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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, साउन – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी  
केदार�साद चािलसे, ०६८-WO-००९०, उ��ेषण 
/ परमादेश, सुखीनाथ पा�डेय िव. �प�देही िज�ला 
अदालतसमेत

तामेल भएको भिनएको �याद सूचना हेदा� 
यी िनवेदकले वा िनजको एकाघरका कुनै �यि�ले 
सो �याद सूचना बझेुको देिखदँैन । िनजको घरको 
ढोकामा टासँ भएको भिनए पिन िमिसल संल�न 
िनवेदकको नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिप 
हेदा� िनजको ठेगानामा िज�ला किपलव�त ु गा.िव.स. 
िवठुवा वडा नं. ६ उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी 
िनजको ठेगाना र िनजको नाममा जारी भएको सूचनामा 
उ�लेख भएको ठेगानामा वडा न�बर नै फरक परकेो 
देिख�छ । नाग�रकता नेपाल सरकारले जारी गरकेो 
नेपाली नाग�रकलाई पिहचान गन� आिधका�रक �माण 
हो र यसमा उ�लेख भएको ठेगाना अ�यथा �मािणत 
नभएस�म स�बि�धत �यि�को आिधका�रक ठेगाना 
मािन�छ । तर नाग�रकतामा उ�लेख भएको वडा नं. 
नै फरक परकेो देिखएमा िनवेदककै घरमा �याद तामेल 
भएको हो भ�ने मा�न निम�ने ।

िनवेदक सखुीनाथ पा�डेयको ठेगाना 
किपलव�त ु िज�ला िवठुवा गा.िव.स. वडा नं.६ 
भएको िमिसल संल�न िमित २०४०।११।२ मा 
जारी भएको िनजको नाग�रकताको �माणप�बाट 
देिख�छ । िनजको नाममा �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६२।७।९ मा जारी भएको 
�याद २०६२।८।२७ मा तामेल ह�दँा सो �यादमा 
िनजको ठेगाना किपलव�त ु िज�ला िवठुवा गा.िव.स. 
वडा नं. ७  उ�लेख गरी सोही ठाउमँा ब�ने �रखीराम 
धोवी र ऐ. ब�ने शोभा अहेरनीलाई सा�ीको �पमा 

रािखएको देिखदँा सखुीनाथ पा�डेयको नाग�रकताको 
�माणप�मा उ�लेख भएको िनजको वडा न�बर फरक 
पारी िनजको नाममा जारी भएको पनुरावेदनको �याद 
रीतपूव�क तामेल भएको मा�न निम�ने ह�दँा �यसबाट 
यी िनवेदक पनुरावेदन गन� हकबाट वि�चत ह�न गएको 
देिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदक / �ितवादी सखुीनाथ पा�डेयको नाममा 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िनजको ठेगाना 
फरक पारी िमित २०६२।७।९ मा जारी भई िमित 
२०६२।८।२७ मा तामेल भएको �याद मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको ११० नं. िवपरीत तामेल 
भएको देिखदँा सो �याद उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहछ�  । अब िनवेदक / �ितवादी सखुीनाथ पा�डेयको 
नाग�रकताको �माणप�मा उ�लेख भएको ठेगानामा 
कानूनबमोिजम पनुरावेदनको �याद जारी गनु�  भनी 
िवप�ीको नाममा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल काि�क ८ गते रोज ५ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी  
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-१०६७, उ��ेषण / 
परमादेश, कृ�ण�साद िस�दले िव. गृह म��ालयसमेत

िनवेदकलाई िमित २०५७।३।२३ मा च.नं. 
२७२४ को प�बाट काज खटाइएकोमा रमानाप� ब�ुन 
इ�कार गरकेो भ�ने आधारमा सोही िमित २०५७।३।२३ 
मा नै च.नं. २७२१ को प�बाट �प�ीकरण माग गरकेो 
भिनएको तफ�  मूल �पमा िवचार गनु�पन� देिखयो । 
कुनै पिन कम�चारीले बराबर कुनै अनशुासनहीन काम 
गद�छ भने सो �मािणत गन� िमिसलमा त�यय�ु एवम् 
शङ्कारिहत �पले तयार वा सङ्कलन भएको �माण 
ह�न ुआव�यक ह��छ । यी िनवेदकलाई िदएको उ� दईु 
प�म�ये काजमा खटाएको भ�ने  प�को च.नं. २७२४ 
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छ भने प� नबझुेपिछ सोधेको �प�ीकरणको प�को 
च.नं. २७२१ रहेको देिख�छ । यसबाट �प�ीकरण 
सोिधएको प� �ा�प�ात् मा� काजमा खटाएको प� 
जारी भएको दिेख�छ । िमित २०५७।३।२३ मा नै २ 
वटा प� र २०५७।३।२६ मा सोिधएको �प�ीकरणको 
अक� एउटा प� िलन नमानेको भए सो अव�थामा 
बराबर अनशुासन िहनताको अव�था देिख��यो । 
य�तो अव�थामा िनयम ८७(ख) को “अनशुासनहीनता 
गरमेा” भ�ने काय� बराबर गरमेा मा� ऐ. िनयम ८८(ग) 
आकिष�त ह�ने िथयो । यो िनवेदकलाई िनयम ८७(ख) 
को कारबाही भएको अव�था दिेखदैँन । िवप�ीह�ले 
बार�बार अनशुासन िहनताको �मािणत गन�लाई 
िनयम ८७(ख) को �योग नै नगरी एकैपटक िनयम 
८८(ग) �योग गरी सेवाबाट नै बखा��त गन�ज�तो कडा 
सजायतफ�  उ�मखु भएको देिखने ।

िनवेदकलाई सोिधएको िमित २०५७।३।७ 
र २०५७।३।१५ को �प�ीकरण सोधेप�ात् �यस 
िवषयमा कुनै िनण�य भएको पाइदँैन । िनवेदकले 
काज स�वा ग�रएको प� नबझुेको कारण देखाई 
२०५७।३।२६ मा �प�ीकरण मागेको देिख�छ । तर 
उ� प�ह� नबझेुको भनी त�कालै मचु�ुका नउठाई 
२०५७।३।२७ गते मा�ै मचु�ुका खडा गरेको दिेखदँा 
िनजउपर कारबाही गन� स�ुवात ग�रएको कारण नै 
शङ्का�पद भएको दिेखने ।

िनवेदकउपर २०५७।३।७ र २०५७।३।१५ 
मा �प�ीकरण सोिधएको स�ब�धमा कुनै सजाय 
ग�रएको नदेिखदँा २०५७।३।२३ र २०५७।३।२६ 
को �प�ीकरणको स�दभ�मा ग�रएको कारबाही पिहलो 
पटक भएको देिख�छ । जबिक िनजलाई सजाय गदा� 
अवल�बन ग�रएको �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८(ग) को कानूनी �यव�था बार�बार कसरु 
गरकेो ि�थितमा मा� लाग ु ह�ने �कृितको छ । यसै 
�कृितको २०६३ सालको िन.नं. ३४७०, िनवेदक 
गोपाल �े� िव�� पूव��े�ीय �हरी काया�लय, रानी 

िवराटनगर मोरङसमेत भएको उ��ेषण म�ुामा बार�बार  
“अनशुासनहीन काम गरकेो  भ�नाले अिघ पिन यस 
िकिसमको काम गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�नपुछ� ” भनी 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट फैसलासमेत 
भएको देिखएबाट िनवेदकले बार�बार अनशुासनहीन 
काम गरकेो भ�ने िवप�ीह�को िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� िनवेदकको हकमा �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८८(ग) अ�तग�त सजाय ह�नस�ने 
पूवा�व�था िव�मान नभएकोले िनजलाई ऐ. िनयम 
८८(ग) को कसरुमा ऐ. िनयम ८४(छ) बमोिजम सजाय 
गन� गरी िमित २०५७।३।२८ को त�कालीन उप�यका 
�ािफक �हरी काया�लय, रामशाहपथ काठमाड�बाट 
भएको िनण�य सदर गन� गरी िमित २०६७।६।२१ मा 
महानगरीय �ािफक �हरी महाशाखाका �हरी नायब 
महािनरी�क�ारा ग�रएको िनण�यसमेत कानूनअन�ुप 
भएको नदेिखएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।

िवप�ीह�को उ� िनण�य बदर ह�ने ठहना�ले 
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ९६ अनसुार 
तलब भ�ा आिद बखा��त  भएको िमितबाटै लाग ुह�ने 
गरी िनवेदकलाई उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीका 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ाने�� इटेनी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल काि�क १३ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी  तेजबहादुर केसी, ०७३-CI-०१०१, अंश, 
निवनकुमार िम� िव. च��े�र िम�समेत

पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
आदशेानसुार भई आएको िववािदत �ववासी 
घरज�गाको नापन�सा मचु�ुका अ�ययन गरी हेदा� 
न.नं.६ को ज�गा पनुरावेदक र �िमलादवेीको भोगमा 
रहेको उ�लेख भएको पाइ�छ भने न.नं. ७ को घरज�गा 
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�ितवादीम�येका अशोककुमार िम�को भोगचलनमा 
रहेको भ�ने न�सा सज�िमनमा ब�ने �यि�ह�ले 
लेखाई िदएको दिेखयो । साथै गाउ ँिवकास सिमितको 
काया�लय, बघचौडाको िमित २०७०।१।९ को 
िसफा�रसमा समेत सडकदेिख दि�ण अजयकुमार 
िम�देिख उ�र, च��शेखर िम�देिख पूव� र सडकदेिख 
पि�म यित चार िक�लािभ�को ज�गा लिलतकुमार 
िम�को भोगचलनमा रहेको बेहोरा िसफा�रस भई 
आएको देिख�छ । उ� त�यलाई यी पनुरावेदकले 
सबदु �माण पेस गरी अ�यथा �मािणत गन� सकेको 
पाइदँैन । न�सा मचु�ुकामा रोहवरमा रहेका यी 
पनुरावेदकले समेत न.नं.७ को घरज�गा �ितवादीको 
भोगमा नरही आ�नो भोगमा रहेको छ भनी लेखाउन 
सकेको दिेखएन । नापी नभएको गाउ ँ �लकको घर 
ज�गाको �वािम�व िनधा�रण भोगका आधारमा ह�ने 
ह��छ । कुनै घर ज�गाको �वािम�वको िववाद उठेमा 
�थानीय िनकायको िसफा�रस एवम् िववािदत ज�गाका 
साधँ सिँधयारमा रहेका �यि�ह�ले �य� गरकेो त�य 
�वािम�व िनधा�रणका आधार ह�ने ह��छ । पनुरावेदकले 
न.नं. ७ को ज�गा आ�नो भनी दाबी गर ेपिन �यसलाई 
�माण�ारा पिु� गन� सकेको पाइएन । केवल पनुरावेदन 
िजिकरकै भरमा वादी दाबी प�ुने भनी ठहर गन� 
िमलेन । यसरी िववािदत �ववासी घर ज�गास�ब�धमा 
भएको न�सा सज�िमनबाट न.नं. ७ को ज�गा �ितवादी 
अशोक िम�को भोगमा रहेको �थािपत ह�न आएको 
ह�दँा उ� ज�गामा वादीको अंश हक कायम ह�ने भ�न 
िमलेन । तसथ� उ� न.नं. ७ को घर ज�गास�म वादीको 
अंश हक नठहन� भनी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलाले वादीलाई अशं हकबाट वि�चत गरकेो भनी 
वादीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

िववेिचत आधार कारणबाट अदालतबाट 
भई आएको न�सा मचु�ुकाको न.नं.७ को घरज�गा 
��यथ� अशोककुमार िम�को हकभोगिभ�को भ�ने 

पिु� ह�न आएको देिखदँा उ� ज�गासमेत वादीको अंश 
हक कायम ह�ने भनी स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७०।९।२५ को फैसला सो हदस�म 
उ�टी गरी न.नं. ७ को घरज�गामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७२।४।३१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी  
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०८९४, उ��ेषण / 
परमादेश, सुिम�ा ब�नेत िव. िनज�ला िव� �यौपानेसमेत

िनवेिदका सिुम�ा ब�नेत िवप�ी नगे�� 
�यौपानेको �ीमती  रहेकोमा िववाद छैन । िनवेिदकाले 
अंश िदलाई पाउ ँभनी िवप�ी नगे�� �यौपानेलाई समेत 
िवप�ी बनाई २०६९।११।२३ मा मोरङ िज�ला 
अदालतमा िदएको अंश चलन म�ुामा यी िनवेिदकाले 
५ भागको एक भागबाट आधा अंश पाउने भनी मोरङ 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।२।२१  मा  फैसला 
भएको र सो फैसला २०७४।१।१७  मा उ�च अदालत 
िवराटनगरबाट सदर भई िवप�ीले दोहो�याई पाउ ँभनी 
यस अदालतमा िनवेदन िदएको तर िन�सा �दान नह�ने 
भनी २०७४।९।१९ मा आदेश भई स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतको फैसला अि�तम रहेको पाइयो । �यसरी 
अि�तम भएको फैसलाबमोिजम ब�डा छु�्याई पाउ ँ
भनी �रट िनवेिदकाले िनवेदन िदएपिछ ब�डा छु�्याउने 
काय�समेत स�प�न भएपिछ िवप�ी िनम�ला िव� 
�यौपानेले िवप�ी नगे�� �यौपानेउपर अंश म�ुा दायर 
गरी सो म�ुाको आधारमा फैसला काया��वयन रो�का 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएकोमा संखवुासभा िज�ला 
अदालतबाट फैसला काया��वयन रो�न निम�ने 
भनी भएकोमा सोउपर िवप�ीले पनुरावेदन अदालत 
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िवराटनगर, धनकुटा इजलासमा १७ नं. अ�तग�त 
िदएको िनवेदनमा संखवुासभा िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेश बदर गरी फैसला काया��वयनको काय� 
म�ुतबीमा रा�न ु भनी २०७४।१२।२२ मा आदेश 
भएको देिखने ।

िवप�ीको नगे��  �यौपानेले आ�नो अक� 
�ीमती र स�तान पिन रहे भएको त�य �ितउ�रमा र 
पनुरावेदन अदालतमा पेस भएको पनुरावेदनमा समेत 
खलुाएको देिखएन । िनज�ला िव�ले २०७४।५।१९ 
मा मा� िववाह दता� बनाएको दाबी िलएक� िछन् भने 
�रट िनवेिदकाले िवप�ी नगे�� �यौपानेउपर िदएको 
अंश म�ुामा स�ु िज�ला अदालतबाट २०७२।२।२१ 
मा अंश पाउने ठहर भएको ठहर भएको र सो फैसला 
उ�च अदालतबाट २०७४।१।२१ मा सदर भइसकेको 
समेत देिख�छ । यसरी िनवेिदकाले अंश पाउने ठहर 
भइसकेको अव�थामा पिछबाट अंिशयार भनी दाबी 
गन�ह�का हकमा कानूनबमोिजम िनण�य ह�न स�ने 
नै ह�दँा ब�डा छु�्याउने काय� रो�ने गरी भएको उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासको िमित 
२०७४।१।१७ को फैसला काया��वयन नरो�न ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ाने�� इटेनी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७५ साल काि�क १४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी  
बमकुमार �े�, ०७१-RC-०१२९, ०७४-CR-
००३४, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. नारायण 
राउत अिहर, भागे�� राउत अिहर िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक भागे�� राउत अिहरसमेतले 
िमलोमतो गरी मतृक मंजदुवेीलाई कत��य गरी मारी भारत 
र�सौल प�ुयाई बेप�ा पारकेो भ�ने �हरी �ितवेदन 
भए पिन मतृकको म�ृय ु गराउनमा यी पनुरावेदकको 

के क�तो भूिमका िथयो भ�ने कुरा उ� �ितवेदनमा 
खलेुको नदेिखनकुा साथै िमित २०६८।१२।२७ 
गते राित अं.९:०० बजेको समयमा मंजदेुवी यादव 
िनजको घर आगँनमा पोिलएको अव�थामा रहेकोले यी 
पनुरावेदकसमेतले ए�बलेु�स बोलाई भारत, र�सौलको 
डंकन अ�पताल प�ुयाएको भ�नेसमेतको बेहोरा 
सोही �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिख�छ । मतृक 
मंजदुेवीलाई ए�बलेु�समा राखी भारत, र�सौलि�थत 
डंकन अ�पतालमा प�ुयाइएकोमा �यहाकँा आकि�मक 
क�का डा�टरले म�ृय ुभइसकेको भनी बताएका िथए 
भनी ए�बलेु�स चालक िवजयकुमार मालीले घटना 
िववरण कागज ग�रिदएको र सोही बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी िनज चालकले आफूले मतृक मंजदुेवीलाई 
घरमा आगोले पोलेको देखेको हो, के कुन कारणले 
िनजको म�ृय ुभयो सोबार ेथाहा छैन भनी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको देिख�छ । �यसैगरी 
मतृक मंजदुेवीलाई यी पनुरावेदक भागे�� राउतसमेत 
भई आगो लगाएको भनी सह�ितवादी गगनदेव यादवले 
अनसु�धानको �ममा बयान कागज गरकेो देिखए पिन 
िनजले अदालतमा र अनसु�धानको �ममा समेत 
बयान गदा� म खेतमा गह� ँकटाइरहेको अव�थामा छोरीले 
आमाको शरीरमा आगो लागेको भनेपिछ घरमा आउदँा 
मतृक (मेरो �ीमती) मिुछ�त भएको दखेी ए�बलेु�स 
बोलाई उपचार गराउन डंकन अ�पताल लिगएकोमा 
अ�पताल गेटमा प�ुदा प�ुद ैिनजको म�ृय ुभएको हो भनी 
बयान गरकेो दिेखएकाले मतृकको शरीरमा के कसरी 
आगो लागेको रहेछ भ�ने स�ब�धमा िनज गगनदवे�साद 
यादवलाई नै यिकन जानकारी रहेको नदेिखनकुा 
साथै िनजले अनसु�धानको �ममा गरकेो �ितवादी 
भागे��उपरको पोलसमेत सो बयान बेहोराबाट समिथ�त 
ह�न आएको दिेखएन । �यसैगरी घटना िववरणमा 
कागज गन� �यि�ह� प�नालाल यादव, यिुनक यादव, 
िवर�े��साद यादवसमेतले यी पनुरावेदक। �ितवादीले 
मतृकलाई आगो लगाएको नदेखेको भनी अदालतमा 



5

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, साउन - १

बकप� गदा� लेखाएको देिखएबाट मतृक मंजदुेवीलाई 
यी पनुरावेदक / �ितवादीले नै आगो लगाएको भ�ने 
कुरा देिखन नआउने ।

�हरीमा उजरुी (दरखा�त) िदने चि��का 
राय यादवले आ�नो िददी मंजदुवेीलाई भागे�� 
राउतसमेतले बेप�ा पारकेोले खोजतलास ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०६९।१।१ मा दरखा�त िदए पिन िमित 
२०७१।१०।१९ मा अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा� मलाई भािग�� �ित शङ्का छ तर मेरो घर रौतहट 
परकेो ह�दँा मलाई यिकन थाहा छैन भनी बकप� गरकेो 
देिखएबाट समेत यी पनुरावेदक भागे�� राउत अिहरको 
कत��यबाट मतृक मंजदेुवीको म�ृय ुभएको रहेछ भ�ने 
कुरा �प� दिेखन नआउने । 

िबरामीको अव�थाअनसुार उपचार ह�न स�ने 
स�भािवत अ�पताल छनौट गन� िनजका निजकका 
�यि�ह� �वत�� नै रहने कुरालाई नजरअ�दाज गरी यी 
�ितवादीह��य गगनदेव�साद यादव र स�यनारायण 
राउत अिहरसमेत भई मतृक मंजदेुवीलाई कत��य गरी 
मारी लासलाई दबाउने उ�े�यले भारतको र�सौल 
प�ुयाएको भ�ने त�य अ�य िव�सनीय �माणबाट 
समथ�न र पिु� ह�न आएको नदेिखएको अव�थामा 
केवल नेपालको अ�पतालमा उपचार नगराई भारत, 
र�सौलको अ�पतालमा उपचाराथ� लगेको भ�ने 
आधारमा मा� �ितवादीह� गगनदेव�साद यादव र 
स�यनारायण राउत अिहरलाई दोषी ठहर गन� िम�ने 
नदेिखने ।

आ�नै �ीमती तथा बहुारीलाई मानु�  पन� कुनै 
भरपद� कारण �माण िमिसलबाट नदिेखनकुा साथै 
िनजह�बाटै मतृकलाई आगो लगाएको भ�ने त�य 
�प� देिखन नआएको अव�थामा िनज �ितवादीह�मा 
��ततु वारदात घटाउने स�ब�धमा आपरािधक 
मनसाय िथयो र िनजह�ले नै �य�तो आपरािधक 
काय�समेत गरकेा ह�न् भनी िन�कष� िनका�न ुत�यपरक 
नभई आ�मगत ह�ने दिेखने । 

त�यपरक �पमा पिु� ह�न नसकेको 
वारदातका स�ब�धमा आ�मपरक भई केवल मनोगत 
�पबाट मा� कसैलाई दोषी ठहर गरी सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गनु�  �यायोिचत र कानूनस�मत 
समेत ह�ने नदिेखदँा �ितवादीह� गगनदवे�साद 
यादव र स�यनारायण राउत अिहरलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गन� िम�ने नदिेखने ।

यस�कार मािथ िविभ�न �करणह�मा 
ग�रएको �या�या एवम् िववेचनाबाट ��ततु म�ुाका 
�ितवादीह� गगनदेव�साद यादव, स�यनारायण 
राउत अिहर र भागे�� राउत अिहरले मतृक मंजदुेवी 
यादवलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने त�य �प� र 
िव�सनीय �पमा पिु� ह�न आएको अव�था नह�दँा 
िनजह�म�ये गगनदेव�साद यादव र स�यनारायण 
राउतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।२।११ 
मा भएको फैसला तथा �ितवादी / पनुरावेदक 
भागे�� राउत अिहरलाई ऐ. महलको ऐ. नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी गरी उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
िमित २०७३।११।३ मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ� फैसलाह� उ�टी भई �ितवादीह� 
गगनदवे�साद यादव, स�यनारायण राउत अिहर र 
भागे�� राउत अिहरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ३ गते रोज २ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी  
बमकुमार ��े, ०७५-RC-००१४, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. अिभषेकराज िसंह

�ितवादी अिभषेकराज िसंहले अिधकार�ा�त 



6

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, साउन - १

अिधकारीसम� बयान गदा� मतृक साक� तामाङ मेरो 
घरमा काम गन� �यि� ह�न् । मतृकलाई मेरो िवषयमा 
सबै कुरा जानकारी रहेकोले मेरो ह�या गन�स�ने शङ्का 
लागी िनजबाट असरुि�त भएको महससु गरी िमित 
२०६९।७।१३ गते अं. २।३ बजेको  समयमा िनजलाई 
घरबाट बोलाई आकास गे� हाउसमा Park K.C. को 
नाममा कोठा बकु गरी �ममा लगी िनज पिहलेदेिख 
र�सी सेवन गरकेो अव�थामा रहेकोले िनजको लािग 
चाउचाउसमेत अडर गरी योजनाअनसुार साथमा िलई 
गएको Human Mixtard र Stargon ले िनजको िहप 
(िपठ्य)ु मा इ�जे�सन िदई सोप�ात् कोठामा बािहरबाट 
चकुुल लगाई िहडेँको ह� ँ । िनजलाई मान� योजना एक 
िदन पिहले बनाएको िथए ँभनी उ�लेख गरकेो देिख�छ 
भने अदालतसम� बयान गदा� मतृक साक� तामाङलाई 
मेरो घरमा काम गन� राखेको हो । िनजले गरगहनासमेत 
मेरो �.१०,००,०००।– लटेुको र मलाई मान� भनी 
छतबाट धके�ने कामसमेत गरकेोले मैले आ�नो 
सरु�ाको लािग िनजको ह�या गरकेो हो । �यू आकाश 
गे� हाउसको इ��ी रिज�टरमा उ�लेख भएको  Prak 
K.C. भ�ने  का�पिनक नाम र ह�ता�रसमेत मेरो हो 
भनी कसरु अपराध गरकेोमा सािबत भएको पाइने । 

घटना�थलबाट Biphasic Isophone 
insuline injection 1P 40 लेिखएको ब�ा तथा 
Life line लेिखएको िस�र�जसमेत बरामद भएको 
भ�ने लास जाचँ तथा घटना�थल मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । यी �ितवादी अिभषेकराज िसंहले नै मतृक 
साक� तामाङलाई काठमाड� स�ुधारामा रहेको �यू 
आकाश गे� हाउसको कोठा नं. १०२ मा लगी ह�या 
गरकेो हो भनी मतृकका बाब ु िबलबहादरु तामाङको 
िकटानी जाहेरी परकेोमा सो त�यलाई �ितवादी 
अिभषेकराज िसहंले नै �यू आकाश गे� हाउसको कोठा 
नं. १०२ बकु गरी कोठामा चाउचाउ मगाई खाएका र 
िनज �ितवादीले काउ�टरमा रहेको कम�चारी िदपे�� 
खड्कालाई म बािहर िन�क�छु अ� कोठाह� पिन 

बकु गनु�  छ मा�छे िलएर आउछुँ भनी बािहर िन�क� 
गएकोमा फक� नआएको, भोिलप�ट कोठा सफा गन� 
जादँा बािहरबाट चकुुल लगाएको देखी चकुुल खोली 
हेदा�  साक� तामाङ मतृ अव�थामा िथए । िनजलाई 
अिभषेकराज िसहंले कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी गे� 
हाउसका स�चालक सािव�ा पाठकले बकप� गरी 
िदएको देिखयो । �य�तै मतृक साक� तामाङलाई 
�ितवादी अिभषेकराज िसहंले मारकेो ह�न् भनी 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका कुमार तामाङ, भैरव 
र�ेमी र राज ु तामाङले बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो 
कारण Undetermined भ�ने उ�लेख भएको 
देिखए तापिन abrasion of 1×0.5 cm on left 
lower thigh back भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
उि�लिखत िमिसल सलं�न �माणह�बाट मतृकलाई 
यी �ितवादीको बारमेा सबै त�य जानकारी भएको 
कारण आफूलाई असरुि�त महससु गरी योजनाब� 
�पमा उ� गे� हाउसमा लगी र�सीको नशामा रहेका 
मतृकलाई Human Mixtard र Stargon नामक 
इ�जे�सन मतृकको िपठ्युमँा लगाई �ितवादीले कत��य 
गरी मारकेो त�य समिथ�त एवम् पिु� ह�न आएको 
देिखने । 

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
मतृक साक� तामाङको मैले नै ह�या गरकेो ह� ँ । मेरो 
मानिसक अव�था िब�ेकोले स-िव�तार भ�न सि�दन 
भ�ने उ�लेख गरकेो देिखए तापिन �ितवादीले 
मतृकबाट आफू असरुि�त महससु गरी मान� योजना 
बनाई िनजलाई गे� हाउसमा लान,ु गे� हाउसको 
कोठा बकु गदा� न�कली नाम रा�न,ु मिदरा सेवन 
गराएर मतृकलाई थाहा नपाउने अव�था बनाउन,ु 
योजनाअनसुार नै पिहले नै िकनी राखेको Human 
Mixtard र Stargon नामको सईु मतृकको िपठ्युमँा 
लगाई घटना घटाइसकेपिछ कोठामा चकुुल लगाई 
फरार ह�नजु�ता सावधानीपूव�क अपराध लकुाउनलाई 
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िनजबाट भए गरकेा ि�याकलापबाट �ितवादीको 
मानिसक अव�था िब�ेको भ�ने िजिकर आफँैमा 
खि�डत भई िव�सनीयसमेत नदेिखने ।

�ितवादी अिभषेकराज िसंहले अिधकार�ा�त 
अिधकारी एवम् अदालतसम� बयान गदा�समेत मतृक 
साक� तामाङको ह�या आफँैले गरकेोमा सािबत भएका, 
घटना�थलबाट �ितवादीले उ�लेख गरकेो इ�जे�सन 
बरामद भएको अव�था रहेको, जाहेरवाला सािव�ा 
पाठक र मौकामा बिुझएका कुमार तामाङ, भैरव र�ेमी 
र राज ुतामाङले गरी िदएको बकप�समेतका िमिसल 
संल�न सबदु �माणह�बाट �ितवादी अिभषेकराज 
िसंहले मतृक साक� तामाङलाई योजनाब��पमा 
इ�जे�सन िदई कत��य गरी मारकेो त�य पिु� �मािणत 
ह�न आएको देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा १३(२) नं.  को 
कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १३(२) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७३।९।११ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ठाकुर�साद खरले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना  
इित संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज् १ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी  टंकबहादुर मो�ान, ०६७-WO-०९३१, 
उ��ेषण, सुर�े� पुन िव. काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३१ पुतलीसडक शंकरदवे 
�या�पस अगािड रहेको युनाइटेड बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िलिमटेडसमेत

दोहोरो खतराको िस�ा�तले मूलतः उही 
�यि�का िव��, उही कसरुमा पिहले नै कारबाही भई 

सजाय पाइसकेको अव�थालाई इङ्िगत गद�छ । यस 
आधारमा हेदा�  यो िस�ा�त पूव�िनण�यसगँ स�बि�धत 
देिखने । 

िनवेदकले दायर गरकेो म�ुा दिुनयावँादी 
फौजदारी �कृितको िकत� म�ुा भएको र  हाल यी 
िनवेदकसमेत उपर सरकारवादी फौजदारी �कृितको 
ठगी म�ुामा कारबाही भएको भ�ने देिख�छ । अपराधको 
�कृित, ग�भीरता, दािय�व वहनको अव�था 
तथा सो म�ुाबाट �दान ग�रने उपचारका �कृित 
फरक-फरक ह�नस�छन् । दईु छु�ाछु�ै कानून�ारा 
प�रभािषत अपराधअ�तग�त पन� कसरुका हकमा ती 
छु�ाछु�ै कानून�ारा तोिकएबमोिजम म�ुाको कारबाही, 
सनुवुाइ र िकनारा ह�ने अव�थाको िसज�ना भएको 
अव�थामा दोहोरो खतराको िस�ा�त आकिष�त ह�न 
नस�ने । 

��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको ठगी 
म�ुामा िनवेदक ए�लै नभई िनजसमेत ५ जनालाई 
�ितवादी बनाइएको देिख�छ । �रट िनवेदकले िदएको 
िकत� म�ुामा िमित २०६१।११।१२ को िलखतमा 
िनजको सहीछाप परकेो नदेिखएकोले सो िलखत 
िकत�स�म ठहन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएको र सोही आधारमा िनजको हकमा �याद 
थप नह�ने गरी काठमाड�  िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।८।१३ मा आदेश भएको भ�नेसमेत िनवेदनमा 
उ�लेख भएको छ । आफूसमेत उपर दायर भएको 
ठगी म�ुामा यी िनवेदकले �यादमा हािजर भई आ�नो 
�ितर�ामा आ�ना कुराह� भ�न पाउने तथा त�लो 
अदालतबाट भएको आदेश बे�रतपूव�क भएको वा 
फैसलाउपर िच� नबझुे िनयिमत कानूनी �ि�याको 
अवल�बन गरी उपचार �ा� गन� सवल कानूनी माग�को 
अवल�बन गन� स�ने अव�था ह�दँा ह�दँै ठगी म�ुाको 
�ि�यालाई िन�तेज पान� उ�े�यबाट ��ततु �रट 
िनवेदन िदएको देिखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट यी 
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िनवेदकसमेत उपर एकै कसरुमा एक पटकभ�दा बढी 
म�ुा चलाइएको वा सजाय िदइएको अव�था नह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ठाकुर�साद खरले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WO-०८१४, उ��ेषण, 
र�ाराम ह�रजन (चमार) िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

संिवधानले ��याभतुको गरकेो मौिलक 
हकह�को संर�ण गनु�  एवम् �चलन गराउने दािय�व 
रा�यको ह��छ । यस अथ�मा रा�यको िविभ�न िनकायमा 
िनयिु� ह�दँा सिंवधानको धारा ४२(१) मा उ�लेख 
भएका वग� एवम् समदुायको रा�यका हरके िनकायमा 
समानपुाितक समावेशी सिुनि�त गन� म�ुय अिभभारा 
नेपाल सरकारको रहेको देिखने ।

��ततु �रट िनवेदनमा नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको 
तफ� बाट यस अदालतमा पेस भएको िलिखत जवाफ 
हेदा� “मधेसी, मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, 
मिु�लमलगायत िसमा�तकृत समदुाय एवम् िवप�न 
वग�लाई रा�यका संरचनामा अथ�पूण� र �भावकारी 
�ितिनिध�व गराई समानपुाितक समावेशी िस�ा�तलाई 
�यवहारमा काया��वयन गन� िदशामा सम� रा�य संय�� 
अ�सर र ि�याशील रिहरहेको र यो �म िनर�तर 
थप �भावकारी ढंगले अिघ बिढरहने िवषय भएको” 
भनी समानपुाितक समावेशी िस�ा�तलाई अथ�पूण� र 
�भावकारी �पमा काया��वयन गन� �ितब�ता �य� 

गरकेो देिख�छ । यसरी राजदतु िनयिु�को लािग िमित 
२०७३।१।७ मा रा��पितसम� िसफा�रस गन� गरकेो 
िनण�य नेपालको संिवधानको धारा २८२ अनकूुल 
समावेशी नै भएको दिेखएको र संिवधानको ��तावना 
एवम् धारा ३८(४), ४०(१) र ४२(१) बमोिजम 
समानपुाितक समावेशीतालाई अथ�पूण� र �भावकारी 
�पमा काया��वयन गन� �ितब�तासमेत नेपाल 
सरकारले जनाएको देिखदँा राजदतु िसफा�रस गन� 
िनण�यमा िनवेदन िजिकरअनसुारको अव�था िव�मान 
रहेको नदिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट 
मि��प�रषदब्ाट िमित २०७३।१।७ मा भएको िनण�य 
नेपालको संिवधानको धारा २८२(१) को मम�बमोिजम 
नै भएको र संिवधानको �यव�थाबमोिजम गन� भनी 
नेपाल सरकारबाट �ितब�तासमेत �य� भइरहेको 
देिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�ररहन ु परने । 
साथै समानपुाितक समावेशी िस�ा�तलाई अथ�पूण� 
र �भावकारी बनाउदँ ै रा�यका हरके िनकायमा 
मधेसी, मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, 
मिु�लमलगायतका िसमा�तकृत समदुाय एवम् िवप�न 
वग�को भिव�यमा पिन �ितिनिध�व गराउने �ितब�ता 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयले जनाएको समेत ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७२-WO-००८९, उ��ेषण 
/ परमादेश, सुखीनाथ पा�डेय िव. किपलव�तु िज�ला 
अदालत 

िनवेदक सखुीनाथ पा�डेयको ठेगाना 
किपलव�त ुिज�ला िवठुवा गा.िव.स. वडा नं. ६ भएको 
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िमिसल सलं�न िनजको नाग�रकताको �माणप�बाट 
देिख�छ । िनजको नाममा किपलव�त ु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६१।२।८ मा जारी भएको 
�याद २०६१।१२।२० मा तामेल ह�दँा सो �यादमा 
किपलव�त ुिज�ला िवठुवा गा.िव.स. वडा नं. ७ ब�ने 
महुमद हिकम र ऐ. ब�ने रामकुमार चमार सा�ीलाई 
�पमा रािखएको देिख�छ । िनज सा�ीह� सखुीनाथ 
पा�डेयको िछमेक� भएको कुरा पिन ख�ुन सकेको 
नदेिखदँा िनज सखुीनाथ पा�डेयको नाममा जारी 
भएको पनुरावेदनको रीतपूव�क तामेल भएको मा�न 
निम�ने ह�दँा �यसबाट यी िनवेदक पनुरावेदन गन� 
हकबाट वि�चत ह�न गएको देिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदक / �ितवादी सखुीनाथ पा�डेयको नाममा 
किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६१।२।८ 
मा जारी भएको पनुरावेदन �याद िमित २०६१।१२।२० 
मा मा तामेल ह�दँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
११० नं. बमोिजम रीतपूव�क तामेल भएको नदिेखदँा 
सो �याद उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । अब 
िनवेदक / �ितवादी सखुीनाथ पा�डेयको नाममा 
कानूनबमोिजम पनुरावेदनको �याद जारी गनु�  भनी 
िवप�ीको नाममा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७५ साल काि�क ८ गते रोज ५ शभुम् ।                            

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CI-०५०१, िनषेधा�ा 
/  परमादेश, शुिसला दवेी यादव िव गौर नगरपािलका 
काया�लय, रौतहटसमेत 

िनवेिदकाले २०६५ सालमा ज�गा ख�रद गरी 
िलनभु�दा अगािड अदालतबाटै भएको न�सा मचु�ुकामा 
पिन ११ िफट चौडाइको बाटो भ�ने नदिेखएको 
अव�था छ भनेपिछ परकेो म�ुामा अदालतबाट भई 

आएको न�सामा पिन पिहले भएको न�सासगँ आकृित 
नै निम�ने गरी िक.नं. २९९ को ज�गासमेतबाट बाटो 
कायम गन� �यास ग�रएको भ�ने �प� भई आएको 
छ । यसबाट िववािदत �थानमा अ�को न�बरी 
ज�गाबाट वा साव�जिनक ज�गा अित�मण गरी यी 
िनवेिदकालाई ११ िफट चौडाइको बाटो कायम गरी 
िदनपुछ�  भ�ने दाबी �यायस�मत् नदेिखने । 

यसै म�ुाको िवषयसगँ अ�तस��बि�धत 
२०५३ सालको �रट नं.२८१ को िनषेधा�ा म�ुामा 
पिन िववािदत �थानमा ६ िफट ९ इ�च चौडाइको 
बाटो रहेको भ�ने न�सा मचु�ुका भई आएको 
देिखयो । अदालतको आदेशानसुार सोही �थानमा 
िमित २०७१।१२।७ मा भई आएको न�साबाट पिन 
बाटो रहेकै देिखयो भने परुानो न�सासगँ तलुना 
गदा� ६ िफट ९ इ�चकै बाटो कायम रहेको मा�न ुपन� 
देिखयो । यसैगरी गौर नगरपािलकाले २०७१।२।२ 
मा ११ िफटको बाटो कायम रहेको भनी िदएको 
घरबाटो िसफा�रस र िनमा�ण स�प�न �माण प�लाई 
२०७१।३।३१ को नगरपािलकाकै बोड� बैठकले बदर 
ग�रसकेको र िववािदत �थानमा २०५३ सालको �रट 
नं. २८१ को िनषेधा�ा म�ुामा भई आएको न�सा 
बमोिजम नै ६ िफट ९ इ�च चौडाइको बाटो कायम रहने 
भनी उ�लेख गरकेो देिखन आउने । 

यसरी िनवेिदकाले ११ िफट चौडाइको 
बाटो कायम ह�नपुन� भनी िलएको िजिकर अ�वीकृत 
भएको अव�थामा ६ िफट ९ इ�चभ�दा बढी चौडाइको 
बाटोमा िनवेिदकाले दाबी गन� निम�ने र ६ िफट ९ 
इ�च चौडाइको बाटो कायम ह�नपुछ�  भनी नगरपािलका 
�वयम् ले �वीकार गरी थप िनमा�ण गन� वा बाटो ब�द गन� 
कुनै योजना नरहेको भनी िलिखत जवाफ िदइरहेको 
अव�थामा यी िनवेिदकाले दाबी िलएज�तो िवप�ी गौर 
नगरपािलकासमेत िव�� िनषेधा�ाको आदशे जारी 
गनु�  पन� अव�था नदेिखने ।

यसैगरी गौर नगरपािलकाले िदएको िनमा�ण 
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स�प�न �माण प� पूर ैबदर गरकेो काय� िनयमस�मत 
नभएकोले ६ िफट ९ इ�चस�म बाटो यथाि�थितमा 
राखी िनमा�ण स�प�न �माणप� िदन ुभनी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको आदेश आ�नो मागिवपरीत 
भएको भ�ने िनवेिदकाको िजिकर रहेको भए पिन अ�को 
ज�गा कटाई िनवेिदकाले दाबी गरबेमोिजमको चौडाइ 
कायम ह�ने गरी बाटो िदनपुन� देिखएन । नगरपािलकाले 
िबनाआधार �माण ११ िफट बाटो कायम ह�ने भनी 
िदएको िसफा�रस बदर गदा� पिहले िदएको िनमा�ण 
स�प�न �माणप� नै बदर गरकेोले ६ िफट ९ इ�चस�म 
बाटो कायम ह�ने गरी िनमा�ण स�प�न �माण-प� िदन ु
भनी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट जारी भएको 
परमादशे पिन िमलेकै देिखयो भने सािबकबमोिजमको 
चौडा बाटो मा� कायम गरकेो काय�समेत िमलेकै  
देिखने । 

अत: उपयु�� त�य एवम् �माणसमेतका 
आधारमा यी िनवेिदकाले िववािदत �थानमा ११ िफट 
चौडाइको बाटो कायम ह�नपुन� भनी िलएको िजिकर 
�थािपत ह�न नआएको र ६ िफट ९ इ�चस�म चौडाइको 
बाटो कायम ह�ने गरी िनमा�ण स�प�न �माण प� िदन ु
भनी गौर नगरपािलकाका नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।१।१६ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०१२० र ०७२-

CI-०५०४, िनषेधा�ा / परमादशे, दामोदर 
पाठक िव. रामिसंहासन राय यादवसमेत र 
रामिसंहासन राय यादवसमेत िव. दामोदर 
पाठकसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-०४५९ र ०६८-
CR-०४५८, जबरज�ती करणी, सुजल शा�य िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. ि�र�न शा�यसमेत 

पीिडतको �वा��य परी�ण ह�दँा Vaginal 
Swab मा वीय� नदेिखएको, क�याजाली न�याितएको, 
िनजलाई जबरज�ती करणी भएको भ�न नसिकने 
भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदन �ा�त भई परी�ण 
गन� िवशेष�ले अदालतमा उपि�थत भई आ�नो 
रायलाई समथ�न गरी बकप� गरकेो देिख�छ । 
पीिडतको �वा��य परी�णबाट करणी भएको कथन 
समिथ�त भएको देिखदँनै । कुनै पिन फौजदारी कसरुमा 
कसैलाई अिभयोग लगाउन ु मा� पया��त ह�दँैन । सो 
कुरा व�तगुत एवम् त�यगत �माणको आधारमा 
शङ्कारिहत �पमा पिु� ह�नपुछ�  । यसरी पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन एवम् िनजको �वा��य 
परी�ण गन� िवशेष�को बकप�समेतका िमिसल सलं�न 
�माणबाट जबरज�ती करणी भएको भ�ने वादी दाबी 
व�तिुन� �पमा पिु� ह�न सकेको नदेिखने । पीिडतको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो कागज, 
अदालतमा गरकेो बकप� एवम् पीिडतको एकसाथ 
ब�ने दाज ु नवीन खड्काले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�मा पीिडत बिहनीले अ�य यौनज�य काय�बार े
केही नभनी आफूलाई जबरज�ती करणी गन� गरकेो 
कुरा आफँैले भनेबाट पीिडतको भनाइ एवम् वादीको 
अिभयोगलाई पूण�त: गलत भ�न सिकने देिखदँनै । 
�ितवादी ि�र�न शा�यले पीिडतको योिनमा औलंा 
र िलङ्ग हाली चसुाउने गरकेो, �ितवादी सजुलले 
योिनमा िलङ्ग िछराएको र सबैभ�दा बढी सजुल र 
उ��वलले �य�तो काय� गद�थे भनी पीिडतले बकप� 
गरकेो पाइ�छ तर जाहेरवाली सीतादेवीले महानगरीय 
�हरी प�रसरमा िदएको िनवेदन तथा जाहेरी 
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दरखा�तमा समेत यस �कृितको बेहोरा लेखाएको 
देिखएन । पीिडतका दाजबुाट पिन उपयु�� �कृितको 
िव�ततृ �यवहार भएको भनी भ�न नसकेबाट एवम् 
�वा��य परी�ण �ितवेदन र िवशेष�को बकप�बाट 
समेत पीिडतको योिन वा शरीरको अ�य अङ्गमा समेत 
जबरज�ती करणीका ल�ण नदेिखएको अव�थामा 
�ितवादीह�ले करणीलाई कुनै �कृितबाट पूण�ता 
िदएको भनी भ�न सिकने अव�था िव�मान देिखएन । 
तर यी �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा� �ितवादी ि�र�न शा�यले पीिडतलाई घर 
जादँा आउदँा गालामा प�पी िलन लगाउने गरकेो, 
उ��वल शा�यले संवेदनशील अङ्गमा छोएको, 
आ�नो ग�ुताङ्ग छुवाएको, सजुल शा�यले आफूसगैँ 
सतुाउने, सवंेदनशील अङ्ग चलाउने गरकेो भनी 
बयान गरबेाट यी �ितवादीह�ले केही पिन गरकेो 
होइन भनी अदालतमा गरकेो बयान �वीकाय� 
देिखदँैन । पीिडतको कागज एवम् बकप� तथा 
जाहेरी दरखा�त �ितवादीह�को अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान तथा पीिडतको दाजकुो 
बकप�समेतलाई साम�ज�यतापूव�क िव�लेषण 
गरी त�य र स�य पिहचान गरी िन�कष�मा प�ुदा यी 
�ितवादीह�को कोिसस तथा मनसाय यी पीिडतको 
शारी�रक शोषण गन�तफ�  उ�मखु भएको र यसरी 
�य�नरत रहे पिन कुनै कारणवश आ�नो कोिससलाई 
पूण�ता िदन नसकेको देिखयो । आ�नो संर�णमा रहेक� 
यी बािलकालाई यसरी करणी गन� मनसायले माया 
गरकेो देखाउन,ु शरीरको संवेदनशील अङ्गमा हात 
लगाउन ुज�ता काय� गरकेो पिु� भएबाट यस �कृितको 
काय� पूण� अपराधको वग�मा नपर े पिन अपराध गन� 
मनसायले गरकेो �य�न अथा�त् उ�ोग मा�नपुन� नै 
देिख�छ । य�ता काय�ह� आ�नो �कुल वा हो�टेलमा 
बसेक� बािलका�ित �वाभािवक �पमा देखाइएको वा 
सामा�य �यवहार भनी �वीकार गन� नसिकने । 

यसरी ��ततु म�ुामा िमिसल सलं�न �माणबाट 

�ितवादीह� ि�र�न शा�य र छोराह� �मश: सजुल 
शा�य र उ��वल शा�यको कसरुमा समान �कृितको 
सलं�नता दिेखएकोमा समान �माणको आधारमा 
समान कसरु ठह�याई सजाय ह�नपुन�मा �ितवादी सजुल 
शा�यको हकमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. 
५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
कायम गरी सजाय ठहर भएको तर �ितवादीह� 
ि�र�न शा�य र उ��वल शा�यलाई सफाइ िदने गरी 
स�ु एवम् पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 
देिखयो । िमिसल सलं�न �माणबाट �थािपत कसरुमा 
समान संल�नता देिखएकोमा समान �पमा रहेका 
�माणको �िुटपूण� मू�याङ्कन गरी �ितवादी�यलाई 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला कानूनस�मत मा�न िमलेन । समान�तरका 
�ितवादीलाई समान सजाय ह�नपुछ�  भ�ने �यायको 
मम� हो । यसरी िमिसल संल�न �माणको �िुटपूण� 
मू�याङ्कन गरी कसरुमा समान संल�नता रहेका 
�ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको फैसला सो 
हदस�म केही उ�टी भई �ितवादीह� ि�र�न शा�य र 
उ��वल शा�यलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं. अनसुारको कसरु अपराधमा ऐ. महलको 
३ नं. को देहाय १ अनसुार ह�ने सजायको आधा सजाय 
गनु�पन� देिखन आएकोले जनही ५ वष� कैद सजाय ह�ने । 

अब �ितवादी सजुल शा�यको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�  आफूउपरको 
अिभयोग शङ्कारिहत ढंगबाट पिु� ह�न नसकेको, 
केवल अिधकार�ा�त अिधकारीको सािबती बयान 
मा�को आधारमा सजाय ठहर गरकेो फैसला �िुटपूण� 
रहेको भ�नेसमेतको पनुरावेदन िजिकर िलएको 
देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) अनसुार 
�ितवादीलाई भय, �ास, �लोभनमा पारी कुनै कसरु 
गरकेो भनी सािबत ग�रएको भए �य�तो सािबतीलाई 
�माणको �पमा �हण गन� िम�दैन । तर �ितवादीले 
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भय, �ास र �लोभनमा पारी सािबत गराइएको भ�ने 
िजिकर ठोस एवम् व�तगुत �माणबाट पिु� गरकेो 
ह�नपुछ�  । भय, �ास र �लोभनमा पारी �ितवादीलाई 
कुनै त�य �य� गन� बा�य पा�रएको हो भ�ने पिु� 
नभएमा �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानलाई हा�ो कानूनले �माणयो�य मानेको 
देिख�छ । ��ततु स�दभ�मा यी पनुरावेदकले अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन के क�तो 
अव�था प�रि�थितमा यी �ितवादीलाई अनसु�धान 
अिधकारीसम� सािबत ह�न बा�य भएको हो भनी 
खलुाउन र पिु� गन� सकेको पाइदँनै । अदालतसम� 
भएको इ�कारी बयानलाई पिन �वत�� �माणबाट पिु� 
गन� सकेको ह�नपुन� । 

जाहेरवालाको छोरा छोरीलाई �ितवादीह�ले 
स�चालन गरकेो �कुलमा आवासीय �पमा अ�ययन 
गन� गरी भना� गरकेो देिख�छ । यसबाट जाहेरवाला 
र �ितवादीिबच पूव��रसइवी झै-झगडा रहेको भ�ने 
देिखदँैन । पीिडतले �यि�कै दोषारोपण गरी झ�ुा 
पोल उजरु गनु�पन� कुनै त�यय�ु आधार �ितवादीले 
देखाउन सकेको पाइदँैन । जहासँ�म फ� नितरी 
पटकपटक ितन� अनरुोध गरकेोमा �कुलको फ� ितन� 
नपरोस् भनी जाहेरी िदएको भ�ने �ितवादीको िजिकर 
छ, सो स�ब�धमा  हेदा� जाहेरी पनु�अिघ पीिडतका 
अिभभावकलाई यो यित फ� बाकँ� छ, ितनु�  बझुाउन ु
होला भनी �कुलको तफ� बाट कुनै प�ाचार भएको 
वा �कुलबाट िदइने मािसक िबल पेस गरी रकम 
बाकँ� भएको भ�ने पनुरावेदकले पिु� गन� सकेको 
पाइदँैन । �यसमा पिन �कुलको फ� ितन�बाट ब�नकै 
लािग अिभभावकले आ�नो नाबालक छोरीको स�ुदर 
भिव�य एवम् आ�मस�मानमा �थायी �पमा चोट 
प�ुने गरी यस �कारको घिृणत अपराधको ला�छना 
लगाए होला तथा पीिडतले पिन अदालतमा आई 
अनसु�धानको �ममा �य� गरकेा आ�ना पीडाह�लाई 
पनु: �य� गदा� पूण�त: झठुो कुरालाई पनुराविृ� गर े

होला भनी सहजै िव�वास गन� नसिकने । अनसु�धानमा 
सािबत भई अदालतमा इ�कार गन� र कुनै कसरु गरकेो 
होइन भनी सफाइ िलन खो�ने �ितवादीले �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ बमोिजम आ�नो िजिकर पिु� 
गन� स�नपुछ�  । अ�यथा पनुरावेदन िजिकर िलएकै 
भरमा कसैलाई िनद�ष हो भनी मा�न िम�दैन । यसरी 
पीिडत एवम् जाहेरवालाको बकप�, यी पनुरावेदकको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयान, पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, िवशेष�को बकप�, 
अनसु�धानको �ममा बिुझएका निवन खड्का, सीता 
कोइरालासमेतको बकप�बाट यी �ितवादीले पीिडत 
बािलकाउपर केही पिन गरकेो छैन भनी िव�वास गन� 
सिकने अव�था दिेखएन । उपयु�� आधार �माणबाट 
यी पनुरावेदकले जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
गरकेो पिु� र �मािणत भइरहेको अव�थामा िनजलाई 
जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम कसरु 
ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । तसथ� 
आफूलाई कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �िुटपूण� रहेको ह�दँा उ�टी गरी सफाइ पाउन ु
पछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादीह� 
ि�र�न शा�य, उ��वल शा�य र सजुल शा�यले 
१० वष�मिुनक� पीिडत नाबािलकालाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने जाहेरी दरखा�त, पीिडतको 
अदालतसम�को बकप�, िनजको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, बिुझएका मािनसह�को अदालतसम�को 
बकप�समेतका आधारमा �ितवादी ि�र�न शा�य 
र उ��वल शा�यले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ५ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
भ�ने त�य शङ्कारिहत �पमा पिु� ह�न आएको ह�दँा 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा सजाय गनु�पन�मा 
सफाइ िदने गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला 



13

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, साउन - १

अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरु अपराधमा मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम जनही 
५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । अका� �ितवादी 
सजुल शा�यको हकमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित संवत् २०७४ साल भदौ २८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०१०३, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार उ�ोग, रमा पौडेल िव. 
नेपाल सरकार 

��ततु म�ुामा पीिडत अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� अदालतसम�को �मािणत बयानलाई 
ख�डन गरी �ितवादीलाई कसरुबाट उ�मिु� िदने गरी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । पीिडतको उ� बकप� झ�ुा 
हो भ�ने कुनै ठोस �माण वादी प�को तफ� बाट ��ततु 
भएको पाइदैँन । यसरी पीिडतह�ले नै अनसु�धानका 
�ममा भएको कागज र बयान बेहोरा झ�ुा हो भनी 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेखएको र सो बकप� 
�ितवादीह�को दबाब, �भाव वा आिथ�क �लोभनमा 
परी भएको त�य िमिसलबाट पिु� ह�न नआएको ह�दँा 
पीिडतह�ले गरकेो बयानलाई शङ्का गनु�पन� अव�था 
िमिसलबाट दिेखएन । ��ततु म�ुाको ��य� �माण 
भनेकै पीिडतह� ह�न् । पीिडतले मौकामा गरकेो बयान 
र अदालतसम� गरकेो बकप� एकापसमा बािझएमा 
िजरह ग�रएको अदालतसम� भएको बकप�लाई नै 
भरपद� र िव�वासयो�य मा�नपुन� ।

आ�नो अिभयोग दाबीलाई �माण�ारा पिु� 
गरी शङ्कारिहत बनाउने दािय�व अिभयोजकमा 

रहने ह��छ । यसरी वादी प�ले पीिडत भनी उ�लेख 
गरकेा �यि�ह�ले �वयम् अदालतमा उपि�थत भई 
�ितवादीह�लाई िचि�दन भनी आफूलाई भारत लैजादैँ 
गरकेो त�यमा इ�कार रहेबाट पनुरावेदकले आरोिपत 
कसरु गरकेो भ�ने शङ्कारिहत �पबाट �मािणत ह�न 
आएन । य�तो अव�थामा केवल अिभयोजन प�को 
आरोपको भरमा �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गनु�  
फौजदारी �याय एवम् �माण कानूनको िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने देिखयो । यसरी िमिसल सलं�न �वत�� �माणबाट 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शङ्कारिहत �पमा 
पिु� ह�न नआएको अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसला �िुटपूण� रहेको देिखने ।

िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादीउपरको 
कसरुको प�्ुयाइ ँ शङ्कारिहत �पबाट भएको 
नपाइएकोले मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबीबाट �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला 
मनािसब ह�दँा सदर गनु�पन�मा उ� फैसला उ�टी 
गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ३ वष� ६ 
मिहना कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
िमित २०७०।९।१६ मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने । यसै म�ुाका अका� �ितवादी 
सवुास प�रयारलाई सजाय ह�ने ठहर भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर िनजको पनुरावेदन परकेो 
देिखएन । मलुकु� ऐन, २०२० अदालती ब�दोब�तको 
महलको २०५ नं. मा “एकै म�ुामा हान� झगिडयाम�ये 
कसैको पनुरावेदन उजरु परकेोबाट जािँचदा इ�साफ 
वा सजाय उि�टने भई सो इ�साफ सजाय उ�टाई 
फैसला गदा�  पनुरावेदन उजरु निदने झगिडयाका हकमा 
समेत इ�साफ सजाय उि�टन जाने भयो भने �य�तोमा 
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पनुरावेदन उजरु परकेो छैन भनी सदर गरी िदन ु
ह�दँनै । पनुरावेदन उजरु निदनेका हकमा समेत 
पनुरावेदन उजरु िदनेसरह उ�टाई िछनी िदनपुछ� ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०५ नं. को उ� �यव�थाअनसुार पनुरावेदन 
नगन� �ितवादी सवुास प�रयारको हकमा समेत इ�साफ 
गन� िम�ने भई िमिसल संल�न �माण अ�ययन गरी हेदा� 
यी �ितवादीको समेत कसरुमा संल�नता रहेको त�यको 
प�्ुयाइ ँ पीिडतको बकप�लगायतका �माणबाट ठोस 
एवम् शङ्कारिहत �पमा पिु� ह�न नआएको ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई समेत कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको दिेखएन । अतः मलुकु� 
ऐन, अ.बं.२०५ नं बमोिजम पनुरावेदन नगन� �ितवादी 
सवुास प�रयारको हकमा समेत पनुरावेदन अदालतको 
फैसला उ�टी भई सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित संवत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७४-WH-००९४, ब�दी��य�ीकरण, 
अमर झाँ��समेत िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

प�कार स�मेलनको आयोजना गरी 
शाि�त सरु�ामा खलल प�ुयाएको भनी अनसु�धान 
�योजनाथ� िहरासतमा िलइएका यी िनवेदकह�उपर 
केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, अ�तग�तको 
कसरुमा िमित २०७५।१।२५ मा प�ाउ ग�रएकोमा 
उ� ऐनको दफा ४ अनसुार वारदात भएको िमितले 
७ िदनिभ� म�ुा दायर ग�रस�नपुन� कानूनी �यव�था 
रहेकोमा सो अविधिभ� िवप�ीह�बाट म�ुा दायर 
भएको अव�था देिखएन । यसैगरी सोही ऐनको दफा 
४ को उपदफा २ को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
उ�लेख भएको �यव�थाअन�ुप यी िनवेदकह�उपर 
७ िदनिभ� म�ुा दायर गन� नसिकने र थनुामा नै राखी 

अनसु�धान गनु�पन� मनािसब मािफकको कारण पिन 
�मखु िज�ला अिधकारीले �याद थपको आदेश िदने 
�ममा �प� �पमा उ�लेख गन� सकेको पाइएन । �ा� 
िमिसल हेदा�  �मखु िज�ला अिधकारीले म�ुा दायर गन� 
३५ िदनको �याद थप गदा�  पिन मनािसब मािफकको 
कारण औ�ंयाई कुनै पचा� खडा गरकेो नदेिखएकोले 
�याद थप गन� काय�ह�को औिच�यता पिु� ह�न नआई 
�वे�छाचारी भएकोसमेत दिेखदँा �रट िनवेदकह�लाई 
अनसु�धानको लािग भनी थनुामा रा�ने गरी भएको 
काय� कानूनस�मत मा�न िम�ने नदेिखने ।

यसैगरी िनवेदकह�बाट प�कार स�मेलनको 
आयोजना भएको भए पिन के कुन �कारबाट के कुन 
काय� गदा� शाि�त सरु�ामा खलल प�ुने हो ? सो बेहोरा 
�ा� िमिसलबाट ख�ुन सकेको छैन । कानून िनिद�� िविध 
र �ि�या पूरा नगरी यी िनवेदकह�लाई थनुामा रा�न ु
नेपालको संिवधानको धारा १६, १७, २० समेतका 
िव�� ह�ने देिखएको स�दभ�मा नेपालको संिवधानको 
धारा १६ ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकको सिुनि�चतता �दान गरकेो, धारा १७(१) 
ले कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने उलेख गरी कुनै 
पिन �यि�उपर ह�ने गैरकानूनी ि�याकलापका िव�� 
सवंैधािनक हकको ��याभूित गरकेो तथा धारा १३३ ले 
मौिलक हकको �चलनका िनि�त सव��च अदालतलाई 
असाधारण अिधकार �े�समेत �दान गरकेो स�दभ�मा 
िवप�ीह�को काय�बाट यी िनवेदकह�को संिवधान 
�द� मौिलक हकको �चलनमा ग�भीर आघात पगेुकै 
देिखन आउने ।  

यसरी मनािसब मािफकको कारण र 
औिच�य पिु� नगरी �वे�छाचारी �पमा िनवेदकह� 
अमर झा�ँ�, िशवराज नेपाली, दवेबहादरु सूचीकार, 
ह�रच�� खड्का, टेकबहादरु �धान, दलबहादरु थापा 
र िललबहादरु बढुाथोक�लाई अनसु�धानको लािग भनी 
�याद थप गरी थुनामा राखेको काय� गैरकानूनी भएकोले 
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�रट िनवेदकह�लाई अिवल�ब थुनाम�ु ग�रिदन ुभनी 
िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत्  २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम्  ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-१३४६, िकत�, �यानीमाया 
िव.क.(कामी) िव. पुकमान गु�ङसमेत 

िज�ला �हरी काया�लय, लमजङुको 
च.नं.२८२० िमित २०७१।३।६ को प�साथ �ा�त 
कागजको �ितिलिप हेदा�  पनुरावेदकले पकुमान ग�ुङ र 
िनजकै छोरा स�जय िव.क. लाई िवप�ी बनाई िज�ला 
�हरी काया�लयमा िदएको िनवेदनमा िमलाप�बाट 
िववाद टुङ्िगने बेहोरा उ�लेख भई िमलाप�मा �वयम् 
वादीको छोरा स�जय िव.क. को सहीछाप परकेो 
देिख�छ । य�िप उ� िमलाप�मा वादीको सहीछाप 
परकेो देिखदँनै । तथािप ��ततु िफरादमा उि�लिखत 
धनमाल िफता� िदलाई पाउ ँभनी वादीले सोही समयमा 
िज�ला �हरी काया�लयमा िनवेदन िदई कारबाही 
चलाएको देिखयो । आफूले िनवेदन िदएको होइन भ�ने 
कानूनस�मत आधार वादीले देखाउन सकेको पाइदँैन । 
उ� त�यबाट यसै िवषयमा अथा�त् गहना िफता� िदलाई 
पाउ ँभनी २०६८ साल वैशाख मिहनामै वादीले �हरी 
काया�लयमा िनवेदन िदएको त�य पिु� ह�न आएको 
देिखएबाट �ितवादीह�ले मखुको प�रप�चले िकत� 
गरकेो थाहा जानकारी वादीले सोही समयमा पाएको 
मा�नपुन� ।

��ततु िववादमा पनुरावेदकले धनमाल िफता� 
पाउ ँभनी २०६८ वैशाखमै �हरी काया�लयमा िनवेदन 
िदएको त�य �थािपत ह�न आएको देिखदँा िनजले दाबी 
गरकेो िकत� अपराध भएको त�य सोही समयमा नै 
थाहा जानकारी भएको मा�नपुन� भई वादीको िफराद 

गन� हद�याद सोही समयबाट स�ु ह�ने देिखयो । यसरी 
िमिसल �माणबाट �थािपत त�यिवपरीत वादीले िमित 
२०७०।९।२ लाई थाहा पाएको िमित कायम गरी 
हद�याद िसज�ना गरी ��ततु िफराद िदएको पाइदँा 
��ततु िफराद हद�यादिभ� परकेो भ�न िमलेन । 
जनु कानूनको सहारा िलई उपचारको खोजीमा वादी 
अदालत �वेश गरकेो हो सो कानूनले िनधा��रत गरकेो 
हद�याद नघाई िफराद िदएको दिेखदँा हद�यादिवहीन 
िफरादबाट औिच�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गन� िम�ने 
नदिेखने ।

िववेिचत आधार, कारण एवम् यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तअनसुार वादीको 
��ततु िफराद दाबी मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १८ 
नं. बमोिजमको हद�यादिभ� दायर भएको नदेिखदँा 
वादी दाबी खारजे गनु�पन�मा नगरी दाबीबमोिजम १२ 
तोला सनुको ह�न आउने रकम �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले भराई पाउने ठह�याई भएको स�ु लमजङु 
िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको देिखयो । 
��ततु िवषय िकत� कागजको महलमा उि�लिखत 
िकत� कागजको ४ नं. को प�रभाषािभ� नपरकेो भ�ने 
आधारमा पनुरावेदन अदालत पोखराले िफराद दाबी 
खारजे ह�ने ठहर गरकेो भए पिन ��ततु िफराद िकत� 
कागजको १८ नं. बमोिजमको हद�यादिभ� नपरकेो 
भ�ने आधारमा िफराद दाबी खारजेभागी देिखएकोले 
हद�यादको अभावमा वादीको िफराद खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-WO-०४२५, उ��ेषण /  परमादेश, 
अजु�नकुमार कँुवर िव. परी�ा िनय��ण काया�लय, 
ब�खुसमेत 

�नातको�र तह �थम वष�को परी�ामा 
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मया�दािवपरीत काय� गरकेाले आव�यक कारबाहीका 
लािग स-�माणसिहत उ�रपिु�तका छु�ै पठाइएको 
भनी �यसको तपिसलको २ नं. मा ियनै िनवेदकको 
िस�बोल नं. ४०६०१, िवषय ECO-५०४ A भ�ने 
उ�लेख भई के��ा�य�को ह�ता�रसिहतको प� �ा� 
भएको देिखदँा िनवेदकले भनेज�तो िवप�ीह�बाट 
िवनाकारण िनजको परी�ाफल �कािशत नगरी 
Expelled मा राखेको भ�ने दिेखन नआउने । 

यसैगरी ४०६०१ िस�बोल नं. का यी
िनवेदकले परी�ा िददँा िचट चोरी गरकेो काय� ि�.िव. 
संगठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० 
को िनयम २६०, २६८, २७० समेतका िव�� भएकोले 
स�पूण� परी�ाफल र� गन� भनी २०६८।११।१२ 
मा िनण�य भएको र िमित २०६९।३।१५ मा िनजको 
परी�ाफल र� गरी अ�य सहभागीको परी�ाफल 
�कािशत गरकेो देिखने । 

परी�ाको मया�दामा आचँ आउने काय� 
कसैले गनु�  ह�दँनै । परी�ाको मया�दा कायम गराउनेतफ�  
स�बि�धत सबै प� त�पर रहनपुछ�  । िनवेदक आफँैले 
परी�ाको मया�दा कायम गन� नसकेको, िनजले परी�ाको 
मया�दामा आचँ आउने काय� गरकेो, य�तो अव�थामा 
ि�.िव. संगठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० अ�तग�त भएको कामकारबाही र िनण�यलाई 
व�तिुन� �माण र कारणको अभावमा अ�यथा भ�न ु
पन� नदेिखने ।  

य�तै �कृितको िनवेदक अंश ु ग�ुङ िव�� 
ि�भवुन िव� िव�ालय, परी�ा िनय��ण काया�लयसमेत 
भएको २०६५ सालको �रट नं. ०६५-WO-००२७ 
नं. को उ��ेषण िनवेदनमा पिन िनवेदकले आ�नो 
परी�ाफल िवनाकारण Expelled मा रािखएको 
भनी परकेो �रट िदवेदनउपर फैसला ह�दँा परी�ाको 
मया�दािवपरीत परी�ा हलमा िचट चोन� काय� गरकेोले 
ि�.िव. संगठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम २६० को िवपरीत काय� गरकेो पिु� 

ह�न आएको भनी िनजको �रट िनवेदन खारजे भएको 
देिखने । 

उपयु�� त�य एवम् �माणसमेतका आधारमा 
परी�ालाई मया�िदत, एवम् िन�प� बनाउने अिभ�ायले 
�वेश प�मा नै के गन� ह�ने र के गन� नह�ने भनी �प� 
जानकारी गराई मया�िदत ढङ्गले परी�ा स�चालन 
ग�ररहेको अव�थामा िचट चोन� ज�तो गलत काय� 
गरी ि�.िव.सगंठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी 
िनयम, २०५० को िनयम २६० को िवपरीत काय� 
गन� यी िनवेदकको परी�ाफल Expelled ग�रएको 
काय� उि�लिखत िनयमको �यव�थाबमोिजम नै भएको 
देिखने । 

अत: ��ततु म�ुामा मया�दािवपरीत काय� गन� 
यी िनवेदकलाई िनयमानसुारको कारबाही गदा� र सोही 
कारबाहीका कारण िनवेदकको परी�ाफल Expelled 
मा परी परी�ाफल �कािशत नगदा� िनयमिवपरीत 
भएको भ�ने नदेिखएकोले मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�रररहन ुपन� अव�थाको िव�मानता दिेखएन । 
िनवेदकको �रट िनवेदन  खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०८२७, अ�ाकृितक 
मैथनु जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. नारायण 
�े� 

�ितवादीले अनसु�धानका �ममा सािबती 
बयान गरकेो भए पिन य�तो बयानलाई मा� �माणमा 
िलन िम�दैन, अ�य �वत�� �माणले पिु� ह�नपुछ�  । 
��ततु म�ुामा अदालतमा आई बयान गन� �ितवादीले 
मा� होइन जाहेरवाला, पीिडत तथा बिुझएका मािनसह� 
कसैले पिन वारदात भएको कुरालाई �वीकार गरकेो 
अव�था छैन । िचिक�सकको बकप�ले पिन वारदात 
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भएको ल�ण पीिडतको शरीरमा नदेिखएको भनी 
वारदात भएको अव�थालाई इ�कार गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । मौकामा बेहोरा लेखाउने रोशनी ढुङ्गेलका 
अिभभावक र �ितवादीिबच िव�ाथ� अनशुासनको 
कुरालाई िलएर �रसइवी रहेको देिखएबाट कुनै पिन 
�वत�� �माणले यी �ितवादीबाट अ�ाकृितक मैथुन 
तथा जबरज�ती करणीको वारदात गराएको भ�ने कुरा 
पिु� ह�न नआउने ।

िव�ालयमा िश�कले िव�ाथ�लाई सही 
स�लाह सझुाव िदन,ु उ��े�रत गनु�  िश�कको कत��य 
हो । य�िप यी �ितवादीले A कुमारीलाई स�झाउने 
�ममा अगँालो हाली स�झाउदँै िसढँीबाट तल आएको 
भनी अदालतमा आई बयान गदा� खलुाएको देिख�छ । 
यसबाट िनज �ितवादीले स�झाउने भ�दमैा ११ वष�या 
पीिडतलाई अगँालो नै हा�न ु पन� अव�था देिखदँैन 
भने िव�ालयज�तो िश�ण सं�थामा यसरी िश�कले 
छा�ाह�लाई अनाव�यक �पमा �पश� गद� जाने हो भने 
यसैको िसको गन� आ�नै सहपाठी तथा िश�कह�बाट 
समेत छा�ाह� पीिडत ह�न स�ने अव�था उि�कै  
रहने ।

अत: �ितवादी नारायण �े�उपर आ�नै 
िव�ाथ� A कुमारीलाई अ�ाकृितक मैथुन र 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो भनी जाहेरी परकेो 
भए पिन �ितवादीले अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयान, जाहेरवालाले आफूले जाहेरी िदएकै होइन 
भनी गरकेो बकप�, पीिडतले वारदात नभएको भनी 
अदालतमा गरकेो बकप�, बिुझएका मािनसह�ले 
मौकामा लेिखएको बेहोरा हा�ो होइन भनी अदालतमा 
लेखाएको बेहोरा तथा पीिडतको शरीरमा जबरज�ती 
करणी तथा अ�ाकृितक मैथनुको ल�ण नभेिटएको 
भनी िचिक�सकले गरकेो बकप� एवम् �रसइवीका 
कारण जाहेरी परकेो हो भनी �ितवादीका सा�ीले 
गरकेो बकप�समेतका आधारमा �ितवादी नारायण 
�े�ले A कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरी 

अ�ाकृितक मैथुनसमेत गरकेो पिु� भएको नदेिखदँा 
िनज �ितवादीलाई अ�ाकृितक मैथुन र जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलअ�तग�त १ र ३(२) नं. को कसरु अपराधमा ऐजन 
ऐन, महलको ३(२) नं. बमोिजम सजाय ह�नबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई भएको फैसला तथा �ितवादीले पीिडत 
A कुमारीलाई अगँालो हालेको काय� मलुकु� ऐन, आशय 
करणीको महलअ�तग�त सजाय ह�ने कसरुअ�तग�तको 
देिखदँा सरोकारवालाले सकार गरमेा वादी प� कायम 
गरी ��ततु म�ुाको िमिसलबाट कारबाही िकनारा 
ह�ने गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतमा पठाइिदने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७३।२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१६२६, चोरी, 
िवजे��कुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार 

अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गदा� यी 
�ितवादी कसरु गरकेोमा सािबत रहेको देिखयो । यसैगरी 
बरामद भएको र यो दखेाइएको मोटरसाइकल एउटै 
हो भनी सनाखतसमेत गरकेो पाइयो । अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान र बरामदी मचु�ुकालाई �ितवादीले 
अ�यथा भ�न सकेको अव�था देिखएन । �ितवादीले 
अदालतमा आई बयान गदा� इ�कारी बयान गर े पिन 
सो इ�कारी बयानलाई सा�ी �माणलगायतका अ�य 
�वत�� �माणले पिु� गन� सकेको अव�था नरहने ।  

अदालतमा बयान गदा� पिन िनज �ितवादीले 
आफू वारदात�थलमा नरहेको भनी िजिकर िलन 
सकेका छैनन् । जे जनु �थानमा वारदात भयो सोही 
�थानबाट अबेर साझँ दशीको सामानसिहत �ितवादी 
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प�ाउ पनु�  र िनजले खलुाएबमोिजमको अव�थामा 
मोटरसाइकल बरामद ह�नलुाई संयोग मा� मा�न स�ने 
अव�था नरहने । 

�हरी �ितवेदन र बरामदी मचु�ुकासमेतबाट 
जाहेरवालाको ना.१५ प ५२०० नं. को प�सर 
मोटरसाइकल चोरी भएको त�यमा कुनै िववाद 
रहेन । अगािडको वाय�रङको तार कािटएको अव�थामा 
मोटरसाइकल फेला परकेो, �ितवादी िवजे��कुमार 
चौधरीले बरामदी मचु�ुकामा नै उ� मोटरसाइकल 
आफूले चोरी गरकेो त�यलाई �वीकार गरी सहीछाप 
गरकेो, अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादीले बयान 
गदा� ना. १५ प ५२०० नं. को मोटरसाइकल मैले चोरी 
गरी भा�दै गरकेो अव�थामा फेला पारी बरामद गरकेो 
भनी कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो तथा �ितवादी 
िवजे�� चौधरीले अदालतसम� बयान गदा� बरामदी 
मचु�ुकालाई अ�यथा भ�न नसकेकोसमेतका िमिसल 
संल�न �माणह�बाट �ितवादी िवजे��कुमार चौधरीले 
जाहेरवालाको ना. १५ प ५२०० नं. को मोटरसाइकल 
चोरी गरकेो पिु�ट ह�न आउने ।

बजाज क�पनीको Sub-dealer नारायणी 
मोटस�ले १५० सी.सी. को प�सर मोटरसाइकलको 
मू�य �.१,१५,०००।– पन� भनी मू�य खलुाई 
पठाएको प� िमिसल संल�न रहेको देिखएको र सोही 
�मताको मोटरसाइकल बरामद भएको अव�थामा 
चोरीको िबगो रकम �.१,१५,०००।- रहेको कुरामा 
पिन िववाद नरहने । 

अत: उपयु�� त�य एवम् �माणसमेतका 
आधारमा �ितवादी िवजे�� चौधरीले जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल चोरी गरी लैजादँै गरकेो पिु� ह�न आएको 
ह�दँा िनज �ितवादीलाई  मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१२ नं. बमोिजम १ (एक) मिहना कैद र िबगो �. 
१,१५,०००।– (एक लाख प�� हजार) ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।१२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 

सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-०८८३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सर�वती �े�

मतृक रशेम �े�को छातीलगायतका 
�थानमा घा चोट रहेको, घटना�थल निजक अ�ँयारो 
कोठामा रगत लागेको �माल, हिसया र विसला फेला 
परकेो, सर�वती �े�कै कत��यबाट मारकेो हो भनी 
छोरा दगुा�कुमारले िकटानी कागज ग�रिदएको, न�द 
देउरानीलगायत बिुझएका मािनसह�ले कत��य गरी 
मारकेोमा िव�वास ला�दछ भनी कागज ग�रिदएको 
तथा मतृकको म�ृयसु�ब�धमा लास पो�माट�म 
�रपोट�मा The Probable cause of death is 
due to Asphyxia भ�ने श�दह� मा� उ�लेख 
गरी झिु�डएको भनी उ�लेख ह�न नसकेकोसमेतका 
प�रि�थितज�य �माणह�ले मालाकार �पमा यी 
�ितवादीले नै कत��य गरी मारकेो पिु� ग�रिदएको ह�दँा 
िनज �ितवादी सर�वती �े�ले िमित २०६९।४।१८ 
गते साझँ आ�नो �ीमान् रशेम �े�लाई कत��य गरी 
मारी झ�ुड्याई िदएको ह�दँा िनजको उ� काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं.को 
कसरु अपराध भएको ह�दँा उ� कसरु अपराध गरकेोमा 
िनजलाई सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय ह�न 
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ठहर गरी अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ५ वष� कैद 
सजाय गन� राय �य� गरी गोरखा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
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दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको फैसलाउपर िच� नबझुाई वादी नेपाल 
सरकारका तफ� बाट यस अदालतमा पनुरावेदन पन� 
आएको पाइने ।

�ितवादी सर�वती �े�ले मौकामा तथा 
अदालतसम�को बयानमा मेरो र �ीमान् िबच वादिववाद 
भइरहने गद��यो, िमित २०६९।४।१८ गते पिन िववाद 
भएपिछ मैले �ीमान् लाई धके�दा मास ुकाट्न राखेको 
काठको अचानोमा �ीमान् को घुडँा ठोिकएपिछ म 
कोठाबािहर िनि�कएर बसेको अव�थामा �ीमान् लाई 
कोठाको खाटमा नदेखेपिछ ढोका खो�न खो�दा चकुुल 
लगाएकोले ढोकाको सानो �वालबाट हेदा� �ीमान् पासो 
लगाई झिु�डरहेको देखी िव�ण ु�धानलाई बोलाई ढोका 
खो�दा �ीमान् को म�ृय ुभइसकेको रहेछ मैले �ीमान् 
रशेम �े�को कत��य गरी ह�या गरकेो होइन, �ीमान् 
रशेम �े� आफँै झिु�डई आ�मह�या गनु�  भएको हो भनी 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिखने । 

मतृकका दाज ु िललाराज �े�ले भाइ रशेम 
�े�को िमित २०६९।४।१८ गते राित आ�नै घरमा 
झिु�डई म�ृय ु भएको अव�थामा लास फेला परकेो र 
भाइको शरीरमा घाउचोट देिखएको तथा घरबाट रगत 
पछेुको ग�छा, बिसला तथा हिँसयासमेत फेला परकेो 
ह�दँा भाइले झिु�डई आ�मह�या गरकेो नभई का�छी 
�ीमती �ितवादी सर�वती �े�ले नै भाइलाई कुटिपट 
गरी कत��य गरी मारी च�ुनीले पासो लगाई झ�ुडयाएको 
ह�दँा कारबाही ग�रपाउ ँभनी िकटानी जाहेरी िदई सोही 
बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा बकप� गरकेो 
देिखने । 

मतृक रशेम �े�को पो�माट�म �रपोट�मा The 
Probable cause of death is due to Asphyxia 
भ�ने र शव परी�ण गन� डा�टर सिुनता िघिमरलेे 
पनुरावेदन अदालत पोखरामा गरकेो बकप�मा 
मतृकको घाटँीको डोरीको डामको आकार र �थान हेदा� 
Suicidal देिख�छ भनी लेखाएको देिख�छ । यसथ� 

मतृक रशेम �े�को म�ृय ु िनजको प�नी  �ितवादीले 
कत��य गरी ह�या गरके� ह�न् वा मतृकले आ�मह�या 
गरकेा ह�न् भ�ने िवषय दिेखन आउने । 

लास जाचँ मचु�ुका र पो�माट�म �रपोट�बाट 
मतृकको शरीरको ित�ामा टोकेको डाम, बाया ँ
�तन निजक छाला खइुिलएको १ इ�च गोलाइको 
रातो घाउ बाया ँ घुडँामा छाला खइुिलएको, दाया ँ
िपठ्यकुो भागमा कोत�रएको घाउह� देिखएको 
छ । उ� घाउह� मतृकको शरीरमा लागेकोमा िववाद 
देिखएन । �ितवादीले यी घा चोटको स�ब�धमा िनज 
र मतृकिबच मतृकको म�ृय ुह�नपूुव� झगडा ह�दँा आफूले 
टोकेको, अचानोमा मतृक ठोिकएको भनेर घा चोटको 
स�ब�धमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । अतः यी घा 
चोटबाट मतृकको म�ृय ु ह�न स�छ वा स�दनै भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� मतृकको म�ृयकुो कारणमा शरीरको 
घा चोट हो भनेर पो�माट�म �रपोट�मा उि�लिखत 
नभई म�ृयकुो कारणमा Asphyxia भ�ने लेिखएको 
छ, Asphyxia भनेको �वास��वाससगँ स�बि�धत 
भ�ने बिुझ�छ । मतृकको शरीरको घा चोट र िनजको 
�वास��वासको कुनै स�ब�ध नह�ने ह�दँा घा चोटका 
कारण म�ृय ुभएको भ�न सिकने अव�था नरहने ।

जाहेरवालालगायत मौकामा बिुझएका 
मािनसह�ले �ितवादीउपर िकटानी पोल गरकेो 
स�दभ�लाई िनया�दा �ितवादी सर�वती �े�उपर 
मतृकका दाज ु िललाराज �े�ले २०६९।४।१८ गते 
राित भाइ रशेम �े� आ�नै घरमा झिु�डई म�ृय ुभएको 
अव�थामा लास फेला परकेो र मतृकको शरीरमा 
घाउचोटसमेत दिेखएको तथा घटना�थलमा रगत 
पछेुको ग�छा, विसला, हिँसयासमेत फेला परकेोले 
िनजलाई िनजकै का�छी �ीमती सर�वती �े�ले 
कुटिपट गरी कत��य गरी माररे च�ुनीले पासो लगाई 
झ�ुडाएको भनी िकटानी जाहेरी िदई अदालतसम� 
समेत बकप� गरकेो देिखने । 

जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन� 
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�यि�ह� मतृकका निजकका नातेदार भ�ने 
देिखएकाले मतृक�ित उनीह�को सदभ्ाव र �नेह रहन ु
�वाभािवकै ह�न आउदँछ, य�िप उनीह� च�मिदद 
गवाह भने नभएको भ�ने उनीह�कै कथनबाट दिेखन 
आउदँछ । जाहेरवाला र मौकामा बिुझएका �यि�ह� 
मतृकका निजकका नातेदार भएको र िनजह�ले 
मतृकको म�ृय ु ह�नपूुव� मतृक र �ितवादीिबच झगडा 
भएको देखेकाले केवल आशङ्कामा यी �ितवादीउपर 
दोषारोपण गरकेो अव�था देिखन आउछँ । जनु कुरा 
शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने भ�ने फौजदारी 
�यायको िस�ा�तसगँ अनकूुिलत ह�न जाने । 

जाहेरवालालगायत मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�ले केवल आशङ्काको भरमा �ितवादीउपर 
कसरु थोपरकेो भ�ने देिखन आएको र व�तिुन� �वत�� 
�माणबाट �ितवादीले कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� 
ह�न सकेको देिखन नआएको तथा कसरुमा इ�कार रही 
�ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� बयान गरकेो 
देिखन आएको, मतृकको शरीरमा देिखएको घाटँीमा 
सा�ो भएको एक इ�च चौडा रहेको डाम, नाकबाट 
�याल आएको भ�नेसमेत त�यह�बाट Hanging 
भ�ने  पिु� भएको र शव परी�ण गन� डा�टरले 
Suicidal hanging भनी उ�लेख ग�रिदएबाट 
तथा िमिसल संल�न �वत�� त�यय�ु �माणबाट 
�ितवादीले कत��य गरी मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
देिखन नआई मतृकको आफँैले सलको पासो लगाई 
झिु�डई म�ृय ुभएको भ�ने पिु� ह�न आएकोले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी सर�वती �े�ले अिभयोग मागदाबीको कसरु 
अपराध गरकेो पिु� भएको नदेिखएको अव�थामा स�ु 
गोरखा िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु कायम गरी 

िनज �ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�न राय लगाएको फैसला 
उ�टी ह�ने ठहरी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला अ�यथा नभई मनािसब दिेखन आएकोले सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CR-०४६१, बह�िववाह, 
नेपाल सरकार िव. मनोजकुमार मेहता

�ितवादी मनोजकुमार मेहताले जेठी �ीमती 
जाहेरवाली रीतादवेी मेहतासगँ स�ब�ध िव�छेद नह�दैँ 
�ितवादी र�भादेवी मेहतासगँ दो�ो िववाह गरकेो 
र �ितवादी र�भादवेीले पिन �ितवादी मनोजकुमार 
मेहताको घरमा जेठी �ीमती जाहेरवाली छन् भ�ने 
जा�दाजा�दै िनजसगँ िववाह गन� म�जरु भई िववाह 
गररे �ितवादीकै घरमा आई बसेको पिु� ह�न आएकोले 
�ितवादी मनोजकुमार मेहताको सो काय� मलुकु� ऐन, 
िवहावारीको महलको ९ नं. र �ितवादी र�भादेवी 
मेहताको सो काय� सोही महलको १० नं. बिख�लाप 
कसरु देिखदँा दवुै �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
िववाहवारीको महलको १० नं.बमोिजम सजाय ह�न 
मागदाबी िलई अिभयोगप� दायर भएकोमा �ितवादी 
मनोज मेहतालाई मलुकु� ऐन, िववाहवारीको महलको 
९ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको १० 
नं.बमोिजम १ वष� कैद र �.५०००।– ज�रवाना 
ह�ने र �ितवादी र�भादेवी मेहताउपरको अिभयोग 
दाबी प�ुन नसक� सफाइ पाउने ठहर भई स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।३।४ मा 
भएको फैसलाउपर �ितवादी मनोजकुमार मेहताको 
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पनुरावेदन अदालत िवराटनगरमा पनुरावेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७१।२।४ 
मा �ितवादी मनोजकुमार मेहतालाई १ वष� कैद र 
�.५०००।– ज�रवाना ठहर गरकेो स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी भई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर भएकोमा उ� फैसलाउपर 
िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस 
अदालतमा िनवेदन पन� आएको देिखने ।

जाहेरवाली बकप�को लािग अदालतसम� 
उपि�थत भएको नदेिखएकोले िनजले जाहेरीमा 
उ�लेख गरकेा कुराह�लाई �माणको �पमा �हण 
गन� �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले निम�ने 
देिख�छ । ियनै जाहेरवाली �रतादेवी मेहताले 
मनोजकुमार मेहताउपर स�ब�ध िव�छेद म�ुा िदएकोमा 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट २०६८।११।५ मा 
�ितवादीसगँ अंश बझुी स�ब�ध िव�छेद ह�ने गरी 
िमलाप� भएको देिख�छ । िववाहवारीको ९ नं.मा 
अंशब�डाको महलको १० नं. बमोिजम �वा�नीले 
अंश िलई िभ�न बसेको अव�थामा लो�नेले �वा�नी 
जीिवत छँद ै वा कानूनबमोिजम लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध िव�छेद नह�दँै अक� �वा�नी रा�न पाउने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । उ� कानूनी 
�ावधानअनसुार ��ततु म�ुामा �ितवादी मनोजकुमार 
मेहतासगँ �रता मेहताले अंश बझुी स�ब�ध िव�छेद 
ह�ने गरी सनुसरी िज�ला अदालतमा २०६८।११।५ 
मा िमलाप� गरकेो देिखदँा स�ु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी मनोजकुमार मेहतालाई १ वष� कैद र 
�.५०००।– ज�रवाना गन� गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी भई �ितवादीले सफाइ 
पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७१।२।४ को फैसलालाई �माणको रोहबाट 
केलाएर हेदा� जाहेरवालीले म जेठी �ीमती ह�दँाह�दँै मेरो 
म�जरुी बेगर पितले का�छी �ीमती र�भादेवी मेहतालाई 
िववाह गरकेो भनी जाहेरीमा उ�लेख गरकेो देिख�छ 

भने �ितवादी मनोजकुमार मेहताले िववाह भएको १४ 
वष�स�म पिन जेठी �ीमतीबाट जायज�म नभएकाले 
िनजको सहमितमा का�छी �ीमती िबहे गरकेो ह� ँभनी 
मौकामा तथा अदालतसम�को बयानमा लेखाएको 
पाइने । 

मलुकु� ऐन, िववाहवारीको महलको दफा ९ 
मा �वा�नीको कारणबाट स�तान नभएको भ�ने नेपाल 
सरकारबाट मा�यता �ा�त मेिडकल बोड�बाट �मािणत 
भएमा मा� अक� िववाह गन� स�ने देिखएकोमा 
जाहेरवालीबाट स�तान ह�न नस�ने �य�तो मेिडकल 
�रपोट�  िमिसल संल�न रहे भएको देिखन नआएको तथा 
�ितवादीले जेठी �ीमती जाहेरवालीको सहमितमा 
दो�ो िववाह गरकेो ह� ँ भनी लेखाएको बयानसमेत 
जाहेरवालीले म�जरुीबेगर का�छी �ीमती �याएको 
भ�ने मनसायको जाहेरी बेहोरा लेखाएबाट खि�डत 
भएको अव�था ह�दँा जाहेरवालीबाट स�तान ह�न नस�ने 
भएको र सहमित िदएको भ�नेसमेत �माणबाट यिकन 
भएको नदेिखदँा �ितवादी मनोजकुमार मेहतालाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७१।२।४ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने । 

अब, िववेिचत आधार कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको फैसला उ�टी ह�ने ठहरकेाले 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
मनोजकुमार मेहतालाई १(एक) वष� कैद र �.५०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िमित २०६९।३।४ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-०२८१, लेनदने, 
िवजयकुमार यादव िव. राजकुमार यादव 
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वादी िवजयकुमार यादवसगँ िपताले कुनै 
िलखत तमसकु गनु�  भएको छैन, वादीले िलखत पेस 
गरकेा बखतमा अ.बं.७८ नं. बमोिजम नामाकरण गन� 
छु भनी �ितवादी िवजयकुमार यादवले �ितउ�र 
िजिकर िलएकोमा अ.बं.७८ नं. बमोिजम बयान गदा� 
िपताले ग�रिदएको िमित २०५७।६।३० को तमसकुमा 
लागेको सहीछाप बबुाको होइन िकत� हो भनी सहीछाप 
जाचँ ग�रपाउ ँभनी िलएको िजिकरअन�ुप तमसकुमा 
लागेको सहीछापसगँ ऋणी रामइ�वर यादवले िमित 
२०५६।६।७ र.नं.३२३५ को राजीनामामा गरकेो 
सहीछाप िम�छ िम�दनै भनी िविधिव�ान �योगशालामा 
िवशेष�सम� जा�ँन पठाउदँा २०५७।६।३० को 
तमसकु र र.नं.३२३५ को राजीनामामा लागेको 
सहीछाप एकै �यि�को हो र ती दवैु िलखतमा लागेको 
�या�चे छाप िभड्छ भनी िवशेष�को राय �ा�त ह�न 
आएको देिखने । 

िनवेदक �ितवादी िवजयकुमार यादवले राय 
�य� गन� िवशेष�ले अदालतमा आई बकप� गरमेा 
मा� �य�तो रायलाई परी�णप�ात् �माणमा िलन 
पन�मा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट समेत िलखत 
जाचँ गन� िवशेष�लाई बकप� गराएको अव�था नह�दँा 
िवशेष�को रायलाई मा� �हण गरी भएको फैसला 
उ�टी ह�नपुद�छ भनी िजिकर िलएको पाइयो । सो 
स�ब�धमा हेदा� यस अदालतका आदशेानसुार िलखत 
परी�ण गन� िवशेष�लाई यस अदालतमा उपि�थत 
गराई बकप� गराउदँा उपयु�� उि�लिखत िलखतह� 
जाचँ गरी परी�ण �ितवेदन मैले नै िदई सोमा द�तखत 
गरकेो छु भनी लेखाएबाट दाबीको २०५७।६।३० 
को तमसकुमा भएको सहीछाप यी �ितवादीका िपता 
रामई�वर यादवको नै भएको पिु� ह�न आउने । 

तमसकुमा लागेको सहीछाप �ितवादीका 
िपताले नै ग�रिदएको भनी िवशेष�को परी�णबाट 
पिु� भएको अव�थामा दाबीअनसुारको दािय�व ऋणी 
रामई�वर यादवको अपतुाली खाने यी �ितवादीसमेतले 

बेहोनु�  पन� नै देिखन आउछँ भने यी �ितवादीले िलखत 
िकत� भनी दाबी गरकेोमा िवशेष�को परी�णबाट 
िलखत िकत� नदेिखई स�े देिखन आएकोले िकत� भ�ने 
यी �ितवादीलाई �.१,००,०००।– ज�रवाना गन� गरी 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी खारजे गरी वादीलाई िकत�तफ�  
सजायसमेत ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदक �ितवादीको 
िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

वादी दाबीको िलखत स�े हो भनी 
िवशेष�बाट �य� राय, �ितवादीह� रामच�दे�वर 
यादव र िव�दे�वर यादवसमेतले िपता रामई�वर 
यादवले वादीबाट रकम िलएको त�यलाई �वीकारो�� 
गरी दाबीको िलखतमा भएको सहीछाप िपताकै हो 
भनी गरकेो बयानसमेतबाट िलखतबमोिजमको सावँा 
�.४,००,०००।– र सोको कानूनबमोिजम ह�न आउने 
�याजसमेत �ितवादीह�बाट दामासाहीले वादीले 
लेनदेन �यवहारको २२ नं. बमोिजम भराई िलन 
पाउने र िलखत िकत� भ�ने �ितवादी िवजयकुमार 
यादवलाई �.१,००,०००।– ज�रवानासमेत ठहर 
गरकेो स�ु धनषुा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७०।११।२० मा भएको फैसला �यायको रोहमा 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असार २९ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-११४४, अदालतको 
अवहेलना, जैनुल खातुनसमेत िव. मोह�मद सिहदसमेत 

िवप�ीह�ले अदालतको अ�त�रम 
आदशेिवपरीत आ�नो ज�गामा �वेश गरी आपँको 
�खह�को हागँालाई तोडफोड गरी आपँ लटुिपट गरी 
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अदालतको अवहेलना गरकेो भनी िनवेदकले दाबी 
गरकेो भए तापिन सो दाबीलाई पिु� गन� कुनै �माण 
पेस गन� सकेको देिखदँनै । िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफको अ�ययन गरी हेदा� उ� िक.नं.५४१ को 
ज�गामा कुनै पिन आपँको �ख रहेको छैन र हामीह� 
उ� ज�गामा �वेश गरकेा छैनौ ँ भनी आफूह�ले 
अदालतको आदशेको अवहेलना नगरकेो भनी िजिकर 
िलएको दिेख�छ । िवप�ीह�ले अदालतको आदेशको 
अवहेलना गरकेो भनी दाबी गरपेिछ िनवेदकले सो 
दाबीलाई शङ्कारिहत तवरबाट व�तुिन� आधार 
�माण पेस गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम सबतु �माणको आधारमा पिु� गन� स�नपुछ�  
तर ��ततु म�ुामा सो कुरालाई सबतु �माणको 
आधारमा पिु� गन� गराउन सकेको देिखदँनै । यस 
अव�थामा केवल िनवेदकले िवप�ीह�ले िक.नं.५४१ 
को ज�गामा �वेश गरी आपँको �खको हागँा तोडफोड 
गरी आपँ लटुिपट गर ेभनी दाबी गरकेो आधारमा मा� 
िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना गर ेभनी मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना गरकैे ह�न् भनी 
कुनै �माणबाट पिु� ह�न नसकेको तथा िवप�ीह�ले 
दायर गरकेो िलिखत जवाफमा अदालतको आदेशको 
अवहेलना गरकेो होइन छैन� भिनरहेको अव�थामा 
िनजह�लाई अदालतको आदशेको अवहेलना 
गरकेो ठहर गरी सजाय गनु�  उपय�ु नह�ने भएकोले 
िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना गर ेभ�ने िनवेदन 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७२।४।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-१४५८, िनषेधा�ा, 

इमावन िमयाँ म�सुरी िव. मोह�मद सिहदसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-WO-०७१९, उ��ेषण / 
परमादेश, िनम�लर�न �काश िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत 

अदालतबाट अि�तम फैसला भइसकेपिछ 
सो फैसला काया��वयन भएमा नै वा�तिवक �यायको 
अनभूुित �ा� ह�ने ह��छ । अ�यथा सो फैसला कागजी 
�पमा मा� सीिमत रहन जा�छ । �यसैले फैसलालाई 
जीव�तता िदने काय� नै सो फैसला काया��वयन ह�न ु
हो । व�ततुः �याय �ा� गन� फैसलाअनसुार काया��वयन 
भएको ह�नपुन� । 

जीवनयापनसगँ ��य� स�ब�ध रहने पैतकृ 
स�पि�को बाडँफाटँज�तो मह�वपूण� अंश हकको 
िवषयमा लामो समय अदालती कारबाहीमा नै अलमली 
रहने हो भने सो स�पि�को उपभोग गन� पाउने हकबाट 
वि�चत ह�न प�ुने पिन ह��छ । यसतफ�  पिन अदालतले 
ग�भीर भएर हे�रन ु पन� ह��छ । सानाितना �ािविधक 
कारणलाई िलएर काया��वयन भएको िवषयलाई 
ह�ते�प ग�ररहन उपय�ु र मनािसब नह�ने । 

िववािदत िक�ा ज�गाह�बाट अंश पाउने 
ठहरी अि�तम फैसला भइसकेको छ । ज�गाधनीसमेतको 
सहमित म�जरुीले फैसला काया��वयन भएको 
देिख�छ । सो िववािदत ज�गामा मोहीको घर रहेको 
देिख�छ । सो घरसमेत ज�गाधनीको अंश बाडँफाटँ ह�दँा 
मोही हकलाई असर पन� ह�दैँन । मोही हक नछुट् याई 
फैसला काया��वयन नै ह�ने नस�ने हो भने घर रहेको 
स�पि� अंशब�डा महलको मनसायअनसुार बाडँफाटँ 
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ह�न �यादै किठनाई ह��छ । कानूनको �योग र �या�या 
�यावहा�रक �योग ह�ने गरी ग�रन ु वा�छनीय ह��छ । 
��ततु म�ुामा ज�गाधनी अिनल शा�यको म�जरुी 
भई िनजको सहमित र �वीकृितमा ब�डा भएको 
देिख�छ । ज�गाधनीले िववाद नउठाएको �वीकृित 
िदएका िवषयमा िनवेदकले ��न उठाउन िम�ने पिन 
होइन । अतः घरसमेत रहेको मोिहयानी हकको ज�गामा 
अंशब�डा गन� िम�ने नै दिेखने ।

अतः उपयु�� आधार �माणह�बाट काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।३।२४ को ब�डा 
मचु�ुका कानूनी रीतपूव�कको देिखन आएको छ । सो 
ब�डा मचु�ुका सदर गन� गरी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।९।१२ मा भएको आदशे र सो िज�ला 
अदालतको आदशे सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।११।२९ मा भएको आदेश 
गैरकानूनी दिेखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १६ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०६९-CR-०२०१, 
जबरज�ती करणी, मानिसंह तामाङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी मानिसंह तामाङले �ितवादी 
पदमबहादरु साक�सगँ िमली पीिडताह� वष� १० 
क� क-७-१ र वष� ११ क� क-८-१ लाई करणी 
गन� मनसायले नै �.२००।- िदने �लोभन देखाई 
िटमाई खोला िकनारामा लगेको, िनज �ितवादीले 
पीिडताह�को �तन तथा योिन खेलाई योिनमा 
औलंासमेत िभ� बािहर गराएको काय�बाट िनजले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) को 
कसरु गन� �यास गरकेो तर करणी गन� भने नपाएको 
अव�था ह�दँा सोही महलको ५ नं. बमोिजम जबरज�ती 

करणी गन� उ�ोगस�म गरकेो अव�था देिखन आउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणह�बाट 

यी �ितवादी मानिसंह तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम ७ वष� र 
ऐ. को ३ क नं. बमोिजम थप ५ वष�समेत कैद ह�ने र 
पीिडताह�ले यी �ितवादीबाट सोही महलको १० 
नं. बमोिजम �.२५,०००।- दामासाहीले �ितपूित� 
भराई िदने गरी पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०६८।१०।९ को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
मानिसंह तामाङलाई सोही महलको ५ नं. बमोिजम 
ऐनको ३(२) मा लेिखएबमोिजमको सजायको आधा 
अथा�त् ६ वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७०-CR-११५१, कत��य 
�यान, न�द�साद गौतम िव. नेपाल सरकार

आगलागी भएको कोठािभ� रहेका झलु, 
स�ुवाल कुता�स�म डढेको तर सोबाहेकका अ� सामान 
डढेको भ�ने घटना�थल िववरणबाट देिखएको छैन । 
मतृकको घाटँी, छाती, योिनलगायतका भाग जलेको 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखदँा मतृक �वयम् ले 
आगो लगाएको नभई यौन �यास बझुाउन नपाएको 
झोकमा �ितवादीले नै पीिडतलाई आगो लगाएको 
भ�ने कुरा घटना�थल िववरणह�लगायतका कागज 
�माणबाट पिु� भइरहेको दिेखदँा मतृकलाई आफूले 
आगो लगाएको नभई मतृक आफँैले आगो लगाएको 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजतफ� का 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� यी �ितवादीले लगाइिदएको आगोको 
पीडाका कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने कुरा 
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�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
मचु�ुका, लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकाका �यि�को कागज िनजह�ले ग�रिदएको 
बकप�समेतका मािथ उि�लिखत िमिसल संल�न 
�माणह�बाट मालाकार �पमा शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु�ट भइरहेको देिखदँा �ितवादी च���साद गौतमलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरकेो झापा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट िमित २०७०।३।१० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७१-CR-०४९०, ११८३, 
कत��य �यान, नृपित िम� िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. शिशका�त िम�

मतृक �रनादेवीले जीिवत अव�थामा िमित 
२०६६।५।१२ मा िदएको िनवेदनमा समेत यी 
�ितवादीले िनजलाई यसअिघ कुटिपट गन� गरकेो भ�ने 
कुनै त�य उ�लेख रहेको पाइदँैन । यसबाहेक यस 
म�ुाको वारदातमा यी �ितवादीको संल�नता दिेखने 
अ�य सबतु �माण केही पिन देिखन आउदँनै । कत��य 
�यानज�तो सङ्िगन अपराधमा िबना व�तगुत आधार 
�माण अनमुान मा� गरी कसैलाई कसरुमा संल�न 
रहेको भनी ठहर गन� निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी नपृित िम�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने भनी एवम् �ितवादी शिशका�त िम�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने भनी स�ु स�तरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१२।१४ मा भएको 

फैसलालाई सदर ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७०।९।१३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७२-CR-०३२९, ११८३, 
कत��य �यान, देवी�साद िव�कमा�  िव. नेपाल सरकार

�ितवादी उ� घटना वारदातका िमित 
समयस�म मानिसक �पमा स�म रही होसहवासमा 
रहेको भ�ने कुरा िनजले उ� घटना वारदातका 
िमित समयस�मका गितिविधह�मा सि�यताका 
साथ एवम् चलाखीपूण� ढङ्गले िनवा�ह गरी 
घरस�म �ीमतीलाई िलई आएको देिखएको ह�दँा 
सो समयस�म िनज �ितवादीको होस ठेगानमा 
नरहेको भ�ने कुराको किहकँतैबाट पिु� ह�न सकेको 
देिखदँनै । उ� घटना वारदातको समयमा यी 
�ितवादीले आफूले गरकेो कामको �कृित र प�रणाम 
थाहा नपाउने गरी आ�नो मगज िब�ेको वा बह�लाएको 
भ�ने कुराको कुनै ठोस �माण�ारा पिु� नभएको ह�दँा यी 
�ितवादीको हकमा उ� मलुकु� ऐन, द�डसजायको १ 
नं.को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�न स�ने अव�थाको 
नदिेखने । 

माइती जान लागेक� �ीमतीको आचरण�ित 
शङ्का गरी िबच बाटोबाटै फका�ई �याउने �ितवादीले 
नै घरमा आइपगेुप�ात् �ीमतीसगँ वादिववादको 
स�ुवात गरकेो देिखएकोमा �ीमतीले नै िवष हालेको 
पानी आफूलाई खान िदएको र आफूलाई �ीमतीले 
नै खकुुरीले �हार गन� आएकोले आफूले सो खकुुरी 
खोसी �हार गनु�परकेो भ�ने यी �ितवादीको उ� बयान 
बेहोराको कथन नै िवरोधाभाषपूण� रहेको देिखएबाट 
�ितवादीले आफूले गरकेो सो कसरुबाट उ�मिु� 
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पाउने उ�े�यले नै उ� अप�ु बयान िजिकर िलएको 
देिखएबाट सोही बयान िजिकरसमेतका आधारमा 
�ितवादीले उ� आरोिपत कसरुबाट उ�मिु� पाउने 
अव�था नदेिखएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुमा कसरुदार ठहर गरी सजाय गरकेो स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी दवेी�साद िव�वकमा�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने भनी स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०७१।१।१० 
को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७१।९।१३ गतेको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७२-CR-०६५१, कत��य 
�यान, काले सुरशे भ�ने सुरज िथङ िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी सरुशे िथङले मतृकसगँ 
वादिववाद भई मतृकले कुटिपट गरपेिछ सोही �रसइवी 
िलई होटलमा आई च�कु िलई अ�य सहयोगी 
साथीह�समेतलाई साथ िलई गई मतृकको घाटँीज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा च�कुले �हार गरी सोही चोटको 
कारणबाट मतृक गोिबन �लोनको म�ृय ुभएको पिु� ह�न 
आएकोले ��ततु वारदातमा �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. आकिष�त ह�न स�ने अव�था नदेिखएकोले 
यी पनुरावेदक �ितवादी काले, सरुशे भ�ने सरुज 
िथङले मतृक गोिवन �लोनको घाटँीमा च�कुले रोपी 
काटी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले िनज 

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनसुार �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने भनी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।१।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७२।२।१९ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार 
�माणह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी काले, सरुशे 
भ�ने सरुज िथङले मतृक गोिवन �लोनको घाटँीमा 
च�कुले �हार गरी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
भनी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१।२३ मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७२।२।१९ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुथ �साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०००४, उ��ेषण 
/ परमादशे, टंक�साद र�ेमी िव. लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, अनामनगर काठमाड�समेत

िनवेदकले आफूले का.स.मू. भरकेो यिकन 
देिखने �माण पेस गन� नसकेको अव�था र सरकारी 
िनकायले गरकेो काम कारबाही अ�यथा रहेको भ�ने 
व�तिुन� सबदु �माण कागजातबाट नदेिखएको 
ि�थितसमेतमा िनवेदकउपर सरकारी िनकायको 
दरुाशयता रही िनज िनवेदकलाई बढुवाबाट वि�चत 
ग�रएको भ�ने िजिकर पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
�रट िनवेदकको उ� आ.व को का.स.मू. भरकेो भनी 
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िलएको िजिकर कुनै �माण कागजबाट समथ�न भएको 
देिखन नआउने ।

िनवेदक िमित २०६४।९।२४ देिख 
२०६९।९।२३ स�म अ�ययन िबदामा रहेकोमा िववाद 
देिखदँैन । आ.व. २०६३।०६४ को का.स.मू. फाराम 
भरकेो यिकनसाथ नदेिखएको िनज �रट िनवेदकको 
हकमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ७८ख को उपिनयम (८) को, “कुनै िनजामती 
कम�चारीले कुनै वष�को काय�स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम नभरमेा �यस आिथ�क वष�को काय� स�पादन 
मू�याङ्कनबापत िनजलाई सो आिथ�क वष�को 
लािग पूणा�ङ्कको पचास �ितशत अङ्क िदइनेछ” 
भ�ने कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने दिेख�छ । �रट 
िनवेदकको उ� आ.व. २०६३।०६४ को का.स.मू. 
भरकेो नै हो भ�ने यिकनसाथ �प� ह�न नसकेको 
ि�थित एवम् उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा 
िनजको उ� आ.व.को ५०% अङ्क गणना ग�रएको 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ एवम् सोही 
बेहोराको िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस एवम् 
�ितवाद िजिकर अ�यथा नदिेखने ।

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट समेत िवप�ी बढुवा सिमित, बढुवा 
सिमितको सिचवालय, सामा�य �शासन म��ालय, 
लोक सेवा आयोगलगायतका िवप�ीह�ले िनवेदकको 
िजिकरबमोिजम िनवेदकको नाम बढुवाको स�भा�य 
सूचीमा नराखेको भ�ने िनवेदन दाबी व�तिुन� 
सबदु �माणबाट �थािपत ह�न नसकेको एवम् 
िवप�ीह�ले िनवेदकउपर कुभलो, कुिनयत िचताई 
िनजलाई बढुवाबाट वि�चत गरकेो अव�था िमिसल 
संल�न कागजातबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट िनज िनवेदकको 
संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परकेो 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा िवप�ीह�को नाममा 

कुनै पिन आदशे जारी गनु�पन� देिखएन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-RB-०४८५, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. पुनरावेदन अदालत बुटवल, 
Selahattin Yabar समेत 

बरामद भएको अमे�रक� डलर १६६०।- र 
यरुो १७००।- समेत िबगोमा समावेश ग�रपाउ ँ भ�ने  
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
बरामद भएको अमे�रक� डलर र यरुो �ितवादीह�ले 
आ�नो हो भनी बयान गरकेो पाइ�छ । सो बरामद 
डलर र यरुो नेपालको ब�क तथा िव�ीय सं�थाबाट 
�ितवादीह�ले िनकालेको भ�ने सबदु �माण वादी 
प�बाट समेत पेस गन� सकेको देिखदैँन । सोको 
�माण नै वादी प�ले देखाउन नसकेको यस ि�थितमा 
�ितवादीह�ले गैरकानूनी �पमा ATM काड� �योग 
गरी नेपालको िविभ�न ब�क तथा िव�ीय सं�थाको 
ATM बथुबाट अमे�रक� डलर र यरुो िनकालेको भ�न 
िमलेन । िनजह�ले िनकालेको �.२६,७५,०००।- 
मा� ��ततु ब�िकङ कसरुको िबगो कायम ह�ने देिखन 
आउने ।

यसैगरी �.४,४८,०००।- निबल ब�कलाई 
िदलाई भराई पाउ ँभनी वादी नेपाल सरकारको अक� 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� सो रकम के कुन आधारमा 
निबल ब�कले िफता� पाउने हो ? सो स�ब�धमा 
�प�ट सबदु �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
पाइदँैन । �ितवादीह�ले उ� रकम के कुन �यि�को 
कुन कुन ब�क खाताबाट िनकालेर िलएको हो ? 
सोको िववरणसिहत स�बि�धत खातावाला �यि�ले 
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कुनै मागदाबी गरकेो अव�था िमिसलबाट दिेखदँैन । 
निबल ब�कको खातावाला �यि�ले आ�नो अनमुित 
िवना गैरकानूनी �पमा िनकालेको �य�तो रकम 
आव�यक �माणसिहत दाबी गन� स�न ु पन� ह��छ । 
कानूनले तोकेको अविधिभ� स�बि�धत �यि�ले 
आ�नो खाताबाट िनकािलएको �य�तो रकम िफता� 
ग�रपाउ ँ भनी दाबी गरकेो अव�थामा �य�तो रकम 
स�बि�धत खातावाला �यि�ले िफता� िलन स�ने 
निबल ब�कका खातावालाह�ले आ�नो ब�क खाताबाट 
�ितवादीह�ले अवैध �पमा ATM काड� �योग गरी 
िनकालेको उ� रकम कानूनबमोिजम िफता� पाउ ँभनी 
आव�यक �माणसिहत दाबी गरकेो अव�थामा िफता� 
ह�न स�ने नै दिेखदँा सो रकम हाल निबल ब�कले िफता� 
पाउन स�ने दिेखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� बसेको होटलको कोठाबाट बरामद भएको 
नेपाली नगद �.२६,७५,०००।- �ितवादीह�ले 
गैरकानूनी �पले अ�य �यि�को खाताबाट गैरकानूनी 
तवरले िनकालेको त�य �हरी �ितवेदन, बरामदी 
मचु�ुका, जाहेरी दरखा�त एवम् िस.िस.िट.िभ. 
फुटेज, �ितवादीह�को बयान, �हरी �ितवेदक, 
बरामदी मचु�ुकाका मािनसह� र जाहेरवालाले 
समेतले गरकेो बकप�समेतबाट �थािपत भएको 
देिखदँा यी �ितवादीह� SELAHATTIN YABAR 
र MUHARREM UZUM लाइ�  ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा (२)(ख) बमोिजम जनही 
२ (दईु) वष� कैद र िबगो �.२६,७५,०००।- (छि�बस 
लाख पचह�र हजार �पैया)ँ बमोिजम ज�रवाना गरी 
कायम भएको उ� िबगोको हकवाला हालस�म यिकन 
नभएकोले पिछ खलुी आएका बखत िबगो भराई पाउने 
तथा िलन नआएमा कानूनबमोिजम गन� गरी हाल उ� 
बरामद रकम धरौटीमा आ�दानी बा�ँने ठहर गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७४।३।१८ मा भएको 

फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल साउन २६ गते रोज १ शभुम् ।

९
 मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी
 टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CI-११७९, िनषेधा�ा
 / परमादेश, जवाहर�साद साह तेली िव. उमाशंकर
�साद साह तेलीसमेत

मालपोत काया�लयबाट भएको दा.खा. 
दता� िनण�य �वतः बदरयो�य भ�ने िवप�ीह� 
उमाशंकरसमेतको िलिखत जवाफ िजिकर एवम् 
िनजह�का तफ� बाट �ितर�ाथ� उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाको बहस िजिकर रहेकोमा आिधका�रक 
िनकायबाट अदालतको आदेशानसुार भएको िनण�य 
�वतः बदरयो�य भ�ने िलिखत जवाफ एवम् बहस 
िजिकर नै कानूनस�मत नदेिखएको र सो दा.खा. दता� 
िनण�य बदरतफ�  िवप�ी उमाशंकरसमेतबाट दाबी उजरु 
परकेो भ�नेसमेत िवप�ीह�को भनाइ नै नदेिखएबाट 
उ� दा.खा. दता� िनण�य सदर कायम भई पनुरावेदकको 
नाममा भएको दाबीको ज�गाको दा.खा. दता� कानूनतः 
रहेको देिखन आउने ।

पनुरावेदकउपर भएका पटकपटकका 
आ�मण, धाक ध�क� िनजले सो स�ब�धमा िज�ला 
�हरी काया�लय, बारामा िदएको िनवेदनसमेतबाट पिु� 
भइरहेको देिख�छ । ��यथ�ह�को उ� धाकध�क�, 
कुटिपटलगायतका काय�बाट पनुरावेदकको सवंैधािनक 
एवम् स�पि�स�ब�धी हकका साथै िनजले आ�नो 
ज�गामा बालीस�ब�धी एवम् कृिष काय�मा अनाहकमा 
बाधा �यवधान भो�नपुन� ि�थितको आकँलन गन� 
सिक�छ । यसरी �यि�को नैसिग�क हकका �पमा रहने 
अंशस�ब�धी हक, अिधकारमा समेत असर प�ुन जाने 
ि�थितको िव�मानता रहेको देिखइरहेको प�र�े�यमा 
स�ु पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट पनुरावेदकले माग 
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गरकेो िनषेधा�ाको �रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी भएको 
आदेश िमलेको देिखन नआउने ।

कुनै पिन �यि�ले आफू कसैबाट असरुि�त 
महससु गद�छ र शाि�त सरु�ाको माग गरी स�बि�धत 
िनकाय वा पदािधकारीसम� अिपल / िनवेदनसमेत 
गद�छ भने यो वा �यो वहानाज�तै सनाखत नभएको 
िनवेदन, दाजभुाइिबचको झगडा आिद इ�यािदका 
नाममा �ा� भएको िनवेदनको वैधतास�म नजाचँी 
सो स�ब�धमा कुनै �ारि�भक कामकारबाही ज�तै सो 
सूचनाबार ेब�ुने, अनसु�धान तहिककात, िनगरानीस�म 
नगरी िनवेदनउपरको सनुवुाइ नै नगन� हो भने �यि�ले 
अक�पनीय प�रणाम भो�नपुन�समेत ह�न स�नेमा 
स�बि�धत िनकाय सदैव समयमै सचेत रहनपुन� । 

पनुरावेदक र ��यथ�िबचको िमित 
२०७१।२।२१ को झैझगडा र िमित २०७१।१२।४ को 
सोही ज�गाको िवषयमा भएको वादिववाद स�ब�धमा 
�हरी �शासनलाई जानकारी गराई शाि�त सरु�ा 
माग गरकेो देिखएको र सोउपर कारबाही ह�दँा �हरी 
कम�चारीह� घटना�थलमा आई घटनाको फोटोसमेत 
िखचेर लगेको भए पिन सोप�ात् आव�यक सहयोग 
नगरकेो भ�ने बेहोराको पनुरावेदकको भनाइलाई 
��यथ� काया�लयह�ले अ�यथा भ�न नसकेको 
ि�थितसमेतका आधार कारणबाट पनुरावेदकको नाम 
दता� एवम् भोगचलनको ज�गाको िवषयमा पटकपटक 
िववाद आउन ुर पनुरावेदकको िनवेदनउपर स�बि�धत 
िज�मेवार िनकाय �हरी काया�लयसमेतले आव�यक 
अनसु�धान, सोधपछु, तहिककातसमेत नगरी 
मकुदश�क भई बसेको काम कारबाहीलाई �यायोिचत 
एवम् कानूनसङ्गत मा�न सिकएन । यस ि�थितमा 
िनवेदकको मागदाबीबमोिजम ��यथ�ह�को नाममा 
परमादशेको आदेश जारी नह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको आदेश िमलेको देिखन नआउने ।

हदब�दी म�ुाको फैसला ह�दँा सोबमोिजम ह�ने 
नै ह�दँा अिहले नै आ�ना बबुाको अिंशयारको �पमा 

�ा� गरकेो अशंज�तो नैसिग�क हकमा आघात प�ुयाई 
भोगचलनमा रोक लगाउदँा िमित २०३५।५।२५ को 
फैसला र सोबमोिजम भएको िमित २०४०।९।१६ को 
ब�डा मचु�ुकाको मम�िवपरीत ह�न जाने ह�दँा ��यथ� 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ एवम् सोही बेहोराको 
िनजका तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक वादी र िवसनुदयाल साह तेली �ितवादी 
भई चलेको अशं म�ुाको फैसला र सो फैसलाबमोिजम 
भएको ब�डा अि�तम भई बसेको देिखएको ि�थितमा 
िनज पनुरावेदकको नाम दता�को ज�गाको हक भोगमा 
एकासगोलको अिंशयार नरहेका िनज ��यथ�ह�बाट 
��य� वा परो� �पमा कुनै �कारको बाधा अवरोध 
बेहोन� अव�थाको िसज�ना ह�न ु �याियक �ि�कोणले 
मनािसब नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।८।१७ को फैसला उ�टी भई िनवेदकका नाम 
दता�को उ� िक�ा नं.२३,३६,३,५१ का ज�गाह�को 
भोगचलनमा कुनै �कारको ह�त�ेप नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ी नं.१,२,३ का नाममा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ� , साथै िनज पनुरावेदकले आफूले 
भोगचलन गरी आएको ��ततु िववादका ज�गाह�को 
भोगचलन काय�मा झैझगडा, आ�मण, कुटिपट 
ह�नस�ने ह�दँा शाि�त सरु�ा ग�रपाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदनमा आव�यक काम कारबाही गनु� , गराउन ुभनी 
��यथ� िवप�ी नं. ४, ५, ६, ७ को नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७५ साल साउन २९ गते रोज ३ शभुम् ।
 § ०७१-CI-११६५, िनषेधा�ा, अ�युतकुकार 

साह तेलीसमेत िव. जवाहर�साद साह 
तेलीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।
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इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-०८२६, फैसला 
ब�डा मचु�ुका िनण�य अशं ब�डाप� दता� बदर, अिमका 
अिहर यादवसमेत िव. रामवृ� अिहरसमेत

यसमा �ितवादी रामव�ृ अिहर र िव�म 
अिहरका बाब ु महातम अिहर र स�ुीव अिहरका िबच 
चलेको अंश म�ुाको फैसलाबमोिजम २०३०।४।१९ 
मा भएको ब�डा मचु�ुकाको िस.नं.१० मा उ�लेख 
भएको ज�गा िववािदत िज�ला �प�दहेी असरुनैा 
गा.िव.स.वडा नं. ६ िक.नं. १७९ को ज�गा हो भ�ने 
िक�ा निभडेको र ियनै पनुरावेदक वादी ह�रहर 
केवटसमेतका उपर ियनै ��यथ� �ितवादी रामव�ृ 
केवटसमेतले दायर गरकेो आजै पेस भएको यसै 
लगाउको ०७२-CI-८२७ को दोहोरो दता� बदर म�ुामा 
अिमका अिहरका नाउमँा रहेको िक.नं.१७९ ज.िव.०-
७-० को ज�गा िनजको नाममा भएको दोहोरो दता� 
िलखत र दता�समेत बदर ह�ने ठह�याई स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला उ�टी 
भई सो म�ुाका वादी रामव�ृ अिहरसमेतको दाबी 
नप�ुने ठहर भएको छ । ��ततु म�ुामा वादी ह�रहर 
केवटसमेतले बदर ग�रपाउ ँभनी दाबी िलएको महातम 
र स�ुीवका िबच चलेको अशं म�ुाको फैसला एवम् सो 
फैसलाबमोिजम भएको ब�डा मचु�ुकाको िस.नं.१० 
को ज�गा िववािदत ज�गा रहे भएको नदेिखएकोले ती 
अंश म�ुाको फैसला तथा ब�डा मचु�ुका बदर ग�ररहन ु
पन� अव�था नभएकोले वादी दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६७।१२।१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�रता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ११ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CI-१५९७, िलखत दता� 
बदरसमेत, �यामकृ�ण पुतुवारसमेत िव. िमनुकुमारी 
अया�लसमेत 

आन�दराम र वैकु�ठरामले िमित 
२०४६।५।२२ को िलखतबाट �ा� गरपेिछ मीना 
अया�लले पाएको हालैको ब�सप� बदर गन� फैसला 
िज�ला अदालतबाट िमित २०४७।६।१ मा भएको 
देिख�छ । म�ुा पदा�पद�को अव�थामा ज�गा िलन ुिदन ु
गन� गरी भएको काय� दूिषत भएको भनी पनुरावेिदका 
वादीह�ले उ� फैसला भएको िमितले १२ वष�पिछ 
िमित २०५९।११।६ मा ��ततु म�ुाको िफराद दायर 
गरकेो देिख�छ । हद�यादस�ब�धी अवधारणाको मूल 
मा�यता भनेको नै कसैको काय�बाट आ�ना हकमा 
आघात पगेुमा कानूनले तोकेको हद�यादिभ� आ�नो 
हक �चलनको लािग अदालत, �वेश गनु�पन� ह��छ । 
पनुरावेदक वादीह�ले िमित २०४७।६।१ मा भएको 
फैसलाको जनाउ १२ वष�पिछ २०५९।११।६ मा 
पाएको र फैसला काया��वयनमा िमित २०५९।११।१९ 
मा अदालत जादँा अ�को नाममा गइसकेको भ�ने 
थाहा जानकारी पाई िमित २०५९।१२।२६ मा उ� 
फैसलाको न�कल सारी लेनदेन �यवहारको १० र ४० 
नं. तथा ज�गा पजनीको १७ नं.लाई आधारमा ��ततु 
िलखत दता� बदरको िफराद दायर गरकेो भ�ने देिखने । 

�ितवादी आन�दराम र वैकु�ठरामसमेतले 
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िलखत पा�रत गराई िलएको कुरा िमित २०५९।१२।२६ 
मा थाहा पाएका ह�न् िक भनी हेदा� िववािदत ज�गा नाप 
जाचँ ह�दँाका समयमा पनुरावेिदका म�येक� सानमुाया 
पतुवुारले ५ नं. नापी टोलीसम� सनाखत बयान गदा� 
बयानको दो�ो अन�ुछेदमा िक.नं.७२४ को �े�फल 
०-२-० र िक.नं.७२५ को �े�फल ०-२-० मीनाकुमारी 
अया�लले आन�दराम ता�ाकारलाई िब�� गरकेो कुरा 
भनी बेहोरा लेखाएकोबाट िनज सानमुाया पतुवुारलाई 
आन�दरामले िलखत गराई िलएको कुरा सोही िमित 
२०४९।६।५ मा नै थाहा जानकारी भएको भ�ने 
�वाभािवक �पमा मा�नपुन� दिेखने । य�तो अव�थामा 
दश वष�पिछको िमित २०५९।१२।२६ मा मा� न�कल 
सारी थाहा जानकारी भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी सो 
िमितलाई आधार मानी ��ततु िफराद िदएको दिेखदँा 
यी पनुरावेिदका वादीह� सफाहात िलई अदालत �वेश 
गरकेो भ�ने देिखन आएन । अक�तफ�  पनुरावेिदका 
सानमुायाले िववािदत िक.नं.७२४ �े�फल ०-२-० र 
िक.नं.७२५ को �े�फल ०-२-० ज�गा आन�दरामको 
हकमा नगएको अव�था भए वा आ�नो हक प�ुने भए 
सो स�ब�धमा अ�यथा दाबी गरी बेहोरा लेखाउन स�ने 
हक िनजमा सरुि�त नै रहेको अव�थामा सोबमोिजम 
कुनै हक दाबी गरी बेहोरा लेखाएकोसमेत नदिेखदँा 
िववािदत ज�गाबाट यी पनुरावेिदकाले नापीका बखतमा 
नै हक छोडेको त�य पिु�ट ह�न आउने ।

यसरी िववािदत ज�गासमेत नापी ह�दँाका 
बखत पनुरावेिदकाम�येक� सानमुाया पतुवुारले 
उ� ज�गामा झगडा वा िववाद जनाउन नसक� उ� 
ज�गाम�ये बाकँ� ज�गा िनजका नाउमँा दता�  गन� माग 
गरी बयान कागज गरी िदएबाट यी पनुरावेिदकाले 
सोही बखतमा नै उ� ज�गाउपरको हक दाबी छाडेको 
भ�ने कुरामा कुनै िववाद रहेको देिखएन । अक�तफ�  
नापीअनसुार नया ँकायम भएको िक.नं.६१ आन�दराम 
र वैकु�ठ रामसमेतको नाममा दता� भई ज�गाधनी दता� 
�माण पजुा�समेत उठाइसकेको देिखएको र ज�गा 

नापजाचँ ऐनअनसुार गैरकानूनी �पमा दता� गराएको 
भए सो काय�का िव�� त�काल दता� बदरमा नालेस 
गनु�पन� हक सरुि�त नै रहेकोमा सोबमोिजम नालेस 
गरकेो नदेिखदँा यी पनुरावेिदकाह�को िजिकरबमोिजम 
िववािदत ज�गामा हक सरुि�त रहेको भ�ने मा�न 
िमलेन । य�तो अव�थामा वादी दाबीबमोिजम िलखत 
बदर गरी दता�समेत ग�रपाउ ँ भ�ने िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला 
कानूनी �पमा �िुटपूण� ह�दँा बदर गरी स�ु िफराद 
दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने वादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०६६।८।७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल चैत ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CR-०६६७, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, �ानु गु�ङ िव. नेपाल सरकार 

�ान ुग�ुङले जाहेरवालाका भाइदाइह�समेत 
५ जनालाई वैदेिशक रोजगारमा ओमन पठाउन भनी 
िमित २०६७।११।१६ मा �. २,१०,०००।- (दईु 
लाख दश हजार �पैया)ँ बिुझिलन ुभई उ� रोजगारमा 
पठाउन नसक� िमित २०६८।६।१० गते राहदानी 
िफता� गरी २५ िदनिभ� रकम र �याजसमेत ितन� 
बझुाउने छु, नबझुाए वैदिेशक रोजगार ऐनबमोिजम 
घर घरानबाट िलनहुोला भ�ने िलखत कागज 
ग�रिदनभुएकोमा बार�बार ताकेता गदा�समेत रकम 
निदएकोले �ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय 
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गरी सावँा र हजा�नासमेत िदलाई भराई पाउन 
सिवन वलामीले �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी 
िदई सो बेहोरालाई समथ�न गद� वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा बकप�समेत ग�रिदएको पाइने । 

जाहेरवालाका मािनसह�लाई �य ु �ल ु�टार 
मेनपावरमाफ� त वैदेिशक रोजगारमा ओमन पठाउन 
रकम िलएको हो । जाहेरवालाले दरखा�तसाथ पेस 
गरकेो िलखत कागजमा भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो 
नै हो । मैले वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� अनमुित 
िलएको छैन र हालस�म कसैलाई पिन िवदेश पठाएको 
छैन भनी अनसु�धानको �ममा बयान कागज गरकेो 
देिख�छ भने वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� 
जाहेरवालाले झ�ुयानमा पारी कागज गराएको भनी 
केही फरक बेहोराको बयान गरकेो देिख�छ । िववािदत 
कागजमा भएको सहीछाप आ�नो हो भनी �ितवादीले 
�वीकारै गरकेो दिेख�छ । जबरज�ती वा झ�ुयाई 
कागज गराएको भनी �ितवादीले कहीकँतै उजरु गरकेो 
देिखन आएको छैन । जाहेरवालाले स�कलै िलखत पेस 
गरकेो अव�था छ । उ� कागजमा उ�लेख भएअनसुार 
जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारमा पठाउन सकेको 
भ�ने दिेखएन । �य ु �ल ु �टार �यानपावर �ा.िल.का 
स�चालक प�ुकल रानाले �ितवादीबाट भएको कामका 
स�ब�धमा क�पनीको कुनै स�ब�ध र सरोकार नभएको 
भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । �यसबाट क�पनीमा काम 
गछु�  भ�ने �ितवादीको भनाइ झठुा दिेखएको र भएको 
कागज करकापसगँ भएको भ�ने �माणको अभाव दिेखदँा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादीलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
१ वष� ६ मिहना कैद र �. १,०५,०००।- (एक लाख 
पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाको 
िबगो तथा सोको ५०% ले ह�ने हजा�नासमेत ज�मा 
�. ३,१५,०००।- (तीन लाख प�� हजार �पैया)ँ 
�ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी पाउने ठह�याई िमित 
२०६८।१२।२६ मा भएको फैसला मनािसब नै   

देिखने ।
अत: वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 

िमित २०६८।१२।२६ मा भएको फैसला मािथ 
उ�लेख भई िववेचना भएको आधार �माणसमेतबाट 
िमलेको नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�रता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-०४८८, कत��य �यान, 
उमेश माझी िव. नेपाल सरकार र नीशा माझी िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादी�य उमेश माझी र नीशा माझीको 
पनुरावेदन िजिकरका हकमा हेदा� मतृकलाई मानु�  पन� 
कारण यी �ितवादीह� उमेश माझी र नीशा माझीिबचमा 
वारदातका िदनमा भएको अनैितक शारी�रक स�ब�ध 
मतृकले देखेकोले िनजह�को अनैितक स�ब�ध 
साव�जिनक ह�नेदिेख मतृकलाई मानु�पन� अव�था 
िसज�ना भएको देिख�छ । यी �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मारपेिछ मतृकको शरीरमा लगाएको सनु तथा चादँीको 
गहना चोरी गरकेो त�य बरामदी मचु�ुकाबाट समिथ�त 
ह�न आएको देिख�छ । �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मान� हा�ो मनसाय िथएन भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� िनजह�को िबचमा भएको 
अवैध शारी�रक स�ब�धमा मतृकले देखेकोले सो अवैध 
स�ब�ध साव�जिनक नहोस् भ�ने उ�े�यबाट मतृकलाई 
मानु�पन� मनसाय िसज�ना भई त�कालै मतृकलाई 
घाटँी बटारी मारकेोबाटै �ितवादीह�को मनसाय त�व 
�मािणत ह�न आएको छ । घटना िववरण कागज गन� 
दगुा�वित राजवंशी, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
इ���साद पोखरले र जलवषा� चौधरीले अदालतमा 
बकप� गदा� यी �ितवादीह� उमेश माझी र नीशा माझीले 
मतृकलाई माररे लाससमेत िससौ घारीमा फालेका ह�न 
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भनी बेहोरा लेखाएको देिख�छ । य�तो अव�थामा यी 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी पिु�ट ह�न आएको 
देिखएकोले स�ु िज�ला अदालतबाट �ितवादी उमेश 
माझीलाई सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी नीशा 
माझीलाई ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको फैसला 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलास भएको फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�नपुन� भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान् कानून 
�यवसायीको बहस बुदँासगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी उमेश माझीलाई सव��वसिहत ज�मकैद र 
�ितवादी नीशा माझीलाई ज�मकैद ह�ने ठहर गरी स�ु 
झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
िमित २०७४।२।१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल जेठ १९ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०८०३, जालसाजी, 
बासुदेव महतो कोइरी िव. मदन महतो कोइरी 

वादी बासदुेव महतो कोइरी र �ितवादीह� 
रामभजन महतो र मदन महतो एकासगोलका 
बाब ु छोराह� भएको त�यमा िववाद दिेखदँैन । 
�ितवादीम�येका मि�चत महतो यी वादीका दाज ु
मदन महतोका सि�ध नाताका �यि� भ�ने दिेख�छ । 
वादीले जालसाज घोिषत ग�रपाउ ँभनी दाबी िलएको 
िमित २०६५।६।२९ को तमसकुमा वादीका िपता 
रामभजन महतो सा�ी बसी दाज ुमदन महतो कोइरी 
र �ितवादी मि�चत महतोिबच भएको देिख�छ । 
�ितवादीह� मदन महतो र मि�चत महतोिबच भएको 
तमसकुमा �ितवादीम�येका बाब ु रामभजन महतो 

सा�ी बसी लेनदेन कारोबार भएको दिेखने । वादी 
र �ितवादीह� रामभजन महतोसमेतका िबच अंश 
म�ुा चली कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको दिेखए 
तापिन यी �ितवादीह�का िबच िमित २०६५।६।२९ 
मा लेनदेनको तमसकु खडा भएको दिेख�छ भने यी 
वादीले रामभजन महतोसमेतलाई �ितवादी बनाई 
िमित २०६६।६।२६ मा अंश दता� म�ुाको िफराद 
दायर गरकेो देिख�छ । अशं म�ुा दायर ह�नभु�दा पिहले 
घरको म�ुय �यि� रामभजन महतो सा�ी बसी तयार 
भएको तमसकुलाई उि�लिखत ८ नं. को कानूनी 
�यव�थािवपरीतको भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुाका �ितवादी मि�चत महतो 
वादी र मदन महतो �ितवादी भई लेनदेन म�ुा चली 
सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।२।२ मा 
वादी दाबीबमोिजमको रकम �ितवादी मदन महतोबाट 
भराई पाउने ठह�याई भएको फैसलाउपर �ितवादीको 
पनुरावेदन नपरी अि�तम भई बसेको देिख�छ । सोही 
लेनदेन म�ुाको िबगो भराइ पाउ ँभनी मि�चत महतोले 
िबगो म�ुा दायर गरकेोमा मदन महतोको नाउमँा दता� 
भएको िक.नं.४९३ को १-२-० ज�गा िललाम गरउेपर 
��ततु म�ुाका वादी बासदुेव महतोले �ितवादी मि�चत 
महतो कोइरीसमेत उपर २०६९ सालको दे.नं.१५६४ 
को िललाम बदर िलखत दता� बदर दता� म�ुा दायर 
गरकेोमा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको 
फैसला अि�तम भई बसेको देिखने ।

वादीका भाइह� राजदेव महतो कोइरी र 
�ीचन महतो कोइरी एकासगोलका अंिशयार भएकोमा 
िनजह�ले ��ततु म�ुाका �ितवादी मदन महतोले 
िलएको ऋणलाई �वीकार गरी बसेको दिेख�छ । उ� 
ऋणका स�ब�धमा आफूसरहका अ�य अिंशयारह�ले 
अ�यथा नभनी �वीकारकेो िवषयलाई यी वादीले 
आ�नो अंश हक मान� िनयतले तमसकु खडा गरकेोले 
जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँभ�नलाई िनजको मा� अंश 
हक मेिटने नभई सगोलमा रहेका अ�य अंिशयारह�को 
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अंश हक ला�ने स�पि�बाट भ�रभराउ ह�ने देिखएकोले 
वादीको हकमा मा� जालसाजी भ�न िम�ने नदेिखने । 

तसथ�, वादीका दाज ु मदन महतो कोइरीले 
िलएको ऋणको तमसकुमा वादीका बाब ुघरको म�ुय 
�यि� रामभजन महतो सा�ी बसेको वादीसरहका 
अ�य अिंशयारह�ले िववािदत तमसकुको िवषयमा 
िववाद नगरकेो र िववािदत तमसकु िलखत मलुकु� ऐन, 
लेनदने �यवहारको ८ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
भए गरकेो देिखएकोले उ� तमसकुका िवषयमा मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको महलको ३ नं. आकिष�त नह�ने ह�दँा 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु सला�ही िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०७१।१।१९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल फागनु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०९२२, �ितषेध / 
परमादशे, रामबहादुर काक�समेत िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

��ततु िववादमा िनवेदक रामबहादरु काक�ले 
गहृम��ीलाई स�बोधन गरी िदएको िनवेदन स�बि�धत 
िज�ला �शासन काया�लय, रामेछापमा प�ाचार 
भएको र सोहीबमोिजम दवैु प�लाई छलफलका लािग 
उपि�थत ह�न ुभनी २ पटक प�ाचार भएकोमा िनवेदक 
रामबहादरु काक� उपि�थत नभएकले सो िवषयमा 
छलफल ह�न नसकेको भ�ने िज�ला �शासन काया�लय, 
रामेछापको िलिखत जवाफबाट देिख�छ । िनजले 
िदएको िनवेदनका स�ब�धमा स�बि�धत िनकायले 
छलफल गन� उपि�थत ह�न ुभनी पटकपटक प�ाचार 
गरकेोमा यी िनवेदक छलफलमा उपि�थत नभएबाट 
िनजलाई शाि�त सरु�ाको आव�यकता नरहेको भ�ने 

देिखन आयो । शाि�त सरु�ा कायम गन� िनकायह� 
िज�ला �शासन काया�लय, रामेछाप र िज�ला �हरी 
काय�लय रामेछापको पहलमा काक� संर�क तथा 
िवकास समाजका �यि�ह�ले िमित २०७३।१।२८ 
मा एक आपसमा छलफल गरी िमित २०७३।२।८ 
मा िवप�ी गणेशबहादरु काक� प�काले र िमित 
२०७३।२।१६ मा िनवेदक रामबहादरु काक� प�काले 
कुलपूजा (दवेाली पूजा) स�प�न गरकेो भ�ने  देिखदँा  
��ततु  देवाली  पूजा  गन�  निदने भ�ने घोषणा गरकेोले 
�ितषेधको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िवषयलाई िलएर 
�रट िनवेदन दायर गरकेोमा उि�लिखत देवाली पूजा 
शाि�तपूण� �पमा स�प�न भइसकेको भ�ने देिखदँा 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�य रहेको नदेिखने । 

तसथ� २०७० सालदेिख छु�ाछु�ै देवाली 
पूजा भएकोमा २०७३ सालको देवाली पूजासमेत 
स�प�न भइसकको दिेखदँा िनवेदकको मौिलक हक 
हनन् भएको भनी मा�न िमलेन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७५ साल पसु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१६८६, कत��य 
�यान, �यान मान� उ�ोग, जोगे�� राजवंशी िव. नेपाल 
सरकार 

�ितवादी जोगे�� राजवशंीले अदालतमा 
बयान गदा� अिभयोग दाबीको कसरु आफूले गरकेो 
होइन भनी इ�कार रहे पिन अनसु�धानका �ममा बयान 
गदा� अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेोमा सािबत 
रहेको देिख�छ । ��ततु वारदातमा खकुुरी �हारबाट 
घाइते भएक� मीना राजवंशीले मौकामा कागज गदा� यी 
पनुरावेदक �ितवादीले सासू आमालाई काटी कत��य 
गरी मारी मलाईसमेत मान� उ�े�यले धा�रलो हितयार 
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खकुुरीले काटेको हो, वारदातमा जोगे�� राजवंशीले 
कालो भे�ट, कालो पे�ट, सेतो खैरो ज�ुा लगाएका 
कालो झोला बोकेका िथए िनजको साइकलसमेत िथयो 
भ�नेसमेत बेहोरा लेखाएको र िनजले सो बेहोरालाई 
समथ�न गरी अदालतमा बकप� गरकेो दिेखने । 
जाहेरवाला महे��कुमार राजवंशीले यी �ितवादीले 
षडय��मूलक ढङ्गले पूव�योजना उ�े�यमूलक ढङ्गले 
मेरी आमा महावती राजवंशीलाई खकुुरी ज�तो घातक 
हितयारले घाटँीको दे�ेितरको साइडबाट �वास 
नलीसिहत आधाभ�दा बढी घाटँी काटी िबभ�सपूव�क 
�यान िलएको र मेरी बहुारी मीना राजवंशीलाई समेत 
सोही बखत �यान मान�स�मको काय� गरकेो कुरा 
वारदातमा घाइते भई बा�ँन सफल भएक� बहुारी 
मीना राजवंशीले वारदातको स�पूण� िववरण बताएक� 
र �ितवादीलाई पराल छोपेको �लाि�टकमा बे�रएर 
लकु� बसेको अव�थामा प�ाउ गरकेो हो भनी स�ु 
जाहेरी िदएको र स�ु जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गरी 
अदालतमा समेत बकप� गरकेो देिखने । यसैगरी घटना 
िववरण कागज गन� छ�िसहं राजवंशी, घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनस कमला भजुेलसमेतले वारदातको 
िदन मतृक तारा भ�ने महावती राजवंशीलाई खकुुरीले 
काटी मारी मीना राजवंशीलाई �यान मान� उ�े�यले 
राखी टाउकोलगायत शरीरको िविभ�न ठाउमँा काट्ने 
�यि� ियनै �ितवादी गजेन भ�ने जोगे�� राजवशंी ह�न् 
भनी मौकाको बेहोरालाई समथ�न गरी अदालतमा एकै 
िमलानको बकप� गरकेो दिेख�छ । मतृकको शरीरको 
घाटँीमा धा�रलो हितयारले काटेको कारण म�ृय ु
भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
र घटनामा �योग भएको काठको िबडँ भएको १ िफट 
४.५ इ�च ल�बाइ रहेको खकुुरी थान-१ समेत फेला 
परकेो बरामदी मचु�ुकाबाट देिखन आएको अव�था 
ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादीको अदालतको इ�कारी 
बयान तथा पनुरावेदन िजिकर खि�डत भएको दिेखन 
आउने । 

वारदातमा घाइते भएक� मीना राजवशंीको 
अनसु�धानका �ममा भएको कागज र िनजले 
गरकेो बकप�समेतका उि�लिखत �माणह�बाट 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी �मािणत भइरहेकोले 
शङ्काको भरमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र ऐ.ऐन, महलको 
१५ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैदसमेत गन� गरी भएको 
गरकेो फैसला �िुटपूण�  रहेकोले उ� फैसला बदर 
ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर त�यगत र 
िव�वसनीय नदेिखएकोले िनजको िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी गजेन भ�ने जोगे�� राजवंशीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र ऐ. ऐन, महलको १५ 
नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैदसमेत गन� गरी भएको 
स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित 
२०७३।८।१५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल चैत १० गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७२-CI-०७६४, खाना खच� 
भराई पाऊँ, पूण� िसहं गु�ङ िव. फुलमाया गु�ङसमेत 

पनुरावेदक / �ितवादी र ��यथ� वादीिबच 
�ीमान् �ीमती र बाब ुछोराको नाता रहेको कुरामा कुनै 
िववाद देिखएन । पनुरावेदक �ितवादी भारतीय सेनाको 
पे�सनर रहेको र िनजले सन् २०१० को जनवरी 
तदअनसुार िव�म संवत् २०६६ पौष मिहनामा ६ 
मिहनाको �.३०,३३६।- पे�सनबापत बझेुको देिखदँा 
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सो दरले �ितमिहना िनजले �.५,०५६।- पे�सन 
�यितबेला नै पाएको देिखयो । यी पनुरावेदक / �ितवादी 
आ�नो घरमा बसेका र घर भाडामा समेत लगाएका 
भ�ने वादी दाबी तथा िनज �ितवादी भू.पू.सैिनक 
संघ�ारा स�चािलत ए�बलेु�स चलाउने र �यसबाट 
मािसक �.८,०००।– �ा� ग�ररहेका भनी वादीबाट 
ग�रएको कागजबाट खलेुको त�यलाई अ�यथा हो भनी 
यी पनुरावेदक �ितवादीले पिु� गरकेो नदिेखने । 

��ततु िववादमा भाडाको घरमा ब�ने 
�ीमतीको सामा�य खच� र िव�ालय तहमा अ�ययनरत 
छोराको अ�ययन खच�लगायतका उिचत �याहार 
स�भारका लािग पूरा गनु�पन� िज�मेवारी पूण��पमा 
अिभभावकमा नै रहने ह�दँा आ�नो स�तान�ितको 
संर�क�य दािय�व अंश छु�्याई निददँा निलदँास�म 
इ�जत आमदअनसुार बेहोनु�  पन� दािय�व �ितवादीमा 
नै रहने कुरामा िववाद नदेिखदँा पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर कानूनसङ्गत नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट समेत 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट �.२०००।– खाना 
खच� भरी पाउने ठह�याई भएको फैसला केही उ�टी 
गरी वादीह�ले �ितवादीबाट खाना खच�बापत 
�.७०००।– भरी पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०६९।९।२४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७०-CR-०१६७, सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. रोिहतजंग थापासमेत 

�ितवादीम�येका रोिहतजंग थपिलयाले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� िमित 
२०६७।१।१८ गते को. ३ प २५४७ नं. को 

मोटरसाइकल मैले चलाई पछािडको िसटमा अिपल 
चौधरीलाई राखी इटहरीबाट िवराटनगर फक� ने �ममा 
घटना�थल निजक प�ुदा िवपरीत िदशातफ� बाट 
आएको �कको लाइट मेरो आखँामा परकेो कारणले 
अगािड अ�ँयारो भएको र सोही �ममा साइकलमा 
ग�ती ग�ररहेका �हरी जवान सोमलाल खवासलाई 
मेरो मोटरसाइकलले ठ�कर ला�न गएको कारण िनज 
सोमलाल घाइते भएको र उपचारको �ममा िनजको 
म�ृय ुभएको हो । मलाई सवारी मोटरसाइकल चलाउने 
अनमुितप� �ा� छैन भनी उ�लेख गरकेो दिेखए 
तापिन िनजले अदालतमा बयान गदा� इटहरी यातायात 
�यव�था काया�लयमा लाइसे�स िलन आएकोमा 
उ� िदन यातायात �यव�था काया�लयबाट काय� गन� 
नसक� िवराटनगर फक� ने �ममा खनारमा पगेुपिछ 
िवपरीत िदशाबाट �क आइरहेको िथयो । �यसको 
हेडलाइट आखँामा पन� गएकोले मैले केही नदेखेको 
ह�दँा मोटरसाइकलको ि�पड कम गदा�गद� सोमलाल 
खवासलाई ठ�कर ला�न गई दघु�टना भएको हो । मैले 
लापरवाही गरकेो हैन भनी उ�लेख गरकेो देिखने ।

अनसु�धानको �ममा फरार रहेका �ितवादी 
िहरा�साद म�डलले अदालतमा बयान गदा� म �ितवादी 
रोिहतरजगं थपिलयालाई िचि�दन । म घरमा नभएको 
समयमा िनजले छोरासगँ मेरो नाममा दता�मा रहेको 
को. २ प २५४७ को मोटरसाइकल अ�पताल जा�छु 
भनी माग गरी लगी दघु�टना भएको रहेछ । सो कुरा 
मैले भोिलप�ट फोनबाट थाहा पाए ँ । मैले �ितवादी 
रोिहतजंग थपिलयालाई मोटरसाइकल निदएको ह�दँा 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी उ�लेख गरकेो देिखने । 

जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� के 
कसरी दघु�टना भयो म भ�न सि�दन । �ितवादी 
रोिहतजंग थपिलयाले चलाएको मोटरसाइकलले 
ठ�कर लागी मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी उ�लेख 
गरकेो र वादी नेपाल सरकारका अ�य सा�ीह�ले 
अदालतमा बकप� गदा� आगाडीबाट आएको �कको 
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ब�ीले �ितवादी रोिहतजंग थपिलयाले केही नदखेेको 
ह�दँा उ� दघु�टना भएको हो, चालकको लापरवाही 
िथएन भनी लेखाएको देिखने ।

�ितवादी रोिहतजंग थपिलयाको सा�ी 
सरु�े�मिण म�डलले �ितवादी रोिहतजंग थपिलयाले 
मसगँ समय समयमा मोटरसाइकल मागेर लिगरह�थे 
र उ� वारदात भएको िदन पिन मेरो बबुा घरमा नभई 
ते�थमुमा भएको अव�थामा िनजले हि�पटल जा�छु 
भनी मागेकोले मानवीय नाताले िदएको िथए ँ। िनजले 
इटहरीबाट िवराटनगरतफ�  फक� दा राित भई अ�ँयारो 
भएकोले २५ / ३० को ि�पडमा मोटरसाइकल चलाउदँा 
खनारमा िवपरीत िदशाबाट आएको �कको हेडलाइट 
आखँामा परकेोले केही नदेखेको ह�दँा दघु�टना भएको 
रहेछ । िनज �ितवादी रोिहतजंग थपिलयाले किहले 
पिन मादक पदाथ� सेवन नगन� गरकेो र उ� दघु�टनामा 
िनजको ग�ती तथा लापरवाहीले भएको होइन भनी 
लेखाएको दिेखने ।

�ितवादी िहरा�साद म�डलको सा�ी 
उमाका�त पौडेलले �ितवादी िहरा�साद म�डल 
ते�थमुमा कृिषस�ब�धी �ोजे�टमा काम गन� भएकोले 
िमित २०६७।१।१८ गते ते�थमुमा नै ह�नहु���यो । 
�ितवादी िहरा�साद म�डलको नाममा दता� रहेको 
मोटरसाइकल िनजको छोरा सरु�े�मिण म�डलले 
�ितवादी रोिहतजंग थपिलयालाई िदनभुएको रहेछ । 
�ितवादी िहरा�साद म�डलले �ितवादी रोिहतजंग 
थपिलयालाई मोटरसाइकल चलाउन िदएको नह�दँा 
िनजलाई सजाय ह�नपुन� होइन भनी लेखाएको देिखने ।

िववेिचत आधार �माणह�समेतबाट �ितवादी 
रोिहतजंग थपिलया इटहरीबाट िवराटनगरतफ�  फक� दा 
राित अ�ँयारोमा २५ / ३० को ि�पडमा मोटरसाइकल 
चलाउदँा खनारमा िवपरीत िदशातफ� बाट आएको 
�कको हेडलाइटबाट अगािड दे�न नसक� सावधानी 
अपनाउदँा अपनाउदैँ मोटरसाइकलले साइडमा रहेका 
साइकल चालक �.ज.सोमलाल खवासलाई ठ�कर 

िदई राितको समयमा दघु�टना भई िनजको म�ृय ुभएको 
देिखएको ह�दँा उ� दघु�टना लापरवाहीबाट भएको 
भ�ने �माणबाट पिु� भएको नदेिखएको अव�थामा 
िनज �ितवादी रोिहतजंग थपिलयालाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
र (४) नं. बमोिजम सजाय नगरी सोही ऐनको दफा 
१६१ (३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो र �ितवादी 
िहरा�साद म�डलले आ�नो नाममा मोटरसाइकल 
दता� भएको �वीकार गर े तापिन िनजले �ितवादी 
रोिहतजंग थपिलयालाई मोटरसाइकल चलाउन िदएको 
नदिेखएको तथा दघु�टना ह�दँाको अव�थामा िनज 
ते�थुम िज�लामा काय�रत रहेको भ�नेसमेत देिखएको 
र िनजको सा�ीले समेत सोही कुराको पिु� ह�ने गरी 
बकप� गरकेोसमेत देिखदँा िनज �ितवादी िहरा�साद 
म�डललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको 
स�ुको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला अ�यथा देिखन नआएको 
अव�थामा म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान भएको 
यस अदालतको आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणह�समेतबाट ��यथ� �ितवादी रोिहतजगं 
थपिलयालाई सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(३) को कसरुमा सोही दफा 
बमोिजम कैद ४ (चार) मिहना २७ (स�ाइस) िदन 
ह�ने र अका� ��यथ� �ितवादी िहरा�साद म�डललाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०६७।६।१८ 
को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०६८।८।१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभुम् ।
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१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-१५८७, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, तुलबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार 

तलुबहादरु थापाले वैदेिशक रोजगारमा 
अफगािन�तान पठाइिद�छु भनी �.४,३५,०००।- 
बिुझिलई भनेबमोिजम वैदेिशक रोजगारीमा नपठाएकोले 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी �ितवादी 
तलुबहादरु थापाले िमित २०६९।५।१६ मा ग�रिदएको 
िलखत, आ�नो राहदानी र वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कागजातह�को �ितिलिप साथै राखी जाहेरवाला 
नरबहादरु अिधकारीले जाहेरी दरखा�त िदएकोमा सो 
जाहेरी दरखा�तलाई पिु� ह�ने गरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� उपि�थत भई िनजले बकप� गरी 
िदएको दिेखने ।

�ितवादी तलुबहादरु थापाले जाहेरवाला 
नरबहादरु अिधकारीलाई िमित २०६९।५।१६ 
मा ग�रिदएको िलखत हेदा�, तपाइ ँ नरबहादरु 
अिधकारीलाई अफगािन�तान पठाई से�य�ुरटीमा 
रोजगार लगाई िदने सत�मा िमित २०६९।२।८ मा 
�.४,३५,०००।- बिुझिलएकोमा सत�बमोिजम 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसकेकोले उ� रकम 
२ मिहनािभ�मा भ�ुान गन� छु, तोिकएको िमितमा 
बझुाउन नसके वैदेिशक रोजगार ऐनबमोिजम 
कारबाही गनु�होला भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिखने ।  

पनुरावेदक �ितवादी तलुबहादरु थापाले 
अनसु�धान अिधकारी र वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� बयान गदा� जाहेरवालाबाट वैदेिशक 
रोजगारमा पठाई िदने भनी कुनै रकम िलएको छैन । 
िनजबाट घर खच�बापत �.४०,०००।- िलएको हो । 
समयमा िफता� गन� नसकेको ह�दँा िमित २०६९।५।१६ 
मा जबरज�ती �.४,३५,०००।- को कागज गराएका 

ह�न् । उ� कागजमा भएको सहीछाप मेर ैहो । सो कागज 
स�ब�धमा अ�य� उजरु गरकेो छैन भनी उ�लेख गरकेो 
देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीको िजिकर िलएबमोिजम 
जाहेरवालाले िनजलाई जबरज�ती कागज गराएको भए 
सोउपर स�म अदालतसम� उजरु गरी िलखतलाई बदर 
घोिषत गराउन स�न ुपन�मा सो गरकेो देिखन आउदँनै 
र उजरु नगरकेो कुरालाई िनजले आ�नो बयानमा नै 
�वीकार गरकेो दिेखएको ह�दँा सो िलखतलाई अ�यथा 
हो भनी भ�न स�ने अव�था नरहने ।

पनुरावेदक �ितवादी तलुबहादरु थापाले 
मािनसलाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन पाउने 
इजाजतसमेत िलएको दिेखदैँन । िनजले िबनाइजाजत 
जाहेरवाला नरबहादरु अिधकारीलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाइिद�छु भनी िमित २०६९।२।८ मा 
�.४,३५,०००।- रकम िलई भनेबमोिजम वैदेिशक 
रोजगारमा नपठाई रकमसमेत िफता� नगरकेो भ�ने 
िनजले िमित २०६९।५।१६ मा गरकेो कागजबाटै 
देिखएको अव�थामा िनज पनुरावेदक �ितवादीको 
उपयु�� काय� वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० र ४३ नं. िवपरीतको कसरु भएको त�य �थािपत 
भइरहेको ह�दँा िनजलाई कसरुदार ठहर गरी वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।६।० 
(एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- (एक 
लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम हजा�नासिहतको िबगो िनज 
�ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी पाउने ठह�याई स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला 
मनािसब नै देिखन आएकोले िनज पनुरावेदक �ितवादी 
तलुबहादरु थापाको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�ः उपयु�� आधार र कारणह�समेतबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१।१२।२२ मा भएको फैसला मनािसब नै 
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देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल जेठ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-CR-११११, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. राजकुमार जैसवाल

�वा��य परी�णज�तो भौितक परी�णबाट 
�मािणत ह�ने सो �माण त�काल सङ्कलन ग�रएको 
ह�दँा सो �वा��य परी�ण �ितवेदन जबरज�ती 
करणीज�तो कसरुमा �यादै मह�व ह��छ । �यि�ले त�य 
ढाट्न स�ने र अदालतमा जाहेरवाली तथा पीिडतले 
Hostile भई बकसप� गन� स�छन् तर भौितक 
परी�णबाट देिखएका त�यले झठुो बो�दनै । पीिडतको 
यौनाङ्गमा घा खत देिखएको र योिन व�रप�र वीय�ज�तो 
पदाथ� सकेुको भ�ने त�काल पीिडताको �वा��य जाचँ 
ह�दँा िवशेष� डा�टरले �रपोट�मा उ�लेख ग�रिदएको 
पाइ�छ । अदालतमा आई सो त�य जाचँमा दिेखएको 
िथयो भनी िनज िवशेष�ले बकसप�समेत गरकेो 
ि�थितमा पीिडताको �वा��य परी�ण �ितवेदनलाई 
अ�यथा मा�न सिकँदैन । �माण िलन िम�ने देिखने ।

पीिडतको बाब ुप�रवित�त नाम ‘सव��च B’ को 
रोहबरमा सहीछाप नभएकै कारण पीिडतको मौकामा 
भएको कागजलाई कानूनी मा�यता िदन िमलेन भ�न 
िम�ने देिखएन । �ितवादीको स�ु अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान इ�छािवपरीत हो भनी िनजले अदालतमा 
इ�कारी बयान गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादी 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो �वीकारोि� 
बयान, पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतको 

व�तगुत तथा प�रि�थितज�य त�य �माणह�बाट 
समिथ�त भइरहेको पाइ�छ । पीिडत १० वष�भ�दा मािथ 
१४ वष� नपगेुको अव�थाको उमेरसमेतलाई िवचार 
गरी उि�लिखत िमिसल सलं�न �माण कागजह�बाट 
मामा नाताको �ितवादी राजकुमार जैसवालले भा�जी 
नाताक� नाबािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
�थािपत भइरहेको अव�थामा स�ु गोरखा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गनु�पन�मा �ितवादी 
राजकुमार जैसवाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०६७।०६।१७ गतेको फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ� पीिडत ११ वष�क� नाबािलकाको 
शारी�रक परी�ण तथा मौकामा िनजले गरकेो 
कागजबाट िनजउपर जबरज�ती क�णी भएको पिु� 
ह��छ । मामा नाता पन� भएको र िनजह� वारदात एकै 
कोठामा सतेुको भ�ने देिखन आएको प�रि�थितज�य 
तथा त�यगत �माणबाट �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान समिथ�त भएको 
देिखदँा �ितवादी राजकुमार जैसवालले आ�नो ११ 
वष�क� भा�जी प�रवित�त नाम ‘सव��च A’ लाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ र ३(२) नं. बमोिजम 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आएकाले कसरुबाट 
िनज �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०६७।६।१७ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िनज �ितवादी राजकुमार 
जैसवाललाई सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ वष� 
र सोही ऐनको २ नं. बमोिजम आ�नो भा�जी नाता 
पन� प�रवित�त नाम ‘सव��च A’ लाई करणी गरकेो 
ह�नाले मलुकु� ऐन, हाडनाता करणी महलको २(२) 
नं. बमोिजम थप ३ वष� कैद सजाय ह�ने र पीिडत 
बािलकालाई पन� गएको मानिसक एवम् शारी�रक 
�िततफ�  �ि�गत गद� �ितवादीबाट �.१०,०००।– 
�ितपूित�बापत भराई िलन पाउने ठह�याई स�ु मोरङ 
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िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।७।१७ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महज�न
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०७९१, 
१७१८, अपरहण तथा शरीरब�धक, नेपाल सरकार 
िव. भवानी आचाय�समेत, देवे��राज ितिमि�सना िव. 
नेपाल सरकार

अजु�न भ�ने रामच�� आचाय�लाई अपहरण 
गरकेोमा �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो 
देिखएको, जाहेरवाला तथा बिुझएका मािनसह�ले 
ग�रिदएको बकप�, �ितवादी ल�मण भ�ने दवेे��राज 
ितिमि�सनाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� अपहरण 
गरकेो कसरुमा सािबत भई गरकेो बयान र �ितवादी 
भवानी आचाय�ले िनजको पित अजु�न भ�ने रामच�� 
आचाय�लाई अपहरण गन� लगाएकोमा अदालतमा 
आफूसमेत कसरुमा सािबत भई �ितवादी दवेे��राज 
ितिमि�सनाले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलने महलको ३ नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले �ितवादी 
ल�मण भ�ने देवे��राज ितिमि�सनालाई मलुकु� 
ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक िलने महलको ३ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने गरी भएको सजाय 
कानूनस�मत नै देिखने ।

�ितवादीह� भवानी आचाय� र दवेे��राज 
ितिमि�सनासमेत दईुजना िमली अजु�न भ�ने रामच�� 
आचाय�को अपहरण गरकेो देिखदँा �ितवादीह� 
भवानी आचाय� र देवे��राज ितिमि�सनालाई मलुकु� 
ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक िलनेको महलको ७ 
नं.  बमोिजम थप २ वष� कैदसमेत ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी भवानी आचाय�को मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीरब�धक िलनेको महलको १२ नं. 
को कानूनी �यव�थाबमोिजम अ�य कुनै िकिसमको 
लाभ िलएको नदेिखएको र िनज �ितवादी भवानी 
आचाय�ले �ितवादी देवे��राज ितिमि�सनालाई िदएको 
�.५०,०००।– जाहेरवालालाई भराई सोहीबमोिजम 
देवे��राज ितिमि�सनालाई ज�रवानासमेत भइरहेको 
देिखदँा �ितवादी भवानी आचाय�बाट ज�रवाना माग गरी 
�ितपूित� भराउन ुनपन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत  
पाटनको िमित २०६९।१२।२७ को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
अपहरण तथा शरीरब�धक िलनेको महलको ७ नं. 
बमोिजम थप सजाय गनु�पन�मा सो नगरेको हदस�मको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा स�ु का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।१।१५ को फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, शरीरब�धक 
िलनेको महलको ३ नं. को कसरुदार ठह�याई ऐ. को 
७ नं. बमोिजम जनही थप २ वष� कैद ह�ने र �ितवादी 
भवानी आचाय�बाट ज�रवाना माग गरी �ितपूित� 
भराउन ु नपन�समेत ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।१२।२७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-००४७, डाकँा,  
नेपाल सरकार िव. देवे��दास त�मा 

��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न कागजात हेरी 
�ितवादीबाट जाहेरवालाको िबगो भराउने स�ब�धमा 
िवचार गदा� �ितवादी दवेे��दास त�मालाई धनषुा 
िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा िनजलाई आरोिपत 
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कसरु डाकँा गरकेो ठह�याई कैदस�म गरी िबगो भराउन ु
नपन� गरी फैसला भएको दिेख�छ । मलुकु� ऐन, 
चोरीको १४ नं. को देहाय ३ नं. मा डाकँा गन�लाई 
िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना गरी पिहलो पटकलाई छ 
वष�, दो�ो पटकलाई नौ वष�, र ते�ो पटकदेिखलाई 
जितसकैु पटकको भए पिन बा� वष� कैदसमेत गनु�पछ�  
भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । डाकँा ठहर गरपेिछ 
िबगोअनसुार ज�रवानासमेत गनु�पन�मा िज�ला 
अदालतबाट फैसला ह�दँा िबगो बरामदअनसुार नभएको 
भनी ज�रवाना नगरी कैद मा� गरकेो देिखने ।

िबगो नखाएकोमा िबगोबाट छुटस�म 
ह�ने हो तर िबगो बराबरको डाकँा भएको ठहर भई 
उ� वारदातमा �ितवादीको संल�नता पिु� भएको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, चोरीको १४ को देहाय ३ नं. 
बमोिजम िबगोअनसुार ज�रवाना गनु�पन� देिख�छ । साथै 
चोरीको १० नं. को देहाय ३ नं. मा चोरी म�ुामा फैसला 
गदा� सबै �कारको चोरी म�ुामा िबगो जसले जितजित 
खाएको ठहछ�  उसबाट उितउित असलु गरी िलनपुछ�… 
भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । तर �ितवादी दवेे��दास 
त�माले नै डाकँा गरकेो उ� रकम िलएको भ�ने 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखन आएन । साथै िनज 
�ितवादीबाट कुनै रकम बरामद भएकोसमेत नदिेखदँा 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई िबगो भराउन ु पन� भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । �ितवादीलाई िबगोको डेढी ज�रवाना 
�.१,२०,०००।– र ६ वष� कैद ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०६५।१२।१० 
को फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: डाकँा गरकेो ठहर गरपेिछ चोरीको १४ 
नं. बमोिजम िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना गरी कैदसमेत 
गनु�पन� �यव�थाको �ितकूल �ितवादी दवेे��दास 
त�मालाई कैदसमेत गनु�पन� �यव�थाको �ितकूल 
�ितवादी दवेे��दास त�मालाई कैद मा� गन� गरकेो 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६३।१२।२१ को 

फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी देवे��दास त�मालाई 
िबगोको डेढी ज�रवाना �.१,२०,०००।– र ६ वष� कैद 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०६५।१२।१० को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: च��ा ितिम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०६७-CI-०६६७ र ०६८-CI-०१८८, िनण�य दता� 
बदर दता�समेत, िटकानारायण महज�न िव. ितथ�र�न 
शा�य र ितथ�र�न शा�य िव. िटकानारायण महज�न 

िमित २०४१।१२।४ मा �ह��छेनारायण 
मान�धरसमेतले िदएको िनवेदन र पिछ मोही मचाभाइले 
िमित २०४९।१०।१२ मा िदएको िनवेदन एकैसाथ 
राखी दवुै िनवेदनबाट उठेको िवषयमा एकैसाथ िनण�य 
गनु�पन�मा ज�गाधनीको तफ� बाट अिघ परकेो िमित 
२०४१।१२।४ को िनवेदनमा म.�े.अ. बाट �माण 
िमिसल �ा� नभएस�म �थिगत रा�न ु भनी आदेश 
गरी उ� िनवेदन िवचाराधीन नै रहेको अव�थामा 
िववािदत ज�गा स�ब�धमा नै मोहीको तफ� बाट िमित 
२०४९।१०।१२ मा परकेो िनवेदनमा मा� मालपोत 
काया�लयले कारबाही चलाई िनण�य गरकेो िमलेको 
नदिेखने । ज�गाधनी तथा मोहीको तफ� बाट छु�ाछु�ै 
िनवेदन परेको अव�थामा दवैु िनवेदनमा एकैपटक 
िनण�य िदनपुन�मा यसरी मालपोत काया�लयबाट 
ज�गाधनीको तफ� बाट पिहला परकेो िनवेदनलाई 
�थिगत राखी मोहीको तफ� बाट पिछ परकेो िनवेदनमा 
मा� मालपोत काया�लय, लिलतपरुले गरकेो िनण�यउपर 
िज�ला अदालतमा परकेो िफरादप�को आधारमा 
लिलतपरु िज�ला अदालतले िमित २०६३।०२।०१ 
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मा गरकेो फैसलासमेत िमलेको देिखन आएन । यसरी 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुको िमित २०५९।३।३२ 
को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा परकेो िफरादमा 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।०२।०१ 
मा भएको फैसला कायम रािखरा�न िम�ने नदिेखएको 
अव�थामा मालपोत काया�लय, लिलतपरुको िमित 
२०५९।३।३२ को िनण�य र सोही िनण�य बदरका 
लािग परकेो िफरादमा लिलतपरु िज�ला अदालतले 
िमित २०६३।२।१ मा गरकेो फैसलासमेत बदर गरी 
ज�गाधनी र  मोहीको तफ� बाट िदएको िनवेदनका 
िनवेदक तथा िनजह�का हकवालाह� र अ� जो 
जे ब�ुनपुछ�  बझुी ज�गावाला तथा मोहीसमेतका दवुै 
िनवेदनमा एकैपटक िनण�य गनु�  भनी िमिसल मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुमा िफता� पठाई िदने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।५।७ को 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणह�समेतबाट 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुको िमित २०५९।३।३२ 
को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा परकेो िफरादमा 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।०२।०१ 
मा भएको फैसला बदर ह�ने र ज�गाधनी र मोहीको 
तफ� बाट िदएको िनवेदनका िनवेदक तथा िनजह�का 
हकवालाह� र अ� जो जे ब�ुनपुछ�  बझुी ज�गावाला 
तथा मोहीसमेतका दवुै िनवेदनमा एकैपटक िनण�य गनु�  
भनी िमिसल मालपोत काया�लय, लिलतपरुमा िफता� 
पठाइिदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।५।७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल असार १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०६९-CR-०८१३, अपहरण गन� ध�क� िदई रकम 

मागेको, नेपाल सरकार िव. रमेश शमा�
िमित २०६६।६।२ को मौकाको 

खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकामा एजेिलया 
सेके�डरी बोिड�ङ �कुलको ि�ि�सपल घन�याम 
भ�राईको काय� क�मा रहेका �ितवादी रमेश 
शमा�को साथबाट २ थान मोबाइल, २ थान िसम 
तथा पि�काको फोटोकपी एक बरामद भएको भ�ने 
देिखयो । िनज �ितवादीबाट मौकामा भूिमगत तराई 
टाइगस�को लेटर �याड, छापलगायत अ�य साम�ी 
बरामद नभई एउटा पि�कामा छािपएको टाइगस�का ३ 
जना साव�जिनक भ�ने समाचार लेिखएको पि�काको 
फोटोकपी मा� बरामद भएको पाइयो । �ितवादीबाट 
�यि� अपहरण गन� वा शरीरब�धकको ध�क� िदन 
आव�यक पन� हातहितयारलगायतका अ�य कुनै 
पिन साम�ीह� बरामद भएको अव�था िमिसलबाट 
नदिेखने । 

बोिड�ङ �कुलको ि�ि�सपलज�तो िशि�त 
एवम् िज�मेवार �यि�ले एकपटक �ितवादी रमेश शमा� 
र सरु�े� राय दवैुले रकम माग गरकेो कुरा च�मिदद 
भई �वीकार ग�रसकेपिछ पनु: सरु�े� राय भ�ने �यि� 
कसरुमा सहभागी छैनन् भ�ने िनज जाहेरवालाको 
भनाइले मौकाको जाहेरी दखा��त आफँैमा खि�डत 
भएको देिखने । 

�ितवादीह�ले एजेिलया सेके�डरी बोिड�ङ 
�कुलका डाइर�ेटर यमनुा द�सगँ भेटी हामी भूिमगत 
तराई टाइगस� पाट�का काय�कता� ह� भनी �.एक 
लाख च�दा चािहयो नभए स�चालक तथा िज�मेवार 
�यि�लाई अपहरण गरी मारी िदने ध�क� िदई मेरो 
काय�क�मा �वेश गरी च�दा मा�दा मैले िदन नस�ने 
जनाउदँा मलाई अपहरण गरी साथै जान ुपन� र अ�यलाई 
पिन �मश: अपहरण गरी शरीरब�धक िलने र रकम 
निदए �यानै मान�, �कुलमा बम िव�फोट गराई जे पिन 
गन� स�ने भनी २ जना तराई मूलका मािनसह� आई 
िनय��णमा िलएकाले मैले रकम जटुाएर आउछुँ भनी 
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बािहर िन�क� �हरीलाई जानकारी गराई रमेश शमा� र 
सरु�े� रायलाई प�ाउ गरकेो भनी घन�याम भ�राईले 
मौकामा िदएको जाहेरी दखा��तको िवपरीत ह�ने गरी 
िमित २०६६।२।२३ मा मौकाको कागज गदा�  रमेश 
शमा�ले मेरो काय�क�िभ� रकम माग गरकेा ह�न्, सरु�े� 
राय भ�ने �यि� कसरुमा सहभागी छैनन् भनी घटना 
िववरण कागजमा उ�लेख गनु�  र अदालतको बकप�मा 
समेत सोही बेहोरा उ�लेख ह�नलेु जाहेरवालाको 
मौकाको जाहेरी दखा��त भरयो�य नदेिखएकाले �य�तो 
जाहेरी दखा��त �माणमा �हण गन� िम�ने देिखएन । 
�ितवादी रमेश शमा�ले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतमा समेत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा 
र िनजको इ�कारीलाई िनजका सा�ीको बकप�बाट 
पिु� ह�न आएको देिख�छ । जाहेरीमा उ�लेख गरकेा 
यमनुाद� भ�राईलाई अनसु�धानमा बिुझएको 
देिखदँैन । यी �ितवादी फिन�चर मम�तका लािग कृ�ण 
सर भ�नेले खबर गरकेा कारण �कुल प�रसरमा 
गएको भ�नेस�म दिेखएको अव�थामा �ितवादीले 
जाहेरवालालाई अपहरण तथा शरीरब�धकको 
वारदातको उ�ोग गरकेो भ�ने �वत�� �माणबाट पिु� 
ह�न सकेकोसमेत नदिेखने । 

िववेिचत त�य, कानून र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा जाहेरवालाको मौकाको 
िकटानी जाहेरी र सोको िवपरीत ह�ने गरी गरकेो 
मौकाको कागज र सोहीबमोिजम अदालतमा भएको 
बकप�, �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
र स�ु अदालतमा भएको इ�कारी बयान र सोलाई 
पिु� गन� गरी भएको िनजका सा�ीह�को बकप�, 
त�यय�ु र ठोस सबदु �माण�ारा �ितवादीउपरको 
कसरु पिु� गन� वादी प�ले नसकेको अव�थासमेतका 
आधारमा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गन� निम�ने ह�दँा स�ु फैसला उ�टी 
गरी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न ु

पन� देिखएन । �माण�ारा पिु� नभएको अव�थामा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।     

अतः पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
�ितवादी रमेश शमा�लाई सफाइ िदने गरी िमित 
२०६९।५।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CI-११६९, िलखत दता� बदर, �ुव�साद 
बिनया िव. िवकेश�साद चौधरीसमेत

�ितवादी ब�ीनारायण चौधरी र िनजको 
प�नी �ितवादी सोहनी था�को ३ छोरी र २ छोरा 
भएकोमा २ छोरामा �मश: वादी िवकेश�साद चौधरी 
र �ितवादी इ��ेश चौधरी रहेको, इ��ेश चौधरीको 
प�नी वादी िदपमाला चौधरी र छोरा वादी उदय चौधरी 
रहेको िमिसलबाट देिखन आयो । �ितवादी सोहनी 
था�को नाम दता�को नवलपरासी िज�ला सोमनी 
गा.िव.स. वडा नं.३ िक.नं.१८७ को ०-१८-१५ परु ै
ज�गा �ितवादी �वु�साद बिनयालाई र.नं.६०९ 
िमित २०६८।११।१४ मा िब�� गरबेापत वादी 
िवकेश�साद चौधरीले ४ भागको १ भाग र अ�य 
वादीह� िदपमाला चौधरी तथा उदय चौधरीले ४ 
मागको १ भागम�ये ३ भागको २ भाग बदरका लािग 
मागदाबी िलदँै सयं�ु �पमा िफराद दायर गरकेो 
पाइयो । िदने सोहनी था� र िलने �वु�साद बिनया 
भई र.नं.६०९ िमित २०६८।११।१४ मा मालपोत 
काया�लय, नवलपरासीबाट पा�रत भएको राजीनामाको 
िलखतमा �ितवादी बि�नारायण चौधरी र वादीह� 
िदपमाला चौधरी तथा उदय चौधरीका पित िपता 
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इ��ेश चौधरी सा�ी बसेको िमिसल संल�न िलखतको 
�ितिलिपबाट दिेखयो । वादीह� िदपमाला चौधरी र 
उदय चौधरीका पित िपता �ितवादी इ��ेश चौधरी 
र िनज इ��ेश चौधरीका िपता ब�ीनारायण र आमा 
सोहनी था� एकासगोलमा नै रहेको कुरामा िववाद 
देिखदँैन । आमा सोहनी था�को नामको ज�गा िब�� 
गदा� वादीह� िदपमाला चौधरी तथा उदय चौधरीका 
पित िपता इ��ेश चौधरी िलखतमा सा�ी बसी हक 
ह�ता�तरण गरकेो अव�थामा िववािदत िक.नं.१८७ 
को ज�गा िब�� गदा� यी वादीह� िदपमाला चौधरी 
तथा उदय चौधरीको म�जरुी िलइरहनपुन� अव�था 
रहन आउदँैन । �यसैले वादीह� िदपमाला चौधरी तथा 
उदय चौधरीको अंशस�मको िलखत बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

िफरादी िवकेश�साद चौधरी र �ितवादी 
सोहनी था�िबच आमा, छोरा नाता रहे भएको कुरामा 
िववाद देिखदँैन । िलखत पा�रत ह�दँास�म ियनीह�िबच 
अंशब�डा भएको देिखदैँन । �ितवादी सोहनी था�को 
नाउ ँ दता�को िववािदत िक.नं.१८७ को ज�गाम�ये ४ 
भागको १ भाग ज�गा िब�� गदा� वादी िवकेश�साद 
चौधरीलाई सा�ी राखेको वा िनजको म�जरुी िलएको 
अव�था दिेखन आएन । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
१० नं. हेदा� “अशं नभएका अिंशयारले सगोलको अचल 
स�पि� बेचिबखन गदा� वा कुनै िकिसमले हक छाडी 
िददँा ऐनले आफूखसुी गन� पाउने अ�को म�जरुी िलन ु
नपन�बाहेक अ�मा एकाघरसगँका अिंशयार सबै सा�ी 
बसेको वा िनजह�को म�जरुीको िलखत ग�रिदएको 
भए मा� प�का ठहछ�  ।.....” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । यो कानूनी �यव�थाको रोहमा िवचार गदा� 
�ितवादी सोहनी था�ले वादी िवकेश�साद चौधरीको 
अंश हक ला�ने िववािदत ज�गा िब�� गदा� िनज वादी 
िवकेश�साद चौधरीको म�जरुी िलएको वा िनजलाई 
सा�ी राखेको अव�था देिखन आएन । साथै यी वादीले 

िलखत पास ह�दँाका अव�थामा आ�नो बबुा, आमाबाट 
अंश पाइसकेको भ�ने अव�था पिन देिखदैँन । तसथ� 
दाबीको ज�गा वादीको समेत अंश हक ला�ने सगोलको 
स�पि� रहेको मा�न ुपन� देिखने ।

अत: स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।१०।२६ को फैसला उ�टी भई िदने 
सोहनी था� िलने �वु�साद बिनया भई िमित 
२०६८।११।२४ मा भएको पा�रत राजीनामा 
िलखतम�ये वादी िवकेश�साद चौधरीको अंश 
हकस�म िक.नं.१८७ को ज�गाम�ये ४ भागको १ भाग 
राजीनामा िलखत बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७२।२।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ ४ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथेमा, ०७०-CR-११०७, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. अजयकुमार यादव 

यसरी मौकाको िकटानी जाहेरी दरखा�त तथा 
सो जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी जाहेरवालाले 
अदालतसम� आई गरकेो बकप�, पीिडतले आफूउपर 
यी �ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
घटना�म सिव�तार उ�लेख गरी मौका तथा 
अदालतमा आई गरकेो बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�को भनाइ एवम् वारदात�थलबाट पीिडतको 
सल तथा स�ुवाल बरामद भई पीिडतले सनाखत 
गरकेोसमेतका ठोस एवम् व�तिुन� �माणह�बाट 
पीिडत आशाकुमारी खरले (प�रवित�त नाम) लाई 
यी पनुरावेदक �ितवादी अजय�साद यादव भ�ने 
अजयकुमार यादवसमेतले जबरज�ती करणी गरकेो 
वारदात �थािपत भएको देिखदँा कसरु कायम गरी 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
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पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६८।०८।१३ 
को फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने यी पनुरावेदक �ितवादी अजय�साद यादव 
भ�ने अजयकुमार यादवको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

पीिडतका बाब ुलालबहादरु खरले (प�रवित�त 
नाम) ले िमित २०६७।४।४ गते रातको समयमा मेरो 
छोरी वष� १२ क� आशाकुमारी खरले (प�रवित�त नाम) 
घरछािड िपसाब फेन� गएको अव�थामा यी पनुरावेदक 
�ितवादी अजयकुमार यादव र अका� �ितवादी 
रामिवनेश पटेल आई छोरीलाई मखु थुनी समाती 
बोक� लगी िनजको कपडासमेत खोली जबरज�ती 
करणी गरी छाडेको भनी यी पनुरावेदक �ितवादी 
अजयकुमार यादवसमेत उपर िमित २०६७।४।६ मा 
िकटानी जाहेरी िदएकोमा िनज जाहेरवालाले आ�नी 
छोरी पीिडत आशाकुमारी खरेल (प�रवित�त नाम) को 
उमेर साढे बा� वष� भएको र िनजको अ�दाजी उमेर 
राखी ज�म दता� गराएको ह� ँ भनी मौकाको िकटानी 
जाहेरीलाई समिथ�त ह�ने गरी िमित २०६७।१०।११ मा 
बकप� गरकेो पाइ�छ । �य�तैगरी पीिडत आशाकुमारी 
खरले (प�रवित�त नाम) ले आफू १३ वष�क� भएको 
भनी िमित २०६८।०१।१३ मा बकप� गरकेोसमेत 
देिख�छ । यसरी जाहेरवाला र पीिडतको 
बकप�समेतबाट वारदातको समयमा पीिडत 
आशाकुमारी खरले (प�रवित�त नाम) को उमेर १२ वष� 
रहेको पिु� ह�न आएको छ । पीिडत आशाकुमारी खरले 
(प�रवित�त नाम) को ज�म दता�को लािग िनवेदन िदने 
िनजकै बाब ु लालबहादरु खरले (प�रवित�त नाम) ले 
पीिडतको अ�दाजी उमेर राखी ज�म दता� गराएको भनी 
बकप� गरकेो अव�थासमेतलाई िवचार गदा� पीिडतको 
ज�मदता�को �माणप�मा उि�लिखत ज�मिमित 
२०५७।१२।२९ लाई नै पीिडतको ज�मिमित हो 
भनी मा�न िम�ने नदेिखने । य�तो अव�थामा पीिडत 

आशाकुमारी खरले (प�रवित�त नाम) को उमेर १२ 
वष�को ठहर गरी यी पनुरावेदक �ितवादी यादव 
भ�ने अजयकुमार यादवलाई जबरज�ती करणीको 
महलको ३(२) नं. र अनसुार ९ (नौ) वष� कैद तथा 
ऐ. ३ क नं. अनसुार ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय गरी 
ज�मा १४ (चौध) वष� कैद र ऐ. को १० नं. अनसुार 
पीिडतले �ितवादीबाट �. ३०,०००।- (अ��पी 
तीस हजार मा�) �ितपूित�समेत भराई पाउने गरी 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६८।०८।१३ 
को फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा साथै 
उ� फैसला भइसकेको कारण नेपाल सरकारको 
तफ� बाट परकेो पनुरावेदन प�ुन नसक� खारजे ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट नै िमित 
२०७०।०५।२५ मा भएको फैसलासमेत प�रवत�न 
गनु�पन� अव�था नह�दँा उि�लिखत दवैु फैसला बदर 
गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादी अजय�साद 
यादव भ�ने अजयकुमार यादवलाई सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अत: उपयु�� आधार �माणसमेतबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी अजय�साद यादव भ�ने 
अजयकुमार यादवलाई जबरज�ती करणीको महलको 
३(२) नं. अनसुार ९ (नौ) वष� कैद तथा ऐ. ३ क नं. 
अनसुार ५ (पाचँ) वष� थप कैद सजाय गरी ज�मा १४ 
(चौध) वष� कैद र ऐ. को १० नं. अनसुार पीिडतले 
�ितवादीबाट �. ३०,०००।- (अ��पी तीस हजार 
मा�) �ितपूित�समेत भराई पाउने गरी स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६८।०८।१३ को फैसला 
र नेपाल सरकारको तफ� बाट परकेो पनुरावेदन प�ुन 
नसक� खारजे ह�ने ठह�याई सोही अदालतबाट िमित 
२०७०।०५।२५ मा भएको फैसलासमेत िमलेको 
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देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०६९-WO-११०७, उ��ेषण, छेदाराम था� िव. 
मालपोत काया�लय, बिद�या गुल�रयासमेत 

िनवेदक छेदाराम था�ले दाबी गरकेो िज�ला 
बिद�या सोरहवा गा.िव.स. वडा नं. २ को िक.नं. ६२९, 
१०३६, १०३३, १०३७, १०३४ र १०३५ र 
१०३२ को �मशः �े�फल ०-१०-०, ०-५-०, ०-४-
०, ०-४-०, ०-४-०, ०-४-० र ०-४-० ज�गाह� 
िनवेदक छेदाराम था�को नाममा दता�  �े�ता रहेको 
िनवेदकले पेस गरकेो ज�गाधनी दता� �माण पजुा�बाट 
देिखए तापिन पनुः नापी ह�दँा उ� ज�गाह�समेत 
िज�ला बिद�या, गा.िव.स. सोरहवा वडा नं. ३ िसट 
नं. ०३५-९६२ िक.नं. ४४४ �े�फल ६९,११३५ 
वग�िमटरअ�तग�त कायम भई उ� ज�गाको ज�गाधनीमा 
�ी ५ को सरकार र कैिफयतमा सािबक िक.नं. ३२७ 
को तालको ज�गा रहेको भनी उ�लेख भएको नापी 
काया�लयबाट �ा� भएको उ� ज�गाको िफ�डबकु 
उतारबाट दिेख�छ भने नापी काया�लयबाट �ा� भएको 
पिछ�लो पनुः भएको नापी न�सा हेदा�  उ� सातै िक�ा 
ज�गा बढैया तालको �े�िभ� परकेो देिखने ।

बिद�या िज�लाको सोरहवा गा.िव.स.मा 
अवि�थत बढैया ताल ऐितहािसक मह�व बोकेको 
परापूव�कालदेिख चिलआएको धािम�क र सां�कृितक 
मह�वको ताल भएको, उ� तालमा साइबे�रयादेिखको 
चराह�समेत आउने गरकेो, उ� तालको �े�फल 
सािबकमा ज.िव. १०३-४-१५ रहेको, उ� तालको 
संर�ण सािबकमा िज�ला प�चायत र हालमा िज�ला 
िवकास सिमित, बिद�याले गरी आएको भनी िज�ला 
िवकास सिमित, बिद�याले आ�नो िलिखत जवाफमा 

खलुाएको देिखने ।
िज�ला िवकास सिमित बिद�याले पेस गरकेो 

म�यपि�चमा�चल �े�ीय िनद�शनालय, नेपालग�ज नहर 
सविडिभजन काया�लय, भेरी अ�चल नेपालग�जको 
च.नं.१६८ िमित २०४१।९।५ को बढैया ताललाई 
ह�ता�तरण गरी िलनेस�ब�धी प�को �ितिलिप 
हेदा�  नेपालग�ज नहर सव-िडिभजन काया�लयले 
उ� बढैया ताल त�कालीन िज�ला प�चायत 
काया�लय, बिद�यालाई उ� िमितमा ह�ता�तरण गरकेो 
देिख�छ । साथै आ.व. ०६४।६५ को चौध� िज�ला 
प�रषद ्ले उ� बढैया ताल �े�को सािबकको �े�फल 
कायम गरी अित�मण रोक� सरं�णको �ि�या अगािड 
बढाउने भनी िनण�य भएकोसमेत िमिसल सलं�न उ� 
िनण�यको �ितिलिपबाट देिखने ।

उ� बढैया ताल सरकारी ताल भएको 
देिखएको र सो कुरामा यी िनवेदकको समेत िवमित 
नदिेखएको, २०२१ सालको नापीपिछ उ� सोरहवा 
गा.िव.स.मा पनुः नाप जाचँ ह�दँा यी िनवेदकले दाबी 
िलएको िनजको नाममा दता� कायम भएको उ� सातै 
िक�ा ज�गा उ� बढैया तालको �े�िभ� परकेो िमिसल 
सलं�न िफ�डबकु उतार तथा न�सा ि��टबाट समेत 
देिखएकोले यी िनवेदकले दाबी गरकेो उ� ज�गाह� 
बढैया तालकै �े�िभ� रहेको सरकारी ज�गा भएको 
देिखदँा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले 
सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि�को नाममा दता� 
गन� नह�ने र दता� भएको भए पिन �वतः बदर ह�ने 
�यव�था गरकेो देिखएकोले सरकारी बढैया तालिभ� 
परकेो उपयु�� ज�गाह� िनवेदकको नाममा कायम रहन 
स�ने अव�था िव�मान नदेिखदँा उ� ज�गाह� यी 
िनवेदकको नामबाट �वतः बदर भई �ी ५ को सरकार 
बढैया तालको नाममा पनुः नाप न�सा भइसकेको 
देिखदँा उ� ज�गाह� िनवेदकको नाममा हाल सािबक 
अ�ाविधक ह�न स�ने अव�था िव�मान नदेिखएकोले 
मालपोत काया�लय, बिद�याले उ� ज�गाह� िनवेदक 
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छेदारम था�को नाममा हाल सािबक अ�ाविधक गन� 
निम�ने भनी गरकेो िमित २०६९।१।२८ को िनण�य 
कानूनस�मत देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७६ साल जेठ २० गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-WH-०२०२, ब�दी��य�ीकरण, 
िपयुष मुसलमान िव. मकवानपुर िज�ला अदालतसमेत

मकवानपरु िज�ला अदालतले िदएको उ� 
िमित २०७४।१२।२२।५ को कैदी पजु� हेदा� यी िनवेदक 
आिकव म�डल भ�ने िपयषु मसुलमानलाई िवदेशी 
िविनमय अवैध कारोबार तथा ओसारपसार म�ुामा 
मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित २०७४।१०।०८ 
को फैसलाले �.९०,४७,४७१।– ज�रवाना ह�ने ठहर 
भएकोमा िनज िमित २०७४।०२।०२ मा प�ाउ परी 
पपु��को लािग थुनामा रहेको र सोही िमितदेिख लाग ुह�ने 
गरी लागेको ज�रवाना �.९०,४७,४७१।– को हकमा 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३८ नं.ले ह�ने अिधकतम 
कैद वष� ४।०।० कैद �याद ठेक� िमित २०७४।०२।०२ 
गतेदिेख िमित २०७८।०२।०१ गतेस�म थनुामा बसी 
िमित २०७८।०२।०२ गते थनुाबाट छुटी जाने गरी 
कैदी पजु� िदइएको भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उ� कैदी पजु� तथा मकवानपरु िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफबाट यी �रट िनवेदकलाई फैसलाले 
लागेको ज�रवाना नितरबेापत द�ड सजायको महलको 
३८ नं. अनसुार अिधकतम ४ वष� कैद ठेिकएको भ�ने 
देिखन आउने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३८ 
(३) नं. र मलुकु� अपराध सिंहताको दफा ४६(२)
(ग) अनसुार ज�रवाना मा�को सजाय ह�ने अपराधमा 
ज�रवानाको सजाय भएकोमा सो ज�रवाना नितरबेापत 
कैद ठे�न ुपदा� बढीमा २ वष�को अविधस�म मा� कैद 

ठे�न स�ने दिेखन आउने ।  
उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार ज�रवाना 

मा� ह�ने कसरुमा ज�रवाना नितरबेापत कैद ठे�न ुपदा� 
दईु वष�भ�दा बढी अविध कैद ह�ने गरी कैद ठे�न िम�ने 
देिखन आएन । अत: यी �रट िनवेदकलाई ज�रवाना 
मा� ह�ने कसरुमा �.९०,४७,४१७।-  ज�रवाना ह�ने 
सजाय भएकोमा उ� ज�रवाना नितरबेापत मकवानपरु 
िज�ला अदालतले कैद ठे�दा द�ड सजायको 
महलको ३८(३) अनसुार िमित २०७४।२।२ देिख 
िमित २०७६।२।१ स�म दईु वष�को मा� कैदी पजु� 
िदनपुन�मा िमित २०७४।२।२ देिख िमित २०७८।२।१ 
स�म कैद �याद ठेकेको िमित २०७४।१२।२२।५ को 
कैदी पजु� गै�कानूनी दिेखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । साथै �रट िनवेदक आिवक म�डल 
भ�ने िपयषु मसुलमान िमित २०७६।२।२ देिख 
हालस�म गै�कानूनी �पमा थनुामा रहेको देिखदँा उ� 
गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: उषा �े�ठ
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल असार ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CI-१३०९, बकसप� िलखत 
बदर, िवनाकुमारी काक� िव.  ख�रमाया �े�समेत

सािबक िव�वनाथ चौधरीबाट गंगामायाको 
पित िभमबहादरुले र.नं.१७ िमित २०३५।०१।०७ 
मा िक.नं.२६ को ३-९-१६ म�ये १-०-० ज�गा 
�.७,५००।- मा राजीनामाबाट ख�रद गरकेोमा सो १ 
िबगाहा ज�गाम�ये गंगामायालाई िमित २०३६।१२।१४ 
मा र.नं. १४७० बाट ९ क�ा ज�गा िब�� गनु�  भयो । 
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गंगामायाले सो ९ क�ा ज�गाम�येबाट सौतेनी छोरा 
िटकाराम �े�लाई िमित २०४४।०१।०८ मा र.नं. 
१८६२ बाट िक.नं.१२३ को ५ क�ा ज�गा बकसप� 
िदई ४ क�ा ज�गा गंगामायाको बाकँ� रहेको देिख�छ । 
पिछ पनुः सोही ५ क�ा ज�गा िदने िटकाराम �े� िलने 
गंगामाया भई िमित २०६२।०२।२४ मा र.नं. ४५४० 
बाट गंगामायाले राजीनामा पा�रत गरी िलन ु भएको 
देिख�छ । गंगामाया �े�ले आ�नो नाम दता�को ९ 
क�ा ज�गाम�ये आ�नो बिहनी मीनाकुमारी काक�लाई 
िज�ला उदयपरु गा.िव.स. गाईघाट वडा नं. ६क िक.नं. 
१२४ को �े�फल ०-४-० ज�गा िमित २०६१।०३।१६ 
मा हालैको बकसप� ग�रिदएको देिखने ।

गंगामाया सगोलमा नै भएको भए यसरी 
सगोलमै भएका अिंशयारह�िबच एकआपसमा 
राजीनामा गरी िलन ुिदन ुगन� ि�थित रहने िथएन, तसथ� 
यी गंगामाया वादीह�ले भनेबमोिजम सगोलमा नरही 
िभ�न भएक� ह�न् भ�ने मा�न ुपन� देिखन आउने ।

��ततु म�ुामा गगंामायाले सो ज�गाम�ये 
सौतेनी छोरा िटकाराम �े�ठलाई ०-९-० क�ा 
ज�गाम�येबाट ०-५-० क�ा ज�गा िमित २०४४।१।८ 
मा राजीनामा पा�रत गरी सोही ज�गा वादीम�येका 
िटकाराम �े�बाट िमित २०६२।२।२४ मा राजीनामा 
गरी पनुः गंगामायाले िलएको अव�थामा आ�नो 
�वािम�वमा भएको ०-९-० ज�गाम�ये �ितवादी 
मीनाकुमारी काक�लाई सोही ज�गाबाट ०-४-० 
बकसप� गरी िदई आधाभ�दा बढी ज�गा सोही 
िक�ामा बाकँ� रहेको देिखदँा यसरी िभ�न भएक� कुनै 
िवधवा मिहला गंगामायाले आ�नो �वािम�वमा भएको 
ज�गा सािबक मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको महलको २ 
नं. बमोिजम अचलमा आधास�म आफूखसु गन� पाउने 
नै देिखन आउने । 

गंगामायाले अशंबापत �ा�त गरी आधास�म 
आफूखसु गन� पाउने स�पि�म�येबाटै बकसप� पा�रत 
ग�रिदएको देिखदँा दाबीको िलखतम�ये ४ भागको ३ 

भाग िलखत बदर ह�ने ठह�याई स�ु उदयपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६३।१२।२० मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत राजिवराज 
स�तरीबाट िमित २०६६।२।४ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणह�समेतबाट 
िववािदत स�पि� �ितवादी गंगामाया �े�को आफूखसु 
गन� पाउने स�पि� रहे भएको पाइएकोले पनुरावेदक 
/ �ितवादी मीनाकुमारी काक�लाई हालैको बकसप� 
ग�रिददँा वादीह�को म�जरुी िलइरहन ु पन� अव�था 
नह�दँा सो िलखत सदर गनु�पन�मा दाबीबमोिजम िलखत 
बदर ह�ने ठह�याएको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६३।१२।२० मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत राजिवराज स�तरीबाट िमित 
२०६६।०२।०४ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई मीनाकुमारी काक�को हालैको बकसप�को 
िलखत सदर कायम ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल पसु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-CR-१५९५, डाकँा, नेपाल 
सरकार िव. उ�म लामा िथङसमेत

�ितवादीह� उ�म लामा िथङ, अ�ण 
तामाङ, वाङ्गथपु लामा, सव�िजत थकाली, राज ु
लामा, गणेशमान लामा, मानबहादरु िथङ, िदनेश 
तामाङ र स�तोष लामाले समेत अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� आरोिपत कसरुमा 
सािबत रहे पिन अदालतमा इ�कार रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । अनसु�धान अिधकारीसम� सािबत रहे पिन 
बरामदी मचु�ुकालगायतका अ�य �वत�� र व�तिुन� 
�माणबाट कसरु पिु� ह�न सकेको अव�था देिखदँैन । 
दशीसाथ प�ाउ परकेा �ितवादीह� सदुम कँडेल र 
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साङ्गे भ�ने स�तबहादरु राई र अ�य �ितवादीह� 
वारदातपिछ एकै ठाउबँाट प�ाउ परकेो अव�थासमेत 
देिखदँैन । केही मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले यी 
�ितवादीह�समेतको संल�नता रहेको खलुाए तापिन 
ती मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा बकप� 
गरकेो अव�थासमेत देिखएन । य�तो अव�थामा 
य�ता बयानलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
अनसुार �माणको �पमा �हण गन�समेत िमलेन । साथै 
वारदातको िदन २/३ जना मा� केटाह�ले गाडी रो�न 
हात िदएकोमा िनजह�लाई गाडीमा नचढाएकोले 
मलाई गाली गलौज गरी थका�एकाले �यस स�ब�धमा 
ती केटाह�लाई प�ाउ गरी �याएको भ�ने सवारी 
चालक िवकल तामाङको बकप�बाट ख�ुन आएको 
दिख�छ । तसथ� �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानको मा� आधार 
िलई अ�य �वत��, व�तिुन� र िव�सनीय �माणको 
अभावमा यी �ितवादीह�समेतको सं�या र संल�नतामा 
डाकँाको वारदात घटेको रहेछ भनी मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखदँा यी �ितवादीह�लाई सफाइ िदएको 
िमलेन भनी दायर भएको नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
र िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� सदुम कँडेल र साङ्गे भ�ने 
स�तबहादरु राईले आरोिपत कसरुमा आ�नो संल�नता 
नरहेको भनी इ�कारी बयान गर े तापिन अनसु�धान 
अिधकारीस�म यी �ितवादीह�ले चालक िबकल 
तामाङलाई जबरज�ती सडकको पेटीमा तानी 
सबैजनाले घेरा हाली िनजको साथमा रहेको सनु 
जबरज�ती चोरी गरी चालक तथा माइ�ोबसलाई 
पठाई िफि�लङि�थत रहेको सनु चादँी पसलमा गई 
सनु टु�ा पारी िहिँडरहेको अव�थामा आफूह�लाई 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत सामानसिहत फेला 
पारी �हरीह�ले प�ाउ गरी �याएको भ�ने बेहोरा 
खलुाइिदएको पाइ�छ । उि�लिखत जाहेरी दरखा�त, 

बरामदी तथा घटना�थल मचु�ुका, �हरी �ितवेदन 
र �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान र अ�य प�रि�थितज�य �माणसमेतको 
रोहबाट माइ�ोबसका चालकको साथबाट यी दईुजना 
�ितवादीह�ले सनु चोरी गरकेो त�य ��ट �थािपत 
रहे भएको दिेखने ।

वारदातमा �ितवादी बनाइएका अ�य 
अिभय�ुह�को संल�नता नदिेखई सफाइ पाउने ठहर 
भएको अव�थामा यी दईुजना �ितवादीह�को मा� 
सलं�नता दिेखएको ह�दँा चोरीको ६ नं. आकिष�त ह�न 
स�ने देिखएन । तसथ� यी दईुजना �ितवादीह� सदुम 
कँडेल र साङ्गे भ�ने स�तबहादरु राईको स�दभ�मा स�ु 
अिभयोग प�रवत�न भई रहजनी चोरीतफ�  कसरु कायम 
गरी सोहीअनसुार पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
सजाय ठहर भएको मनािसब नै देिखने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य र कानूनी 
�यव�थाको िव�ेषणसमेतबाट �ितवादीह� उ�म 
लामा िथङ, अ�ण तामाङ, वाङ्गथुप लामा, सव�िजत 
थकाली, राज ु लामा, गणेशमान लामा, मानबहादरु 
िथङ, िदनेश तामाङ र स�तोष लामालाई सफाइ िदने 
तथा जाहेरवाला तारा�साद �े�लाई झठुा बकप� 
गरबेापत �.१,०००।– (एक हजार) ज�रवाना गन� र 
�ितवादीह� सदुम कँडेल र साङ्गे भ�ने स�तबहादरु 
राईलाई मलुकु� ऐन, चोरीको १ नं. र ४ नं. िवपरीतको 
कसरुमा सोही महलको १४(२) नं. बमोिजम कसरु 
ऐ. को १२ नं. ले साधारण चोरीमा ह�ने सजाय 
डेढी अथा�त् जनही १ मिहना १५ िदन कैद र िबगो 
�.१७,५६,९२५।- (स� लाख छप�न हजार नौ सय 
पि�चस) को डेढी �.२६,३५३८७।५० (छि�बस 
लाख प�ितस हजार तीन सय सतासी �पैया ँ पचास 
पैसा) ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।९।७ मा फैसला भएकोमा 
उ�म लामा िथङसमेतका �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने तथा जाहेरवाला तारा�साद �े�लाई झठुा 
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बकप� गरबेापत �.१,०००।– (एक हजार) ज�रवाना 
ह�ने फैसला सो हदस�म िमलेको देिखदँा सदर ह�ने र 
�ितवादीह� सदुम कँडेल र साङ्गे भ�ने स�तबहादरु 
राईको हकलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ५ नं. को 
कसरुमा सोही महलको १४ नं. को देहाय २ बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सो चोरीको महलको ४ नं. को कसरु 
कायम गरी १४ नं. को देहाय २ बमोिजम सजाय ह�ने 
ठह�याएको उ� फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा 
केही उ�टी भई िनज �ितवादीह� सदुम कँडेल र 
साङ्गे राई भ�ने स�तबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको ५ नं.को कसरुमा १४ नं. को देहाय 
३ बमोिजम साधारण चोरीमा ह�ने सजायको दो�बर 
अथा�त् जनही २(दईु) मिहना कैद र िबगोको दो�बर 
�.३५,१३,८५०।– प�ितस लाख ते� हजार आठ सय) 
ज�रवाना भई ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।९।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७४ साल काि�क १ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-CR-०५८२, लाग ु औषध �ाउन 
सगुर, नेपाल सरकार िव. राजा पुरी

िमित २०६७।३।१४ गतेका िदन ग�तीको 
�ममा िज�ला �प�देही िस�ाथ�नगर न.पा. वडा नं.१ 
सडकमा चेक जाचँ गदा� �ितवादी राजा परुीबाट २ �ाम 
९२० िमिल�ाम लाग ुऔषध �ाउन सगुर फेला परकेो 
भ�ने बरामदी मचु�का रहेको पाइ�छ । �ितवादी राजा 
परुीले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� बबुा 
मोहनलाल परुीले लाग ुऔषधसमेत िब�� िवतरण गद� 
आउन ु भएकोमा उ� िदन भैरहवाको बसपाक� ि�थत 
�काश म�ललाई बरामद भएको लाग ु औषध िदएर 

आउन भनी अ�ाएकोले सो लाग ुऔषध िलएर िहडेँको 
अव�थामा प�ाउ परकेो भनी कागज गरकेो देिखने ।

��यथ� �ितवादी राजा परुीले अिभयोग 
दाबीअनसुार लाग ु औषध ओसारपसार ख�रद 
िब�� गन� कसरु गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न �माण 
कागजह�बाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा केवल 
िनजको अनसु�धानको बयानलाई मा� आधार मानी 
िनजलाई लाग ुऔषध ओसारपसारको कसरुदार ठहर 
गन� िम�दैन । अनसु�धानका �मको बयान अ�य 
�वत�� �माण तथा प�रि�थितज�य �माणबाट पिु� 
भएको अव�थामा मा� �माणमा �ा� ह�न स�छ । 
अनसु�धानको बयानको मा� आधारमा कसैलाई दोषी 
ठहर गनु�  �यायोिचत ह�न नस�ने ।

बरामद लाग ु औषधको मा�ा हेदा� पिन 
सेवनको लािग राखेको ह�न नस�ने ज�तो ठुलो मा�ामा 
रहे भएको भ�ने देिखन आउदैँन । यसमा बरामदी लाग ु
औषधको मा�ा, यी ��यथ�को अदालतको बयान तथा 
िनजले लाग ुऔषधको कारोबारका लािग ओसारपसार 
गरकेो भ�ने त�य पिु� ह�न नसकेको अव�थामा िनजले 
सेवनको लािग नै सो लाग ुऔषध राखेको भ�ने �मािणत 
ह�ने ।

अत: िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी ��यथ� �ितवादी राजा परुीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम ऐ. ऐनको दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) 
र (च) को कसरुमा ऐ. को दफा १४(१) को देहाय (छ) 
(१) बमोिजम ६ वष� कैद र �.१०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।१२।१३ मा भएको फैसला सो हदस�म केही 
उ�टी गरी िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड 
(ङ) बमोिजम १ (एक) वष� कैद र �.१०,०००।- 
(दश हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६८।१२।२२ मा भएको 
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फैसला िमलेकै देिखएकोले सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-०५६९, १७००, कत��य �यान,  
बिबन राई िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.  
बिबन राई

��ततु घटनाको �कृितलाई िव�लेषण गरी 
हेदा� मतृकको ि�याकलापको कारणबाट �ितवादी 
त�काल आवेशमा आई मतृकउपर बि�सङले �हार 
गदा� मतृक लडेर खोलामा पगुी िनजको म�ृय ु भएको 
देिख�छ । ��ततु वारदातको ��य�दश� कोही 
नरहेका र �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
र अदालतमा गरकेो बयान बेहोरामा �ायः एक�पता 
नै देिखएको ह�दँा �ितवादीको अदालतको बयानलाई 
अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखएको अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादी बिबन राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गाबाट भएको फैसला मनािसब नै 
रहेको देिखने ।

मतृक रामिसंह चौधरीको शव परी�ण गन� 
डा�टर िदनेश भ�डारीले गरकेो बकप�बाट रामिसंह 
चौधरीको शव परी�ण गदा�  डा�टर िदनेश भ�डारीले  
गरकेो बकप�बाट रामिसंह चौधरीको म�ृय ुफो�सो र 
�यसलाई छो�ने िझ�लीिबच रगत जमेर भएको हो भनी 
आ�नो बेहोरा लेखाएको देिख�छ । मतृकको छातीमा 
बि�सङले हानेको ज�तो घाउ, चोट, िनलडाम रहेको 
नदेिखदँा �ितवादीले रामिसंह चौधरीलाई हा�दा लागेको 
चोटबाट नभई �ितवादीले बि�सङले हा�दा िनज 
रामिसंह चौधरी भीरबाट लड्न गई लागेको चोटबाटै 

िनजको म�ृय ुभएको दिेख�छ । �ितवादीले मतृकलाई 
ठेली िददँा कुनै व�तमुा ठोि�कई चोट लागेर म�ृय ुभएको 
अव�था र �ितवादीले मतृकलाई बि�सङले हा�दा 
लडेर म�ृय ुभएको अव�थामा सारभूत�पमा िभ�नता 
रहेको मा�न िम�दनै । यी पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो हो भनी वादी प�ले व�तिुन�ठ �माण पेस 
गरी पिु� गन� सकेको अव�थासमेत छैन । �ितवादीले 
मतृक रामिसंह चौधरीलाई मान� मनसाय, पूव��रसइवी 
रहेभएको िमिसल संल�न कागज �माणबाट नदेिखने । 

�ितवादी र मतृकिबच र�सीले मातेको 
अव�थामा भनाभन ह�दँा �ितवादीलाई त�काल �रस 
उठी रामिसंह चौधरीलाई बि�सङले हा�दा िनज 
रामिसंह चौधरी भीरबाट लडी िनजको म�ृय ु भएको 
देिखएको अव�थामा यी �ितवादीले वादी नेपाल 
सरकारको अिभयोग मागदाबीबमोिजम �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजमकै कसरु गरकेो भनी 
अनमुान गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल ह�न 
जाने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम यी पनुरावेदक 
�ितवादीले मतृकलाई मान�को लािग कुनै �कारको 
हातहितयारको �योग गरकेो पिन देिखदँैन । यी 
पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै 
कारण, मनसाय, पूव��रसइवी, योजना र तयारीसमेत गरी 
हातहितयारको �योग गरी मतृक रामिसंह चौधरीलाई 
मारकेो भ�ने त�य वादी प�ले व�तिुन�ठ �माण पेस 
गरी अिभयोग दाबी �मािणत गन� नसकेको अव�थामा 
यी पनुरावेदक �ितवादी बिबन राईलाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास 
ओखलढुड्गाबाट भएको फैसला मनािसब नै रहेको 
देिखन आयो । �यसथ� ��ततु वारदातलाई मलुकु� 
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ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ६(२) नं. बमोिजमको 
कसरु कायम ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर र �ितवादीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।४।२४ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित 
२०७४।२।१८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-१००२, परमादशे, 
राजेश अिधकारी िव. वीरग�ज उपमहानगरपािलकाको 
काया�लय, वीरग�जसमेत

िनवेदकले परमादशेको आदेश जारी गरी 
पाउन माग गरकेो हक कानून�द� हक नभई वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका काया�लयसगँ फिन�चरलगायतका 
सामान स�लाई गन� कोटेसनबाट �ा� करारीय हक 
हो । सामान खरीद गन� इ�छुक कुनै काया�लयले सामान 
िव�ेतासम� सामान स�लाइको आशयप�को कोटेसन 
माग गरकेो र िव�ेताले �ेतासम� कोटेसन पेस गरी 
कोटेसन ��ततुकता�ह�म�ये �चिलत कानूनबमोिजम 
कसैको कोटेसन �वीकृत भई सामान ख�रद िब�� 
ग�रएको ह�दँा करारको स�झौता भएको देिखयो । करार 
ऐन, २०५६ को दफा २(क) मा करार भ�नाले दईु 

वा दईुभ�दा बढी प�िबच कुनै काम गन� वा नगन�का 
लािग भएको कानूनबमोिजम काया��वयन गन� सिकने 
स�झौता स�झनपुछ�  भनी करारको प�रभाषा ग�रएकोले 
पिन िनवेदकको हक कानूनी नभई करारीय हक भएको 
�प� ह�न आउछँ । करार उ�लङ्घन भएको अव�थामा 
मका� पन� करारका प�लाई करार ऐन, २०५६ ले 
िविभ�न उपचार �दान गन� कानूनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । तर िनवेदक करार ऐनले िनधा�रण गरकेो 
साधारण अिधकार�े�को वैकि�पक कानूनी उपचारको 
बाटो नअपनाई �रट िनवेदन िलई अदालत �वेश गरकेो 
देिखयो । करारको स�ब�धमा कुनै िववाद िसज�ना भएमा 
�य�तो िववादको िवषय करार ऐनको अिधकार�े�िभ� 
(contractual obligation and liabilities) को कुरा 
हो । साथै रकम भ�ुान पाउ ँभ�ने िवषय सबदु �माण 
बझुी िन�कष�मा पिुगने भएकोमा �रट �े�बाट ह�त�ेप 
गन� िम�ने पिन नदिेखने । 

अतः �रट खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७१।७।२६ को फैसला 
(आदेश) िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल 
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पसु २ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CR-०८७४, लाग ु
औषध लोराजेपाम तथा चोरी, नेपाल सरकार िव. िजतु 
भ�डारी 

��ततु म�ुामा चोरीतफ� को अिभयोग दाबी 
ठहर भएतफ�  �ितवादीको पनुरावेदन नै नपरकेो ह�दँा 
सोतफ�  िवचार गन� परने । �ितवादीबाट ५५ ट्या�लेट 
लोराजेपाम बरामद भएको दिेख�छ । सो पदाथ� 
िनजले भारतमा नोकरी गरी घर फिक� ने मािनसलाई 
खवुाई बेहोस गराई लटुपाट गन� मनसायले उ� लाग ु
औषध आ�नो साथमा राखेको ह� ँ भनी लेखाएको र 
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अदालतको बयानमा भारत िसमलाबाट ३० वटा िपस 
आफँैले सेवनको लािग �याएको हो, ५५ वटा बरामद 
भएको देखाएको झ�ुा हो, ३० वटा मा� बरामद भएको 
हो, लाग ु औषध िब�� िवतरण गिद�न भनी बयान 
गरकेो देिखयो । लाग ु औषध िब�� िवतरण, स�चय 
वा ओसारपसार गन� काय�मा �ितवादीको संल�नता 
रहेको भनी पिु� ह�ने �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको देिखदँनै । बरामिदत लाग ुऔषधको �कृित र 
प�रमाण हेदा� ओसारपसार, िब�� िवतरण �योजनको 
लािग साथमा राखेको भ�ने त�य समिथ�त भएको 
देिखदँैन । �ितवादीले मौकामा र अदालतमा बयान 
गदा� ३३ थान लोराजेपाम ट्या�लेट बरामद भएको 
कुरा �वीकार गरी उ� लाग ुऔषध आफूले सेवनका 
लािग राखेको भनी िजिकर गरकेो देिख�छ । �यापा�रक 
�योजनले लाग ुऔषध िब�� िवतरण वा ओसारपसार 
गरकेो त�य ख�ुन आएको नदेिखएको ह�दँा �ितवादीलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ज) बमोिजम २ (दईु) 
मिहना कैद र �.२,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
भएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको फैसला कानूनअनकूुल नै देिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट िमित २०७१।१२।१५ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीलाई लाग ु औषध ओसारपसार र िब�� 
िवतरणतफ�  सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: फणे�री िघिमरे
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-WO-११७१, उ��ेषण 
/ परमादेश, उदयिकशोर ितवारीसमेत िव. ि�भुवन 

िव�िव�ालय सभा क�ित�पुर, काठमाड�समेत 
िमित ०६९।१२।२६ मा �कािशत 

गरकेो िव�ापनअनसुारको िब�� िवतरण र फाराम 
दता�स�ब�धी काम कारबाही िवशेष कारणबस 
अक� सूचना �कािशत नभएस�म �थिगत गन� भनी 
ि�भवुन िव�व िव�ालयबाट िमित २०७०।१।२० 
मा सूचना �कािशत भएको भ�ने देिख�छ । व�ततुः 
िवप�ीको तफ� बाट �कािशत िव�ापन  अनसुार 
पदपूित� गन� कारबाही �थिगत भएको देिखदँा सो 
िव�ापनअनसुार त�काल पदपूित�  ह�ने अव�था रहेको 
देिखएन । िनवेदकको िनवेदनउपर िवप�ीह�का 
तफ� बाट िलिखत जवाफ ��ततु भई िनवेदन िवचाराधीन 
रिहरहेकै अव�थामा िनवेदकम�येका उदयिकशोर 
ितवारीलाई ि�भवुन िव�िव�ालय काय�कारी प�रषदक्ो 
िमित २०७४।०१।१९ को बैठकको िनण�यानसुार िमित 
२०७४।१।२४ मा �यव�थापन िवषयको उप�ा�यापक 
पदमा र उदयकुमार कण�लाई उ� काय�कारी 
प�रषदक्ो िमित २०७४।१०।१८ को िनण�यानसुार 
िमित २०७४।१०।१९ मा गिणत (िव�ान) िवषयको 
उप�ा�यापक पदमा ि�भवुन िव�िव�ालय रिज��ारको 
काया�लय, क�ित�परुबाट िनयिु� पाइसकेको भनी 
िनवेदकह�ले िनयिु� �ा� गरकेो िनयिु�को �ितिलिप 
बहसको �ममा पेस भई िमिसल संल�न रहेको देिखन 
आयो । िव�ापन भएको आधारबाट िनवेदकह� सो 
पदमा िनयिु� ह�ने स�भावना नह�ने भनी �कािशत 
िव�ापन बदर ग�रपाऊँ भ�ने िनवेदकको मूल माग 
रहेको पाइ�छ । तर िनवेदकह� उप�ा�यापकको 
पदमा िनयिु� पाइसकेको ह�दँा अब िनवेदकह�को मूल 
मागको औिच�य रहेको देिखन आएन । अत: िनवेदकको 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: च��शेर राना 
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०५७७, िकलास 
हक कायम, अिभम�यु नािपत िव. रामच�� नािपत 

अदालतबाट भई आएको िमित 
२०६४।११।२८ को न�सा कु�डली हेदा� न.नं. २ 
िक.नं.१११ वादी रामच�� नािपतको घर ज�गा र न.नं. 
४ िक.नं.१८६ �ितवादी अिभम�यू नािपतको घर ज�गा 
देिखयो । िववािदत न.नं.६ िकलास (१०’१०”x१’२”) 
देिखई सो िकलासमा िक.नं.१११ को िछँडी त�लामा 
४’६” ल�बाई र १’१” चौडाई भएको खाली ठाउ ँ र 
दिलनह� िछँडी त�लादिेख चौथो त�लास�म रहेको 
देिख�छ । िक.नं. १८७ को घर ज�गा र िक.नं.१११ को 
दि�ण साधँ सीधा रखेामा छ र िकलास िक.नं. १८६ 
को उ�रमा िक.नं. १११ को ज�गामा रहेको देिखयो । 
�ितवादीले िमित २०४६।१।१८ मा िक.नं. १८६ को 
राजीनामा िलदँा उ�र दि�ण चौडाई १० िफट मा� 
रहेको हाल न.नं. ४ (िक.नं. १८६) मा पि�चमतफ�  
११’१” र पूव�तफ�  १२’५” ज�गा देिख�छ । िववािदत 
िकलासको चौडाइ १’२” समेत गदा� �ितवादीको हकमा 
१२’३” ज�गा ह�ने भयो अथा�त् राजीनामाभ�दा बढ्ता 
ज�गा दिेखदँा यसरी भई आएको न�सा मचु�ुका तथा 
न�सा �ेससमेतबाट िववािदत न.नं. ६ को िकलास 
वादीको िक.नं.१११ िभ� नै परकेो दिेखई वादीकै 
हकको देिखने ।

सो िकलासमा पनुरावेदक / �ितवादीको 
िक.नं.१८६ घरको िछँडी त�लामा प�क� इटँा र 
िसमे�टको जोडाई भएको वाल रहेको देिख�छ । पिहलो 
त�लामा सो िकलासमा एउटा नाल र १’ चौडाइ भएको 
दराज रहेको देिखएको र सोही िकलासको दो�ो 
त�लामा एउटा नाल र दईुवटा खोपीको िबचमा १’४” 
गिहराई र ५’ उचाइ भएको माटोले टालेको दिेखएको 
खाली ठाउ ँ। ते�ो त�लामा १’ गिहराई भएको एउटा 
खोपी र एउटा वाल रहेको देिखएको । चौथो त�लामा 

एउटा िपलर र ७” गिहराई भएको एउटा खा�डो रहेको 
देिखएको । �ितवादीको ढलान वादीको चौथो त�लाको 
ज�ताभ�दा १’६” मािथ रहेको भनी अदालतबाट िमित 
२०६४।११।२८ मा भएको न�साबाट देिख�छ । यसरी 
अदालतबाट भई आएको न�सा कु�डलीसमेतको 
आधारमा �ितवादीको िक.नं. १८६ मा बनेको घर 
परुानो रहेको र �ितवादीको उ�रतफ� को िनदाल सोही 
न.नं. ६ को िकलासमा नै अिडएको ह�दँा सो िकलासमा 
लामो समयदेिख �ितवादीको भोगािधकारस�म रहेको 
देिखने । 

अतः उपयु�� आधार �माणह�बाट न.नं. 
६ को िकलास वादीको िक.नं. १११ अ�तग�त नै 
पन� दिेखयो । सो िकलासमा वादीको हक कायम ह�ने 
ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह��छ । घर भ�क� पातल 
नभएस�म वा �ितवादीले आ�नो घरतफ� को सरंचनामा 
फेरबदल नगरसे�मको लािग सो न.नं. ६ को िकलासमा 
रहेको �ितवादीको िनदाल यथाि�थितमा नै रहने र 
वादीले सो हदस�म �ितवादीको घरको िनदाललाई 
बाधा िवरोध गन� निमली पनुरावेदकको िववािदत 
न.नं. ६ को िकलासमा भोगािधकारस�म रह�छ । 
सोबमोिजम नगरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।११।६ फैसला सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६६-WO-०२६२, उ��ेषण, 
सोम�साद धमला िव. गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमेत

नाग�रकको िजउ �यान र�ाथ� र समाजको 
शाि�त सरु�ाको काय�मा चौिबसै घ�टा खिटन ु पन� 
�हरी सेवाज�तो संवेदनशील सरु�ा िनकायमा काय�रत 
�हरी कम�चारीले आ�नो पेसागत काम कत��यिवपरीत 
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गटुब�दी गरी आफूभ�दा मािथको कमा�डरलाई 
कुटिपट गनु�का साथै नाराबाजी गद� गाडी �यारजे लाइन 
�यारकेमा ढुङ्गामढुा �हार गरी �थानीय जनमानसमा 
समेत �ितकूल �भाव पान� गरी हो ह�ला तथा अशाि�त 
मचाउनकुो साथसाथै �हरीको चेनअफ कमा�ड नै 
नमानी �हरी संगठनको मूलभूत उ�े�यिवपरीत काय� 
गरकेो भ�ने खड्कबहादरु �े�को िनवेदन र �.ना.िन.
भ�बहादरु तामाङको �ितवेदनसमेतको कागज 
मचु�ुकाबाट पिु� ह��छ । �यारकेिभ� यस�कारको 
�हरी संगठनको मूल काय� र उ�े�यिवपरीत काय� भएको 
छ । य�तो घटना�म लगातार भई लामो समयस�म 
कमा�डरलाई कुट्ने लखेट्ने ह�लदङ्गा गरी नाराबाजी 
गन� काय� ह�न गई अनशुासनको उ�लङ्घन बराबर भएको 
अव�था छ । अत: बराबर भ�ने श�दले �हरी सगंठनमा 
अलग अलग िदनिदनै य�तो काय� भएको भ�ने होइन । 
चेन अफ कमा�डको अव�ा गरी उप�लो दजा�को �हरी 
कम�चारीले िदएको आदेश नमा�ने र उ�टै कुटिपट गन� 
�हरी कम�चारीलाई बहाली भएमा �हरी संगठनको 
उ�े�यअन�ुप कमा�डरले उ�च नैितकताको साथ 
काम गन� वातावरण िसज�ना नह�ने । कुनै पिन �े�मा 
काय�रत �यि�ले आ�नो पेसासगँ स�बि�धत अनशुासन 
र आचरणको जानकारी ह�नपुछ�  र �यसलाई पालना र 
अनशुरण गनु�पछ�  भ�ने सामा�य समझको कुरा हो । यी 
�रट िनवेदकले आफूभ�दा मािथ�लो दजा�का �हरी 
कम�चारीले िदएको आदेश तदा�कतासाथ पालन गरकेो 
नदेिखई अनशुासन र आ�ापालन उ�लङ्घन गरकेो 
देिखयो । अतः अि�तयारवालाले आव�यक काय�िविध 
अवल�बन गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा��त गरकेो 
िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान रहेको नदिेखदँा 
िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा��त गन� गरी भएका 
िनण�यह� कानूनसङ्गत नै दिेखने । 

सश� �हरी गण म�ुयालय रानी िवराटनगरमा 
काय�रत �हरी जवान सोम�साद धमलाले सोही गणका 
हव�दार मेजरलाई िमित २०६४।७।३ गते काया�लय, 

प�रसर भई कुटिपट गरी िनज �हरी हव�दारले भागी 
�यान जोगाउन परकेो र सो घटनालाई िलएर िनजले 
गणको पे�रिमटर पो�टमा खिटएका िडउटीवाला �हरी 
कम�चारीह�लाई समेत बोलाई भेला ज�मा गराई 
नाराबाजी गरी गाडी �यारजेमा समेत ढुङ्गामडुा गरी 
हो ह�ला गरी गणपितको िनवास घेरा गन�स�मको 
�हरी आचरणिवपरीतको अनशुासनहीनताको काय� 
गरकेो तथा आचरणस�ब�धी िनयमह� उ�लङ्घन 
गरकेो देिखदँा �हरी िनयमावली, २०४९ को प�र�छेद 
९ को िनयम ८८ को देहाय (ग) र (ज) अनसुारको 
कसरुमा ऐ.िनयमावलीको िनयम ९३(२)(ख) ले 
िदएको अिधकार �योग गरी िनयम ८४(ज) अनसुार 
यी िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको िनिम� 
सामा�यत: अयो�य ठह�रने गरी नोकरीबाट बखा��त 
गन� गरी पूव��े�ीय सश� �हरी गण म�ुयालय रानी 
िवराटनगरका �हरी उपरी�कबाट िमित २०६४।७।११ 
गते भएको िनण�य र �यस िनण�यलाई सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन तह पूव��े�ीय �हरी काया�लय, 
रानी िवराटनगरका �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०६५।४।१६ मा भएको िनण�य कानूनअन�ुप 
नै देिखदँा उ� िनण�यह� िनवेदन मागबमोिजम बदर 
गनु�पन� नदिेखने ।

अतः िववेिचत कानूनी आधार कारणबाट 
िनवेदकको मागदाबीबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता देिखएन । ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल 
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया  
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CI-१३९१, िलखत दता� 
बदर, चमेर े�धान िव. सानु �े�समेत

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १९(१) नं. को 
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कानूनी �यव�थाअनसुार �यवहार चलाउनलाई अचल 
स�पि�को आधीस�म आफूखसु गन� पाइने र आधीभ�दा 
बढीको हकमा भने एकासगोलका अंिशयारह�को 
अिनवाय� म�जरुी िलनपुन� ह��छ । ��ततु म�ुाको 
त�यगत अव�था हेदा�, यी वादी का�छी �े�का पित 
मचाबाबलेु आ�नो नाउमँा भएको ज�गाह�म�येबाट 
ज�गा िब�� गद� जाने �ममा िमित २०६२।४।१४ मा 
आधीभ�दा बढी ज�गा िब�� ग�रसकेको देिखन आयो । 
तर सो िब�� �यवहार गन� �ममा सगोलमा रहेक� प�नी 
वादी का�छी �े�सगँ म�जरुी िलएको वा िनजलाई 
राजीनामा िलखतमा सा�ी रािखएको भने देिखएन । 
य�तो ि�थितमा उ� िलखतले कानूनी मा�यता पाउन 
स�ने अव�था नरहने ।

ज�गा िब��को समयमा नै वादी का�छी 
�े�ले म�जरुी िदएको र सो त�यलाई वादीले िज�ला 
अदालतमा पिन �वीकार गरकेोले िलखत बदर ह�नपुन� 
होइन भ�ने पनुरावेदक �ितवादी चमेर े �धानको 
पनुरावेदन िजिकर छ । साथै स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला ह�दँा पिन वादीले ज�गा िब�� 
गन� म�जरुी िदएको कुरा इजलाससम� �वीकार 
गरकेो भ�ने आधार िलइएको छ । तर िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट दाबीको ज�गा िब�� गन� स�दभ�मा 
वादी का�छी �े�को म�जरुी रहेको भ�ने कुरा समिथ�त 
भएको पाइदँैन । ब� िनज वादी का�छी �े�ले पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा पनुरावेदन गदा�  दाबीको ज�गा आ�नो 
म�जरुी िलई िब�� भएको हो भ�ने कुरालाई ख�डन गरी 
पनुरावेदनप� पेस गरकेो देिख�छ । अंशब�डाको १९ 
नं. ले अ�य अंिशयारह�को म�जरुी निलई आधीभ�दा 
बढी पैतकृ स�पि� एकलौटी �पले आफूखसु गन� 
पाउने गरी अिधकार निदएको र िमित २०६२।४।१४, 
र.नं. ७९३ को राजीनामा िलखतमा वादी का�छी 
�े�को म�जरुी नभएको अव�थामा िनज वादी का�छी 
�े�को हकजित िलखत बदर ह�ने नै दिेखयो । सोही 
आधारमा उ� िलखतको ७ भागको १ भाग िलखत 

बदर भई वादीको नाउमँा दता� कायम ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनािसब नै 
देिखयो । �ितवादी चमेर े�धानको पनुरावेदन िजिकर 
एवम् यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा िलइएको 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
�माणको आधारमा वादी का�छी �े�को म�जरुी 
निलई �ितवादी मचाबाब ु �े�ले पनुरावेदक �ितवादी 
चमेर े �धानलाई ग�रिदएको िमित २०६२।०४।१४, 
र.नं.७९३ को राजीनामा िलखत मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १९(१) नं. र लेनदेन �यवहारको १० 
नं. िवपरीत रहेको ह�दँा उ� िलखत वादी का�छी 
�े�को हकजित बदर ह�ने नै दिेखयो । वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गरी सो िलखतको 
७ भागको १ भाग बदर भई वादीका नाउमँा दता� 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।४।१७ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का
इित संवत् २०७५ साल काि�क १४ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-१३०२, उ��ेषण 
/ परमादशे, य�बहादुर के.सी. िव. िज�ला �हरी 
िवशेष अदालत, हाल िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत

रा�यको तफ� बाट कामकारबाही गदा� िविभ�न 
�यि� वा िनकायबाट किहलेकाही ँ जानी नजानी 
कानूनिवपरीतका कामकारबाही र िनण�यह� भएका 
ह�न स�छन् । एउटा स�य र लोकताि��क समाजमा 
रा�यले यस �कारका ग�तीह�लाई ढाकछोप गन� 
होइन । आधिुनक लोकताि��क रा�यले आफूबाट 
भएका गलत कामकारबाही भिव�यमा नदोहोराउने 
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�ितब�ता �य� गद� पीिडतलाई मनािसब �ितपूित� 
िदने अपे�ा ग�र�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा यी �रट 
िनवेदक रा��सेवक �हरी कम�चारीको �पमा काय�रत 
रहेकै अव�थामा आफूले गद� नगरकेो �रभ�वर चोरीको 
अिभयोगमा अ�यायपूण� तवरबाट थुनामा राखी, �व�छ 
सनुवुाइको अवसरबाट वि�चत गरी, जबरज�ती �पमा 
कैद सजाय ग�रएकोमा कैद भ�ुान गरी िनि�कसकेपिछ 
उ� �रभ�वर चोरी काय�मा अक� �यि� संल�न रहेको 
भनी स�माण पिु� ह�न आएको अव�था छ । यसरी 
िनवेदक िनद�ष ह�दँाह�दँै पिन रा�यका िनकायह�को 
लापरवाहीपूण� काम कारबाहीको प�रणाम�व�प 
अनाहकमा कैदमा ब�न ु परकेो दभुा� �यपूण� अव�था 
देिख�छ । यस अव�थामा यी िनवेदकलाई रा�यले 
�ितपूित�  िदन ुनै पन� देिखन आउने ।

िनवेदकको �रभ�वर चोरीमा कुनै �कारको 
संल�नता नरहेको र िनवेदकबाट चोरी ग�रएको 
भिनएकोम�ये एउटा �रभ�वर अ� नै �यि�बाट 
बरामद भई िनजले आफूले चोरी गरेकोसमेत �वीकार 
गरी िनजउपर म�ुासमेत चलेको र अक� चोरी 
ग�रएको भिनएको �रभ�वर पिन �हरी काया�लयमा 
आ�दानी बािँधएको दिेखएको अव�थामा �रभ�वर 
चोरीको अिभयोगमा �रट िनवेदकलाई ७ वष� कैद र 
एक वष� बराबरको तलब ज�रवाना ह�ने सजाय गरकेो 
िज�ला �हरी िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०४५।०५।२४ को फैसला तथा सो फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो म�यमा�चल �े�ीय �हरी िवशेष अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।११।११ को फैसलामा ��य� 
कानूनी �िुट रहेको दिेखएको तथा उ� फैसलाह� गदा� 
िनवेदकलाई सनुवुाइको मौकासमेत िदएको नदिेखदँा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त एवम् �व�छ सनुवुाइको 
िस�ा�तको समेत िवपरीत भएको पिु� ह�न आएकोले 
उि�लिखत फैसलाह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने । 

मािथ �करणह�मा उ�लेख भएबमोिजम यी 

�रट िनवेदकउपर भएको अ�यायपूण� कामकारबाहीको 
स�दभ�मा रा�यबाट �ितपूित�  पाउने हकदार रहेको 
देिखएको छ । �हरी सेवामा रहदँाकै अव�थामा गलत 
�पमा ग�रएको अनसु�धान, अिभयोजन एवम् �याय 
स�पादनको प�रणाम �व�प �रट िनवेदक कैदमा ब�न ु
परी �हरी सेवाको पदबाट समेत हटाइएको अव�था 
छ । �रट िनवेदकउपर भएको अ�यायपूण� काय�को 
बदलामा कुनै पिन मौि�क �ितपूित�ले भ�रपूरण 
ह�ने अव�था छैन, पर�त ु �ितपूित��व�प िनजलाई 
उि�लिखत चोरीको अिभयोगमा थनुामा रािखएको 
िमितदेिख िनज अवकास ह�ने िमितस�मको िनजले 
कानूनबमोिजम �हरी सेवामा रहदँा �ा�त ह�ने तलब, 
भ�ा र िनविृ�भरणसमेतको सिुवधा �दान गदा� 
�यायपूण� ह�ने देिखएकाले उपयु��ानसुार िनजले �ा�त 
गन� तलब, भ�ा र अ�य सिुवधा �दान गरी िनजले 
कानूनबमोिजम �ा�त गन� िनविृ�भरणको रकमसमेत 
यो आदेश �ा�त भएको िमितले २ (दईु) मिहनािभ� 
िनवेदकलाई उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः स�देश �े�, कृित थापा
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फागनु २३ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०२५०, ज�गा 
िखचोला चलन, मनोजकुमार साहसमेत िव. िसतली 
देवी तेलीनसमेत 

२०३४ सालको द.ेनं. ३५२८ को अंश 
म�ुामा यी वादीका पित िव�दे�र साहले िमित 
२०३४।११।११ मा िक.नं. २८१ ज.िव. ०-१३-८१/

२
 

बाट ०-४-१५ र सािबक िक.नं. १४७७ गाउ ँ�लकको 
ज�गाबाट दि�णतफ�  ०-२-६ ज�गा पाउने गरी िमलाप� 
भएको देिख�छ । िक.नं.२८१ बाट अंश�ा� गरकेो ज�गा 
िक�ाकाट भई िक.नं.४५५ ज.िव.०-४-१५ कायम भई 
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वादीह�को हकभोगमा रहेको देिख�छ । २०६५।९।४ 
मा भएको न�सा मचु�ुकामा िक.नं.४५५ लाई न.नं. ८, 
९ र १० मा देिखई सोमा िववाद देिखदँैन । न.नं.५ गाउ ँ
�लकको भई ०-१-०.३५ मा वादीको भोगचलन रहेको 
देिख�छ । न.नं.२, ३, ४ मा िववािदत देिखई न.नं.२, ३ 
र ४ को �े�फल ०-२-३.५५ देिखन आएको पाइ�छ । 
वादीले २०३४।११।११ को अंश म�ुामा िमलाप� ह�दँा 
गाउ ँ �लकको ज.िव.०-२-६ पाएको त�यमा िववाद 
छैन । िमलाप�बमोिजमको ज�गा वादीले भोग गन� 
पाउन ुपन� कुरामा कुनै िववाद ह�न स�दैन । िमलाप�ले 
िक.नं.२८१ बाट ०-४-१५ र गाउ ँ �लकको ०-२-६ 
गरी ज�मा ०-७-१ ज�गामा िनजको हक अिधकार 
िसज�ना भएपिछ सो ज�गा पगेुन भनी खोजी गन� पाउन ु
वैधािनक अपे�ा नै ह�नजा�छ । यस ि�थितमा न.नं. 
२,३ र ४ को ज.िव. ०-२-३.५५ परुै िखचोला गरकेो 
भ�न िमलेन । न.नं. ५ मा ज.िव. ०-१-०.३५ मा 
वादीले भोग गरकेोस�म देिखयो । गाउ ँ�लकको ज�गा 
िनज वादीको हक भएको नपगु ज�गा न.नं.५ मा िववाद 
जिनई �ितवादीले अवरोध िसज�ना गरकेो देिखयो । 
िववािदत न.नं.२,३,४ को ज.िव.०-२-३.५५ म�ये 
दि�णतफ� को वादीको िमलाप�बाट हक भएको नपगु 
०-१-५.६५ ज�गास�म �ितवादीले िखचोला गरकेो 
देिखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
िववािदत न.नं.२, ३, ४ को ज.िव. ०-२-३.५५ म�ये 
दि�णतफ� बाट वादीको िमलाप�बाट हक भएको ०-१-
५.६५ को ज�गामा मा� �ितवादीह�ले िखचोला 
गरकेो ह�दँा सो बराबरको ज�गामा िखचोला मेटाई चलन 
चलाई पाउने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७०।८।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल चैत ६ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-१४९९, लाग ु
औषध (कोर�ेस), नेपाल सरकार िव. एमुना लामासमेत 

�ितवादी एमनुा लामाको हकमा िवचार 
गदा� �ितवादी एमनुा लामाले लाग ुऔषध कोर�ेसको 
कारोबार र िब�� िवतरण गरकेोले िनजलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(झ) 
को दाबी िलई अिभयोग दता� भएकोमा िनजलाई दफा 
१४(१)(ज) बमोिजम लाग ु औषधको सेवनतफ�  मा� 
सजाय भएको देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी एमनुा 
लामाबाट ६५ बोतल कोर�ेस बरामद भएको त�यमा 
िववाद छैन । �ितवादी एमनुा लामाले अदालतमा बयान 
गदा� आफू लाग ुपदाथ�को द�ुय�सनी रहेको �वीकार गरी 
बयान गरकेो दिेख�छ । यी �ितवादी एमनुा लामा लाग ु
औषध िब�� गदा�गद�को अव�थामा प�ाउ परकेो पिन 
देिखदँनै । �ितवादी एमनुा लामाक� सा�ी रमौली देवी 
सहनीले यी �ितवादीले २/३ वष� पिहलेदेिख कोर�ेस 
औषधीको �पमा �योग गद� आएको र खाने बानी 
परी उ� लाग ु औषध �याएको हो भनी �ितवादीको 
अदालतको बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
पाइयो । बरामद भएको लाग ुऔषध स�चय तथा िब�� 
िवतरणको लािग नै �याएको पिु� ह�ने कुनै आधार र 
�माणसमेत िमिसल सलं�न रहेको देिखदँैन । लाग ु
औषधको कारोबार गरकेो होइन भनी एमनुा लामाले 
अदालतमा बयान गरकेो देिखने । 

�ितवादीम�येका राजकुमार कोइरालाको 
हकमा िवचार गदा� िनजले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । िनजबाट उ� लाग ु
औषध बरामद भएको अव�था पिन छैन । सहअिभय�ु 
एमनुा लामाले आफूसगँ बरामद उ� लाग ु औषधको 
स�ब�धमा यी �ितवादीको कुनै सलं�नता छैन भनी 
अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादीउपर 
लगाइएको अिभयोग त�यय�ु र व�तगुत �माणबाट 
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पिु� गन� भार वादी प�को रहेकोमा केवल मौकाको 
बयानको आधारमा मा� लाग ु औषधको कसरुदार 
ठह�याउन �यायोिचतसमेत देिखदँनै । िनज लाग ुऔषध 
द�ुय�सनी ह�न् भ�ने पिन िमिसल �माणबाट दिेखएको 
छैन । िनजउपरको पोल �वत�� �माणबाट पिु� भएको 
अव�था छैन । तसथ�, िनजउपरको अिभयोग दाबी पिु� 
ह�न आएको नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी एमनुा लामालाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोिजम २ मिहना कैद 
र �.२,०००।- ज�रवाना ह�ने र �ितवादी राजकुमार 
कोइरालाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको पसा� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७२।९।५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०३७७, ०७२-CR-१५२० 
र ०७२-CR-१५२१, कत��य �यान, सुजन शाही िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. सुजन शाहीसमेत र 
नेपाल सरकार िव. अिनल महज�न

�ितवादी सजुन शाहीको आफू घटना�थलमा 
उपि�थत मा� रहेको, मतृकउपर छुरा �हार नगरकेो 
भ�ने िजिकर भए पिन िनजले मौकामा आफूले मतृकउपर 
छुरा �हार गरकेो भनी अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुलाई �वीकार गरी अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानलाई जाहेरी दरखा�त, घटना�थल �कृित 
मचु�ुका, �जेन शाहीको शव परी�ण गन� डा. ह�रहर 
व�तीले अदालतसम� गरकेो बकप�, घटना िववरण 
कागज ग�रिदने राज शाहीसमेतले उ�लेख गरकेो 

कागज बेहोरा, �ितवादी राजे�� शाहीको अनसु�धान 
अिधकृतसम�को बयानसमेतका कागजातह�ले 
पिु� एवम् समथ�न गरकेो देिखन आयो । यसरी �जेन 
शाहीको म�ृय ु �ितवादी सजुन शाहीको कत��यबाट 
भएको भ�ने त�य शङ्कारिहत तवरले �थािपत ह�न 
आएको देिखने ।  

�ितवादी सजुन शाहीउपर सोही वारदातमा 
िदपक शाही र राज शाहीउपर पिन �यान मान� मनसायले 
छुरा �हार गरी �यान मान� उ�ोग गरकेो भनी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. को पिन दाबी 
भएको अव�था छ । वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
यस अदालतमा परकेो पनुरावेदनमा पिन िनजउपर 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम समेत सजाय 
ह�नपुन� भ�ने िजिकर रहेको छ । यस स�ब�धमा हेदा�, 
मूलतः उ� वारदातबाट घाइते भएका भिनएका िदपक 
शाही र राज शाहीउपर ियनै  �ितवादी सजुन शाहीले 
छुरा �हार गरकेो भ�ने कुरा वादी प�बाट व�तिुन� 
�पमा पिु� ह�न सकेको पाइदँनै । उ� वारदातमा यी 
�ितवादी आफँै पिन घाइते भएको देिखएको र िदपक 
शाहीसमेत उपर लागेको चोट ियनै �ितवादी सजुन 
शाहीको �हारका कारण भएको हो भ�ने त�य �थािपत 
नभएको अव�थामा सोतफ�  दाबी नप�ुने ठह�याएको 
स�ु र पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब
देिखने । 

�ितवादी राजे�� शाही र अिनल महज�न 
घटना�थलमा उपि�थत रहेको भ�ने कुरा िनज 
�ितवादीह� �वयम् ले �वीकार ग�ररहेको भए पिन 
िनजह�ले कुनै �कारको हितयार बोकेर िहडेँको तथा 
यो यस हितयारले मतृक अथवा घाइतेलाई �हार 
गरकेो कुरा �थािपत ह�ने कागज �माण वादी प�ले 
��ततु गन� सकेको देिखदँैन । उि�लिखत अव�थामा 
�ितवादी राजे�� शाही र अिनल महज�नउपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. आकिष�त ह�ने 
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ठह�याएको स�ु र पनुरावेदन अदालतको फैसलासमेत 
मनािसब देिखने । 

तसथ�, यी �ितवादी सजुन शाहीकै छुरा �हारबाट 
�जेन शाहीको म�ृय ु भएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न 
�माण कागजबाट �थािपत भएकोले यी �ितवादी सजुन 
शाहीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने तथा िदपक शाही र 
राज शाही ियनै �ितवादी सजुन शाहीको �हारका कारण 
घाइते भएको त�य ठोस �माणबाट शङ्कारिहत तवरले 
पिु� ह�न नआएबाट िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने दाबी प�ुन 
नस�ने र �ितवादी राजे�� शाही र अिनल महज�नउपर 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं.को दाबी प�ुन नसक�  ऐ. 
महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही एक वष� छ मिहना 
कैद ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।०१।०८ को फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी सजुन शाही र मतृकिबच मतृकलाई मान� 
पन�स�मको पूव��रसइवी, पूव�योजना तथा मनसाय भएको 
देिखदैँन । धािम�क जा�ामा मूित� खटमा राखी प�र�मा 
गराउदैँ जादँा �साद बाड्ँने �ममा उ� वारदात घट्न गएको 
भ�ने देिखएको छ । सोही �ममा मतृकसगँ वादिववाद भई 
�ितवादीसमेतलाई कुटिपट भई िनजको टाउकोसमेतमा 
चोट लागेको अव�थामा आफूसगँ रहेको सानो तरकारी 
काट्न �योग ह�ने छुरीले गरकेो �हारबाट मतृकको म�ृय ु
ह�न गएको दिेखएको छ । यसरी वारदात ह�दँाका प�रि�थित, 
अव�था, वरदातमा �योग भएको हितयारलगायतका सम� 
अव�थालाई िवचार गदा� , ठहरबेमोिजम �ितवादी सजुन 
शाहीलाई सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा �ितवादी सजुन 
शाहीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय ह�नपुन� भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलामा �य� भएको राय मनािसब देिखएकाले 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �य� राय सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदन अदालत पाटनले सो राय सदर नह�ने ठह�याएको 
हदस�मको फैसला िमलेको नदेिखदँा सो काठमाड� िज�ला 

अदालतको राय कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृित थापा
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ६ गते रोज ५ शभुम् । 

११
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-RC-००८८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. उदयकुमार ब�नेतसमेत 

��तुत म�ुामा जाहेरवाला र ��य�दश�ले मौका 
र अदालतमा �य� गरकेो कुरा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने देिखन आयो । 
वारदात भएको �ितवादीको घरमा भाडा मा�ने काम गरी 
बसेका र वारदातको िदन मतृकसगँ सतेुक� फु�ची भ�ने 
छ�मी ममुु�  सतारको अिधकार�ा� अिधकारीसम� र िनजले 
अदालतमा आई गरकेो बकप� ��ततु म�ुामा मह�वपूण� 
�माणको �पमा रहेको देिख�छ । वारदातको स�ुवातदेिख 
मतृकलाई कत��य गरी मा�रसकेपिछ झ�ुड्याइएको दे�ने 
च�मिदद ् �यि� रहेक� िछन् । िनज च�मिदद ् �माणले 
�ितवादीह� उदयकुमार ब�नेत, िनजक� का�छी �ीमती 
जमनुा चौहान र रमेश ब�नेतले मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
बाधँछादँ गरकेोसमेतमा स�पूण� देखेका त�यह� �प� 
�पमा खलुाइिदएको पाइने । 

मतृकको शवपरी�ण �ितवेदन (Autopsy 
Report) मा चोटपटकले अ�यिधक र��ाव भएर 
(Shock) मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने उ�लेख छ । 
शवपरी�ण गन� डा. इ��नारायण मि�लक र डा.िपता�बर 
ठाकुरले मतृकको अ�यिधक र��ाव भएर म�ृय ुभएको हो, 
शरीरका िविभ�न अङ्गमा ग�भीर िकिसमका चोटपटक 
रहेको, कुटिपटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको हो भनी 
अदालतमा बकप� गरेको दिेखयो । घटना िववरण कागज 
गन� पूण�बहादरु काक�ले जमनुा चौहानलाई िववाह गन� 
अिधकार दे भनी शारदालाई पितले कुटिपट गरकेो, 
िनजको िपडँौलामा िनल परकेो दिेखएको, �ितवादीह�ले 
शारदालाई हेलाहोचो गन� गरकेा र �ितवादीह�ले मतृक 
शारदालाई कुटिपट गरी कत��य गरी मारी झ�ुडाएका ह�न् 



61

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, साउन - १

भनी �प��पमा खलुाई बकप� गरकेो देिखदँा शवपरी�ण 
�ितवेदन, िवशेष� डा.को भनाइह�, जाहेरी बेहोरा तथा 
��य�दश�ले ियनै �ितवादीह�समेतले शारादालाई 
कुटिपट गन� गरकेा िथए भ�ने भनाइसगँ मेलखाएको 
देिखयो । �ितवादी उदयकुमार ब�नेतले �ितवादी का�छी 
�ीमती जमनुा चौहानलाई िववाह गरी राखेको र मतृक जेठी 
�ीमती शारदाले बह�िववाह म�ुा िद�छु भनी भनेको र सोही 
िवषयको �रसइवीले मतृकलाई मानु�पन� कारण िसज�ना ह�न 
गएको भ�ने त�य ख�ुन आएको ।

अतः उि�लिखत अव�थामा �ितवादीह� 
कुमार भ�ने उदयकुमार ब�नेत, रमेश ब�नेत तथा 
जमनुा चौहान (ब�नेत) समेत भई मतृकलाई कत�य� गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएकाले िनजहलाई  त�कालीन मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई 
साधक सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासले िमित २०७४।११।२९ मा गरकेो साधक फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । सजायको हकमा मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४० को उपदफा (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 कानूनी �ावधान रहेको स�दभ�मा 
िनजह�लाई पिन सव��व ठहर गनु�   कानूनस�मत नह�ने ह�दँा 
�ितवादीह� कुमार भ�ने उदयकुमार ब�नेत, रमेश ब�नेत 
र जमनुा चौहान ब�नेतको हकमा ल.नं. ३४९२ मा कसेको 
लगतमा राखेको सव��वको लगत क�ा गनु�  भनी स�ु झापा 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाई िदनू ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७५ साल चैत १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७४-CR-११२२, मानव बेचिबखन तथा 

ओसारपसार, अकल तामाङ िव. नेपाल सरकार
पीिडतले अनसु�धान अिधकारीसम� 

गरेको (अदालतबाट �मािणत भएको) बयानमा 
भ�परु ि�थत गल�चा कारखानामा काम गद� आएकोमा 
वैदेिशक रोजगारीमा जाने भनी राहदानी बनाई बसेक� 
िथए ँ । मेरो कोठा निजकै ब�ने आकल तामाङसगँ दईु 
मिहना अगािड िचनजान भई बोलचाल गन� �ममा भारतको 
िद�लीबाट जान सिजलो ह��छ, एक �पैया ँ पिन खच� 
ला�दैन, �� िटकट र िभसा हो, काम पिन रा�ो पाइ�छ, 
रा�ै कमाइ ह��छ भनेकोले मेरो पासपोट�  िदएको िथए ँ। ित�ो 
कुवेतको िभसा लागेको छ, भोिल िमित २०७३।२।१३ गते 
भारतको बाटो ह�दँ ैकुवेत जानपुछ�  भनेकोले तयार भई बसेको 
िथए ँ । उ� िदन िबहान ११.०० बजे िनजले मलाई भेटी 
जाउ ँभनेकोले िमित २०७३।२।१३ गते िबहानै कोठाबाट 
िन�क� लोकल गाडीमा कलंक�स�म आई काठमाड� 
िद�ली च�ने बसमा चढी नारायणगढ ह�दैँ जाने �ममा 
सोही िदन २०.०० बजेको समयमा िचतवनको नारायणगढ 
ि�थत प�ुचोकमा आइपगेुपिछ सानाहातह� नेपालका 
�ितिनिध र �हरी कम�चारीसमेतको टोलीले चेकजाचँ गदा�  
सो कुरा थाहा भई मेरो उ�ार गरी �ितवादीलाई सोही 
ठाउबँाट प�ाउ गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ६ बमोिजम अदालतबाट �मािणत 
भएको बयान देिखदँा िनज पीिडतले गरकेो मौकाको बयान 
बेहोरा �माण ला�ने देिखन आयो । पीिडतह� �ितवादीको 
डर, �ास, दबाब र अ�य �लोभनमा पन� स�ने भएको र 
पीिडत एवम् सा�ीको सरं�ण स�ब�धमा �भावकारी 
�यव�था ह�न बाकँ� रहेको वत�मान स�दभ�मा मौकैमा 
अदालतबाट पीिडतलाई पढी बाची सनुाई पीिडतले 
राजीखसुीसाथ बयान गरकेो भनी �मािणत गरकेो बयानमा 
उ�लेख भएको बेहोरालाई �माणमा िलन मनािसब नै ह�ने ।

पीिडतले मौकामा गरेको र अदालतबाट 
�मािणत भएको बयान तथा �ितवादीले  अनसु�धानको 
�ममा गरकेो सािबती बयान खि�डत ह�ने गरी �माण िदन 
वा गजुान� सकेको देिखएन । िनजले बयान गदा� िद�लीमा 
ब�ने का�छी लामाले भा.�.१० देिख १५ हजार िद�छु 
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भनेको र िनजले पीिडतलाई कहा ँ लाने भ�ने आफूलाई 
थाहा नभएको भनी बेहोरा लेखाएको देिख�छ । िद�ली 
जान कुवेत पठाउन पीिडतबाट कुनै रकम िलएको भ�ने 
ख�ुन आएको छैन । िद�लीमा ब�ने का�छी लामाले १० 
देिख १५ हजार भारतीय �पैया ँिदनपुन� अ�य कुनै कारण 
खलुाउन सकेको देिखदैँन । सम� घटना�म प�रि�थिततफ�  
िवचार गदा� �ितवादीले अदालतसम� बयान गदा�  िलएको 
िनद�िषताको िजिकर िव�ासनीय नदेिखने ।

अत:  स�ु िचतवन िज�ला अदालतले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार गरकेो ठह�याई गरेको फैसला 
केही उ�टी गरी पीिडतले पीडकबाट �ितपूित�समेत पाउने 
ठह�याई उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित 
२०७४।८।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान,  ०७२-WO-०९४४, उ��ेषण, 
परमादेश, टंक�साद िसटौला िव. िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी भ�पुरसमेत

िनवेदक २०५२।१२।२८ मा मा.िव. चतुथ� 
(हाल मा.िव. तृतीय �ेणीसरह) पदमा अ�थायी िनय�ु 
भई काय�रत रहेकोमा िज�ला िश�ा काया�लय, मोरङको 
िमित २०५३।५।४ को िनण�यबाट िन.मा.िव. ि�तीय 
�ेणीको िश�क पदमा स�वा भई अिवि�छ�न �पमा 
काय�रत रहेको र िनजको तलब भ�ा एवम् सेवा सिुवधा 
समान रहेको देिखयो । िमित २०६०।१२।३० मा 
मा�यिमक िश�क ततृीय �ेणीमा �थायी िनय�ु भई 
िनज अिवि�छ�न �पमा काय�रत रहेको कुरामा िववाद 
देिखदैँन । िश�क सेवा आयोगबाट �कािशत िव�ापन नं. 
५।०७१-७२ को मा�यिमक िश�क ि�तीय �ेणी पद-६ को 
लािग भएको िव�ापनमा उ�मेदवारी िदई आयोगको िमित 
२०७२।७।२० को सूचनाबमोिजम �.स.३ मा ८९.०८२ 
अङ्क �ा� गरकेो भनी बढुवा नितजा �कािशत भएको 
देिख�छ । पिछ नितजा पनुरावलोकन ह�दँा िनजको 

अ�थायी सेवा गणना नभएका कारण िमित २०७३।१।१० 
मा �कािशत सूचनामा िनजको नाम बढुवा सूचीबाट हटेको 
दिेखएको छ । नितजा पनुरावलोकन ह�दँा नाम हटाउन 
पना�को कारणबार े िश�क सेवा आयोगको च.नं.२४२८ 
िमित २०७३।१।१२ को प�बाट िनवेदकको अङ्क अ�य 
उ�मेदवारको भ�दा कम भएकोले अ�थायी सेवा स�ब�धमा 
बाल मा.िव. बयरवनको िमित २०७२।८।१६ च.नं. 
०९, रािधका मा.िव. उला�वारीको िमित २०७२।८।१० 
र िज.िश.का. मोरङको िमित २०६०।५।२२ च.नं. 
५७० का प�ह�अनसुार िन�न मा�यिमक ि�तीय 
�ेणीमा अ�थायी सेवा गरकेो दिेखएकोले सो सेवा 
अविध गणना नग�रएको भ�ने कारण उ�लेख गरकेो 
पाइयो । सो सेवा अविध गणना गरकेो भए िनजको 
बढुवा कायम रहने त�य िवप�ीह�ले �वीकार गरकेो 
दिेखने । 

िज�ला िश�ा काया�लयकै िनण�यबाट 
िनवेदकको मा�यिमक ततृीय �ेणीबाट िन�न 
मा�यिमक ि�तीय �ेणीमा स�वा ग�रएको 
पाइयो । िनवेदकले स�वा ह�न पाउ ँभनी माग गरकेो भ�ने 
पिन देिखदँनै । स�ंथागत आव�यकता र िनण�यका आधारमा 
खटाएको ठाउमँा िनवेदक सेवा गन� गएको भ�ने देिख�छ । 
िवप�ी काया�लयको िनण�यको पालना गरी सेवा गन� गएको 
िश�कलाई आ�नो �वाथ� पूरा गन� गएको र स�वालाई सहष� 
�वीकार गरकेोले हाल आएर बढुवाको लािग न�बर गणनाको 
दाबी गन� िम�ने होइन भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफ जायज 
दिेखदैँन । िनजले अिवि�छ�न �पमा गरेको सेवा 
अविधलाई गणना नगनु� र �तरविृ�को लािग अङ्क गणना 
नगरी बढुवाको अवसरबाट वि�चत गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

िनवेदक पूण�लाल ताजप�ुरया िवप�ी िश�क सेवा 
आयोगसमेत भएको ०७२-WO-१००९ को �रट िनवेदनका 
स�दभ�मा िवप�ी िश�क सेवा आयोगको िमित २०७३।१।९ 
को िववािदत िनण�य यस अदालतको िमित २०७४।१।५ 
को आदेशले बदर भएको दिेख�छ । तर सो िनण�यअनसुार 
िवप�ी िश�क सेवा आयोगबाट पनुः मू�याङ्कन गरी 
िनण�य गरकेो देिखन आएन । केवल पूण�लाल ताजप�ुरयाको 
हकमा स�म बढुवा िदने गरी ख�डे िनण�य गरकेो 
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पाइयो । यसलाई कानूनबमोिजम उिचत तवरबाट ग�रएको 
कारबाही भनी मा�न निम�ने । 

अतः िनवेदक टंक�साद िसटौलालाई बढुवा 
सूचीमा समावेश नगन� गरी पनुरावलोकन ग�रएको िमित 
२०७३।१।९ को िश�क सेवा आयोगको िनण�य तथा 
िमित २०७३।१।१० को सूचनासमेत उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनज टंक�साद िसटौलालाई 
िवप�ी ड�बरबहादरु काक�समेतका िश�कह�को बढुवा 
भएअनसुारकै िमितबाट जे�ता कायम ह�ने गरी मा�यिमक 
िश�क ि�तीय �ेणीको पदमा बढुवा िदन ु िदलाउन ु भनी 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७६ साल असार २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७०-CI-१२९६, साव�जिनक पोखरीको ज�गा 
िखचोला छोडाई घर भ�काई पाऊँ, छठु साह तेलीसमेत 
िव. राजुल सहनी 

भेिडहारी गा.िव.स.को काया�लय, पसा�को िमित 
२०६४।५।११ को िनण�यानसुार िववािदत पोखरीको ज�गा 
�ितवादी �लबलाई िदने िनण�य भएको देिख�छ । िववािदत 
ज�गा �ितवादी यवुा �लबलाई िददँा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम नेपाल सरकारको �वीकृित िलइएको 
भ�ने कुरा गा.िव.स. को उ� िनण�यमा उ�लेख भएको 
देिखदैँन । िववािदत पोखरीको �व�प नै प�रवत�न गरी 
�थायी संरचना िनमा�ण ग�रएको अव�थामा पोखरीको 
अि�त�व नै लोप ह�न गई पोखरीमा आि�त मानव 
जनजीवन, जलचर, पशपु�छीह�को जीवनचया�समेत 
�भािवत ह�न गई साव�जिनक �यास िस�ा�त (Public 
trust doctrine) को समेत िवपरीत ह�न जाने देिख�छ । 
साव�जिनक स�पि�ह� साव�जिनक नै रहन सकून, कसैको 
क�जामा नजाओस ्भ�ने उ�े�यअनसुार रा�यको गहनाको 
�पमा रहेका साव�जिनक स�पि�मािथ �थानीय िनकायले 
आव�यक संर�ण, रखेदेख, मम�त स�भार गरी साव�जिनक 
उपयोगलाई िनर�तरता िदनपुन�मा सोको िवपरीत िववािदत 

साव�जिनक पोखरीको िक.नं. ११३ को �े�फल ०-०-१० 
ज�गा �ितवादी ि�ले�ट यवुा �लबलाई िदने गरी भेिडहारी 
गा.िव.स. बाट िमित २०६४।५।११ मा भएको िनण�य 
तथा सो िनण�यका आधारमा उ� साव�जिनक पोखरीमा 
बनाइएको भवनसमेत कानूनस�मत नदेिखने ।

अतः िववािदत ज�गा साव�जिनक पोखरीको 
ज�गा भएकोमा िववाद नभएको, �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ६८(२) बमोिजम य�तो पोखरीको 
हकभोग गा.िव.स.ले छोड्न नेपाल सरकारको �वीकृित 
रहेको नदेिखएको, िववािदत भवन िनमा�णबाट पोखरीको 
�व�पै प�रवत�न ह�ने गरी �थायी संरचनाको िनमा�ण 
भएको देिखएको अव�थामा साव�जिनक पोखरीमा भएको 
िखचोला मेटाई घर भ�काई चलनसमेत चलाई पाउ ँभनी 
वादीले िलएको िफराद दाबी नप�ुने गरी स�ु पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।११।२९ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम िववािदत िक.नं.११३ 
को साव�जिनक पोखरीको ज�गामा �ितवादीले बनाएको 
घर भ�काई ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।९।२२ मा 
भएको फैसला कानूनस�मत् देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार १८ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०४६२, उ��ेषण / 
परमादेश, स�तोष ढकाल िव. खा� �िविध तथा िनय��ण 
िवभाग, बबरमहल, काठमाड�समेत

िनवेदक २०६८ सालमा फुल�ाइट 
छा�विृ�अ�तग�त Food Science and Technology 
िवषयमा �नातको�र (MS) तहको दईु वष� शैि�क काय��म 
िनि�त The Ohio State University गएको र  सो 
अ�ययन पूरा गन� िमित २०७०।४।१९ स�म िबदा �वीकृत 
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ग�रएको भ�ने देिख�छ । उ� तहको अ�ययनको �ममा 
नै सन् २०१३ मा Food Science and Technology 
िवषयमा नै िव�ावा�रिध (PhD) को तीन वष� काय��ममा 
�पा�तरण गन� ��ताव र पूण� छा�विृ�को समेत �यव�था 
ग�रएकोबाट िनवेदकले िमित २०७०।४।२० बाट लाग ु
ह�ने गरी तीन वष�को असाधारण िबदामाग गरी िमित 
२०७०।४।२६ मा िनवेदन िदएकोमा त�काल �चिलत 
कानूनी �यव�थाअनसुार ६० िदनिभ� िनण�य गनु�पन�मा 
नगरी २०७०।७।२१ मा मा� िबदा अ�वीकृत ग�रयो भ�ने 
िनवेदकको िजिकर दिेखने ।

िनवेदकको िबदा कानूनन् �वीकृत मािनएको 
र िनज अ�ययनको िसलिसलामा अमे�रकामा रहेको 
अव�थामा िनवेदकलाई लगातार ९०  िदनभ�दा बढी िबदा 
�वीकृत नगराई सेवाबाट अनपुि�थत रहेको भनी िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१)(छ) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा ५९ (ख)(१) बमोिजम सेवाबाट हटाउने गरी 
िमित २०७२।३।१० मा नेपाल सरकार (सिचव�तर) 
बाट िनण�य भएको पाइयो । सो पूव�िनवेदकले आ�नो कुरा 
भ�ने मौका पाएको दिेखएन । अमे�रकामा अ�ययनरत 
िनवेदकको हकमा नेपालमा प�ाचार ग�रएको वा सूचना 
�कािशत ग�रएको भ�ने आधारमा सफाइको मौका 
िदएको रहेछ भनी मा�न िमलेन । म�ुय कुरा जनु कसरुमा 
िनवेदकउपर िवभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाइएको 
छ । सो अव�था नै िव�मान रहे भएको नपाइदँा �थम�ि�मा 
नै सो िनण�य �िुटपूण� देिखन आयो । तसथ� सफाइको 
मौका िदइयो वा िदइएन भ�ने कुराले कुनै साथ�क मह�व 
पाउने पिन दिेखएन । य�तो अव�थामा सेवाबाट हटाउने 
िनण�य �शासक�य अदालतबाट सदर भएको भ�ने मा� 
कारणले कानूनिवपरीतको िनण�यले मा�यता नपाउने ह�दँा 
�शासक�य अदालतको २०७३।३।३० को फैसला कायम 
रहन स�ने नदेिखने । 

िनवेदक फुल�ाइट छा�विृ� ज�तो िव��तरीय 
�ितयोिगतामा छनौट भई �नातको�र तहको अ�ययनको 
िनि�त गएको र सोही �ममा केही अविध िबदा थप गरी 
Food Science and Technology िवषयमा िनजले 
िव�ावा�रिध गरकेो भ�ने देिखयो । देशिभ� ह�ने �ितयोिगता 

र अ�तरा�ि��य�तरको छनौटसमेतबाट अ�ययनको 
िनि�त यो�य देखी िनवेदकलाई छा�विृ� �दान ग�रएको 
र अ�ययनको िवषय िनवेदकको �यावसाियक काय�सगँ 
जोिडएकोसमेत ह�दँा अ�ययनप�ात् िनज काय�रत िवभाग 
र िनजामती सेवालाई एक उ�च�तरीय जनशि� �ा� ह�ने 
िनि�त छ । य�तो जनशि�बाट �कारा�तरले रा��ले नै 
फाइदा पाउने ह��छ । आ�नो देशले एक �पैया ँलगानी गनु�  
नपन� उ�च�तरको अ�ययनको अवसर िनवेदकले पाएको 
ह�दँा यो स�पूण� देशले नै गव�को महससु गनु�पन� िवषय ह�ने ।

िनजामती सेवालाई गणु�तरीय बनाउन 
सेवामा यो�य �यि�लाई आकिष�त गन�, �वेश ग�रसकेका 
कम�चारीलाई यो�यता तथा सीप िवकासका अवसरह� 
�दान गरी  थप यो�य बनाउने र यो�य �यि�ह�लाई विृ� 
िवकासका अवसर �दान ग�रन ु वा�छनीय ह��छ । यसो 
गन� नसके िनजामती सेवामा ऊजा� र आशा कायम रहन 
स�दैन । यहा ँयी कुनै कुराह�तफ�  िनण�यकता�ह�ले िवचार 
गरेको देिखएन । कानूनी िबदा �वीकृत भई छा�विृ� पाई 
अ�ययनमा गएको कुरालाई कारबाहीको िवषय बनाइन ुकुनै 
िहसाबबाट पिन उिचत दिेखदैँन । य�तो काय�ले िनजामती 
सेवालाई अवनिततफ�  धके�छ । िनवेदकले िबदा मागेको 
छ भने फक� आएपिछ कित वष� अिनवाय� सेवा गनु�पन� हो 
सो बारमेा िबदा �वीकृत ह�नअुिघ सो�न र आव�यक पर े
कबिुलयत गराउन सिक�छ । सो केही नगरी माग भएको 
िबदाबार े समयिभ� िनण�य नगन� र कम�चारी अ�ययनको 
िनि�त िवदेशमा रहेको समयमा सरकारले आ�नो 
अिभभावक�य भूिमकालाई िबस�र कारबाही गनु�लाई कुनै 
�ि�बाट पिन औिच�यपूण� मा�न नसिकने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदकलाई खा� अनसु�धान अिधकृतको पदबाट 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनि�त सामा�यतः अयो�य 
नठह�रने गरी हटाउने नेपाल सरकार (सिचव�तर) बाट 
िमित २०७२।३।१० मा भएको िनण�यर सो िनण�य सदर गन� 
गरी �शासक�य अदालतबाट भएको िमित २०७३।३।३० 
को िनण�य �िुटपूण� दिेखदँा उ� िनण�य र सेवाबाट हटाउन 
ग�रएका  प�ाचारह�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई िनज अ�ययनमा जानपूुव� 
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काय�रत रहेको तह र पदमा पनुव�हाली गरी काममा लगाउन ु
र िनजले कानूनबमोिजम पाउने तलब भ�ा सिुवधासमेत 
िदनू भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम.िव.क. 
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-MS-००१९, अदालतको 
अवहेलना, साझा �काशन सहकारी स�ंथा िलिमटेड 
पु�चोकका अ�य� तथा महा�ब�धक ममता झा िव. 
माननीय कृिष तथा सहकारी म��ी न�दनकुमार द�, कृिष 
तथा सहकारी म��ालय, िसहंदरबार काठमाड�

िनवेदकले आ�नो िनवेदन िजिकरमा 
��यथ�ह�ले अदालतको अ�त�रम आदशेलाई 
िवप�ीह�ले पालना नगरी अदालतको अवहेलना गरकेो 
भ�ने दाबी िलएको स�ब�धमा िमिसल संल�न �माण 
िमिसलह� हेदा�  िनवेदकले दायर गरकेो ०६८-WO-
०२५९, ०६८-WO-०३२६ तथा ०६८-WO-०६२९ 
तीनवटै �रट िनवेदनह�मा यस अदालतबाट अ�त�रम 
आदेश जारी भई म�ुा कारबाही चालू रहेको अव�थामा 
िनवेदकले तारखे गजुारी था�ने थमाउने �यादसमेत बाकँ� 
नरहेकोले यस अदालतबाट िमित २०७१।७।१७ मा 
ती सबै उि�लिखत �रट िनवेदनह� तामेलीमा रही म�ुा 
अि�तम भइसकेको देिखने ।

िनवेदकले उि�लिखत �रट िनवेदनह�मा 
अदालतबाट अ�त�रम आदशे जारी भएप�ात् ती 
सबै अ�त�रम आदेशको औिच�य नै समा� ह�ने गरी 
िनवेदकले तारखे गजुारी िववािदत िवषय नै अि�त�वहीन 
भइसकेको अव�था देिखदँा अब उ� अ�त�रम आदशेलाई 
��यथ�ह�ले अव�ा गर े नगरकेो भ�नेतफ�  थप िवचार 
ग�ररहनपुन� अव�था नै रहेन । अ�त�रम आदशे पालना 
नभएको नगरकेो भ�ने आधार िलई दायर गरकेो  ��ततु  
म�ुाको औिच�य नरहेको ह�दँा िनवेदकको ��यथ�ह�ले 
अदालतको अवहेलना गरकेो भ�ने मागदाबी प�ुन नस�ने । 

इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल चैत २१ गते  रोज शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-MS-००२४, अदालतको 

अवहेलना,  साझा सहकारी सं�था िल. को 
तफ� बाट अि�तयार �ा� गरी आ�नो हकमा 
समेत साझा �काशन सहकारी स�ंथा िलिमटेड 
पु�चोकका अ�य� तथा महा�ब�धक ममता 
झा िव. माननीय कृिष तथा सहकारी म��ी 
न�दनकुमार द�, कृिष तथा सहकारी म��ालय, 
िसंहदरबार काठमाड� िव. सुधा ि�पाठी भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६९-CI-०७५३, १२०६, ०७०-
CI-०२८३, अंश दपोट, �ीमती खखरी कुमारी देवी 
पि�डत िव. सुरज पि�डत कुमहार, सुरज पि�डत कुमहार 
िव. �ीमती मजा देवीसमेत, िव�राज पि�डत कुमहार िव. 
सुरज पि�डत कुमहार

िववािदत ज�गाह� अंश म�ुामा िफराद 
पनु�अिघ नै िव�दे�रक� प�नी यी �ितवादी खखरी 
कुमारी दवेीका नाममा राजीनामाबाट आएको 
दिेखयो । सो कुरालाई खखरी कुमारी देवीले इ�कार गन� 
सकेको देिखएन । आ�नो नाममा रहेकाम�ये केही ज�गा 
पितले िवदशे गई पठाएको रकमबाट ख�रद गरकेो, केही 
�रझगणुबाट बकस �ा� भएका ह�न् भनी खखरी कुमारी 
दवेीले िजिकर िलएको भए तापिन कुनै व�तिुन� �माणबाट 
�यसलाई पिु� गन�सकेको देिखदँनै । यस अथ�मा खखरी 
कुमारी देवीको नाउमँा रहेका ज�गाह�समेत ब�डा ला�ने 
स�पि� ह�दँा �यसबाट समेत आफूले ब�डा पाउनपुन� 
भ�ने हदस�म वादीको दाबीलाई इ�कार गन� िम�ने 
नदेिखने । 

खखरी कुमारी देवी पि�डतका नाममा रहेका 
िववािदत ज�गाह� यसै अदालतमा परेको सा.द.ेनं. 
२४९४ को अशं म�ुामा तायदाती िददँा नदखेाएकोले अंश 
दपोट ठहर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
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िजिकरतफ�  हेदा� वादी सरुज पि�डत कुमहार र िवप�ी 
िव�वराज पि�डतसमेत भई चलेको सा.द.ेनं. २४९४ 
नं. को अंश म�ुामा खखरी कुमारी देवीलाई �ितवादी 
बनाएको देिखदँनै । मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको 
२७ नं. ले दबाए छपाएको छैन भनी कागज ग�रसकेपिछ 
दबाए छपाएको ठह�यो भने �यो धनमाल दबाउनेले 
पाउदँनै भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो छ । उ� कानूनी 
�यव�थाको ता�पय� अशंब�डा गदा�  अशं ला�ने सबै स�पि� 
अिंशयारह� सबैका साम ु ��तुत ह�न सकोस्, कसैले 
नदबाओस, नछुपाओस् यिद कसैले दबाउछँ, छुपाउछँ भने 
द�ड �व�प �यो स�पि�बाट आ�नो भाग गमुाउछँ भ�ने नै 
हो । पा�रवा�रक �यवहारमा श�ुता र पारदश�ता कायम गन� 
तथा छलकपट गन� �विृ�लाई िनय��ण गन� िविधकता�ले 
सो �ावधान �याएको दिेखने । 

वादीले अंश म�ुामा खखरी कुमारी देवीलाई 
�ितवादी नै नबनाएको ह�दँा िनज खखरी कुमारी देवीले 
आ�नो नाउमँा रहेको स�पि� दबाए छुपाएको भ�न िम�ने 
देिखएन । अंश म�ुाका �ितवादी यी खखरी देवीका ससरुा 
िव�वराज पि�डत कुमहारले तायदाती िददँा खखरी कुमारी 
देवीका नाममा रहेका ज�गाह�को िववरण तायदातीमा 
उ�लेख नगरकैे आधारमा खखरी कुमारी देवीले ज�गा 
दपोट गरकेो हो भनी मा�न निम�ने ह�दँा ��यथ� िव�वराज 
पि�डत कुमहार वा अ�य अंिशयारले खखरी कुमारी देवीको 
नाममा रहेको सगोलको स�पि� भाग शाि�त नपाउने भ�न 
िम�दनै । सो िवषयमा सरुज पि�डतको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको पिन नदेिखने ।

यसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
�ितवादी खखरी कुमारी देवीका नाम दता�का िक.नं. 
४६६, ४६८, ४४८ र १०४१ का ज�गाह�बाट वादीले २ 
ख�डको १ ख�डबाट २ ख�डको १ ख�ड ब�डा पाउने र 
उ� ज�गाह� एकलौटी �पमा आ�नो नाममा दता�  ह�नपुन� 
भ�ने वादी दाबी नप�ुने गरी भएको िमित २०६८।१०।१७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७५ साल असार २० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०६१९, उ��ेषण / 
परमादेश, राजे�� पौडेल िव. रमेश पौडेलसमेत

िवप�ी अन�तिलङ्गे�र नगरपािलका भ�परुको 
च.नं. ७१९ िमित २०७३।०९।०३ को िववािदत प� हेदा�  
िवप�ी रमेश पौडेलको नाममा रहेको िक.नं. ५८२ को 
ज�गातफ�  बनेको घर खाली गराइिदन ुभनी यी िनवेदकलाई 
जानकारी गराइएको देिख�छ । सो िक.नं. ५८२ को 
िसमानामा िनवेदकको िक.नं. ५६८ को ज�गा रहेको भ�ने 
िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसैगरी 
िक.नं. ५६८ को ज�गा यी िनवेदकको नाममा भएको र िक.नं. 
५८२ को ज�गामा बनेको घर िवप�ी रमेश पौडेलको नाममा 
रहेको भ�ने िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� �माण पजुा�बाट 
दिेख�छ । यही ज�गाको िवषयमा यही �कृितको िववाद 
िलएर यी िनवेदकले भ�परु िज�ला अदालतमा 
िनषेधा�ाको िनवेदन िदएकोमा िनवेदकको मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदेश जारी नभई िमित २०७३।०८।०२ 
मा खारेज भएको देिखयो । उ� फैसलामा िच� नबझेुमा 
पनुरावेदनमा जानपुन�मा सो गएको भ�ने देिखएन । 
साथै यसरी िनषेधा�ाको िनवेदन िदई खारजे भएको 
कुरा �रट िनवेदनमा उ�लेख भएको पाइएन । म�ुय 
कुरा िववािदत िक.नं. ५८२ को ज�गा रमेश पौडेलको 
नाउमँा ज�गाधनी �माण पजुा�  रहेको देिखदँा सो घर 
ज�गामा यी िनवेदकको िनिव�वाद हक रहेछ भ�न सिकने 
अव�था देिखएन । �रटको आदेश िनिव�वाद हक हनन 
भएको अव�थामा जारी ह�ने हो । �रटबाट हक �थािपत 
नह�ने ।

अत: उि�लिखत कारणबाट िववािदत घर 
ज�गामा िनवेदकको िनिव�वाद हक रहेको भ�ने नदेिखएको र 
िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे भएको अव�थासमेत देिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी ह�नस�ने अव�था 
दिेखएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन रे�मी
इित संवत् २०७४ साल काि�क २७ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास नं. ११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७५-WH-०१८४, ब�दी��य�ीकरण, शोभराज 
बराल िव. गृह म��ालय, िसहंदरबारसमेत 

नेपालको संिवधानले नाग�रकलाई आ�नो 
राजनीितक आ�था र िवचारधारा शाि�तपूण� �पमा �य� र 
�दश�न गन� �वत��ता �दान गरकेो छ भने अक�तफ�  य�तो 
�वत��ता �योग गदा�  अ� कसैको पिन �वत��ता, आ�था 
एवम् िजउ �यान र स�पि�मा कुनै �कारले अिहत नह�ने 
गरी गनु�पछ�  भ�ने नाग�रकको कत��य पिन तोकेकोले सबैले 
�यसतफ�  पिन �यान प�ुयाउन ुपन� नै ह��छ । यी िनवेदकको 
ि�याकलाप राजनीितक आ�था र िवचारधारासगँ 
स�बि�धत रहेको भ�ने िनवेदन र िलिखत जवाफसमेतबाट 
देिखने । 

िनवेदक आब� रहेको भिनएको राजनीितक 
समूह नेपाल सरकार वा संवैधािनक संरचना प�टाउने 
िनयतले सैिनक, अध�सैिनक द�ताको िनमा�ण गरी िवकास 
िनमा�णका मह�वपूण� संरचनाह�लगायत साव�जिनक 
एवम् �यि�गत स�पि� नो�सान गन�, जबरज�ती च�दा 
असलु गन�, हातहितयार िलई समाजमा डर �ास फैलाउने 
ज�ता आपरािधक समूह बनाई संगिठत �पमा �य�तो 
ि�याकलाप ग�ररहेको प�र�े�यमा िनवेदकबाट �ेसर 
कुकर बम थान-१, सोमा �योग ह�ने �यजु तार, �या�ी, 
�यापटप, मोबाइल, ने.क.पा. (ने� िव�म च�द) िव�लब 
पाट� स�ब� द�ताबेजलगायतका सामानह�समेत फेला 
परकेोले बरामद गरी िनजलाई प�ाउ ग�रएको भ�ने 
िलिखत जवाफबाट देिखने । 

कुनै पिन कारण दखेाई साव�जिनक वा िनजी 
स�पि� नो�सान गनु� , क�जा गनु� , नाग�रकमा डर �ासको 
वातावरण िसज�ना गनु� , शाि�त सरु�ामा खलल प�ुयाउने 
कानून बिज�त कुनै पिन काय� कानूनको �ि�मा ��य ह�न 
स�दनै । कानूनी शासनको मूल मम� र उ�े�य भनेको �यही 
हो । �यि�को �यि�गत �वत��ता उसका लािग अप�रहाय� 

ह��छ र यो मह�वपूण� पिन ह��छ । तर ऐन, कानूनको 
बिख�लाप ह�ने गरी अ�को �वत��तामा आघात र आचँ 
प�ुयाउने गरी यसको उपयोग र उपभोगलाई कानूनले 
िनधा�रण गरकेो प�रिध र सीमािभ� रा�ने कत��य �वयम् 
नाग�रकको पिन ह�ने । 

��तुत िमिसलको स�दभ�मा हेन� हो भने 
िनवेदकलाई िव�फोटक पदाथ� कसरु म�ुामा प�ाउ गरी 
अनसु�धान गन� िसलिसलामा िमित २०७६।१।२५ मा 
ज�री प�ाउपजु� िदएको देिख�छ । कानूनबमोिजम 
बाहेक वैयि�क �वत��तामा अंकुश लगाउने भ�ने कुरा 
कानूनी रा�यमा शोभनीय मािनदँनै । रा�यले नाग�रकका 
वैयि�क �वत��तामा अंकुश लगाउदँा सारवान् कानून र 
काय�िविध कानूनले िनिद�� गरकेो �यव�थाको प�रपालना 
गनु�  अिनवाय� ह�ने ।

िनवेदक भरत बमलाई िव�फोटक पदाथ� म�ुामा 
िमित २०७६।१।२५ गते प�ाउ गरी सोही िमितदेिख 
लाग ु ह�ने गरी पिहलो पटक िदन ७(सात) र िमित 
२०७६।२।१ गतेदेिख लाग ुह�ने गरी दो�ो पटक िदन ७ 
(सात) अनसु�धानका लािग िहरासतमा रा�न मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा १४ 
बमोिजम िज�ला अदालत, बाकेँबाट अनमुित �दान भई 
अनसु�धानको लािग थनुामा रािखएको भ�ने देिख�छ । 
िलिखत जवाफबाट भरत बमको सगँसाथबाट �ेसर कुकर 
बम, �यसमा �योग ह�ने �यजु तार, �या�ीलगायतका 
सामानह� बरामद भएको र िव�फोटक पदाथ� शीष�कमा 
म�ुा दता� गरी िज�ला सरकारी विकल काया�लयमाफ� त 
अनसु�धानको लािग अदालतबाट �याद थप िलई 
िहरासतमा िलइएका िनवेदक भरत बमको िहरासतले 
आ�नो �पलाई प�रवत�न गरी �याियक िहरासतमा 
�पा�तरण भएको भ�ने पिन देिख�छ । �यसकारण 
िवप�ीबाट भएको काय� कानूनले िनधा�रण गरेको �याियक 
माग�मा अ�सर भई अगािड बढी रहेको य�तो अव�थामा 
िवना आधार िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम ह�त�ेप 
गरी अनसु�धानको िनर�तरतालाई अवरोध प�ुयाउने काय� 
कानूनको रोहमा मनािसब ह�ने नदेिखने । 

अत: उपयु��ानसुार उ�लेख भएको आधार 
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एवम् कारणसमेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�ररहनपुन�स�मको 
अव�था ��ततु िमिसलको स�दभ�मा िव�मान रहेको 
देिखएन । तसथ� ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल जेठ ९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७५-WH-०१४७, ब�दी��य�ीकरण, गु�जमान 
िव� िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

िनवेदकको ि�याकलाप राजनीितक आ�था र 
िवचारधारासगँ स�बि�धत रहेको भ�ने िनवेदन र िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ । यी िनवेदक आव� रहेको भिनएको 
राजनीितक समूह नेपाल सरकार वा संवैधािनक संरचना 
प�टाउने िनयतले सैिनक अध�सैिनक द�ताको िनमा�ण 
गरी िवकास िनमा�णका मह�वपूण� संरचनाह�लगायत 
साव�जिनक एवम् �य�गत स�पि� नो�सान गन�, 
जबरज�ती च�दा असलु गन�, हातहितयार िलई समाजमा 
डर �ास िदने ज�ता आपरािधक समूह बनाई सगंिठत 
�पमा �य�तो ि�याकलाप ग�ररहेको सूचना �ा� भएको 
भ�ने िलिखत जवाफबाट देिख�छ । उपयु�� ि�याकलाप 
कुनै पिन �ि�कोणबाट संिवधानको मम�, उ�े�य र 
भावनाअनकूुल छैन । �चिलत कानूनको अधीनमा रही कुनै 
पिन घटना र ि�याकलापमा भएको संल�नताका आधारमा 
कसरुको मा�ाअनसुार कारबाही र सजाय ह�नपुन� िवषयमा 
कुनै िववाद ह�न स�दैन । कानूनी रा�यको अवधारणा र 
मा�यता पिन �यही हो । कुनै पिन कारण देखाई साव�जिनक 
वा िनजी स�पि� नो�सान गनु� , क�जा गनु� , नाग�रकमा डर 
�ासको वातावरण िसज�ना गनु� , शाि�त सरु�ामा खलल 
प�ुयाउनलुाई कानूनको �ि�मा अ��य अपराधको �पमा 
िलइ�छ । �य�तो काय�मा सलं�न ह�नेले कानूनबमोिजम द�ड 
सजाय भो�न ुपन� । िनवेदकलाई रा�य िव��को कसरुको 
अनसु�धानको िसलिसलामा िमित २०७५।१२।१६ 
मा ज�री प�ाउपजु� िदएको दिेख�छ । अनसु�धानको 

लािग �याद थप िददँाको अव�थामा बरामद भई आएको 
दशीका सामानह�का आधारमा �याद थप ग�रए तापिन 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएज�तो मलुकु� अपराध 
(संिहता) ऐन, २०७४ को प�र�छेद- १ दफा ५०(१) 
बमोिजमको कसरु दखेाई �याद थपको लािग आधार र 
कारण उ�लेख गरकेो पाइएन । प�ाउ गदा� देखाइएका 
कारण र आधार एवम् त�प�चात् का कामकारबाहीमा 
तादा�यता तथा एक�पता कायम ह�न ु आव�यक 
ह��छ । िलिखत जवाफमा उ�लेख भएका 
ि�याकलापह�मा यी िनवेदकको ��य� वा परो� 
संल�नताको �माण देखाई �याद थप माग भएको 
दिेखदैँन । कानूनबमोिजम बाहेक वैयि�क �वत��तामा 
अंकुश लगाउन ु कानूनी रा�यमा शोभनीय काय� 
मािनदैँन । रा�यले नाग�रकका वैयि�क �वत��तामा 
अंकुश लगाउदँा सारवान् कानून र काय�िविध कानूनले 
िनिद�� गरकेो माग�को प�रपालना गनु�  अिनवा�य ह��छ । 
��तुत स�दभ�मा अनसु�धानलाई िनर�तरता िदनपुन� कुनै 
पिन त�यय�ु �माण फेला परमेा आरोिपत �यि�लाई 
आव�यकताअनसुार िहरासतमा रा�न सिकने भए 
तापिन यी िनवेदकको �यि�गत संल�नता रहेको वा ह�न 
स�ने भनी थनुामा नै राखी अनसु�धान गनु�पन� उिचत 
एवम् पया�� आधार र कारण उ�लेख नगरी भएको �याद 
थपस�ब�धी काय�ह� कानूनतः अप�रप�व देिखएको 
एवम् कुनै िवशेष राजनीितक आ�था बोकेको काय�कता� 
भए तापिन िनज िनवेदकउपर अनसु�धान गन� देखाइएको 
कारण र आधार एवम् थुनामै रा�न ुपन� अप�रहाय�ता पिु� 
ह�ने �प� व�तिुन�ठ आधार िवप�ीह�ले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा िनज िनवेदकको थनुा कानूनी रहेको भ�ने 
दिेखन नआउने ।

अतः व�तिुन� आधार र कारणिवना िनवेदकलाई 
प�ाउ गन� र अनसु�धानको �ममा भनी थनुामा रा�ने 
काय� मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ९ िवपरीत तथा िनि�त राजनीितक आ�था 
भएको कारणले मा� �व�ृ भावनाबाट कानूनको उिचत 
काय�िविधको पालना नगरी पटकपटक �याद थप गरी 
िहरासतमा रािखरहेको काय� �याियक �ि�कोणबाट समेत 
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औिच�यपूण� नदेिखएकोले िनज िनवेदक निवन िव�को 
हकमा मागबमोिजम सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
िनयम ३७ (क) र (ख) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी भई िनवेदक गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ह�ने 
देिख�छ । यसरी यस आदेशबाट थनुा म�ु ह�ने भए पिन 
िनवेदकका हकमा चिलरहेको अनसु�धानमा सहयोग गनु� 
यी िनवेदकको समेत कत��य रहने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७१-MS-०००७, अदालतको अवहेलना, 
च��लाल �े� िव. ह�र�साद अया�ल, िज�ला िश�ा 
काया�लय, अघा�खाँचीसमेत 

िनवेदकले बढुवा भएको भनी पेस गरकेो िमित 
२०४२।५।१२ को प�को स�ब�धमा िवचार गदा�  सो 
प� िनयिमत �ि�याअन�ुप जारी भएको हो होइन सो 
स�ब�धमा दिुवधा भई छानिबन गन� खो�नलुाई  अ�यथा 
भ�न सिकएन । कुनै कम�चारीले आफूले �यि�गत 
फाइदाको लािग कुनै कागजप�, �माण आिद अनिधकृत 
�पमा बनाउन लगाउन वा �यसरी कुनै त�रकाबाट बनेका 
िलखत पेस गरी �यि�गत फाइदा िलन ु �वीकाय� काय� 
होइन । �यसो गरमेा कानूनबमोिजम कारबाही ह�नपुन� 
िवषयमा िववाद ह�न स�दैन । ���का समयमा िज�ला 
िश�ा काया�लयको भवनमा आगलागी भई काया�लयमा 
भएका कागजसमेत न�ट भएको र िनवेदकले समेत स�कल 
कागज पेस नगरकेो अव�थामा छानिबनमा केही समय बढी 
लागेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफको बेहोरा रहेको 
छ । तर रा�यको जानकारीमा कुनै कुरा आइसकेपिछ र 
यस अदालतबाट आदेश भएपिछ सो स�ब�धमा यथोिचत 
समयमा िन�कष�मा अिनवाय� �पमा प�ुयाउनै पद�छ । कुनै 
पिन काय� समयमै स�प�न गनु�पन� दािय�वबाट भने कोही 
पिन पि�छन िम�दैन । यो सशुासनको िवषय पिन हो । यसमा 
िनवेदकले पदबाट राजीनामा िदएको १८ वष�भ�दा बढीको 
समय ह�दँासमेत िनजले पेस गरकेो कागज िकत� हो वा 

होइन भ�ने स�ब�धमा टुङ्गो नला�दा िनजले िनविृ�भरण 
पाउने नपाउने भ�ने िवषय पिन टुङ्गो नलागेको अव�था 
छ । कुनै पिन िवषयमा यित लामो समयस�म पिन अिनिण�त 
अव�थामा रहनलुाई कुनै पिन कारणले उिचत मा�न 
सिकँदैन । अ�लाई दोष प�छाएर कोही कसैले पिन आ�नो 
िज�मेवारीबाट उ�मिु� पाउन नस�ने ।

िनवेदकले पेस गरकेो िमित २०४२।५।१२ 
को िज�ला िश�ा काया�लय, अघा�खाचँीको बढुवा 
िसफा�रसप�को वैधािनकताका बारमेा अनसु�धान गन� 
पन� अव�था टड्कार ैदिेखएको छ । तर �यो स�े कागज 
हो भने िकत� नामकरण गन�ले पिन कानूनी कारबाहीबाट 
छुट पाउदँैन । कानूनबमोिजम अनसु�धानको िज�मेवारी 
पाएका िनकाय भनेका िज�ला �हरी काया�लय, अघा�खाचँी 
र िज�ला सरकारी विकल काया�लय, अघा�खाचँी नै 
ह�न् । यस िवषयमा सािबकको िज�ला िश�ा काया�लय, 
अघा�खाचँीबाट छानिबन गरी कारबाही अगािड बढाउन 
िज�ला �हरी काया�लयलाई र कानूनी परामश�का लािग 
िज�ला �यायािधव�ाको काया�लयलाई प�ाचार भएको 
दिेख�छ । ती काया�लयह�ले पिन यस िवषयलाई समयमै 
टुङ्गोमा प�ुयाउने गरी काम गनु�पन�मा सोतफ�  िज�ला �हरी 
काया�लय र िज�ला सरकारी विकलको काया�लयसमेत 
उदािसन रहेको पाइयो । यसरी सािबकको िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट कारबाहीका लािग �हरी काया�लयमा 
प�ाचारसमेत भइसकेको, सािबकको िज�ला िश�ा 
काया�लय र हालको िज�ला �शासन काया�लय, िश�ा 
िवकास तथा सम�वय इकाइ ए�लैले यो िवषयलाई अि�तम 
िकनारामा लगाउन स�ने अव�था पिन नरहेको र िनवेदक 
�वयम् ले पिन आफूले दाबी गरबेमोिजमको बढुवा िसफा�रस 
प�को स�े िकत�का स�ब�धमा अि�तम टुङ्गोमा प�ुयाउन 
अनसु�धानमा सहयोग गनु�पन�मा सोसमेत गरकेो नदेिखएको 
अव�थामा हाल यस अदालतको आदशेको काया��वयन गन� 
स�ने िज�मेवारीमा नरहेका यी िवप�ीह�लाई अदालतको 
अवहेलनामा दोषी ठह�याउन िमलेन । िनवेदकको दाबी प�ुन 
नस�ने ।

तर यस अदालतबाट भएको आदशे काया��वयन 
नभई िनवेदकले लामो समयस�म िनकासा नपाएको 



70

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, साउन - १

अव�थातफ�  यस इजलासको ग�भीर �यानाकष�ण भएको 
छ । तसथ� लामो समयस�म पिन काया��वयन नह�दँा 
प�लाई भएको हैरानीको स�ब�धमा यस इजलास यि�कै 
चपु लागेर ब�न स�ने ह�दैँन । �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १७(४) ले आ�नो आदेश काया��वयन गराउन 
यस अदालतलाई उपय�ु आदेश जारी गन� स�ने �यव�था 
ग�रिदएको अव�थामा िनवेदकको अवहेलनातफ� को दाबी 
नपगेु पिन यस अदालतबाट िमित २०६२।९।१९ मा 
भएको आदेश काया��वयनको लािग यस अदालतले उपय�ु 
आदेश जारी गन� स�ने । 

तसथ�, यस अदालतको िमित २०६२।९।१९ 
को संवत् २०५९ सालको �रट नं. ३६८९ मा जारी 
भएको आदशे काया��वन स�ब�धमा हालस�म के कित 
काय�ह� भए ? िज�ला िश�ा काया�लयबाट िज�ला �हरी 
काया�लयमा छानिबनका लािग पठाइएको च.नं. २९८, प� 
स�ंया ०७१।०७२ िमित २०७१।७।४ को प�बमोिजम 
के कसरी अनसु�धान भई हाल कुन अव�थामा रहेको 
छ ? कुन कुन अविधमा को को अनसु�धान अिधकृत 
िनय�ु भई हालस�म के के काम कारबाही भए ? िमित 
२०६४।०९।०५ च.नं.९४४ को प�का स�ब�धमा िज�ला 
सरकारी विकल काया�लयले के कसरी काम ग�ररहेको 
छ ? को को िज�ला िश�ा अिधकारीले सो िवषय टुङ्�याउन 
के के काम के कसरी गनु�भयो ? यस अदालतबाट आदशे 
भएको १४ वष�स�म पिन कारबाही नटुङ्�याई िनवेदकलाई 
िकन िनकास िदन नसिकएको हो ? भ�ने स�ब�धमा यो 
आदेश �ा�त भएको िमितले ३० िदनिभ� हालस�म 
भएका काय�ह�को बारमेा एक आपसमा सम�वय गरी 
��ततु िवषयलाई तीन मिहनािभ� कानूनबमोिजम अि�तम 
िकनारा लगाउन ु भनी िज�ला �शासन काया�लय, िश�ा 
िवकास तथा सम�वय इकाइ अघा�खाचँी, िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, अघा�खाचँी र िज�ला �हरी काया�लय, 
अघा�खाचँीको नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ग�रिदएको छ । 
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल असार ६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

मा.�या.�ी �काशमान िसंह राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०५२५, उ��ेषण, 
रामसु�दर बोहरा िव. ि�भुवन िव�िव�ालय क�ित�पुर, 
काठमाड�समेत

ि�भवुन िव�विव�ालय परी�ा िनय��ण 
काया�लय�ारा २०५१ सालमा स�चािलत मानिवक� 
संकायतफ� को दईु वष� �नातक तह �थम वष�को Com. 
English िवषयको परी�ामा तपाइ ँअनपुि�थत ह�नभुएको 
भए तापिन तपाइकँो रोल नं. ३९५८६४ मा अका� 
परी�ाथ� रोल नं.३९५८८६ का रामह�र �यौपानेले हािजर 
गरेकोले परी�ाफल �कािशत ह�दँा उ� Com. English 
को �ा�ताङ्क ४६ तपाइकँो रोल नं. मा पन� गएको र पिछ 
रामह�र �यौपानेले Com. English को परी�ा िदएको तर 
ल�धाङ्कप�मा अनपुि�थत भई आएको भनी िनवेदन 
िदएको ह�दँा त�कालीन परी�ा के��बाट �ा�त हािजरी �ज ु
गदा�  तपाइ ँ अनपुि�थत देिखन ु भएकाले उ� �ा�ताङ्क 
परी�ाको िनयमअनसुार रामह�र �यौपानेका नाममा 
�थाना�तरण भएकाले �ा�सि��ट िदन नसिकने भनी 
उ�लेख भएको देिखने ।

परी�ा िनय��ण काया�लयबाट स�चालन भएको 
परी�ामा सि�मिलत भई परी�ा उ�ीण� भएको �ोिभजनल 
माक� िसटसमेत िलइसकेको अव�थामा आफूले �थम वष�को 
Com. English मा �ा�त गरकेो �ा�ताङ्क आफूलाई 
थाहा जानकारी नै निदई मेरो रोल नं. मा अनपुि�थत दखेाई 
अक�  परी�ाथ�को नाममा �थाना�तरण गरी �ा�सि��ट 
िदनबाट वि�चत गन� िम�दैन भ�ने िनवेदक रामस�ुदर 
बोहराको दाबीको स�ब�धमा िमिसल संल�न �ोिभजनल 
माक� िसटको �ितिलिप अ�ययन गरी हेदा�, िनवेदकले 
ि�भवुन िव�विव�ालय परी�ा िनय��ण काया�लयबाट 
२०५१ सालमा स�चािलत मानिवक� संकाय �नातक 
तहको �थम वष�को परी�ामा रोल नं. ३९५८६४ बाट 
सि�मिलत भई Com. English मा ४६ अङ्कसिहत सबै 
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िवषयमा उ�ीण� भएको देिखने ।
यसका साथै िनवेदक रामस�ुदर बोहरा परी�ामा 

उ�ीण� भए नभएको स�ब�धमा ि�भवुन िव�िव�ालय परी�ा 
िनय��ण काया�लयमा रहेको परी�ाथ�ह�को माक� िसटको 
स�कल लेजरको ढड्डा पेसीका िदन इजलाससम� देखाई 
िफता� लैजाने गरी िझकाइएको र उ� ढड्डा इजलासबाट 
अ�ययन गरी हेदा�  २०५१ सालको माक� िसटको लेजरमा 
रोल नं.३९५८६४ बाट िनज िनवेदककै नाम लेजरमा चढी 
Com. English मा ४६ अङ्क �ा�त गरकेो भ�ने स�कल 
माक� िसटको ढड्डाबाट देिखने ।

ि�भवुन िव�विव�ालय परी�ा �यव�थापन 
र स�चालन काय�िविध,२०७२ को िनयम ७.६.५ मा 
भएको “स�बि�धत परी�ाको �ा�ाङ्क िविवध कारण 
अ�य परी�ाथ�मा पन� गएमा �य�ता परी�ाथ�ह� दवैुको 
स�कल माक� िसट परी�ा िनय��ण काया�लयले प�ाचार 
तथा प�पि�कामा सूचना �काशन गरी िख�ने छ । सो 
माक� िसटह� �ा� भएप�चात् अस�बिधत परी�ाथ�को 
�ा�ाङ्क हटाई स�बि�धत परी�ाथ�लाई उ� �ा�ाङ्क 
उपल�ध गराइने छ” भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार �रट िनवेदक 
रामस�ुदर बोहराले �थम वष�को Com. English 
मा �ा�त गरकेो �ा�ताङ्क अका� परी�ाथ� रामह�र 
�यौपानेको भई िनजको नाममा �थाना�तरण गनु�पन� भए 
सोको स�कल माक� िसट दवैु परी�ाथ�बाट िख�नका 
लािग िनज िनवेदकलाई प�ाचार तथा प�पि�कामा 
सूचना �काशन गरी जानकारी िदनपुन�मा सो सूचना 
िदएको िमिसल सलं�न कुनै पिन कागज तथा आधारबाट 
देिखएन । �ा�ताङ्क �ताना�तरण गदा� िनवेदकलाई सूचना 
िदएर ैग�रएको हो भनी िवप�ी परी�ा िनय��ण काया�लयबाट 
पेस भएको िलिखत जवाफमा िजिकर िलन सकेकोसमेत 
पाइएन । ��ततु िववादमा �रट िनवेदकले �नातक तह 
�थम वष�को Com. English मा �ा�त गरेको �ा�ताङ्क 
अक�  परी�ाथ�को भई स�बि�धत परी�ाथ�को नाममा 
�थाना�तरण गनु�पन� भए सो कानूनी �यव�थाको �ि�या 
पूरा गररे मा� �ा�ताङ्क �थाना�तरण गनु�पन�मा सो �ि�या 

पूरा गरकेो देिखदँनै । परी�ा िनय��ण काया�लयबाट भएका 
आ�त�रक िनण�यह� साव�जिनक �पमा �काशनसमेत 
नह�ने भएबाट िनवेदकको माक� िसटमा उ�लेख भएको 
�ा�ताङ्क अक�  परी�ाथ�को नाममा �थाना�तरण भएको 
छ भ�ने त�य िनवेदकलाई �वयम् जानकारी ह�न स�ने 
पिन भएन । �रट िनवेदकदले २०५१ सालमा स�चालन 
भएको परी�ामा िनवेदक उपि�थत नै नभएको भनी िनजले 
�ा�त गरकेो �ा�ताङ्कलाई अक�  परी�ाथ�को नाममा 
�थाना�तरण गरकेो जानकारी िवप�ीह�ले अित नै िढलो 
गरेर अथा�त् िनवेदक परी�ा उ�ीण� भएको �ा�सि��ट 
िलनका लािग परी�ा िनय��ण काया�लयमा जादँा िमित 
२०७३।७।२३ मा मा� िनवेदकलाई जानकारी िदएको 
त�य िवप�ीको िलिखत जवाफबाट दिेखन आउछँ । 
िवप�ीबाट िनज िनवेदक �थम वष�को Com. English 
को परी�ामा अनपुि�थत रहेको भ�ने िजिकर िलए 
तापिन सो परी�ामा िनवेदक अनपुि�थत रहेको भ�ने 
हािजरी कापीलगायतको कुनै पिन �माण पेस गरकेो 
दिेखदैँन । केवल मौिखक भनाइ र िलिखत जवाफमा 
िनवेदक परी�ामा अनपुि�थत रहेको िजिकरस�म िलएको 
दिेख�छ । आिधका�रक िनकायबाट एक पटक �मािणत गरी 
िदइएको शैि�क यो�यताको प�रणामलाई दशक� पिछ लामो 
समयको अ�तरालमा फेरबदल गरी फेरबदलको समयमै 
जानकारी निददँा िनवेदक अक� परी�ामा संल�न ह�न पाउने 
अवसरबाट समेत वि�चत ह�नपुन� अव�था अ�यायपूण� ह�ने ।

�शासक�य र �याियक िनकायबाट कुनै 
�यि�को हकािधकारमा असर र �भाव पन� गरी 
िनण�य ग�र�छ भने �य�तो अिधकारीले �व�छ 
िकिसमले कारबाही गरी िनण�यमा पगेुको दिेखन ु
पद�छ । िनण�यमा यस िकिसमको िन�प�ता र �व�छता 
कायम गन�को लािग स�बि�धत �यि�लाई आ�नो 
दाबी वा भनाइ रा�ने र �माण पेस गन� समिुचत 
मौका �दान ग�रन ु पद�छ भ�ने �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तअ�तग�तको सनुवुाइको िस�ा�तसगँ स�बि�धत 
छ । यसले िनण�य �ि�यालाई �व�छ (Fair), �याियक 
(Just) र िन�प� (Impartial) बनाउन म�त गन� 
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ह��छ । यसैलाई कानूनको उिचत �ि�या (Due Process 
of law) पिन भिन�छ । कानूनको उिचत �ि�या (Due 
process of law or Procedure established by 
law) र �ाकृितक �याय िस�ा�तको प�रपालना नगरी 
ग�रएका िनण�य उिचत नभई मनोगत�पमा भएको मािनने । 

तसथ�, ि�भवुन िव�विव�ालय परी�ा 
�यव�थापन र स�चालन काय�िविध, २०७२ को 
िनयम ७.६.५ ले तोकेको िविध र �ि�याबमोिजम �रट 
िनवेदकलाई सूचना जानकारी नै निदई वा सनुवुाइको 
समिुचत मौका �दान नगरी िनज िनवेदकले �ा�त गरकेो 
�ा�ताङ्कलाई अक�  परी�ाथ�को नाममा �थाना�तरण गन� 
गरी परी�ा िनय��क काया�लयबाट भएको काम कारबाही 
�ाकृितक �याय िस�ा�तको समेत �ितकूल रहेको देिखने । 

अब मािथका �करणह�मा ग�रएको 
िव�लेषणसमेतका आधारमा �रट िनवेदक रामस�ुदर 
बोहराले �नातक तह �थम वष�को Com. English  मा 
�ा�त गरकेो �ा�ताङ्क अका� परी�ाथ� रामह�र �यौपानेको 
नाममा �थाना�तरण गदा�  ि�भवुन िव�विव�ालय परी�ा 
�यव�थापन र स�चालन काय�िविध, २०७२ को िनयम 
७.६.५ ले तोकेको िविध र �ि�या अवल�बन नगरी 
�थाना�तरण गरकेो काय� सो िनयमका साथै �ाकृितक �याय 
िस�ा�तको समेत �ितकूल देिखदँा ि�भवुन िव�विव�ालय 
परी�ा िनय��ण काया�लयबाट िनवेदकले �ा�त गरकेो 
�ा�ताङ्क अक�  परी�ाथ�को नाममा �थाना�तरण गरी 
�रट िनवेदकलाई जानकारी िदएको िमित २०७३।७।२३ 
को ि�भवुन िव�विव�ालय परी�ा िनय��ण काया�लयको 
जानकारीप� उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । साथै िनवेदकको �ोिभजनल माक� िसटमा उ�लेख 
भएको �ा�ताङ्क अक�  परी�ाथ�का नाममा �थाना�तरण 
गदा� परी�ा िनय��ण काया�लयबाट िनजलाई जानकारी 
नै निदएको यथाथ�ता र िनवेदकले ठुलो अपे�ा राखी 
परी�ामा गरकेो लगानी एवम् समयसमेतलाई िवचार गदा� 
िनवेदकलाई हाल आएर �ा�सि��ट िदनबाट वि�चत गनु� 
�यायसङ्गत नह�ने ह�दँा पूरा गनु�पन� �ि�याह� पूरा गरी 
�ा�सि��ट िदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेको 

आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल 
इित संवत् २०७५ साल चैत २८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-०७५५, ठगी, नेपाल सरकार िव. 
संदीपराज का�ले

जाहेरवालाको पसलबाट गाडीको मोल कायम 
गरी रिसद बनाई �वइ�छाले जाहेरवालाले �ितवादीबाट 
चेक बझुी गाडी िलनेिदने काय� भएको र खातामा रकम 
नभएको अव�थाबाट जाहेरवालाले सो गाडी िफता� िलने 
िदने काय� भएको र खातामा रकम नभएको अव�थाबाट 
जाहेरवालाले सो गाडी िफता�समेत िलइसकेको काय�लाई 
ठगीको वारदात भनी प�रभािषत गन� िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीले ख�रद गरी लगेको बा.१० च 
४०४२ नं. को गाडी जाहेरवाला गोपाल�साद आचाय�ले 
िमित २०७०।३।२७ मा आफँै िफता� बिुझसकेको ह�दँा 
जाहेरवालाले रकम िलनपुन� तथा �ितवादीबाट भ�ुानी 
िलनपुन� र जाहेरवालालाई गाडी िफता� िदलाई िदनपुन� 
अव�थासमेत रहेको नदेिखदँा त�कालीन सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम गनु�पन� 
अव�थासमेत दिेखन नआउने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीलाई ठगीमा सजाय गन� गरी  स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२१ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने र जाहेरवालाले गाडी िफता� लिगसकेकोले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम चेक 
अनादरमा प�रणत गन�तफ� समेत िवचार गनु�  नपन� ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०७१।३।२२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: अजु�न पोखरले
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् । 
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इजलास नं. १४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७२-CR-१७३८, िबना इजाजत वन पैदावार कटान 
गरकेो, नेपाल सरकार िव. गंगाराम जोशीसमेत

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) मा वन �े�बाट 
वन पैदावार हटाउन, ओसारपसार गन� वा िब�� िवतरण गन� 
नह�ने भनी उ�लेख ग�रएको र य�तो कसरु गरकेोमा सोही 
ऐनको दफा ५०(घ)(४) मा पाचँ हजार �पैयाभँ�दा बढीको 
िबगो भए िबगोको दो�बर ज�रवाना वा एक वष�स�म कैद वा 
दवैु सजाय ह�ने �यव�था रहेको भए पिन यी सबै �ितवादीह� 
नहर िनमा�ण उपभो�ा सिमितका पदािधकारी रहेको र नहर 
िनमा�णकै �ममा डोजरको �योग ह�दँा ढले पडेका �खह� 
सरुि�त रा�ने मनसायले कटान मछुान गरकेोस�म 
देिखएकोले �यि�गत फाइदा िलनको लािग अवैध ढङ्गले 
कटान गरकेो र �यि�गत �पमा �योग गरकेो भ�ने अव�था 
देिखदैँन । भिवत�यमा परी ढलेका �खह�को सं�या यिकन 
थाहा नभए तापिन अनमुािनत िबगो �.२,७५,९९६।- 
�ितवादी गंगाराम जोशीसमेतबाट ज�रवाना�व�प 
सामदुाियक वनको खातामा ज�मा ग�रसकेको भनी 
उ� सामदुाियक वनका अ�य� बामदेव जोशीले 
अदालतको बयानमा समेत उ�लेख गरकेो देिखएबाट 
पिन �ितवादीह�को उ� काय� वन ऐन, २०४९ को दफा 
४९(घ) िवपरीत ह�ने नदिेखने ।

वादी दाबीअनसुार �ितवादीह�ले बदिनयत 
िचताई कसरु गरकेा भ�ने कुनै मनािसब र व�तिुन�ठ 
ठोस आधार �माण िमिसलमा देिखन नआए पिन 
डोजरको �योगका कारण बढी �खह� ढलेको र ती 
ढलेका �खह�को सरु�ाको लािग कटान मछुान गनु�पन� 
जानकारी स�बि�धत वन काया�लयमा िदनपुन� र �यहाबँाट 
�वीकृित िलनपुन� दािय�व �ितवादीह�को दिेखए पिन 
�ितवादीह�ले िमित २०७०।९।२ र िमित २०७०।९।१६ 
गते आयोजनाको बैठक बोलाई डोजर लगाउने र डोजरबाट 
ढलेको �खह� कटान मछुान गन� भनी िनण�य गदा� 

स�बि�धत वन काया�लयलाई जानकारी नगराई आ�नो 
दािय�व पूरा गरकेो नदिेखदँा िनजह�ले वन ऐन, २०४९ 
को दफा ४९(ण) को कसरुस�म गरकेो दिेखयो । यस 
आधारमा िनज �ितवादीह�लाई सो कसरु गरबेापत सोही 
ऐनको दफा ५०(१)(ञ) अनसुार जनही एक / एक हजार 
�पैया ँज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
िदपायलको फैसला िमलेकै दिेखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणह�बाट �ितवादी 
गंगाराम जोशीसमेतका �ितवादीह�लाई वन ऐन, २०४९ 
को दफा ४९(ण) को कसरुमा सोही ऐनको दफा ५०(१)
(ञ) अनसुार जनही एक / एक हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने 
गरी भएको स�ु डोटी िज�ला अदालतको फैसलालाई 
नै सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०७२।६।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३० गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-१२५१, िवना इजाजत अवैध काठ 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. रामकुवेर अिहर

िमिसल संल�न जन क�याण सामदुाियक वन 
उपभो�ा समूह बेला-८ को िमित २०६१।४।१४ को 
प� हेदा�  “...तपाइ ँ राम कुवेर यादवलाई काय� सिमितको 
िनण�यअनसुार ६० �य.ुिफ. काठ िदने िनण�यअनसुार 
�ित �य.ुिफट ४५ को दरले ह�न आउने ज�मा रकम 
�.२,७००।– �पैया ँ बझुाई आजको िमितले एक 
ह�तािभ� आ�नो काठ उठाइिदन ु ह�न...” भनी उ� 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूहबाट ख�रद गरकेा काठ 
एकह�तािभ� नै उठाइ स�नपुन� कुरा उ�लेख भएको भए 
पिन यी �ितवादीको साथबाट उ� बरामदी काठ क�रब 
१० वष�पिछ मा� िमित २०७१।११।२१ मा घर िनमा�ण 
गन� लैजान लागेको भ�ने �ितवादीको भनाइ आफँैमा 
सङ्गितपूण� देिखदैँन । सामदुाियक वनबाट अ�य� काठ 
लैजादँा उ� काठमा टाचँा लगाउन ु पन� �यव�था भए 
पिन बरामद भएका उ� काठह�मा कुनै टाचँा लागेको 
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देिखदैँन । यसरी टाचँा नलागेका र ओसारपसारको 
लािग स�बि�धत वन काया�लयको छोडपजु� इजाजत 
पिन नभएको अव�थामा ५१.६९ �य.ुिफ सालका काठ 
बरामद भएको ि�थितले पिन उ� बरामद भएका काठ 
२०६१ सालमा जन क�याण सामदुाियक वन उपभो�ा 
समूहबाट नै ख�रद गरकेा काठह� ह�न् भनी मा�न िम�ने 
नदेिखने ।  

�ितवादी राम कुवेर अिहर यादवले 
पजुा�अनसुारको काठ िलएको भनी िमित २०६१।४।२५ को 
रिसद र २०६१।४।१४ को प� समेत पेस गरकेो भए पिन 
उ� काठह� बरामदको िमितभ�दा १/२ मिहना अगािड 
मा� कटान, िचरान ग�रएको भ�ने िज�ला वन काया�लय, 
दाङको िमित २०७२।९।२७ को प�बाट देिखएको तथा 
बरामद भएको काठमा सामदुाियक वनको कुनै पिन 
टाचँासमेत नलगाएको र स�बि�धत वन काया�लयको 
छोडपजु�समेत नभएको अव�थामा यी �ितवादीकै नाउमँा 
रहेको रा.१ त १३७२ नं.को �या�टरमा सकेुको खरले 
ढाक� छोपी लकुाई िछपाई राखेको अव�थामा �हरी ग�ती 
टोलीले फेला पारकेो भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकासमेतको 
ि�थितबाट पिन यी �ितवादी राम कुवेर अिहर यादवले वन 
ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) िवपरीतको कसरु गरकेो नै 
देिखयो । यस आधारमा िनज �ितवादीलाई ऐ.ऐनको 
दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम ६ (छ) मिहना कैद सजाय 
ह�ने साथै िनज �ितवादीको �्या�टरबाट बरामद भएको 
सालको िचरान काठ ५१.६९ �य.ुिफ.को �चिलत दर 
�ित �य.ुिफट �.८००।– ले ह�न आउने िबगो रकम 
�.४१,३५२।– र सो िबगोको दो�बरले ह�न आउने रकम 
�.८२,७०४।– रकमसमेत ज�रवाना ह�ने साथै सो बरामदी 
काठ ओसारपसार गन� �योग भएको यी �ितवादीकै नाउमँा 
रहेको रा.१ त १३७२ नं.को हाइ�ोिलक �लीसिहतको 
�या�टरसमेत वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोिजम 
जफत ह�ने नै दिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट उ�च 
अदालत तलुसीपरुको िमित २०७३।१२।०१ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई यी �ितवादी राम कुवेर अिहर 
यादवलाई वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) िवपरीतको 

कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम ६ (छ) 
मिहना कैद र �.८२,७०४।– ज�रवाना ह�ने साथै ऐ. ऐनको 
दफा ६६ बमोिजम यी �ितवादीकै नाउमँा रहेको रा.१ त 
१३७२ नं. को हाइ�ोिलक �लीसिहतको �या�टरसमेत 
जफत ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल जेठ ३० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-CR-१०१९, ११४२, १२४७, १२५२, 
जबरज�ती करणी र कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
पचा भ�ने भ�मोहन ताजपु�रया, पुरणलाल भ�ने पूण�लाल 
राजवंशी िव. नेपाल सरकार, िवनोदकुमार ताजपु�रया िव. 
नेपाल सरकार, भ�मोहन ताजपु�रया िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� पूण�लाल राजवंशी, भ�मोहन 
ताजप�ुरया र िवनोदकुमार ताजप�ुरयासमेत तीनैजनाले 
मतृकलाई जबरज�ती करणी गन� स�लाह गरी रातको 
समयमा मतृकको घरमा गई �ितवादी पूण�लाल राजवंशीले 
टाटीको डोरी काटेर बोक� तीनैजना �ितवादीह� मतृकको 
घरिभ� पसी �ितवादी पूण�लाल राजवंशी र भ�मोहन 
ताजप�ुरयाले िनदाइरहेक� मतृकलाई हात र टाउकोमा 
समाई घाटँी िथची िशिथल बनाउदैँ पालैपालो जबरज�ती 
करणी गरकेो, �ितवादी िवनोद ताजप�ुरयाले छट्पटाइरहेक� 
मतृकको ख�ुा समाती जबरज�ती करणी गन� सहयोग 
गरेको र करणी ग�रसकेपिछ �ितवादी पूण�लाल राजवंशीले 
घाटँीमा डोरीसमेत कसी मतृकलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने 
त�य �ितवादीह�को मौकाको सािबती बयानलाइ� जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका, मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला तथा बिुझएका मािनसह�ले 
अदालतमा आइ� गरकेो बकप�समेतबाट पिु� भएको देिखदँा 
�ितवादी पूण�लाल राजवंशी र म भ�मोहन ताजप�ुरयालाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को ३(५) नं. 
बमोिजम जनही छ वष� कैद र �ितवादी िवनोदकुमार 
ताजप�ुरयालाई ऐ. ४ नं. बमोिजम दईु वष� कैद सजाय ह��छ । 
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मतृकलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गन� �ितवादी 
पूण�लाल राजवशंी र भ�मोहन ताजप�ुरयालाई ऐ. महलको 
३क नं. बमोिजम जनही पाचँ वष� थप कैदसमेत ह��छ र 
मतृकका नाबािलग छोराछोरीलाई �ितवादीह�बाट जनही 
�.साठी हजार �ितपूित� भराइिदने ठहछ�  । साथै मतृकलाइ� 
करणी ग�रसकेपिछ �यान मारतेफ�  �ितवादी पूण�लाल 
राजवंशीले डोरीसमेत बोकेर गई सोही डोरीले घाटँीसमेत 
कसी मतृकको �यान मारकेो देिखएको ह�दँा �ितवादी 
पूण�लाल राजवशंीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम ऐ. 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय 
ह��छ । अका� �ितवादी भ�मोहन ताजप�ुरयाले पीिडतको 
टाउको र हातमा समाउने, घाटँी िथची िशिथल बनाउने 
काय� गरकेो ह�दँा िनजलाई समेत सोही १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद सजाय ह��छ । �ितवादी िवनोदकुमार 
ताजप�ुरयाले मतृकको टाउको र हातमा समाई घाटँी िथची 
जबरज�ती करणी ग�ररहदँा छट्पटाएक� मतृकको ख�ुा 
समाई �यान मान� संयोग पा�रिदएको र मतृक िशिथल भई 
ख�ुा चलाउन छाडेपिछ िनजले मतृकको ख�ुा छािडिदएको 
देिखएको ह�दँा िनज �ितवादी िवनोदकुमार ताजप�ुरयालाई 
ऐ. �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(४) नं. को कसरुमा 
ऐ. १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित िमित 
२०७५।२।१ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

अब �ितवादी पूण�लाल राजवंशीलाइ� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार भएको 
सव��वसिहत ज�मकैको सजाय काया��वयनतफ�  हेदा� 
िमित २०७५ साल भा� १ गते देिख लाग ुभएका मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (२) मा 
कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने 
यो ऐन, �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय िनधा�रण 
गदा�  सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �यसैगरी फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रत तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरुका 
स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण 
गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहेछ भने 

घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन�छ भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �य�तै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) 
मा कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय 
सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�ने छ । तर �य�तो 
सजाय मलुकु� अपराध संिहतामा सोही कसरुमा लेिखएको 
सजायभ�दा बढी ह�ने रहेछ भने मलुकु� अपराधसंिहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय काया��वयन ह�ने छ भ�ने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । सोअनसुार िनज �ितवादी 
पूण�लाल राजवंशीलाइ� भएको सव��सिहत ज�मकैदको 
सजायको लगत सशंोधन गरी ज�मकैदको मा� लगत राखी 
फैसलाको काया��वयन गनु�  गराउन ुभनी स�ु झापा िज�ला 
अदालतमा लेखी पठाउने । 
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७६-WH-०१०९, 
ब�दी��य�ीकरण, िवदुर थापाको हकमा िवशाल थापा िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, जावलाखेल, लिलतपुरसमेत

अनसु�धानको �ममा िनज �ितवादी िव�� 
प�ाउ पजु� जारी गन� उ�च अदालत पाटन, लिलतपरुबाट 
िमित २०७६।६।९ गते अनमुित �दान भई खोजतलास 
एवम् प�ाउको लािग महानगरीय �हरी प�रसर, 
सातदोबाटो लिलतपरुले िमित २०७६।०६।१२ गते �हरी 
व�ृ सातदोबाटो लिलतपरुलाई प�ाचार गरी यी िनवेदक 
िवदरु थापालाई महानगरीय �हरी व�ृ सातदोबाटोमाफ� त 
प�ाउ पजु� िदई २०७६।६।१३ गते प�ाउ गरी व�ृको 
च.नं.१८३१ िमित २०७६।०६।१३ गतेको प�साथ 
महानगरीय �हरी प�रसर, सातदोबाटोमा दािखला गरकेो र 
िमित २०७६।६।१५ मा बयानसमेत िलइसकेको दिेखने ।

िनवेदक िवदरु थापालाई कानूनबमोिजम 
थनुवुा पजु�समेत िदई िहरासतमा रहदँा ब�दा पाउने 
सेवा सिुवधासमेत �दान गरी महानगरीय �हरी प�रसर, 
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सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, साउन - १

सातदोबाटोको िहरासतमा थनुामा रही िहरासतमा राखी 
अनसु�धान गन� �याद थप उ�च अदालत पाटनमा ��ततु 
गनु�पन�मा िमित २०७६।०६।११ गतेदेिख बडा दश�को 
िबदा भई अदालत, ब�द रहेकोमा िनजको िवशेष सरकारी 
विकल काया�लयका अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गराउनेसमेतको अनसु�धान काय� स�प�न भई 
अनसु�धानको अ�य काय� बाकँ� रहेको भ�ने िवप�ीह�को 
भनाइ रहेको, स�बि�धत अदालत ब�द नै रहेकोले 
अदालत, खलेुको िदन थप �ि�या स�प�न गनु�पन� अव�था 
िव�मान रहेकै अव�थामा थनुामा रहेका िनवेदकका बाब ु
िवदरु थापालाई ब�िकङ कसरु म�ुाको अनसु�धानको लािग 
कानूनबमोिजम प�ाउ पजु�को अनमुित िलई सोहीबमोिजम 
प�ाउ र थनुवुा पजु�समेत िदई थुनामा रा�ने गरी भएको 
काय�लाई त�कालै गैरकानूनी र गैर�याियक हो भ�न 
सिकने अव�था िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखन    
नआउने । 

िमित २०७६।५।२० गते महानगरीय �हरी 
प�रसर लिलतपरुमा ब�िकङ कसरुमा जाहेरी दरखा�त परी 
�ारि�भक अनसु�धान गरी स�बि�धत ब�कबाट स�ब� 
त�यको बारमेा �माण सङ्कलन गरी िमित २०७३।६।९ 

गते प�ाउ पजु�को अनमुित जारी भई कानूनबमोिजमको 
�ि�या अवल�बन गरी रीतपूव�क अनसु�धानको 
लािग िनवेदकलाई थुनामा रा�ने काय�लाई त�कालको 
लािग गैरकानूनी वा �व�ृ भावनाय�ु भ�न िम�ने 
दिेखएन । �चिलत कानूनी �यव�थाको ��य� उ�लङ्घन 
र ग�भीर �िुट ब�दी��य�ीकरणको आदेशको लािग 
आधारभूत कुराह� भएकोमा ती कुराह�को अभावमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न नस�ने ह�दँा यी 
िनवेदकलाई वैयि�क �वत��ता हनन ह�नेगरी गैरकानूनी 
र गैर�याियक ढङ्गले थनुामा रा�ने काय� भएकोले उ� 
काय� बदर गरी थुनाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन र बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणह�समेतबाट 
��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकबाट माग ग�रएको 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�ररहन ुपन� अव�थाको 
िव�मानता नदिेखदँा मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल र माधव भ�डारी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७६ साल असोज २२ गते रोज ४ शभुम् ।


