमही (७) 
आ�नो �ेिमका हो भनी भने तापिन पीिडतले िनज 
�ितवादीलाई वारदात िमितभ�दा अिघ किह�यै 
नदेखेको र निचनेको भनी मौकामा लेखाएको र 
िनजको पिहलो बकप�बाट �प� ह�न नसकेको कुरा 
ब�ुनको लािग स�ु अदालतबाट पीिडतको थप 
बकप�को लािग आदेश भई पीिडतको पनुः बकप� 
गरकेो अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी गोिव�द�साद 
सवुेदीलाई सनाखत गरकेो पाइ�छ । यसरी पनुः 
बकप� गराउने भ�ने स�ु अदालतको आदेशलाई 
�ितवादीले चनुौती िदन सकेको छैन । �माण 
परी�णको स�दभ�मा प�बाट आव�यक कुरा 
खुलाउने अदालतको अ�तरिनिहत अिधकारको 
िवषय हो । ��ततु म�ुामा स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतले सोही अिधकारको �योग गरी पीिडत 
सङ्केत नाम दाङ ५६ लमही (७) को पनुः बकप� 
गराएको देिख�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण 
गन� िचिक�सक रोिहता ब�ाचाय�ले पीिडतको 
शरीरमा परकेो घाउ चोट उ�लेख गद� पीिडतको 
योिनको व�रप�र रातो सिु�नएको अव�थामा िथयो, 
योिनको व�रप�र छँुदा द�ु�यो भनी स�ु अदालतमा 
बकप� गरकेो देिख�छ । उि�लिखत पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन तथा उ� परी�ण गन� 
िचिक�सकको बकप�बाट पीिडतउपर पीडा प�ुने 
गरी जबरज�ती करणी भएको पिु� भएबाट करणी नै 
नभएको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको अनसु�धान 
तथा अदालतमा भएको बयान तथा पनुरावेदन 
िजिकर एवम् िनजको तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् 
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकने अव�था नदेिखदँा �ितवादी गोिव�द�साद 

सवेुदीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
ठहराएको स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी भएको उ�च अदालत तलुसीपरुको 
फैसला िमलेकै देिखएको ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादी गोिव�द�साद सवेुदीले 
पीिडत सङ्केत नाम दाङ ५६ लमही (७) लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य �ितवादीह�को 
बयान बेहोरा, जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त 
तथा पीिडतको मौका एवम् अदालतमा भएको 
बकप� साथै वारदातको त�कालै भएको पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतबाट देिखएकोले 
िनज �ितवादी गोिव�द�साद सवेुदीलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय 
४ बमोिजम ५ वष� ६ मिहना कैद र ऐ. महलको 
१०(ग) नं. बमोिजम मिहला तथा बालबािलका 
काया�लय दाङबाट �.१८,०००।- �ितपूित�बापत 
पीिडतलाई भराइिदने गरी स�ु दाङ दउेखरुी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।२।१२ मा 
भएको फैसला सदर गरी िमित २०७४।२।९ मा 
भएको उ�च अदालत तलुसीपरुको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�ठ
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल साउन १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं९

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६८-CR-०५०३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �शुराम चौधरी

�ितवादीबाट कुटिपट भएकोमा िववाद 
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नभएको उ� कुटिपटको वारदातप�चात् अ� 
कुनै कुटिपट भएको अव�था नदेिखएको र यो 
वारदातबाहेक अ�य कुनै कारणबाट मतृकको िभ�ी 
अङ्ग फो�सोमा चोट ला�ने (Lungs Injury) 
अव�था प�रि�थित कुनै सबतु �माणबाट पिु� 
नभएको अव�थामा मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १२ नं. र कुटिपटको महलको १३ नं. 
बमोिजम �. २५०।– (दईु सय पचास) ज�रवाना 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित 
२०६८।०२।३० मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको ५ र ६(४) नं. बमोिजम िनज �ितवादी 
�शरुाम चौधरीलाई २(दईु) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७०-RB-००७२, 
आयकर (०६३/०६४), आ�त�रक राज�व 
काया�लय �े� नं.१  बबरमहल िव. �ी एस.िट. 
फेि��स �ा.िल. �ाने�वर

��ततु म�ुामा समेत िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�बाट ��यथ� क�पनीले दाबी गरकेो 
खच�ह�को िबल भरपाई पेस गरकेो देिखन आएन । 
यसरी िबल भरपाई पेस नभएको अव�थामा �य�तो 
रकमलाई कानूनबमोिजम खच�को मा�यता िदन 
िम�ने पिन देिखएन । िबल भरपाईबाट �मािणत ह�न 
स�ने खच�को स�ब�धमा �माण �व�प िबल भरपाई 
नै पेस नगरकेो र बोनस खच� आ�दानीबाट क�ा 

गन� दाबी गरकेो रकमको स�ब�धमा समेत ��यथ� 
क�पनीबाट बोनस िवतरण गरकेो भनी दाबी िलएको 
कुरालाई पिु� गन� कुनै भरपाई कागज, �माण वा 
िव�वासयो�य आधार पेस नभएको अव�थामा �य�तो 
खच�ले मा�यता पाउन स�ने देिखएन । यसरी यसै 
अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको 
आधारमा िबल भरपाईबाट �मािणत ह�नपुन� खच�को 
�माण पेस नभएको अव�थामा सो खच�लाई 
मा�यता िदई आयकर ला�ने रकममा आयकर 
नला�ने गरी राज�व �यायािधकरण, काठमाड�बाट 
भएको फैसला मनािसब नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत तक� , आधार, 
कारणह� र �ितपािदत निजरको िस�ा�तबाट 
आ�त�रक राज�व िवभाग, काठमाड�को िमित 
२०६६।२।११ को िनण�यलाई उ�टी गन� गरकेो 
राज�व �यायािधकरण, काठमाड�को िमित 
२०६९।३।४ को फैसला उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः रामाका�त यादव
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७२-CR-०६८६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
काइला भ�ने टेकबहादरु सनुार
 �ितवादी टेकबहादरु सनुारको हकमा 
िनजलाई िलइएको कसरुतफ� को अिभयोग दाबी 
उि�लिखत ऐनको दफा ४(१)(क) को जुनसकैु 
उ�े�यले मािनस िक�ने वा बे�ने (बेचिबखनको 
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कसरु) र ऐजनको उपदफा (२)(क) को िक�न े
वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाई िवदेशमा लैजान े
(ओसारपसारको कसरु) स�मको भएकोमा 
िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर भई सो 
कसरुबापत ऐनले गन� िम�ने सजाय भएकै देिख�छ l 
िनज �ितवादी टेकबहादरुलाई दाबीको ऐनको दफा 
१५ को उपदफा (२) बमोिजम थप सजाय गन�लाई 
पिहले िनजले सो सजाय गनु�पन�स�मको कसरु 
गरकेो ठहनु�पद�छ l फौजदारी कसरुमा अिभयोग दाबी 
नै नभई कसरु ठहन� र कसरु ठहर नै नभई सजाय 
गन� िम�ने भ�ने ह�दँैन l यी �ितवादी टेकबहादरु 
सनुारसमेत भई चौतारा एललाई भारतस�म प�ुयाई 
अका� �ितवादी बिजरिसंहको िज�मा सिु�पई 
नेपाल फक� को दिेखदँा िनजको कसरुज�य काय� 
मािनसलाई ओसारपसार गरी बेचेकोस�ममा सीिमत 
ह�न पगेुको मा�नपुन� ह��छ l अिभयोजन प�ले 
�ितवादी टेकबहादरुले यी चेलीह�लाई िकनबेच 
गरी िनज आफँैले वे�याविृ�मा पिन लगाएका ह�न् 
भ�ने अित�र� सजाय गनु�पन� कसरुतफ� को कानूनी 
दाबी नै निलई एकैपटक दफा १५ को उपदफा (२) 
को थप सजायको मागदाबी िलएको निमलेको तथा 
बेचिबखनको कसरु गन� र वे�याविृ�मा लगाउने 
दवुैथरी कसरु गन� ियनै ह�न् भ�ने नदेिखदँा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुनस�ने 
नह�ने l

�ितवादी�य टेकबहादरु सनुार र दावा 
तामाङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा 
(२) अनसुार थप सजायसमेत ह�नपुन� भ�ने 
अिभयोगदाबी स�ब�धमा मौन रहेको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेन भ�ने अिभयोजन 
प�को पनुरावेदन िजिकर भए तापिन अिभयोग 

दाबी नै �ितवादीह�लाई थप सजाय गन�का लािग 
आव�यक पन� कसरुतफ�  मौन रही केवल सजाय 
(थप) को दाबीमा सीिमत रहेको, �ितवादीले दाबीको 
हदस�मको कसरु गरकेो ठहरी सोअनसुारको 
सजायसमेत भएको र अित�र� सजाय गन�का 
लािग सो गनु�पन� हदस�मको कसरु नै �थािपत 
ह�न नसकेको अव�थामा थप सजायतफ�  िलइएको 
दाबीमा मौन रहेकै कारणले मा� पनुरावेदन तहबाट 
भएको ��ततु फैसलामा ताि�वक असर परकेो 
नदिेखदँा �ितवादी टेकबहादुर सुनारलाई आरोिपत 
कसुरमा मितयार ठहर गरी घटी सजाय गरकेो 
निमलेको सु� अदालतबाट भएको फैसलामा सो 
हदस�म उ�टी भई िनज �ितवादी�यलाई जनही 
अिभयोग दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(क) बमोिजम २० वष� कैद र २ लाख 
ज�रवाना ह�ने भई िनज �ितवादीह�बाट पीिडतालाई 
�.१५०,०००/-(एक लाख पचास हजार) 
�ितपूित�समेत भराइिदने ठहछ�  भनी पुनरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१/०७/१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  l पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने l 
इजलास अिधकृतः तारा�साद डागँी
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १० गते रोज ३ शभुम् । 

 §  यसै लगाउको ०७२-CR-०८०८, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल 
सरकार िव. टेकबहादरु सनुार भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको  
छ । 
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२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७२-CI-१३६८, घर 
ज�गा िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, ितरथ 
कोहारसमेत िव. रा�यमितदेवी कोहार

वादी रा�यमितदेवी कोहार र न�द ु
कोहार िमली िववािदत िक�ा ज�गा रा�यमितदेवी 
कोहारको भोगचलनमा रहेको देखाउने �योजनका 
लािग ग�रएको उ� िमलाप� बदर ग�रपाउ ँभनी यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले स�ु किपलव�त ुिज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो िमलाप� बदर म�ुामा 
िमलाप� बदर नह�ने ठहरी िमित २०७१/०३/०२ 
गते फैसला भई सो म�ुामा �ितवादीह�को 
पनुरावेदनसमेत नपरी उ�त म�ुा अि�तम भई बसेको 
दिेख�छ । यस�कार उ� म�ुा अि�तम भई बसेको, 
उ� सािबकको िमलाप� यथावत् रही िववािदत वादी 
दाबीको न.नं. ४, ५ र ६ तथा न.नं. १४, १५ र १६ 
को घर ज�गा ��यथ� वादीले राजीनामाबाट �ा� 
गरकेो त�य कायम भई सो घर ज�गामा �ितवादीको 
भोग देिखएबाट �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो 
पिु� ह�न आएको छ । वादी दाबीबमोिजमको ज�गा 
�ितवादीह�ले िखचोला गरकेो दिेखदँादेिखदँ ैवादी 
दाबी नप�ुने गरी भएको स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।०३।०२ गतेको फैसला 
वादी दाबीबमोिजमको िक�ा ज�गा िखचोला गरकेो 
ठह�याई उ� िक�ा ज�गामा �ितवादीह�को 
िखचोला मेटाई वादीलाई चलन चलाइिदनेसमेत 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
कानूनको रोहमा िमलेको देिखन आउने ।

वादी दाबीबमोिजमको िक�ा ज�गामा वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०७१।०३।०२ को 

फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजमको िक�ा 
ज�गा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो ठह�याई 
िखचोला ठहर भएको उ� िक�ा ज�गामा 
�ितवादीह�को िखचोला मेटाई वादीलाई चलन 
चलाइिदनेसमेत ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०७२/०७/१५ को फैसला 
�माणको रोहमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारा�साद डागँी
फैसला लेखनमा सहयोग गन� उपसिचवः धनिसहं 
िगरी
क��यटुरः च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-१३९५, लागु 
औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. िदग�बर 
शाहसमेत

�ितवादीह�ले बरामदी लाग ु औषध 
िब�� िवतरण एवम् िनकासी पैठारी गन�का लािग 
नभइ� सेवन गन�को लािग �याएको भनी �वीकार 
गरकेो र बरामद ३ �ाम ८१० िमिल�ाम भएको 
लाग ु  औषधको प�रणाम, �ितवादीह�को अव�था 
ि�थितसमेतका प�रि�थितज�य सबतु �माणह�को 
मू�याङ्कन गरी हेदा� यी �ितवादीह� िदग�बर 
शाह र हेम�त धामीसमेत लाग ु औषधका िब�� 
िवतरण गन� �यि� नभइ� सेवनकता� भइ� लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) 
बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखने ।

�ितवादीह�ले बरामदी लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइन तीन �ाम आठ सय दश िमिल�ाम ख�रद 
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गरी िब�� िवतरण गन�का लािग नभइ� सेवन गन� 
�योजनको लािग �याएकोमा दवैु �ितवादीह�को 
�वीकारी बरामदी मचु�ुकालाइ� सनाखत गरी मौकामा 
र अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले 
लाग ु औषध िब�� िवतरण एवम् िनकासी पैठारी 
गरकेो व�तिुन�ठ �माण वादी प�बाट पेस गन� 
सकेको नदिेखएबाट यी �ितवादीह�ले लाग ु औषध 
खैरो िहरोइनको िब�� िवतरण एवम् िनकास पैठारी 
गरकेो नभइ� सेवनको लािग ख�रद गरी �याएको 
दिेखदँा िनज �ितवादीह� िदग�बर शाह र हेम�त 
धामीलाइ� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को देहाय (छ) बमोिजमको कसरुमा सजाय 
गन� गरी र �ितवादीम�येका हेम�त धामी यसभ�दा 
पिहला पिन लाग ु औषध खैरो िहरोइन म�ुामा 
सजाय पाइसकेको दिेखदँा िनजलाइ� ऐ.ऐनको 
दफा १६ बमोिजम थप सजायसमेत गन� गरी उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासबाट िमित 
२०७५।३।३२ मा भएको फैसला मनािसब दिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार र �माणबाट 
�ितवादीह� िदग�बर शाह र हेम�त धामीसमेत दइु�  
जनाले लाग ुऔषध खैरो िहरोइन तीन �ाम आठ सय 
दश िमिल�ाम ख�रद गरी सेवनको लािग �याएको 
भ�ने त�य �ितवादीह�ले मौकामा र अदालतसम� 
गरकेो बयानमा उ�लेख भएको र सोलाइ� बरामद 

लाग ु औषध खैरो िहरोइनको प�रणामसमेतले 
स�पिु� गरकेो ह�दँा �ितवादीम�येका हेम�त धामी 
यसभ�दा पिहला पिन लाग ु औषध खैरो िहरोइन 
म�ुामा सजाय पाइसकेको देिखदँा अका� �ितवादी 
िदग�बर शाहलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा १ को देहाय 
(ङ) अनसुार ह�न स�ने तजिबजी ६ (छ) मिहना 
कैद सजायस�म ह�ने र अका� �ितवादी हेम�त धामी 
यसअिघसमेत लाग ुऔषध सेवनकता�को कसरुदार 
रहेको देिखएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा 
१४ को उपदाफा १ को देहाय (ङ) अनसुार ह�न 
स�ने तजिबजी ९ (नौ) मिहना कैद र ज�रवाना 
�.५,०००।- तथा सोही ऐनको दफा १६ अनसुार 
थप कैद १ वष� र ज�रवाना �.२०,०००।- समेत 
गरी ज�मा कैद १।९।० (एक वष� नौ मिहना) र 
�.२५,०००।- (पि�चस हजार) ज�रवानासमेतको 
दवुै सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट िमित २०७५।३।३२ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभुम् । 


