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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, २०७८, वैशाख – 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 वबेसाइटको 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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मू�य मू�य ��..४४००।।––  

  

म�ुम�ुकःकः  सव��चसव��च अ 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.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-CI-०८६३, िनण�य 
दता� बदर, पु�षो�म िसि�कार िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

मूलतः ��ततु म�ुामा पनुरावेदक / वादीले, 
मतृक िहराकाजी र नानीशोभाको नामको घर ज�गा 
मालपोत काया�लयले अपतुालीको १७ नं. बमोिजम 
नेपाल सरकारको नाममा दता� ह�ने भनी गरकेो िनण�य 
बदर गन� र सो ज�गा आ�नो नाममा दा.खा. नामसारी 
गन� माग गरकेो दिेख�छ । िमिसल संल�न कागजात हेदा� 
िहराकाजीको म�ृय ु २०४२।५।८ मा र नानीशोभाको 
म�ृय ु२०४८।९।२५ मा भएको देिख�छ । पनुरावेदक 
/ वादीले आफू मतृकको ५ प�ुतािभ�को एकै पखुा�का 
स�तान भएको र आफूले नै अपतुाली पाउनपुन� भ�ने 
िजिकर िलए पिन मतृक िहराकाजी र नानीशोभा तथा 
िनज पनुरावेदक / वादी ५ प�ुतािभ�को एउटै प�ुताका 
स�तान ह�न् भ�ने नाता स�ब�ध रहेको दिेखने कुनै 
पिन �माण कागज िनज पनुरावेदक / वादीको तफ� बाट 
��ततु ह�न सकेको देिखएन । पनुरावेदक / वादीले 
िफराद िददँा सो िफरादप�मा आफू र नानीशोभा ५ 
प�ुतािभ�को एउटै पखुा�को स�तान हो भनी प�ुतेवारी 
उ�लेख गरी दाबी ��ततु गरकेो भए पिन ��ततु 
म�ुाको िमिसलमा रहेका तथा संल�न ह�न आएका अ�य 
िमिसलसाथ रहेका िमित २०३८।५।१६, २०४५।२।५ 
तथा २०५०।४।१५ समेतका नाता �मािणतसिहतका 
कागजात तथा नानीशोभाको अ�ाकृितक म�ृयकुो 
स�ब�धमा अनसु�धानको िसलिसलामा तयार भएको 
सज�िमन मचु�ुकासमेतका कागजात हेदा� यी पनुरावेदक 
/ वादी र मतृक नानीशोभा तथा िहराकाजी एउटै पखुा�का 
५ प�ुतािभ�को नाता स�ब�ध रहेका �यि�ह� ह�न् भनी 

पनुरावेदक / वादीले िलएको दाबी पिु� ह�न स�ने आधार 
देिखन आएन । यस�कार िमिसल संल�न कागजातको 
त�यगत एवं व�तगुत िव�ेषणबाट पनुरावेदक / वादी र 
मतृक नानीशोभा तथा िहराकाजीिबच ५ प�ुतािभ�को 
नाता स�ब�ध नदिेखएको अव�थामा नानीशोभा र 
िहराकाजीको अपतुाली खाने हकदार यी पनुरावेदक / 
वादी नै ह�न् भनी भ�न िम�ने देिखन नआउने । 

नाता �मािणत भनी पनुरावेदक / वादीले 
२०७२।११।२० को काठमाड� महानगरपािलकाको 
छाप लागेको नाता �मािणतको �ितिलिप पेस गरकेो 
देिखए पिन �वयं काठमाड� महानगरपािलकाको 
तफ� बाट इजलाससम� उपि�थत ह�नभुएका  िव�ान् 
कानून �यवसायीले उ� नाता �मािणत�ित सशंय �य� 
गरकेो पाइयो भने िहराकाजीको िमित २०४२।५।८ 
मा तथा नानीशोभाको िमित २०४८।९।२५ मा म�ृय ु
भएकोमा िनज मतृकह�को अपतुालीको हकदार 
भनी िमित २०७२।११।२० मा नाता �मािणत 
बनाएको दिेख�छ । तर िनज मतृकह� जीिवत छँदै 
बनाएको िमित २०३८।५।१६ र २०४५।२।५ को 
नाता �मािणतमा यी पनुरावेदक र मतृकिबच कुनै 
नाता स�ब�ध रहेको देिखदैँन । यस �कार मतृकह� 
जीिवत छँदै बनाइएको नाता �मािणतमा यी पनुरावेदक 
/ वादीसगँ मतृकह�को कुनै नाता स�ब�ध नदेिखएको 
अव�थालाई बेवा�ता गन� र मतृकको म�ृय ुभएको धेर ै
वष�पिछ तथा अदालतमा आफँैले दायर गरकेो ��ततु 
िनण�य दता� बदर म�ुामा िज�ला अदालतले दाबी नप�ुने 
ठहर गरी फैसला ग�रसकेपिछ िमित २०७२।११।२० 
मा िसज�ना ग�रएको नाता �मािणतलाई मा�यता िदन 
औिच�यपूण� र मनािसब ह�ने नदेिखने । 

िमिसल संल�न रहेका �माणह�को 
मू�याङ्कन गदा� र मा�यता िददँा अदालतले उ� 
�माणको िसज�नाको पाटोलाई समेत ग�भीर �पमा 
मनन गनु�पद�छ । वा�तिवक �माण गौण ह�ने र बनावटी 
�माणले मह�व पाउने अव�था िसज�ना ह�न गएमा 
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�यसबाट �याय �दान गन� अदालतको पिव� उ�े�य नै 
खलबिलन स�ने ह�दँा पेस भएका �माणको मू�याङ्कन 
गदा� अदालतले सदैव र स�भावना भएस�म व�तवुादी 
�ि�कोण अपनाउनकुा साथै सचेत र सवंेदनशीलसमेत 
ह�नपुद�छ । तसथ�ः मलुकु� ऐन अपतुालीको महलको १ 
नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार ७ प�ुतािभ�का �यि� 
अपतुाली �योजनको लािग हकवाला ह�न स�ने भए पिन 
��ततु म�ुाका पनुरावेदक / वादी र मतृक िहराकाजी 
तथा नानीशोभा एउटै पखुा�अ�तग�तका ७ प�ुतािभ�का 
नाता स�ब�ध भएका �यि� ह�न भ�ने अव�था २०३८ 
तथा २०४५ सालका नाता �मािणतबाट नदिेखदँा 
यी पनुरावेदक / वादीलाई मतृकह�को अपतुालीको 
हकवाला मा�न िमलेन । यसका अित�र� नानीशोभाको 
म�ृयकुो स�ब�धमा भएको अनसु�धानको िसलिसलामा 
तयार भएको मचु�ुकामा समेत यी पनुरावेदक / वादीले 
आफू मतृक नानीशोभाको अपतुालीको हकदार 
नरहेको भनी लेखाएको दिेखएबाट समेत यस म�ुामा 
िनज पनुरावेदकको दाबी िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

मतृक िहराकाजीको हकवाला नानीशोभा 
भएकोमा िनज नानीशोभाको िमित २०४८।९।२५ मा 
म�ृय ुभएको देिखएको र िनजको अपतुालीको हकवाला 
नदेिखएको अव�थामा मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको १७ नं. को �यव�थाअनसुार िनजह�को 
अपतुाली नेपाल सरकारको ह�ने देिख�छ, तसथ� सोही 
१७ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार मतृकको नाममा 
दता� रहेका ज�गाह� नेपाल सरकारको ह�ने भनी गरकेो 
िनण�यउपर पनुरावेदक / वादीले चनुौती िदएको देिखए 
पिन �वयं पनुरावेदक / वादी नै ऐ. महलको १ नं. को 
कानूनी �यव�थाअनसुारको हकवाला नदिेखएको 
ह�दँा मतृकका नाममा दता� रहेका ज�गाह� नेपाल 
सरकारको नाममा कायम गन� गरी गरकेो िनण�य बदर 
गन� र पनुरावेदक / वादीको नाममा दा.खा. नामसारी 
गन� िम�ने अव�था देिखन नआउने । 

उि�लिखत कारणका अित�र� मलुकु� 
ऐन, अपतुालीको महलको २० नं. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार अपतुाली परकेो ३ वष�िभ� नािलस 
गनु�पन� भए पिन नानीशोभाको अ�वाभािवक म�ृयकुो 
स�ब�धमा चलेको कत��य �यान म�ुामा िमित 
२०६५/११/२२ मा भएको अि�तम फैसलाप�ात् 
मतृक िहराकाजी तथा नानीशोभाका नाममा दता� 
रहेका ज�गाह� नेपाल सरकारकै नाममा दता� ह�ने 
भनी २०६८।९।२५ समेतमा मालपोत काया�लयबाट 
िनण�य भएकाले उ� िनण�य भएको िमितबाट ३ वष�को 
हद�यादिभ�ै िफराद परकेो छ भ�ने पनुरावेदक / 
वादीको िजिकर भए पिन मािथ िविभ�न �करणह�मा 
ग�रएको �य�या एव ं िववेचनाबाट �थम �ि�मा नै यी 
पनुरावेदक / वादी मतृक िहराकाजी तथा नानीशोभाको 
अपतुाली �ा� गन� स�ने हकवाला �यि� नदेिखई 
उनाउ �यि� देिखएको र िनजले मतृक िहराकाजी 
तथा नानीशोभाको नामको कुनै स�पि� तथा ज�गा 
अपतुालीको �पमा पाउन स�ने कानूनी अव�था 
नभएबाट ��ततु म�ुामा हद�यादको ��मा िववेचना गन� 
र िन�कष� िनकािलरहनपुन� अव�थासमेत रहेन । तसथ�, 
पनुरावेदक / वादी, मतृक िहराकाजी तथा नानीशोभाको 
अपतुाली खाने कानूनसङ्गतको हकवाला नदेिखएको 
अव�थामा मतृकको नामका ज�गाह� नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गन� गरी मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको १७ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार भएको 
िनण�य ने.का.प. २०६५ िन.नं. ७९६६ मा �ितपािदत 
िस�ा�तको �ितकूलसमेत देिखदैँन । उ� िन.नं. 
७९६६ को म�ुामा “अपतुालीमा हकै नप�ुने �यि�ले 
िनण�य गराई अपतुालीको स�पि� नामसारी गराउदँमैा 
अपतुाली परकेो िमितबाटै अपतुाली हक कायमतफ�  
नािलस िदनपुछ�  भनी अथ� गरी हकै नप�ुनेले दाबी 
गरी गराएको अनिधकृत काय�लाई कानूनी मा�यता 
िदनसमेत निम�ने” भ�ने �या�या भएको देिख�छ । 
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यसरी हेदा� उ� िन. नं. ७९६६  मा िस�ा�त �ितपादन 
ह�दँा हक भएको �यि�को नाममा अपतुालीको स�पि� 
दता� नभई अ�य �यि�को नाममा �य�तो स�पि� दता�  
भएको अव�थामा �य�तो दता�ले मा�यता नपाउने 
भ�ने �या�या ग�रएको अव�था छ भने ��ततु म�ुामा 
मतृकको अपतुालीको हकवाला नभई मतृकको नामको 
स�पि� नेपाल सरकारको नाममा कायम गन� िनण�य 
भएकोमा �य�तो िनण�य बदर गन� र �य�तो स�पि� 
आ�नो नाममा दता� गन� मतृकको अपतुालीको हकवाला 
नै नदिेखएको �यि�ले माग गरकेो अव�था भएबाट यस 
म�ुामा यस अदालतबाट िमित २०७४।१२।२७ मा 
िन�सा �दान गदा� उि�लिखत आधारसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
िववेचनाबाट पनुरावेदकले िलएको दाबी िजिकर पिु� 
ह�न स�ने कुनै कारण, आधार, �माण र कागजातसमेत 
िनजले ��ततु गन� सकेको नदेिखएको र मतृक 
िहराकाजी तथा नानीशोभाका नाममा दता� रहेका 
ज�गाह� मलुकु� ऐन, अपतुालीको महलको १७ 
नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार नेपाल सरकारकै 
नाममा कायम ह�ने अव�थाको दिेखएकाले मालपोत 
काया�लय िड�लीबजारको िमित २०६४।१।२१ र 
२०६८।९।२५ तथा मालपोत काया�लय चाबिहलको 
िमित २०६४।११।२८ गतेको िनण�यले उ� ज�गाह� 
नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� गरी गरकेो 
िनण�यलाई सदर गन� र वादीको दाबी नप�ुने ठहर गरी 
ग�रएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� र उ� ज�गाह�को गैरकानूनी क�जा ह�न निदन 
आव�यक �ब�ध िमलाउन काठमाड� िज�लाका �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई लेखी पठाउनेसमेत ठहर गरी 
भएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७४।३।२५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-WO-०५२८ (०७५-
FN-०५४९), उ��ेषण / परमादेश, �प �योितसमेत 
िव. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत

 िनवेदन दाबीबमोिजम सव��च अदालतले 
त�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेका म�ुाह�मा 
�रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�ने हो िक होइन भ�ने 
िवषय नै ��ततु म�ुामा म�ुय ��को �पमा रहेको 
देिख�छ । िविधशा�ीय मा�यताअन�ुप िनवेदकको 
िनिव�वाद हक अिधकार हनन भएको अव�थामा सो 
हक अिधकारको पनु�था�पनाको िवषयमा �रट �े� 
आकिष�त ह�ने हो । िवशेषतः �याियक, अध��याियक 
वा �शासक�य िनण�यको वैधता परी�ण गरी �िुट 
देिखएमा �य�तो िनण�य बदर गन� उ��ेषणको �रट 
जारी ह�ने हो । उ� �कृितका िनण�य गन� अिधकारीले 
िनण�य गदा� अिधकार �े� नभएको िवषयमा िनण�य 
गरमेा, आफूलाई कानूनबमोिजम �ा� अिधकारभ�दा 
बढी अिधकार �योग गरी िनण�य गरमेा वा िनण�य गदा� 
कानूनको दखेादेखी �िुट गरकेो अव�थामा उ��ेषणको 
�रट आकिष�त ह�ने हो । कानूनले तोकेको अिधकारीले 
सजाय नगरी अ�ले सजाय गरकेोमा र िवशेष 
कानून�ारा ��यायोिजत अिधकार पनुः ��यायोिजत 
गरी िनण�य गरमेा समेत उ��ेषणको िवषय आकिष�त 
ह��छ । तर मातहत अदालतमा िवचाराधीन िवषयमा 
रा�यको नीितगत िवषयमा र वैकि�पक उपचारको 
बाटो भएमा य�तो �कृितको �रट जारी ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने । 

��ततु िववादमा िनवेदक िव�� ठगीको 
जाहेरी दता� भई सो जाहेरीको आधारमा िनवेदकलाई 
प�ाउ गरी अनसु�धान गन� �योजनको लािग मातहत 
िज�ला अदालतबाट प�ाउ गन� अनमुित �दान भई 
अनसु�धानको काय� अगािड बढी िज�ला अदालतमा 
म�ुा िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिख�छ । यसरी 
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मातहत अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको िवषयमा 
उ��ेषणको �रट आकिष�त ह�न नस�ने मा�यताअन�ुप 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको र 
थप अनसु�धान गन� मातहत िज�ला अदालतले गरकेो 
आदेशलाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था नदिेखने ।

यसैगरी नेपाल कानून पि�का, २०७१ 
अङ्क ८ िन.नं. ९२२८ मा मरुारी िघिमर े िव�� 
अ�कलर�न शाहीको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको 
ठगी म�ुामा यस अदालतबाट �कािशत िस�ा�तसमेत 
��ततु िववादमा आकिष�त ह�ने दिेख�छ । िनवेदकले 
ठगी म�ुाबाट ब�न र ठगीको अनसु�धानलाई �भािवत 
पान�को लािग ��ततु �रट िनवेदन िदएको र रकम ठगी 
गरकेो िवषय दवेानी �कृितको िवषय भएकोले ठगीमा 
अनसु�धान गन� निम�ने भ�ने आधारहीन तक�  गरी 
दायर गरकेो िनवेदन खारजे ह�नपुद�छ भ�ने िवप�ीको 
िलिखत जवाफ रहेको अव�थामा िनवेदकको समेत 
लगानी रहेको क�पनीले �लिटङ गरकेो बासँबारी 
कोलोनीको घर ज�गा िवप�ीलाई िदने भनी िवप�ीबाट 
रकम िलई उ� घर ज�गा िवप�ी िव�े��कृ�ण म�ललाई 
निदई अ�य �यि�लाई िब�� गरी िवप�ी िव�े��ले 
िनवेदकको क�पनीमा स�ुमा दािखला गरकेो रकम 
मा� िफता� िद�छु भनी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
सो रकम ज�मासमेत गरी कबलु गरकेो घर ज�गा निदई 
ठगी गन� काय� गरकेोले िवप�ीले िनवेदकसमेत उपर 
िदएको जाहेरी दरखा�तको आधारमा थप अनसु�धान 
गन� अनसु�धानकता�को मागबमोिजम काठमाड� िज�ला 
अदालतले िनवेदकलाई प�ाउ गरी अनसु�धान गनु�  
भनी िदएको आदशे कानूनस�मत नै रहेको देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत िनवेदनको त�य, आधार 
र कारणह�बाट समेत िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा 
यस अदालतबाट िमित २०७५।८।२५ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेश िनि��य ह�ने गरी ��ततु �रट िनवेदन 

खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः �ाने�� इटेनी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७६ साल काित�क १८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६९-CR-०१३७, कत��य 
�यान र जबरज�ती करणी, मदननारायण �े�ठ िव. 
नेपाल सरकार

��ततु म�ुाका �ितवादी मदननारायण 
�े�लाई आ�नो िव��मा बयान गन� चरम शारी�रक 
तथा मानिसक यातना िदई सािबती ह�न लगाएको 
पिु� ह�न आयो । कुनै पिन �यि�लाई यातना तथा 
अ�य �ूर, अमानवीय वा अपमानजनक �यवहार 
गनु�  फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तिवपरीत 
तथा �यायको बिख�लाप ह�न जा�छ । अतः िनज 
�ितवादी मदननारायण �े�ले अनसु�धानको �ममा 
अि�तयार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई �वइ�छाबाट भएको नभई शारी�रक तथा 
मानिसक दबाबमा पारी चरम यातना िदई सािबती ह�न 
लगाएको देिखनकुा साथै उ� सािबतीलाई अ�य कुनै 
पिन �माणह�बाट समेत समथ�न गरी रहेको िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट नदेिखदँा उ� सािबतीलाई 
�माणको मू�याङ्कनको रोहमा �माणको �पमा �हण 
गन� निम�ने ।

वारदातको िदन िमित २०६०।७।८ मा 
�ितवादी मदननारायण �े� आफू ड्यटुीमा नै रहेको 
र लेसपार गे� हाउसमा नगएको भ�ने िजिकरतफ�  हेदा� 
उ� घटना घटेको राित १०:३० बजे ग�गब ुबसपाक� मा 
ड्यटुी गरकेो अव�थामा भेटेको ह� ँ भनी �ितवादीका 
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सा�ी िजते��कृ�ण �े� र िभमसेन �े�को बकप�ले 
�ितवादीको िजिकर समथ�न गरीरहेको दिेख�छ भने 
राि��य िविध िव�ान �योगशालाको िववािदत �लेख 
इकाई परी�ण �ितवेदनमा िवशेष�ले �य� गरकेो 
रायअनसुार लेसपार गे� हाउसको कोठा नं. १०६ 
मा ब�नको लािग इ��ी बकुमा लेिखएको िववरणको 
ह�ता�रसगँ िनज �ितवादी मदननारायण �े�को 
ह�ता�र मेल खादँनै भ�नेसमेतको �ितवेदन रहेको 
देिखदँा िनज �ितवादी उ� िमितमा वारदात�थल 
लेसपार गे�हाउसमा गई बसी उ� वारदातमा संल�न 
रही घटना घटाएको भ�ने वादी दाबी िव�सनीय 
देिखएन । साथै गे� हाउस स�चालक बस�तबहादरु 
थापाले कसले मारकेो हो यिकन भ�न सि�न भनी 
अदालतमा गरकेो बकप�बाट समेत अिभयोग दाबी 
पिु� भएको नदेिखने ।

मौकामा बिुझएका बस�तबहादरु थापा उ� 
वारदातको च�मिदद / ��य�दश� नभई सरोज लामाले 
ग�रिदएको सनाखत कागजलाई िव�ास गरी मतृक 
�रता लामाको कत��यमा िनज �ितवादीको संल�नता 
रहेको भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । िनज बस�तबहादरु 
थापाको बकप�को स.ज.नं.८ मा “�ितवादी 
मदननारायण �े� गे� हाउसमा सतेुको भ�ने उ�लेख 
गरकेो ह�दँा सो सनाखतलाई िव�ास गरकेो ह�”ँ भनी 
सनाखतलाई आधार मानी भएको बकप�लाई �माणको 
मू�याङ्कनमा शङ्कारिहत िव�सनीय �माणको �पमा 
िलन िमलेन । सनुी जा�ने �माणलाई अ�य �माणह�ले 
शङ्कारिहत तवरले समिथ�त नगरसे�म �यसलाई 
�माणको मू�याङ्कनको रोहमा गौण �माणको �पमा 
मा� िलनपुन� ह��छ । जाहेरी दरखा�तलाई पिन अ�य 
�माणह�ले समथ�न तथा पिु� नगरसे�म �माणको 
�पमा �हण गन� निम�ने अव�थामा मतृकको पित 
कृ�ण लामाको जाहेरी र बिुझएको बस�तबहादरु थापाले 
अक� �यि�ले ग�रिदएको सनाखत कागजलाई िव�ास 

गरी �य� ग�रिदएको रायको आधारमा मा� िनज 
�ितवादी मदननारायण �े�लाई आरोिपत कसरु गरकेो 
ठह�याएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलासगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

वादी दाबी पिु� ह�नको लािग पेस भएको 
�माणह� शङ्कारिहत तवरबाट एक अका�िबच 
िनर�तर समथ�न ग�ररहेको ह�न ु आव�यक ह��छ । 
��ततु म�ुामा �ितवादी मदननारायण �े�ले आरोिपत 
कसरुमा अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो दिेख�छ भने 
िनज �ितवादीको मौकाको सािबती बयान �वे�छाको 
नभएको पिु� भएको र उ� सािबती बयानलाई समथ�न 
गन� �माणह� वादी प�बाट पेस गन� सिकरहेको िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट नदेिखने ।

�ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही िनजको 
िनद�िषताको स�ब�धमा वारदात भएको भिनएको 
लेसपार गे� हाउसको इ��ी बकुमा कोठा नं. १०६ 
मा ब�नको लािग लेिखएको िववरणको ह�ता�रको 
परी�ण ह�दँा �ितवादीको नमनुा ह�ता�रसगँ निमलेको 
भ�ने राि��य िविध िव�ान �योगशालाको िवशेष�ले 
�य� गरकेो राय तथा काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१।२७ को २०६० फौ.नं. १९/२५९ को 
यातना �ितपूित�  म�ुाको फैसलाबाट िनज �ितवादीलाई 
िनय��णमा िलई चरम यातना िदई आरोिपत कसरुमा 
सािबत गराइएको पिु� भइरहेको अव�थासमेतबाट 
िनज �ितवादी मदननारायण �े� िनद�ष नै रहेको 
देिखदँा, शङ्काको आधारमा िदएको िकटानी जाहेरी 
र अक� �यि�ले ग�रिदएको सनाखतलाई मा� िव�ास 
गरी भनेको आधारमा आरोिपत कसरु ठह�याई 
ज�मकैद गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।१।२७ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।२।२ को फैसला 
उ�टी ह�ने र �ितवादीले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
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पाउने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े�ठ
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-१२५०, ��ाचार, 
सु�बा महे���काश अिधकारी िव. नेपाल सरकार

मौकामा जाहेरवालाह�ले पेस गरकेो ��य 
��यसिहतको िस.िड. ��ततु म�ुामा वादी प�ले 
अिभयोगप�साथ �माणको �पमा अदालतसम� पेस 
गरी िमिसल सलं�न रहेको देिख�छ । उ� िस.िड.मा 
रहेको स�पूण� ��य��य हेदा�, यी �ितवादीले �ितक 
बजगाईसगँ कुराकानी गरी िनजले िदएको �पैया ँ
आफूले बझुी िलई गनी ख�तीमा राखेको िभजअुलमा 
रहेको ��यबाट दिेखएको छ । उ� ��यमा दिेखएको 
�यि� आफू होइन भनी �ितवादीले इ�कार गन� सकेको 
अव�था देिखदँैन । सो सी.िड.मा देिखएको ��यका 
स�ब�धमा यो, यसो हो भनी �प� �पमा खलुाई अ�यथा 
पिु� �मािणत ह�ने गरी �ितवादीले अदालतसम�को 
बयानमा इ�कार गन� सकेको देिखदँैन । सोही िस.िड.मा 
देिखएको उ� ��य��यको सेरोफेरोमा रही आफूउपर 
अनसु�धान भई ��ाचारको आरोप लागेको �मखु 
िवषयव�तकुो गा�भीय��ित नजरअ�दाज गरी सामा�य 
�पमा इ�कार गद�मा सो कसरुमा सलं�नता रहेको छैन 
भनी मा�न िम�ने अव�था रहन नस�ने ।

अनसु�धानको �ममा आ�नै ह�ता�रले 
आ�नो बयान बेहोरा ले�ने यी �ितवादीलाई सो 
सािबती बयानमा कुनै िकिसमले दबाबमा पारी सो 
बयान ले�न बा�य पा�रएको भनी मौकामा गरकेो 
बयानलाई अ�यथा �मािणत गराउन सकेको 
देिखदँैन । अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही बयान 
गर ेपिन सो इ�कारी बयानलाई ठोस �माणबाट खि�बर 
गराउन सकेको नदिेखदँा केवल इ�कारी बयानको 

आधारमा मा� िनजले आरोिपत कसरु गरनेन् भनी मा�न 
सिकने अव�था दिेखदँैन । जहासँ�म उजरुीकता�को 
पिहचान ह�न नसकेको, अदालतमा आई बकप� 
गन� नसकेको भनी पनुरावेदकतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले बहस ��ततु गनु�भएको स�दभ�मा हेदा�, 
उजरुी बेनामे �पमा िदन सिकने नै ह��छ । सो बेनामे 
उजरुी अनसु�धान �ार�भ गन� स�ुवाती बाटोस�म हो । 
अनसु�धानबाट दिेखएको CD समेतबाट यी �ितवादी 
�प� �पमा कसरुदार देिखइरहेको, कसरुदार हो भ�ने 
ि�िवधा नै नभएको, िनिव�वाद �पमा �मािणत भइरहेको 
अव�थामा सो बहस िजिकर �वीकारयो�य नदेिखने ।

�ितवादीले श�शेर िघिसङलाई कारागार 
�थाना�तरणको स�दभ�मा �ितक बजगाईसंगँ 
कुराकानीका �ममा िनज श�शेर िघिसङको नाम िटपेर 
राखेको एवं �ितक बजगाईसगँ �पैया ँबझुी िलई गनी 
ख�तीमा राखेको �प��पमा उ� िस.िड.मा रहेको 
��यबाट दिेखइरहेको अव�थामा िनज �ितवादीले 
रकम बिुझिलएको हो, होइन ? वा सो रकम बरामद 
भयो भएन ? भ�ने स�ब�धमा थप त�यह�बाट 
पिु� �मािणत ह�नपुन� अव�था दिेखन नआएबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरकेो िवशेष 
अदालतको िमित २०७२।८।२६ िमलेकै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो �मािणत ह�न आएबाट 
यी �ितवादी महे�� �काश अिधकारीलाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क) बमोिजम १५ 
िदन कैद र सो दफा ३(१) बमोिजम �.१०,०००।- 
(दश हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठहराई स�ु 
िवशेष अदालतबाट िमित २०७१।८।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शा.अ.सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३ शभुम् ।



7

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, वैशाख - १

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०७३-CR-०३१६, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. राम िकशोर 
शमा�समेत

िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको िमित 
२०७२।४।२१ च.नं. ११८ को प�बाट सर�वित 
�ा.िव. रामनगर बह�अवा�-९ को िव�ालयलाई 
िनकासा भई आएको रकम ब�कबाट िझिकएको रकम 
�.४,५१,३५०।– नेपाल ब�क िलिमटेड शाखा 
काया�लय मलंगवामा रहेको राज�व खाता नं. १-१-
००१ काया�लयको कोड नं. १९-३५०-०१ को राज�व 
बे�ज ुशीष�क नं. १५११२ मा भौचर नं. २५९३३८६६ 
बाट िमित २०७२।४।२१ मा ज�मा गरकेोसमेत 
देिख�छ । साथै िमिसल संल�न रहेको िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�हीको िमित २०६५।८।३० को प�बाट 
क�ा १ को िव�ालय स�चालन अनमुित �ा� गरकेो 
र सोही काया�लयको िमित २०६८।६।६ को प�बाट 
क�ा २ स�चालनका लािग अप�ेड भएको देिखएबाट 
समेत यिकन अिभलेखको अभावमा पिछ�लो समयको 
अव�था मा� उ�लेख भएको �ितवेदनको आधारमा 
िव�ालय स�चालनमा नै नभएको भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा गरकेो बयानमा िसतलहरका कारण 
िव�ालय ब�द रहेकोस�म �वीकार गरी अ�य अव�थामा 
िव�ालय स�चालनमा नै रहेको र �.४,५१,३५०।- 
�ितवादीह�ले िझक� ��ाचार ग�यो भनी लगाइएको 
आरोप स�ब�धमा उ� रकम बे�ज ुकायम भई नेपाल 
ब�क िलिमटेड शाखा काया�लय मलंगवामा रहेको राज� 
खाता नं.१-१-००१ काया�लयको कोड नं.१९-३५०-
०१ को राज� बे�ज ु शीष�क नं.१५११२ मा िमित 
२०७२।०४।२१ मा ज�मा गरकेो िमिसल संल�न 
भौचरबाट समेत देिखएको र राज� खातामा अिभयोगमा 

उि�लिखत रकम �.४,५१,३५०।- िफता� भइसकेको र 
�ितवादीह�बाट अ�य िफता� गनु�पन� बे�ज ुरहेकोसमेत 
नदिेखएको अव�थामा आिथ�क िहनािमना गरी ��ाचार 
गरकेो भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

िनयमस�मत त�रकाबाट �ा� रकम िव�ालय 
स�चालनको लािग स�बि�धत शीष�कमा खच� भई बाकँ� 
बे�ज ु रकम राज� खातामा ज�मा गरी िदइसकेको 
अव�थामा यी �ितवादीह�मािथ झ�ुा िववरण िदई 
रकम िनकासा िलई उ� रकम खाई मासी िहनािमना गरी 
��ाचार गरकेो भनी लगाइएको अिभयोग दाबी वादीले 
�प� �पमा यिकन ह�न स�ने आधार र �माण पेस गन� 
नस�नकुा साथै शङ्कारिहत ठोस व�तिुन� �माणबाट 
पिु� गन� सकेकोसमेत नदेिखदँा यी �ितवादीह� राम 
िकशोर शमा� र �ी समुन पा�डेयले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याएको िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादीह� राम िकशोर शमा� र �ी समुन पा�डेयलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको िवशेष 
अदालत काठमाड�को िमित २०७२।१२।१५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िगता �े�
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-११४८, उ��ेषण 
/ परमादेश, राजकुमार राई िव. धािदङ िज�ला 
अदालतसमेत

साइला राई सोमबहादरुको अक� छोरा हो 
भनी िनवेदकले िजिकर िलन सकेको पाइदँनै । उ� 
वडामा साइला राई भ�ने अक� �यि� छ भनी सो 
�यि�को अि�त�व देखाउन सकेकोसमेत पाइएन । 
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साथै िनवेदकले सोमबहादरु राईको छोरा होइन भनी 
दाबी िलन सकेको नपाइएबाट साइला राई र राजकुमार 
राई एकै �यि� होइनन् भ�ने दाबी िव�सनीय दिेखन 
नआउने । 

“साइला राईको घर ठेगानामा गई िनजलाई 
खोजतलास गदा� िनज फेला नपरकेोले िनजकै घरमा 
�हरीले टाँसकेो ठीक छ” भनी िपडा गा.िव.स. वडा नं.२ 
ब�ने रामच�� घले, शाि�त गौतम, दगुा�बहादरु तामाङ 
सा�ी भई  सिचव एकनारायण आचाय�को रोहबरमा 
�याद तामेल भएको िमिसल संल�न तामेली �यादको 
�ितिलिपबाट देिखन आएको छ । बाबकुो नाम तथा 
ठेगानासमेत सही उ�लेख भई अदालती ब�दोब�तको 
११० नं. बमोिजम रीतपूव�क तामेल भएको सो तामेली 
�यादलाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था देिखदैँन । 
यसरी िनवेदकको नाममा कानूनबमोिजम �याद तामेल 
भएको अव�थामा आफूउपर परकेो अिभयोगका 
स�ब�धमा थाहा जानकारी नपाएको र �ितवाद गन� 
मौका नपाएको भ�ने िनवेदन दाबी यिु�सङ्गत 
नदेिखने ।

उपयु��बमोिजमको आधार कारणबाट 
जबरज�ती करणी म�ुाका �ितवादी साईला राई 
नै यी िनवेदक राजकुमार राई भएको र उ� म�ुामा 
िनजको नाममा जारी भएको �याद रीतपूव�क नै तामेल 
भएको दिेखन आएकोले यी िनवेदकले अदालतको 
फैसलाबमोिजम वहन गनु�पन� दािय�वबाट उ�मिु� 
पाउने अव�था दिेखन आएन । तसथ� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�थाको 
िव�मानता देिखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल भा� ९ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०८४९, उ��ेषण, 

डा. मधुकर दाहालसमेत िव. �वा��य सेवा िवभाग, 
टेकु

िनवेदन दाबीबमोिजमको अिधकृत छैट� तहमा 
�तरविृ�को लािग पाचँ� तहमा िनयिु� पाएको िमितले 
पाचँ वष� पगेुको ह�नपुन� सत� पूरा भएप�ात् स�बि�धत 
कम�चारी �तरविृ�को लािग यो�य ठह�रयो भने पाचँ वष� 
पगेुको िमितदेिख नै �ये�ता कायम ह�ने गरी �तरविृ� 
गन� कुनै कानूनले रोक लगाएको नदिेखने ।

िमिसल संल�न कागज प�ह� हेदा� 
िनवेदकम�येका डा.मधकुर दाहालले िमित 
२०५७।३।८, डा.खगे�� आचाय�ले िमित 
२०६३।१।२२ र डा.रामह�र र�ेमीले िमित 
२०६३।२।१० को िनण�यबाट हे.अ. सहायक 
पाचँौ ँ तहमा �थायी िनयिु� �ा� गरकेो दिेख�छ । 
िनजह�लाई अिधकृत छैट� तहमा �तरविृ� गन� 
िनण�य गदा� िनजह�ले पाचँ� तहमा �थायी िनयिु� 
पाएको अविधले पाचँ वष� पगेुको िमितदेिख �ये�ता 
कायम नगरी िनवेदक डा. मधकुर दाहाललाई िमित 
२०७१।४।१ देिख, डा. खगे�� आचाय�लाई िमित 
२०७२।१०।१ गतेदेिख र डा. रामह�र र�ेमीलाई  िमित 
२०७१।१०।१ देिख �ये�ता कायम देिखन आयो । 
उ� �ये�ता कायम ग�रएको िमित के कुन आधारमा  
िनधा�रण ग�रएको हो सोको कुनै व�तिुन� आधार 
कारण खलुाउन सकेको देिखन आएन । �प� कानूनी 
आधारिबना हचवुा र मनोगत आधारमा �ये�ता िमित 
िनधा�रण गन� �विववेक�य अिधकार �चिलत कानूनले 
िवप�ी �वा��य सेवा िवभागलाई �दान गरकेो 
नदिेखने ।

अतः नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
सशंोिधत कानूनी �यव�थाले यी िनवेदकह�ले पाचँ� 
तहमा िनयिु� पाएको िमितले सेवा अविधको गणना गरी 
�तरविृ� गन� रोक लगाएको नदेिखएको ह�दँा िनवेदक 
डा. मधकुर दाहालको हकमा स�ु िनयिु�को िनण�य 
िमित २०५७।३।८, डा. खगे�� आचाय�को हकमा स�ु 
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िनयिु� िमित २०६३।१।२२ र डा. रामह�र र�ेमीको 
हकमा स�ु िनयिु� िमित २०६३।२।१० दिेख नै ५ 
वष� सेवा अविध गणना गरी ५ वष� पगेुको िमितदेिख 
�ये�ता कायम ह�ने गरी �तरविृ� गनु�पन�मा सो 
नगरी िबना कुनै कानूनी आधार िनवेदक डा. मधकुर 
दाहाललाई िमित २०७१।४।१ देिख, डा. खगे�� 
आचाय�लाई िमित २०७२।१०।१ गतेदेिख र डा. 
रामह�र र�ेमीलाई िमित २०७१।१०।१ दिेख �ये�ता 
कायम ह�ने गरी िवप�ी �वा��य सेवा िवभागबाट भएका 
�मशः िमित २०७१।४।२८, िमित २०७२।११।९ 
र २०७१।१०।२९ का िनण�यह� र सोस�ब�धी 
प�ाचारह�समेत �िुटपूण� देिखन आएकोले उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ।

अब नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ ले 
�यव�था गरबेमोिजम यी िनवेदकह�लाई �वा��य 
सेवाको पाचँ� तहमा िनय�ु भएको िमितले पाचँ वष� 
सेवा अविध पूरा गरकेो िमितदेिख �ये�ता कायम ह�ने 
गरी िनवेदकह�लाई �वा��य सेवाको छ�ठौ तहमा 
�तरविृ� गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी �वा��य सेवा 
िवभागको नाममा परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा� २० गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०७४४, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. बमिव�म िल�बू 

मतृकको शरीरका िविभ�न भागमा चोट 
देखाउने घटना�थल तथा लास जाचँ मचुु�का, 
The cause of death is suggestive of 
head injury with multiple blunt trauma 
on the body भ�नेसमेत बेहोराको शव परी�ण 
�ितवेदन, �ितवादी बाबुले नै कुटिपट गरी मतृक 
आमालाई मारकेो हो भ�ने जाहरेवालाको जाहरेी 

तथा बकप� बेहोरा, आ�नो कुटिपटका कारण 
�ीमतीको मृ�यु भएको हो भनी गरकेो �ितवादीको 
मौकाको तथा अदालतको बयान, �ितवादीकै 
कुटिपटका कारण मतृकको म�ृयु भएको हो भनी 
गरकेो �ितवादीका छोरा िधर�े� सवेाहङ िल�बूको 
कागज तथा बलबहादुर राईसमेतका सा�ीह�को 
बकप�समेतबाट ियनै �ितवादीले कुटिपट गदा� 
िनजकै कत��यबाट मतृक हमेकुमारी लोवा िल�बूको 
म�ृयु ह�न पुगेको त�यसिहतको वारदात पुि� ह�न 
आउने । ियनै �ितवादीको कत��यबाट मतृकको 
म�ृयु भएकोमा अ�यथा नरह े तापिन �ितवादीले 
मनसायपूव�क �ीमतीको ह�या गरकेा ह�न ् िक 
आवेशमा आई कुटिपट गदा� �ीमतीको म�ृयु ह�न 
पुगकेो हो भ�ने स�ब�धमा हनेु�पन� देिख�छ । यस 
स�ब�धमा �ितवादीले आफूले �ीमतीलाई कुटिपट 
गरकेोमा सािबत नै रहेका छन् भने मान� उ�े�य 
राखी कुटिपट गरकेो होइन भनी बयान लेखाएको 
देिख�छ । जाहेरवाला िवरने सेवा िल�बूले अदालतमा 
आई बकप� गदा� आमा पिहलेदिेख नै मादकपदाथ� 
सेवन गरी बबुासगँ झगडा गन� गनु�ह���यो । वारदातको 
िदन पिन बबुासगँ झगडा गदा�  बबुाले कुटिपट गदा� 
आमाको संवेदनशील अङ्गमा चोट पगुी म�ृय ुभएको 
ज�तो ला�छ । बबुाले मान� िनयतले नै कुटिपट गरकेो 
ज�तो ला�दैन । म सो िदन घरमा नभएको ह�दँा सबै 
कुरा थाहा भएन भनी बेहोरा उ�लेख गरकेा छन् । 
�ितवादीकै कुटिपटका कारण मतृकको म�ृय ुभएकोमा 
िव�ास ला�दछ तथािप �ितवादीले �यान मान� िनयतले 
नै कुटिपट गरकेा होइनन् ज�तो ला�दछ भनी वादी 
प�का सा�ीह�ले बकप� गदा� बेहोरा खलुाइिदएको 
देिख�छ । िमिसल संल�न कुनै कागज �माणले 
�ितवादीले मान� िनयत राखी आ�नै �ीमतीलाई 
कुटिपट गरकेा िथए भ�ने ख�ुन सकेको देिखदँनै । 
मनसायपूव�क ग�रएको ह�यामा मान� मनसाय राखी 
कसैलाई कुटिपट गदा�  मानु�पन�स�मको कारण वा 
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�रसइवी देिखन ु पद�छ । �ितवादी र मतृक िनजक� 
�ीमतीिबच मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी केही 
देिखदँैन । झगडाको कारण मतृकले मादक पदाथ� सेवन 
गररे आई �ितवादीसगँ झगडा गरकेो भ�ने �ितवादीको 
बयान तथा जाहेरवालाको बकप�बाट दिेखन आउने ।

यस स�ब�धमा रहेको कानूनी �यव�थालाई 
हेदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. 
मा लाठा ढुङ्गा वा साधारण सानाितना हात हितयारले 
कुटी, हानी, घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गरी 
�यान मारमेा एकैजनाले मा� सो काम गरी �यान 
मारमेा सोही एकजना र धेर ैजनाको ह�ल भई मारमेा 
यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस मु�य �यानमारा 
ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  
भ�नेसमेतको कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । यस 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कसैलाई कसरुदार कायम 
गन� िनजले �यान मान� मनसाय राखी �यान मान� काय� 
गरकेो पिु� भएको ह�नपुद�छ । �यसैगरी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थालाई हेदा� �यान माना�को मनसाय रहेनछ, 
�यान िलनुपन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लुक� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष 
खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मु�का 
इ�यािद हा�दा सोही चोट िपरले ऐनका �यादिभ� �यान 
मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको र यस 
�यव�थाअनसुार त�कालको �रसमा कसैले  साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात म�ुकाले हा�दा कसैको म�ृय ुभएमा 
यस नं. बमोिजम आवेश�े�रत ह�या ह�ने देिखने ।

��ततु म�ुामा मतृक र �ितवादी �ीमान् 
�ीमती नाताका �यि� रहेको देिख�छ । उनीह�िबचमा 
सामा�य झैझगडा भइरहने गरकेो र वारदातको िदन पिन 
खाना पकाइरहेको पित बमिव�म िल�बूलाई बािहरबाट 
र�सी खाएर आएक� मतृक �ीमती हेमकुमारी लोवा 

िल�बूले आमा र अ�य गाउकँा मिहलाह�को नाम 
पितसगँ जोडी अभ� �यवहारसमेत देखाई झगडा 
गरकेोले �ितवादीले मतृक �ीमतीलाई बासँको भाटाले 
कुटिपट गरकेो भ�ने देिख�छ । मतृक �ीमतीसगँको 
पूव��रसइवी तथा मानु�पन�स�मको कारण केही रहे 
भएको दिेखदैँन । िनज �ितवादीले आ�नै �ीमती 
मान�का लािग पूव�योजना बनाएको, कुनै हातहितयार 
तथा घातक व�त ु �योग गरकेो दिेखदैँन । वारदात 
घिटत भएको घरिभ�बाट फलामको मकै गोड्ने दईुवटा 
काटा �हरीले बरामद गरकेो भए पिन मतृकलाई 
कुटिपट गदा� उ� काटाको �योग भएको िथयो भनी 
देखाउने कुनै �माण िमिसल सलं�न देिखएको छैन । 
�ितवादीले मौकामा समेत कुनै हितयारले हानेको 
होइन बासँको भाटाले हानेको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीले �ीमतीको अव�था ग�भीर 
भएको थाहा पाएप�ात् िछमेक�ह�लाई बोलाएको 
देिख�छ । कुटिपट भइसकेपिछ �ितवादी र मतृक 
एउटै कोठामा अलगअलग खाटमा सतेुकोमा राित ११ 
बजेितर मतृकले िपसाब गरकेो सनुी �ितवादी िन�ाबाट 
उठी मतृकलाई पानी खवुाई केही बेर आराम गन� लगाई 
उ�टीसमेत गरपेिछ िनजलाई उपचारको लािग लैजान 
�ितवादीले ए�बलेु�ससमेत बोलाएको र ए�बलेु�समा 
रा�दा रा�दै �ीमतीको म�ृय ुभएको भनी िनजले बयान 
गरकेा छन् । यसरी �ितवादीमा आ�नै �ीमतीलाई 
मान� मनसाय िथयो र सोही मनसायबमोिजम नै िनजले 
�ीमतीलाई कुटिपट गदा� �ीमतीको �यान गएको भ�ने 
पिु� नभई �ितवादी र मतृकिबच मतृकले मादक पदाथ� 
सेवन गरी आएर �ितवादीसगँ झगडा गरकेो अव�थामा 
�ितवादी आवेशमा आई उसै मौकामा भेिटएको बासँको 
भाटाले �ीमतीलाई कुटिपट गदा�  �ीमतीको म�ृय ुह�न 
पगेुको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको छ । सोहीबमोिजम 
�ितवादीको काय�लाई त�कालको आवेशमा आई 
गरकेो कसरु मानी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरी सोही १४ नं. 
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बमोिजम सजाय गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासको फैसला िमलेकै देिख�छ । मतृकलाई 
मान�स�मको इवी वा मनसाय �ितवादीमा रहेको 
�मािणत ह�ने कुनै पिन �माण िमिसलमा िव�मान रहेको 
नदेिखदँा मनसाय त�वको अभावमा �ितवादीलाई 
स�ु अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को कसरुमा सोही नं. बमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी िव�म भिनने बमिव�म 
िल�बूलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १४ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको स�ु पाचँथर 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७४।९।२५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७४-CR-१७८६, सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. टोपबहादुर थापा
 �ितवादीले चलाएको बसले ठ�कर लागी 
घाइते भएका मतृकमािथ पनुः गाडी चढाई िकचेको 
भ�ने जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख रहेको भए तापिन 
जाहेरवाला अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� 
�ितवादी टोपबहादरु थापाले मान� मनसायले ठ�कर 
िदई मारकेो होइन, अक�मात घटना घटेको हो भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । घटना�थल �कृित मचु�ुका 
र सडक दघु�टना �ितवेदनले �ितवादीले ठ�कर िदई 
लडेका घाइतेलाई पनुः सवारी �याक गरी िकचेको 
भ�ने उ�लेख गरकेो देिखदैँन । घटनामा घाइते भएका 
समीर ग�ुङसमेतले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 

घाइते भई लडेका केशव थापालाई गाडी �याक गरी 
िकचेको हो भनी लेखाएको भए तापिन समीर ग�ुङले 
अदालतमा बकप� गदा� गाडीले ठ�कर िदएपिछ म 
पिन बेहोस भइहाले ँ । �याक गरकेो थाहा भएन भनी 
लेखाएको देिख�छ । जाहेरी बेहोरा र मौकाको कागजमा 
�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरकेो उ�लेख गरकेो 
भए तापिन मौकामा �ितवादीको �वा��य परी�ण 
ग�रएको िमिसलबाट नदेिखदँा सो समयमा �ितवादीले 
मादक पदाथ� सेवन गरकेा िथए भ�न सिकने आधार 
िमिसलबाट देिखन आउदँनै । यसरी जाहेरवालाको 
अदालतमा भएको बकप�, ��य�दश� तथा पीिडत 
समीर ग�ुङको अदालतको बकप�, �ितवादीको 
मौकाको र अदालतको बयान, मौकामा तयार भएको 
सडक दघु�टना �ितवेदनलगयतका  िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट �ितवादी टोपबहादरु थापाले 
चलाएको गाडीले सडक िकनारामा िहिँडरहेका मतृक 
केशव थापालाई ठ�कर िदएको र सोही ठ�करका 
कारणले िनजको म�ृय ुह�न पगेुको भ�ने पिु� ह�न आएको 
भए तापिन िनज मतृक केशव थापा घाइते भई लडेको 
अव�थामा �ितवादीले पनुः गाडीले िकची केशव 
थापालाई मारकेो भ�ने देिखन नआउने ।
 कसैलाई मान� मनसायले सवारी साधनले 
ठ�कर िदई वा िकची मारकेो अव�थामा आकिष�त 
ह�ने कानूनी �यव�थालाई हेदा� सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१) ले कसैले 
सवारी चलाई कुनै मािनसलाई िकची, ठ�कर िदई वा 
कुनै  िकिसमले  सवारी  दुघ�टना  गराई  सवारीमा  रहेको 
सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मािनस 
�य�तो दुघ�टनाको कारणबाट त�कालै वा मुलुक� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलमा उि�लिखत �यादिभ� मरमेा 
�य�तो काय� �यान मान� मनसाय िलई गरकेो भए �यसरी 
सवारी  चलाउने  �यि�लाई  सव��वसिहत  ज�मकैद 
ह�नेछ । कसैले  �यान  मान�  मनसाय  िलई  �य�तो 
काय�  गरकेोमा  �यान  मन�  पाएको  रहेनछ भने  �यसरी 
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सवारी चलाउने �यि�लाई कसुरको मा�ाअनुसार पाँच 
वष�देिख बा� वष�स�म कैद ह�ने छ भ�ने �यव�था गरकेो 
देिखने ।
 यसरी उि�लिखत दफाबमोिजम कसरु भई 
सजाय ह�नका लािग �ितवादीले पूव��रसइवी वा अ�य 
कुनै कारणले �यान मान� मनसाय राखी कुनै सवारी 
साधनले ठ�कर िदएको वा िकचेको भ�ने पिु� ह�नपुन� 
देिख�छ । वादी नेपाल सरकारको यी �ितवादीले 
पूव��रसइवी राखी मतृक केशव थापालाई मान� मनसायले 
ठ�कर िदएको नभए तापिन ठ�कर लागेपिछ लडेका 
घाइतेमािथ गाडी चढाई, �याक गरी, िकची मारकेो 
अव�थामा �ितवादीमा त�काल मनसाय त�व िवकास 
भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । यस 
स�ब�धमा �ितवादीले ठ�कर खाई लडेका घाइतेलाई 
गाडी �याक गरी िकचेको भ�ने पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा �ितवादीमा मतृकलाई मान�स�मको 
मनसाय िवकास भएको िथयो भनी मा�न सिकने दिेखन 
आएन । सो ह�दँा �ितवादीको काय� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१) 
बमोिजमको कसरु भएको ह�दँा सोही दफाबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(२) मा कसैले  कुनै  सवारी  चलाएबाट 
कुनै मािनसलाई िकची, ठ�कर लागी वा कुनै िकिसमले 
सवारी दुघ�टना भई सवारीमा  रहेको वा  सवारी बािहर 
जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मािनस �य�तो दुघ�टनाको 
कारणबाट  त�कालै  वा  मुलुक�  ऐन,  �यानस�ब�धीको 
महलमा  उि�लिखत  �यादिभ�  मरमेा  �य�तो  काय� 
�यान मान�  मनसाय िलई गरकेो  नभए तापिन �यसरी 
सवारी  चलाउँदा  कसैको  �यान  मन�  स�ने  ठुलो 
स�भावना  छ  भ�ने  कुरा  जानी  जानी  वा  लापरवाही 
गरी  सवारी  चलाएको  कारणबाट  सवारी  दुघ�टना 
ह�न  गई  �यसैको  कारणबाट  कुनै  मािनसको  मृ�यु  ह�न 

गएको  रहेछ  भने  �यसरी  सवारी  चलाउने  �यि�लाई 
कसुरको  मा�ाअनुसार दुई  वष�दिेख दश वष�स�म कैद 
ह�ने छ भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । यस �यव�थाले 
कसैले �यान मान� मनसाय राखेको नभए तापिन �यान 
मन�समेत स�ने अव�थाको जानकारीसिहत लापरवाही 
गरी सवारी चलाउदँा उ� सवारीले लागेर वा िकचेर 
कसैको म�ृय ुह��छ भने लापरवाही गरी सवारी चलाएको 
मािनने र यस �यव�थाबमोिजम सजाय ह�ने भ�ने 
�यव�था गरकेो देिखने ।
 �ितवादीले लापरवाहीपूण� त�रकाले सवारी 
चलाउदँा ��ततु म�ुाको वारदात घिटत भएको मानी 
उ�च अदालत सखु�तको फैसलाले िनज �ितवादी 
टोपबहादरु थापालाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु 
कायम गरी सोही दफाबमोिजम सजाय गरकेो 
देिख�छ । यस स�ब�धमा हेदा�  िमिसल सलं�न रहेको 
सडक दघु�टना �ितवेदनले सडकको पूरा चौडाइ ३८ 
िफट र प�क� सडकको भाग २७ िफट देखाएको 
छ । �ितवादीले चलाएको बस सडकछेउको नालास�म 
प�ुन गएको रखेा िच�णसिहतको �ितवेदनबाट 
देिख�छ । िवपरीत िदशाबाट सवारी आइरहेको िथयो 
भ�ने �ितवादीको िजिकर समथ�न गन� गरी उ� 
�ितवेदनले कुनै गाडी देखाएको छैन भने िवपरीत 
िदशाबाट आउने गाडीलाई साइड िदन वा दोहोरो 
सवारी आवागमन गन�का लािग पया�� चौडाइ रहेको 
सडक देिख�छ । घटना�थल मचु�ुकाले सडकको 
िपच भएको भागको िकनारदेिख २ िमटर ४० इ�च 
नाली बािहरको ढुङ्गामा रगत लागेको देखाएको 
छ । जसले समेत गाडीले सडक छोडी गएर ठ�कर 
िदएको देिख�छ । �यसैगरी सडक दघु�टना �ितवेदनले 
सडक घमुाउरो नभई िसधा दखेाएको छ । िसधा र 
स�म सडकमा सडक छाडी सडक िकनारमा रहेको 
नालीको भागस�म पगेुर गाडीले ठ�कर िदएको देिखदँा 
�ितवादीले चलाएको गाडी जाहेरी तथा मौकाको 
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कागज बेहोरामा उ�लेख भएबमोिजम अ�यिधक 
गितमा अिनयि��त अव�थामा गिुडरहेको िथयो भ�ने 
देिख�छ । �ेक लगाउदँा �ेक लि�कएर ठोि�कन पगेुको 
हो भ�ने �ितवादी �वयंको अदालतसम� भएको 
बयानले समेत �ितवादीले चलाएको गाडी अिनयि��त 
गितमा रहेको र �ेक नलागी �ितवादीले िनय��णमा 
रा�न नसकेको अव�थामा सडक िकनारामा 
िहिँडरहेका �यि�ह�लाई ठ�कर ला�न पगेुको 
देिख�छ । िनयि��त गितमा चलाइएको सवारी साधन 
चाहेको �थानमा रो�न सिक�छ भने अिनयि��त 
गितमा चलाइएको सवारी चालकको िनय��णभ�दा 
बािहर रहेको ह��छ । आ�नो िनय��णभ�दा बािहरको 
गितमा सवारी चलाउने काय�लाई लापरवाहीपूण� 
त�रकाले चलाएको भनी मा�नपुन� ह��छ । कुनै पिन 
चालकले सवारी साधन चलाउदँा आ�नो िनय��णमा 
रहने गरी चलाउन ु अिनवाय� सत�को �पमा रह�छ । 
अतः �ितवादीले लापरवाही गरी अिनयि��त गितमा 
सवारी चलाएको कारणले नै सो बस िनय��ण गन� 
नसक� ��ततु वारदात घट्न गएको त�य पिु� ह�न 
आउने ।
 अ�यिधक र अिनयि��त गितमा सवारी 
साधन चलाउदँा उ� सवारी आ�नो िनय��णभ�दा 
बािहर जाने र चाहेको अव�थामा िनय��ण गन� नसिकने 
भ�ने कुरा सामा�य सझुबझु भएका �ितवादीलाई थाहा 
िथएन भ�ने देिखदँैन । अिनयि��त गितमा सवारी 
चलाउदँा दघु�टना भई सडक िकनारमा रहेका वा िहड्ँद ै
गरकेा मािनसह� मन�समेत स�ने भ�ने कुरा जानीजानी 
अिनयि��त तवरले �ितवादीले सवारी चलाई दघु�टना 
ह�न पगेुको देिखदँा �ितवादीले लापरवाहीपूण� त�रकाले 
सवारी चलाउदँा उ� सवारीले  सडक िकनारामा 
िहड्ँदै गरकेा मतृकलगायतका �यि�ह�लाई ठ�कर 
िददँा मतृक केशव थापाको म�ृय ुह�न पगेुको पिु� ह�न 
आएको छ । �ितवादीले लापरवाहीपूण� त�रकाले 
सवारी चलाउदँा मतृक केशव थापाको म�ृय ु भएको 

ह�दँा �ितवादीको काय� सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु 
ठहर गरी सोही ऐन दफाबमोिजम ७ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी भएको उ�च अदालत सखु�तको फैसला िमलेकै 
देिखने ।
 अतः �ितवादी टोपबहादरु थापाले 
अिनयि��त गितमा चलाएको ना.३ ख. ७६९१ नं. को 
बसले सडक छाडी सडक िकनारामा िहिँडरहेका केशव 
थापालगायतका �यि�ह�लाई ठ�कर िददँा मतृक 
केशव थापाको म�ृय ुह�न पगेुको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजमको कसरुमा सोही दफा १६१(२) 
बमोिजम ७ वष� कैद सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत 
सखु�तबाट िमित २०७४।१०।२९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०३३१, लागु औषध (खैरो 
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. राजे�� िसंह सरदारसमेत
 मौकाको �हरी �ितवेदन, बरामदी मचु�ुका, 
कसरुमा सािबत रही गरकेो �ितवादीह�को मौकाको 
बयान तथा �ितवेदन िदने �ितवेदकह�ले मौकामा 
िदएको �ितवेदन बेहोरालाई सनाखत गद� अदालतमा 
ग�रिदएको बकप�समेतबाट �ितवादी सि�दप थापाले 
नेपालग�जबाट काठमाड�स�म लाग ु औषध िलएर 
आएको र लाग ुऔषध िब�� गन� िक�ने �यि�ह�लाई 
कु�ररहेको अव�थामा काठमाड�बाट प�ाउ परकेो 
भ�ने त�य पिु� ह�न आउने ।
 अब यी ��यथ� �ितवादीह�को कसरुमा 
सलं�नता तथा ह�नपुन� सजायको स�ब�धमा हेदा� 
�ितवादी सि�दप थापाबाट २७ �ाम लाग ुऔषध खैरो 
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िहरोइन बरामद भएकोमा अ�यथा रहेको छैन । िनज 
�ितवादीको हकमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
भएको र िनजको हकमा वादी नेपाल सरकारको कुनै 
पनुरावेदन िजिकरसमेत नरहेको ह�दँा िनजको हकमा 
थप केही िववेचना ग�ररहनपुन� देिखदैँन । �ितवादीह� 
राजे�� िसहं सरदार र मणी च�दको हकमा हेदा� यी 
�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
�ितवादी सि�दप थापालाई �.१५,०००।– को ८ 
�ाम िब�� गरकेो र १९ �ामसमेत काठमाड�मा लगी 
िब�� िवतरण गन� र ह�न आउने नाफा तीनैजनाले 
िलने सहमित गरी २७ �ाम लाग ुऔषध खैरो िहरोइन 
काठमाड�मा लगी िब�� िवतरण गन� िदएको हो भनी 
उ�लेख गरकेा छन् । िनज �ितवादीह�ले अदालतमा 
बयान गदा� आफूह�ले लाग ु औषध सेवनस�म गन� 
गरकेो भए तापिन सह�ितवादी स�दीप थापालाई कुनै 
लाग ुऔषध िदएको होइन भनी इ�कारी बयान गरकेो 
भए तापिन आ�नो इ�कारी बयानलाई पिु� गन� सकेका 
छैनन् । �ितवादी स�दीप थापाले अदालतमा बयान 
गदा� �ितवादी मणी च�दले आमाको औषधी लिगदउे 
भनी भनेकाले िलई आएको ह� ँ भनी सह�ितवादी 
मणी च�दलाई पोल गरकेा छन् । अदालतमा बयान 
गदा� िनज �ितवादीले आ�नो जानकारीिवना लाग ु
औषध �याएको भ�ने िजिकर िलएको भए तापिन 
आफूबाट बरामद भएको िवषयमा भने सािबत नै रहेका 
छन् । अनसु�धानको �ममा भएको �ितवादीह�को 
�वीकारोि� बयानमा उ�लेख भएको ८ �ाम र १९ 
�ाम गरी ज�मा २७ �ाम लाग ुऔषधसिहत �ितवादी 
स�दीप थापा काठमाड�मा प�ाउ परकेोमा िववाद छैन 
भने उ� लाग ु औषधको �ोत �ितवादीह� राजे�� 
िसंह सरदार र �ितवादी मणी च�द नै रहेको दिेखन 
आउने ।
 पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादीह�ले समूहमा वारदात घटाएको र सबै 
�ितवादीको एकनास र समान भूिमका रहेको ह�दँा 

समान सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरलाई 
हेदा�  एकै वारदातमा समेत सबै �ितवादीह�को 
समान भूिमका रहेको ह��छ भनी मा�न सिकँदनै भने 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट समेत यी तीनजना 
�ितवादीह�को समान भूिमका रहे भएको भ�ने देिखन 
आउदैँन । �ितवादी सि�दप थापा नेपालग�जबाट लाग ु
औषध ख�रद गरी काठमाड�स�म िब�� िवतरणका 
लािग आएका छन् भने �ितवादीह� राजे�� िसंह 
सरदार र मणी च�दले यी �ितवादीलाई नेपालग�जमा 
िब�� गरकेा छन् । उनीह� काठमाड�मा िब�� िवतरण 
गन�का लािग आएको देिखदँनै । �ितवादीह� राजे�� 
िसंह सरदार र मणी च�दसगँबाट �ितवादी स�दीप 
थापाले लाग ुऔषध ख�रद गररे �याएको भए तापिन 
यी  �ितवादीह� समूहमा सङ्गिठत भई समान 
�पमा कसरुमा संल�न भएको भ�ने देिखदँनै । सो 
ह�दँा �ितवादीह�को कसरुमा संल�नताको अव�था 
तथा �तरलाई हेरी सोहीबमोिजम सजाय गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको फैसला पनुरावेदनको रोहमा हेदा� 
अ�यथा देिखन नआई िमलेकै देिखने ।
 अतः �ितवादीह� राजे�� िसंह सरदार र 
मणी च�दलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) बमोिजमको कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम �ितवादी 
राजे�� िसंह सरदारलाई ९ वष� कैद र �.२०,०००।– 
ज�रवाना र �ितवादी मणी च�दलाई ६ वष� कैद र 
�.१५,०००।– ज�रवाना सजाय ह�ने गरी भएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।१६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-१८५६, कत��य �यान, 



15

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, वैशाख - १

नेपाल सरकार िव. रामलाल िव.क.
 �ितवादी बाबलेु आमालाई कुटिपट गरी 
घाटँी बटा�रिदएको कारणले आमाको म�ृय ुभएको हो 
भ�ने जाहेरवाला तथा कागज गन� िविनता िव.क. को 
मौकाको कथन तथा बाबलेु कुटिपट गदा� आमाको 
म�ृय ुभएको हो भनी जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो 
बकप�, आफूले कुटिपट गदा� �ीमतीको म�ृय ुभएको हो 
भनी �ितवादीले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 
खलुाएको बयान बेहोरा, ियनै �ितवादीको कुटिपटका 
कारण मतृकको म�ृय ुभएका हो भनी मौकामा कागज गन� 
तथा अदालतमा बकप� गन� सा�ीह�ले लेखाइिदएको 
बेहोरा, घाटँी खकुुलो रहेको र ह�लाउदँा ल�याक 
ल�ु�क परेको भ�ने उ�लेख भएको घटना�थल 
तथा लासजाचँ मचु�ुका, मतृक िनसा िव.क.को 
spinal injury को कारण म�ृय ुभएको भ�ने पो�माट�म 
�रप�टसमेतका आधार �माणह�बाट यी �ितवादी 
रामलाल िव.क. कै कत��यबाट िनजक� �ीमती मतृक 
िनसा िव.क. को म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।
 �ितवादीकै कत��यबाट मतृकको म�ृय ु
भएकोमा िववाद रहेको नभए तापिन �ितवादीले 
मान�स�मको मनसाय राखी उ� कसरु गरकेा ह�न् िक 
त�कालको आवेशमा आई कुटिपट गदा� �ीमतीको 
म�ृय ु ह�न पगेुको हो भ�ने स�ब�धमा िन�पण ह�नपुन� 
देिख�छ । यस स�ब�धमा हेदा�  िमित २०७२/८/२६ 
गते क�रब ८:०० बजेको समयमा म काम गररे घर 
आउदँा �ीमतीले खाना बनाएको िथएन । मलाई 
भोक लागेको र मादक पदाथ� सेवन गरी आएकोले 
�ीमतीलाई खाना बनाऊ भ�दा वादिववाद भई 
मैले �ीमतीलाई ला�ीले ित�ामा हा�दा खाटमा 
लडेर घाटँी भािँचन गई िमित २०७२/८/२७ गते 
िबहान ७:०० बजेको समयमा म�ृय ुभएको हो । मैले 
जानीजानी �ीमतीलाई घाटँी बटारी कत��य गरी मारकेो 
होइन भनी �ितवादीले अदालतसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । यसबाट �ितवादीले �ीमतीको म�ृय ुआफूले 

कुटिपट गदा� भएको हो भनी �वीकार गरकेो भए तापिन 
जानी जानी र िनयतवश �ीमतीलाई मारकेो होइन भनी 
िजिकर िलएको दिखने ।
 जाहेरवाला िवजय िव.क. ले अदालतमा 
बकप� गदा� आमा र बबुािबच िमित २०७२/०८/२६ 
गते राित घरायसी कुरामा झगडा भई बबुाले त�काल 
आवेशमा आई आमालाई धके�दा खाटमा ठोि�कई 
सोही चोटको कारण आमाको म�ृय ु भएको कुरा 
बिहनीबाट सनुी थाहा पाएको हो । घाटँी बटारकेो 
कारण आमाको म�ृय ु भएको होइन । आमाको म�ृय ु
कत��यबाट नभई बबुाको त�काल आवेशको कारण 
घटना भएको हो भ�ने बेहोरा खलुाई �ितवादी बाबलेु 
िनयतवश आमाको �यान मारकेो नभई आवेशमा 
कुटिपट गदा�  घटना वारदात भएको भनी लेखाइिदएको 
देिख�छ । �यसैगरी व�तिु�थित मचु�ुकाका राजकुमार 
िव.क. तथा घटना िववरण कागज गन� कण�बहादरु 
काक�लगायतले लो�ने �वा�नीको घरायसी िववादको 
कारण झगडा ह�दँा �ितवादी रामलालले धके�दा िनशा 
िव.क. को घाटँी खाटमा लडी सोही चोटको कारण 
मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी अदालतमा बकप� गदा� 
बेहोरा लेखाइिदएको देिख�छ ।
 �ितवादीले िनयतवश आ�नै �ीमतीलाई 
मारकेो होइन िनजलाई कुटिपट गदा� िनजको �यान 
गएको हो भनी आ�नो कुटिपटका कारण �ीमतीको 
म�ृय ुभएको भए तापिन जानीजानी िनयतवश मारकेो 
होइन भनी िजिकर िलएका छन् । अदालतमा बकप� 
गन� जाहेरवालालगायतका सा�ीह�ले यी �ितवादीले 
िनयतवश आ�नै �ीमतीलाई मारकेा ह�न् भनी िकटान 
गरी लेखाउन सकेका छैनन् । �ितवादी र मतृक 
िनजक� �ीमतीिबचमा २६ गते राित झगडा भई 
२७ गते िबहान मा� मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । 
झगडा कुटिपट भएको र म�ृय ुभएको िबचको समयमा 
�ितवादीले मतृकमािथ थप �हार तथा कुटिपट गरकेो 
भ�ने पिन देिखदैँन । मतृकक� छोरी िविनता िव.क. 
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को कागजअनसुार मतृक मनु�भ�दा अगािड िनज 
िविनतासगँ बोलेको र िनज मतृकले गएको राित बाबलेु 
घाटँी बटारी िदएका ह�न् भनी उ�लेख गरकेो भ�ने 
देिख�छ । िनजको भनाइ बेहोरा हेदा�समेत �ितवादीले 
मान� िनयतले कुटिपट गरकेो तथा घाटँी बटारीिदएको 
भनी िनज मतृकले भनेकोसमेत देिखदँैन । �ितवादीले 
मान� मनसाय नै राखेको अव�थामा िनजले कुटिपटको 
घटनापिछ मनु�भ�दा अगािड रातभ�रको समयमा पनुः 
कुटिपट वा �हार गनु�पन� ह���यो । �ितवादीले �य�तो 
काय� गरकेो देिखदैँन । �ितवादीमा आ�नै �ीमतीलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी वा कारण िमिसल संल�न 
कागज �माणबाट पिु� ह�न आएको देिखदँैन । आ�नै 
�ीमतीलाई मान�का लािग पूव�तयारी गरकेो, योजना 
बनाएको, धा�रलो वा घातक हितयारले �हार गरकेो 
भ�नेसमेत देिखदँनै । सो ह�दँा �ितवादीले मान� मनसाय 
राखी �ीमतीको ह�या गरकेो नभई �ीमतीसगँ झगडा 
ह�दँा त�कालको �रसमा �ीमतीलाई कुटिपट गरकेो 
तथा िनजको घाटँी बटारी िदएको ह�दँा िनज �ीमतीको 
म�ृय ुह�न पगेुको भ�ने देिखने ।
 यस स�ब�धमा रहेको कानूनी �यव�थालाई 
हेदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. 
मा लाठा ढुङ्गा वा साधारण सानाितना हात हितयारले 
कुटी, हानी, घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गरी 
�यान मारमेा एकैजनाले मा� सो काम गरी �यान 
मारमेा सोही एकजना र धेरजैनाको ह�ल भई मारमेा 
यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस मु�य �यानमारा 
ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  
भ�नेसमेतको कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । यस 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कसैलाई कसरुदार कायम 
गन� िनजले �यान मान� मनसाय राखी �यान मान� काय� 
गरकेो पिु� भएको ह�नपुद�छ । �यसैगरी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थालाई हेदा� �यान माना�को मनसाय रहेनछ, 

�यान िलनुपन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लुक� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष 
खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मु�का 
इ�यािद हा�दा सोही चोट िपरले ऐनका �यादिभ� �यान 
मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको र यस 
�यव�थाअनसुार त�कालको �रसमा कसैले  साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात म�ुकाले हा�दा कसैको म�ृय ुभएमा 
यस नं. बमोिजम आवेश�े�रत ह�या ह�ने ।
 �ितवादी र िनजक� �ीमतीिबच झगडा 
ह�दँा �ितवादीले �ीमतीलाई कुटिपट गरकेो सोही 
कारणबाट मतृक �ीमतीको म�ृय ु ह�न पगेुको भ�ने 
�ितवादीले �वीकार नै गरकेा छन् । �ितवादी र 
मतृक �ीमतीिबच �यान मानु�पन�स�मको �रसइवी 
तथा कारण केही खलेुको तथा पिु� ह�न सकेकोसमेत 
देिखदँनै । �ितवादीले योजना बनाई मान� मनसाय 
राखी �ीमतीको �यान मारकेो भ�ने पिु� ह�न सकेको 
छैन । जाहेरवालालगायत अ�य सा�ीह�को अदालतमा 
भएको बकप�बाट समेत सो कुरा पिु� ह�न सकेको 
छैन । मतृकको म�ृयकुो कारणमा Spinal Injury रहेको 
भ�ने देिखएको र घाटँी भािँचएको भ�ने लासजाचँ 
मचु�ुकाले देखाएको ह�दँा �ितवादीले �ीमतीलाई 
कुटिपट गरी घाटँी बटारी िदएको कारणले िनजको म�ृय ु
भएको भ�ने देिखए तापिन �ितवादीले मान� मनसाय 
राखी �ीमतीको �यान मारकेो भ�ने िमिसल सलं�न 
कुनै पिन कागज �माणबाट पिु� ह�न सकेको छैन । सो 
ह�दँा �ितवादीले �यान मान� मनसाय राखी �ीमतीलाई 
मारकेो नभई झगडा ह�दँा त�कालको आवेशमा 
�ीमतीलाई कुटिपट गदा� �ीमतीको म�ृय ु ह�न पगेुको 
पिु� भएको ह�दँा आवेश�े�रत ह�यामा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको कसरुमा 
सोही १४ नं. बमोिजम सजाय ह�ने गरी भएको उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
फैसला िमलेकै देिख�छ । मनसाय�े�रत ह�यामा 
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मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम कसरु कायम गरी सोही १३(३) नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर र उपि�थत 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
 अतः �ितवादी रामलाल िव.क. ले त�कालको 
आवेशमा �ीमतीलाई कुटिपट गदा� िनज �ीमती 
िनसा िव.क. को म�ृय ु ह�न पगेुको ह�दँा �ितवादीलाई 
आवेश�े�रत ह�यामा कसरु कायम गरी सजाय गनु�पन� 
देिख�छ । सो ह�दँा उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जले साधक जाचँको रोहमा स�ु 
पसा� िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १४ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय ह�ने गरी गरकेो िमित २०७५।६।१२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-१५५९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. नेकोर तामाङ
 �ितवादी �साद नेकोर तामाङले नै 
फ�याकले िहका�उदँा मतृक साङजेन नेकोर तामाङको 
म�ृय ुभएको हो भ�ने जाहेरवालाको जाहेरी तथा बकप� 
बेहोरा, मतृक लासको छातीमा िनलडामह� देखाउने 
घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका, Cause of 
death Undetermined (To be ascertained 
after toxicological Reports) उ�लेख भएको 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीले कुटिपट 
गदा� िनजक� �ीमती मतृक साङजेन नेकोर तामाङको 
म�ृय ु भएको हो भ�ने मौकामा बिुझएका सा�ीह�को 

कागज तथा बकप� बेहोरा तथा �ीमतीले कुकुरको मतु 
खाएर आयो घरको कामकाज गद�न, सतुी ब�छ भनी 
गाली गरकेो ह�दँा मलाई �रस उठी िनज �ीमतीलाई 
िहका�उदँा िनजको म�ृय ु भएको हो भनी �ितवादी 
�वयम् ले अनसु�धानको �ममा र अदालतसम� गरकेो 
सािबती बयानसमेतका आधार �माणह�बाट �ितवादी 
�साद नेकोर तामाङको कत��यबाट नै मतृक साङजेन 
नेकोर तामाङको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आएको दिेखने ।
 �ितवादी �साद नेकोर तामाङको कत��यबाट 
नै मतृक साङजेन नेकोर तामाङको म�ृय ु भएकोमा 
िववाद नरहे तापिन िनज �ितवादीले �यान मान� 
मनसाय राखेर �ीमतीलाई मारकेा ह�न् िक आवेशमा 
आई कुटिपट गदा� �ीमतीको म�ृय ु ह�न पगेुको हो ? 
भनी हेनु�पन� देिख�छ । यस स�ब�धमा हेदा� �ितवादीले 
अदालतसम� बयान गदा� िमित २०७१।६।१७ 
गते दश� िटकाको िदन म तथा मेरी �ीमती आ�नै 
गोठमा रातको १२:०० बजे र�सी खाई सिुतरहेको 
अव�थामा मेरो �ीमतीले कुकुरको मतु खाएर आयो 
घरको कामकाज गद�न सतुी ब�छ भनी नानाभातँी 
गाली गन� थािलन् र मलाई �रस उठ्यो । मैले त�कालै 
म�ुकाले िनजलाई छातीमा �हार गरे ँमैले एकप�ट मा� 
िहका�एको ह� ँ। त�प�ात् िनज �ँद ैतमाख ुखान थािलन् 
र म सतेुको ह� ँ। �यसपिछ के भयो मलाई थाहा भएन । 
म उठ्दा िनज �ीमतीको म�ृय ुभइसकेको रहेछ । मैले 
नशाको सरुमा नरा�ो काम गरे,ँ मबाट अपराध ह�न गयो 
कानूनबमोिजम सजाय भो�न म�जरु छु भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । अनसु�धानको �ममा समेत र�सी 
सेवन गरकेोमा �ीमती साङजेन नेकोर तामाङले मलाई 
गाली गन� थािलन् । काम नगन� मेरो िपसाब खाएको 
भनी गाली गरपेिछ मैले काठको फ�याकले छातीमा 
जोडले िहका�एको हो । िहका�एपिछ �ीमती भइुमँा 
लडी पानी मािगन् मैले िनजको मखुमा पानी हािलिदए ँ
छातीमा द�ुयो भनेपिछ छातीमा तेल लगाइिदएपिछ म 
सतेुको हो । एक िन��ापिछ उठ्दा म�रसकेको रहेछ 
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भनी कसरुमा सािबत रही बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
�ितवादी �साद नेकोर तामाङले आफूले �ीमतीलाई 
िहका�उदँा �ीमतीको म�ृय ु भएको कुरामा पूण��पले 
सािबत रही अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत 
बयान गरकेा छन् । �ितवादीको कसरुमा सािबती बयान 
रहेको भए तापिन िनज �ितवादीले पूव��रसइवी राखी र 
मान�स�मको मनसाय राखी �ीमतीलाई कुटिपट गरकेो 
ह� ँभनी लेखाएको भने नदिेखने ।
 जाहेरवाला �ान ुनेकोर तामाङले अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादी सधै ँ र�सी सेवन गन� मािनस 
भएकोले झगडा भई आमालाई �ितवादी �साद नेकोर 
तामाङले फ�याकले िहका�एर मारकेो हो भनी बेहोरा 
उ�लेख गरकेो भए तापिन िनजले �ितवादी बाबलेु 
यो यित कारणले वा �रसइवीले आमालाई �यान मान� 
मनसाय राखी िहका�एका ह�न् भनी लेखाउन सकेको 
देिखदँैन । मौकामा कागज गरी अदालतमा आई बकप� 
गन� सा�ीह�ले �ितवादीले र�सीको सरुमा िहका�उदँा 
मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी बेहोरा लेखाइिदएको भए 
तापिन कुनै पिन सा�ीले �ितवादी �साद नेकोरले मान� 
मनसाय राखी आ�नै �ीमतीलाई मारकेा ह�न् भनी 
लेखाउन सकेको देिखदँैन । मतृक आमालाई �ितवादी 
अथा�त् बबुा �साद नेकोर तामाङले फ�याकले छातीमा 
हा�दा म�ृय ुभएको हो । र�सी खाएको झोकमा हानेको 
हो । माछु�  भनेर त मारकेो होइन होला झिु�कएर 
�य�तो घटना घटेको हो भनी छोरा कमा� नेकोर 
तामाङले अदालतमा बकप� गदा� बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । यसबाट �ितवादीको सािबती बयान, 
जाहेरवालालगायत बकप� गन� सा�ीह�को भनाइ 
बेहोराबाट यी �ितवादीले मान�स�मको मनसाय राखी 
आ�नै �ीमतीलाई कुटिपट गरकेा ह�न् भ�ने दिेखन 
नआउने ।
 यस स�ब�धमा रहेको कानूनी �यव�थालाई 
हेदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
मा लाठा ढुङ्गा वा साधारण सानाितना हातहितयारले 

कुटी, हानी, घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गरी 
�यान मारमेा एकैजनाले मा� सो काम गरी �यान 
मारमेा सोही एकजना र धेरजैनाको ह�ल भई मारमेा 
यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस मु�य �यानमारा 
ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । 
सोबाहेक अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले 
मरकेो भ�ने कुरा सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै 
�माणबाट देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद 
गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । यस 
कानूनी �यव�थाबमोिजम कसैलाई कसरुदार कायम 
गरी सजाय गन� िनजले �यान मान� मनसाय राखी 
�यान मान� काय� गरकेो भ�ने �माणबाट पिु� भएको 
ह�नपुन� ।
 �ितवादी �साद नेकोरले कुनै जोिखमी 
हातहितयार �योग गरकेो देिखदँनै । �ितवादी र 
मतृकका छोराह� जाहेरवाला र कागज गन� �ान ुनेकोर 
र कमा�  नेकोरको जाहेरी, मौकाको कागज तथा बकप� 
बेहोरासमेतबाट िनज �ितवादीले काठको फ�याकले 
हानेको भनी ख�ुछ । �ितवादीको अदालतमा भएको 
बयानलाई हेन� हो भने िनजले म�ुकाले छातीमा हानेको 
भनी बेहोरा लेखाएका छन् । �ितवादी �साद नेकोर 
तामाङ र मतृक �ीमती सगैँ खाना खाई गोठ घरमा 
स�ुनको लािग गएको देिख�छ । स�ुन जाने समयस�म 
पिन िनजह�िबच झगडा वा वादिववाद केही भएको 
भ�ने देिखदँैन । गोठमा स�ुन गएप�ात् िनजह�िबच 
झगडा भएको र सोही झगडाको कारणले �ितवादीले 
�ीमतीलाई कुटिपट गरकेो भ�ने देिख�छ । झगडा 
कुटिपटको कारणमा �ितवादीले र�सी खाएको 
िवषयमा �ीमतीले �ितवादीलाई काम केही नगन� केवल 
र�सी मा�ै खाने, र�सी खानभु�दा मेरो िपसाब खान ु
भनी गाली गरकेो र �ीमतीले गाली गरकेो कारणबाट 
र�सीको सरुमा �ितवादीलाई �रस उठी दाउराको 
फलेकले �ीमतीलाई िहका�उदँा िनजको म�ृय ु भएको 
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भ�ने देिख�छ । �ितवादीमा �ीमतीलाई कुटिपट गरी 
�यान मान�स�मको पिहलेदेिखको �रसइवी केही रहे 
भएको देिखन आउदैँन । जाहेरवालालगायतका कुनै 
पिन सा�ीह�ले �ितवादी र िनजक� �ीमतीिबच 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी िथयो भनी लेखाउन 
सकेको देिखदँनै भने िमिसल सलं�न कुनै पिन 
कागज �माणले �ितवादीले आ�नै �ीमतीको �यान 
मानु�पन�स�मको �रसइवी पिु� गन� सकेको देिखदँैन । 
�ीमतीलाई िहका�एपिछ �ीमती लडेको र �ीमतीले 
पानी भ�दा त�कालै �ितवादीले पानी िदएको र छाती 
द�ुयो भ�दा छातीमा तेलसमेत लगाई िदएको भ�ने 
देिखएकोसमेतबाट �ितवादीमा आ�नै �ीमतीलाई 
मान�स�मको �रस रहेको र सोही �रसका कारण मान� 
िनयत राखी आ�नै �ीमतीलाई िहका�एको तथा 
कुटिपट गरकेो भ�ने दिेखदैँन । यसबाट �ितवादीले 
�यान मान� मनसाय राखी �ीमतीलाई मारकेो पिु� 
ह�ने कुनै आधार �माण िमिसलमा सलं�न रहेको 
देिखदँैन । सो ह�दँा �ितवादीले पूव��रसइवी राखी 
�ीमतीलाई मनसायपूव�क मारकेो नभई �ीमतीसगँ 
वादिववाद ह�दँा त�कालको आवेशमा कुटिपट गदा� 
�ीमती साङजेन नेकोर तामाङको म�ृय ुह�न पगेुको पिु� 
ह�ने देिखने ।
 आवेश�े�रत ह�याका स�ब�धमा रहेको 
कानूनी �यव�थालाई हेदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. मा �यान माना�को मनसाय रहेनछ, 
�यान िलनुपन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लुक� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष 
खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मु�का 
इ�यािद हा�दा सोही चोट िपरले ऐनका �यादिभ� 
�यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । यस �यव�थाअनसुार त�कालको �रसमा 
कसैले साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात म�ुकाले हा�दा 
कसैको म�ृय ु भएमा यस नं. बमोिजम आवेश�े�रत 

ह�या ह�ने देिख�छ । �यान मान� मनसाय नरहेको, 
मानु�पन�स�मको �रसइवी पिन नरहेको, �यान मान� कुनै 
योजना बनाएको नदिेखएको तथा जोिखमी तथा घातक 
हितयारसमेतको �योग नगरकेो अव�थामा त�कालको 
�रसमा आई साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात म�ुकाले 
हा�दा कसैको म�ृय ुभएकोमा यस नं. बमोिजमको कसरु 
ह�ने ।
 �ितवादीले मनसायपूव�क �ीमतीको ह�या 
गरकेो नदेिखई उसै मौकामा उठेको �रसका कारण �रस 
था�न नसक� काठको फलेकले हा�दा �ीमतीको म�ृय ु
भएको देिख�छ । �ितवादीले �ीमतीलाई हािनसकेपिछ 
पानी खवुाएको तथा छातीमा तेलसमेत लगाइिदएको 
र �यसपिछ �ीमतीले त�बाकु खान थालेको र आफू 
सतेुको भ�ने बेहोरा िनजले खलुाएका छन् । यसरी 
�ितवादीमा पूव��रसइवी नरहेको, �ीमतीलाई मान� 
मनसाय राखेर कुटिपट नगरकेो, �यान मान�का लािग 
कुनै योजना बनाएको वा जोिखमी हितयारले हानेको 
भ�नेसमेत नदेिखई त�कालमा उठेको �रसका कारणले 
�ीमतीलाई काठको फलेकसमेतले कुटिपट गदा�  िनज 
�ीमतीको म�ृय ुह�न पगेुको भ�ने पिु� ह�न आएको ह�दँा 
िनज �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको छ । 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १४ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेकै देिख�छ । �ितवादीलाई मनसाय�े�रत 
ह�यामा कसरु कायम गरी सोहीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 अतः �ितवादी �साद नेकोर तामाङले आ�नै 
�ीमतीसगँ वादिववाद ह�दँा त�कालको आवेशमा 
�ीमतीलाई कुटिपट गदा� िनज �ीमती साङजेन नेकोर 
तामाङको म�ृय ुह�न गएकोमा िनज �ितवादीले मलुकु� 
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ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� भई िनज �ितवादीलाई सोही १४ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने गरी स�ु रसवुा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७३।४।१३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी  
ह�रकृ�ण काक�, ०६७-WO-०६०१, उ��ेषण, कृ�ण 
भाइ त�डुकारसमेत िव. मचाभाइ महज�नसमेत
 िनवेदकह�ले साव�जिनक भनी उ�लेख 
गरकेो बाटो िवप�ी मचाभाइ महज�नको घरमिुन रहेको 
देिख�छ । सो िछँडीको बाटो यी िनवेदकसमेतले 
िनकासको �पमा �योग गरी आएको देिख�छ । िमित 
२०४०।८।४ मा भएको न�सा मचु�ुकाको न.नं. 
१० मा रहेको सािबकको िनकासको चौडाइ २’९” 
(दईु िफट नौ इ�च) रहेकोमा हाल नया ँ न�सामा ४’ 
(चार िफट) राखेको भ�ने िवप�ी मचाभाइको िलिखत 
जवाफबाट देिखएको छ । केवल सीिमत �यि� अथा�त् 
यी िनवेदकह� (पित प�नी) समेतले सािबकदेिख 
िनकासको �पमा �योग गरी आएको घरमिुनको 
िछँडीको िनकास बाटोलाई सािबकबमोिजम िनकासमा 
अवरोध नह�ने गरी घर िनमा�ण गन� न�सा पेस 
गरकेोमा �य�तो िनकासलाई साव�जिनक बाटोको 
सं�ा िदई साव�जिनक बाटोको मापद�डअनसुार 
घर िनमा�ण ह�नपुन� भनी िनवेदकह�ले माग गरकेो 
िनवेदनबाट िनवेदकह�ले सािबकदिेख उपभोग 
गरी आएको िनकासमा कुनै िकिसमको अवरोध प�ुन 

गई िनवेदकह�को हक हनन ह�ने अव�था देिखन 
नआएको र ��ततु िववादको िवषय काठमाड� 
महानगरपािलकाको बोड� बैठकबाट िमित २०६८।२।९ 
मा भएको िनण�य बदरमा िनवेदकको माग रहेकोसमेत 
नदिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- स�रता �रजाल
इित सवंत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-WO-०११२, उ��ेषण / 
परमादेश, भैरो महतो घानुकसमेत िव. बाबा िसमे�ट 
�ा.िल. आदश�नगर, वीरग�जसमेत 

िविधवत् �पमा उ�ोग �थापनाबाट �थानीय 
जनजीवनमा नकारा�मक असर पन� भए सो स�ब�धमा 
उजरु गन� समय िदएकोमा समयिभ� कुनै उजरु 
राय, सझुाव नपरपेिछ मा� उ�ोग िवभागबाट उ�ोग 
दता� ग�रएको दिेख�छ । िनवेदकह�ले उ� उ�ोग 
�थापनाबाट वातावरणलगायत अ�य कुरामा असर 
पन� भए पि�का र गा.िव.स.मा सूचना �काशन भएपिछ 
उजरु, राय, सझुाव िदनपुन�मा सो समयमा कुनै उजरुी 
नपरबेाट उ�ोग �थापना भई सो िवप�ी उ�ोगको 
तफ� बाट ठुलो लगानी भएको भ�ने उ�ोगको िलिखत 
जवाफबाट दिेखने ।

उ�ोग स�चालनका �ममा ह�नस�ने 
वातावरण �दूषणको स�ब�धमा आव�यक कदम 
चा�ने कुरा उ�ोगको �ोजे�ट �पोजलबाट देिखएको 
छ । उ�ोग दता�को कानूनी �ि�या पूरा गरी दता� 
भइसकेपिछ उ�ोग दता�स�ब�धी काम कारबाही 
स�प�न भएको क�रब सात मिहनापिछ िवल�ब गरी �रट 
िनवेदन दता� गरकेो दिेखदँा �रट िनवेदन मागअनसुार 
आदशे गनु�पन� अव�था देिखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
इित संवत् २०७५ साल जे� २ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०८२५, अंश दपोट, 
लवङ्गी चौधरी िव. लाहानी चौधरीसमेत

िमित २०६९।०२।१० गते वादीले अंशको 
फाटँवारी पेस गदा� ब�डा ला�ने स�पि� वादीह�को 
िज�मा केही नभएको, स�पूण� स�पि� �ितवादी 
भागीरामको िज�मा रहेको भ�ने बेहोराको उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । अंश म�ुामा वादीले अशं म�ुामा अंशको 
फाटँवारीमा ब�डा ला�ने स�पि� नखलुाएकोमा हाल 
िनज पनुरावेदकले िक.नं.२७८, २८२, ३१४, ७८८ 
समेतका िक�ा ज�गा माइती लाहानी चौधरीको नाममा 
रहेको र लाहानी चौधरीले �ितउ�र िफराउदँा माइती 
मावलीको दाइजो पेवाको स�पि�बाट ख�रद गरकेो भ�ने 
अव�था रहेको ि�थित देिखदँा ठोस �माणको अभावमा 
उि�लिखत ज�गाह� मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ नं. 
तथा ऐ. �ी अंश धनको १ नं. र ४ नं. बमोिजम लाहानी 
चौधरीको एकलौटी हकभोगको हो भनी भ�ने सिकने 
अव�था नभए तापिन मलुकु� ऐन, अंशब�डाको २७ नं. 
बमोिजम अंश म�ुाका �ितवादी नै नभएको �यि�को 
नामको स�पि� यस म�ुाको वादीको नाममा एकलौटी 
ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

�माणमा आएको वादी असकुमार चौधरीसमेत 
�ितवादी भागीराम चौधरी भएको अशं म�ुामा यी वादी 
�ितवादीिबच ज�मा चार अंिशयार भई चार अंश ला�ने 
ठहरी स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/३/७ 
मा फैसला भएको देिखएको अव�थामा िनज लाहानी 
चौधरीका नामको उ� स�पि�मा चार भागको एक 
भाग अथा�त् यी पनुरावेदकको हक िह�सास�म दपोट 
भएको मा�नपुन� देिखएकोले चार भागको एक भाग 
िनज पनुरावेदकले पाउने भनी ठह�याएको पनुरावेदन 

अदालत तलुसीपरुको फैसलालाई अ�यथा भ�ने 
निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट िववािदत 
रावतगाउ ँहाल दाङ सौिँडयार ५ (क) िक.नं. २७८, 
२८२, ३१४ र ७८८ का ज�गामा िफराद दाबीबमोिजम 
अंश दपोटको दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु दाङ दउेखरुी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/५/२९ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो फैसला केही उ�टी भई 
उ� िववािदत ज�गामा वादीको हक िह�सास�मको 
ज�गा अंश दपोट ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७३।०२।२५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न / धनिसहं िगरी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जे� ४ गते रोज ६ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-CI-०८२६, िलखत 
बदर, लवङ्गी चौधरी िव. लाहानी 
चौधरीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०६८-CR-०११५, ०६८-
CR-०११६, सरकारी कागज छाप द�तखत िकत�, 
इ��देव झा िव. नेपाल सरकार, जगदीश ठाकुर िव. 
नेपाल सरकार

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ७ नं. मा 
स�पि�का स�ब�धमा िकत� गरी िलई खाइसकेको 
भए िबगो भराई िबगोबमोिजम ज�रवाना ह��छ । काम 
भइसकेको रहेनछ भने िबगोको आधी ज�रवाना 
ह��छ । ऐ. १२ नं. मा सरकारी अड्डाको छाप वा 
सरकारी काममा सरकारी कम�चारीको छाप द�तखत 
वा सो छाप द�तखत भएको सरकारी कागज िकत� 
गन�लाई यस महलको अ� न�बरमा ह�ने सजायमा एक 
वष� र उसै अड्डाको कम�चारीले िकत� गरमेा दईु वष� थप 
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कैद ह��छ भ�ने कानूनी �ावधान रहेको पाइने ।
��ततु म�ुामा स�ु अदालत र पनुरावेदन 

अदालत जनकपरुले फैसला गदा� यी पनुरावेदक 
�ितवादी दवुैलाई नै िबगोबमोिजम जनही ज�रवानासमेत 
गरकेो पाइयो । िकत� कागजको ७ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम यी �ितवादीह�ले स�पि�का 
स�ब�धमा िकत� गरी रकम मासेकोसमेत पिु� भएको 
देिखदँा कानूनमा िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�ने भनेकोमा 
जसले जित खाएको छ सोको िबगोबमोिजम ज�रवाना 
गनु�पन� ह��छ । यसले यित िबगो िलई खाएको छ भ�ने 
यिकन नभएको र िबगोबमोिजम ज�रवाना गनु�पन� 
अव�था भएमा जे जित िबगो ह��छ सोलाई दामासाही 
गरी सजाय गनु�पछ�  भनी संवत् २०६२ फौ.प.ुनं. ३१ 
रमेश�साद पौडेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
पनुरावेदक र िदपक भ�राईसमेत ��यथ� �ितवादी 
भएको अवैध �पमा लकडी ओसारपसार म�ुामा यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट िमित २०६४।५।२० 
मा �या�या भई िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
पाइ�छ । उ� �ितपादन िस�ा�तबमोिजम ��ततु 
म�ुामा यो �ितवादीले यित िबगो खाई मासेको छ भ�ने 
वादी प�ले खलुाउन सकेको नदेिखदँा यी �ितवादीह� 
इ��देव झा र जगिदश ठाकुरले िबगो �.२,०५,०००।– 
को आधा आधा रकम खाई मासेको मा�नपुन� भई िबगो 
�.२,०५,०००।- को दामासाहीले �.१,०२,५००।- 
िनज �ितवादीह�लाई जनही ज�रवाना गनु�पन�मा सो 
नगरी स�ुले िबगोबमोिजम जनही ज�रवाना गरी गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०६७।३।१० को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा सो फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई 
दामासाहीले जनही आधा-आधा �.१,०२,५००।- 
ज�रवाना ह�ने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
स�ु महो�री िज�ला अदालतले �ितवादीह� इ��दवे 
झा र जगिदश ठाकुरलाई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 

१ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ.को ११ नं. आधारमा 
ऐ.को ७ नं. बमोिजम िबगोबमोिजम ज�रवाना तथा 
ऐ.को १२ नं. बमोिजम थप एक वष� कैद ह�ने ठहर 
गरकेो िमित २०६४।१।५ को फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट सदर ह�ने ठह�याएको िमित 
२०६७।३।१० को फैसला केही उ�टी भई ज�रवानाको 
हकमा िनज �ितवादीह� इ��दवे झा र जगिदश 
ठाकुरलाई िबगो �.२,०५,०००।– दामासाहीले जनही 
�.१,०२,५००।- ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७३-CR-१४९५, सवारी 
�यान, र�जन �े� िव. नेपाल सरकार

हा�मा कप�रसेन र �े� क����सनिबचमा 
मजदरुह�को उ�पादन, सङ्कलन, ब�दोब�त 
तथा आपूित� स�ब�धमा स�झौता भएको 
देिख�छ । गाडी, �ेनसमेतको लाइनमा काय� गन�को 
लािग �े� क����सनसगँ स�झौता गरी काम 
िदएको िथयो । �ितवादी टंककुमार भजुेललाई �े� 
क����सन क�पनीले िनयिु� िदई काममा लगाएको 
हो भनी �ितवादी मासातो कािसडीले बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी र�जन �े�को बयानअनसुार �े� 
क����सन क�पनीमा �ाइभरको माग गदा� �ितवादी 
टंककुमार भजेुलले िनवेदन िददँा �ेन, दमकल र 
लोडर चलाउने अनमुित प� िलएको लाइसे�सको 
फोटोकपीसमेत साथै राखी िनवेदन िदएको देिख�छ । 
हेिभ गाडी चलाउने अनमुितप� पाएको आधारमा �े� 
क����सन क�पनीले �ितवादी टंककुमार भजुेललाई 
िनयिु� िदने काय� गरकेो पाइयो । साथै िनज �ितवादी 
टंककुमार भजुेलको नाममा जारी लाइसे�सको 
नवीकरण गन� �याद िमित २०६६।९।१२ मा समा� 
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भएकोले िनजले िमित २०६७।३।२४ मा नवीकरण 
गरी नवीकरण बहाल रहने िमित २०७१।९।१२ रहेको 
च.नं. ८८ िमित २०६९।२।२८ को यातायात �यव�था 
काया�लय जनकपरुको जवाफबाट देिख�छ । �ितवादी 
टंककुमार भजेुलले त�काल पेस गरकेो लाइसे�स 
हेरी िनयिु� ग�रएको ह�दँा �ितवादी मेकािनकल 
इि�जिनयरमा �े� क����सन क�पनीमा काय�रत 
कम�चारीले अनमुित नभएको चालकलाई हेभी गाडी 
चलाउन िदएको नदेिखने । 

�ितवादी र�जन �े� दाबीको कसरुमा 
इ�कारीसमेत छन् । �ितवादी टंककुमार भजेुललाई 
अनमुितप�बेगर गाडी चलाउन िदने काय� �ितवादी 
र�जन �े�ले िदएको भ�ने कुरालाई िमिसल 
संल�न �माणबाट प�्ुयाई ं गन� सकेको देिखदँनै । यी 
�ितवादीले गाडी चलाउने �यि�को अनमुितप�मा जे 
जे उ�लेख छ सोहीबमोिजम चालक िनयिु� गन�स�म 
हो । सह�ितवादीलाई चालक पदमा िनयिु� गदा� 
िनजले पेस गरकेो लाइसे�सको �ितिलिप हेरी सवारी 
चालकमा िनय�ु गरकेो देिखन आएको अव�थामा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(५) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने िम�ने नदेिखने । 

अतः पनुरावेदक �ितवादी र�जन �े�ले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएन । सवारी चालक 
अनमुितप� �ा� �यि�लाई मा� गाडी चलाउन 
िदनपुन�मा सवारी चालक अनमुितप� �ा� नभएका 
चालक टंककुमार भजेुललाई गाडी चलाउन िदएको 
काय� सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(५) नं. बमोिजम कसरुज�य भएकोले 
िनज �ितवादी र�जन �े�लाई कसरुदार ठह�याई 
एक मिहना कैद सजाय गरकेो स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन नआई 
केही उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी र�जन �े�ले 

अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महज�न
फैसला लेखनमा सहयोग गन� उपसिचवः धनिसहं िगरी
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित सवंत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-००४१, ०७२-CI-००६५, 
िनषेधा�ा, स�रता दवेकोटासमेत िव. काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण, अनामनगरसमेत, 
िहरादवेी मान�धरसमेत िव. काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरण, अनामनगरसमेत

नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा ३ 
बमोिजम नगर िवकास सिमितले नगर िवकासको लािग 
भू-उपयोग �े� िनधा�रण गरी �य�तो �े�मा गन� पाइने 
भौितक िवकासको मापद�ड तो�ने तथा �य�तो �े�को 
जनघन�वका आधारमा सडक, यातायात, िबजलुी, 
ढल िनकास, सरसफाइ, ख�ुला �े�लगायतका 
सेवा तथा सिुवधा उपल�ध गराउन आव�यक नीित 
काय��म तजु�मा गन� स�ने देिख�छ । ियनै कानूनी 
�यव�थाको आधार र काठमाड� उप�यकाको ती� 
सहरीकरणको व�तगुत प�रि�थितसमेतको प�ृपोषणमा 
जनसाधारण र स�ब� िनकायह�को सहभािगतामा 
िमित २०४५।७।२९ गतेको िनण�यले G.L.D. 
काय�योजना लाग ुभई सो काय� योजनाले काठमाड�को 
सडक िव�तारका खाका काय��मह� एवम् सडक 
िव�तारका �े�ह� िनधा�रण गरकेो पाइ�छ, सो िमित 
२०४५।७।२९ को िनण�य हालस�म चनुौितिवहीन 
रही यथावत् �पमा रहेको पाइ�छ । तसथ� G.L.D. 
काय�योजना कानूनी आधारिशला �ा� साव�जिनक हक 
िहत सरोकार र आव�यकतामा िनिहत काय��म रहे 
भएको भ�ने देिखने ।

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ तथा ज�गा 
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�ाि� ऐन, २०३४ का �ावधानह�को िनद�श पिन 
साव�जिनक हक िहतका िनिम� �यि�गत ज�गा 
घरलगायतका स�पि� रा�यले उपभोग गन� स�ने र 
सोबापत �यि�गत �ितपूित� मआु�जा �दान गनु�पन� 
भ�ने रहेको पाइ�छ । �ितपूित� स�ब�धमा मापद�डिभ� 
रहेर बनेका मापद�ड लाग ु ह�नपूुव� भौितक संरचना 
एवं सडक िव�तार गदा� सडकमा पन� भए �ितपूित�को 
लािग काि�तपरु दिैनकमा िमित २०७४/११/२४ मा 
�ितपूित�का लािग साव�जिनक सूचनासमेत �कािशत 
भएको पाइ�छ । िनवेदकसरहकै राम�साद काक� 
र िव�ण ु काक�ले �ितपूित� पाउनका लािग िमित 
२०७१/१/९ मा िनवेदन गरकेो भ�नेसमेत िमिसलबाट 
देिखने । 

तसथ� G.L.D. बमोिजम सडक िव�तारको 
�ममा परकेो घर ज�गाको स�बि�धत असर पन� 
�यि�लाई �ितपूित�  �दान गन� िमित २०७०।११।२४ 
को काि�तपरु पि�कामा सूचनासमेत �कािशत 
भइसकेको र केहीले �ितपूित�को मागसमेत ग�रसकेको 
भ�ने दिेखदँा िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�ररहनपुन� 
अव�थाको िव�मानता देिखएन । िनवेदकह�ले 
आयोजनाले तोकेको मापद�डअनसुार �ितपूित� 
पाउने अव�था भए �ितपूित� मआु�जा पाउन स�ने नै 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहनपुन� 
अव�थाको िव�मानता देिखएन । अतः िनषेधा�ा जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने  िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२/०२/१३ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िड�लीराम �साई
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल फा�गनु ६ गते रोज १ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-WO-०९३६, उ��ेषण, 
सूय� ितवारी िव. िश�क सेवा आयोग, सानोिठमी, 

भ�पुरसमेत
मैले िश�ा सेवा िनयमावली, २०५७ 

बमोिजम ३ �र� पदको लािग �कािशत िव�ापन 
नं. ०५।०७१।७२ मा बढुवा फाराम भरकेो िथए ँ । म 
�यसको लािग बढुवाको लािग यो�य िथए ँ। सोअनसुार 
िमित २०७२।६।२९ मा गोरखाप�मा �कािशत नितजा 
सूचनामा म दो�ो नं. मा बढुवामा परकेो िथए ँ । पिछ 
िवप�ीह� जग�नाथ अिधकारी, मिु��साद पि�डत 
र िशरोमणी लािमछानेले सो बढुवाउपर उजरुी दता� 
गरछेन् । सो उजरुीउपर छानिबन गरी िवप�ी िश�ा 
सेवा आयोगले बढुवा नितजा पनुरावलोकनस�ब�धी 
सूचना �कािशत गरी बढुवा सूचीबाट मेरो नाम हटाई 
िवप�ीह� ३ जनाको नाम रािखएको रहेछ । सो 
सूचनाको जानकारी प�मा मलाई हटाइनकुो २ कारण 
बताइयो । जसमा ०६७ सालको का.स.म.ु मा दता� 
िमित उ�लेख नभएको कारणले सो का.स.म.ु गणना 
नग�रएको र िवप�ीह�को भ�दा मेरो नं. कम रहेको 
भ�ने रहेछ । सोअनसुार मैले २०६७ सालको का.स.म.ु 
फाराम िमित २०६८।१।३० मा िव�ालयमा दता� 
गराएको छु । �यसको �माण िव�ालयको अिभलेखमा 
देखाइएको छ । तसथ� मेरो नाम बढुवा सूचीबाट हटाउने 
गरी भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय िनवेदन 
मागदाबी रहेको पाइने ।

िवप�ीबाट ��ततु िलिखत जवाफमा 
िनवेदकले िव�ालयमा का.स.म.ु दता� भएको दिेखए 
तापिन िनजले पेस गरी आयोगमा �ा� ह�न आएको 
का.स.म.ु फाराममा दता� िमित उ�लेख भएको पाइएन । 
िमित उ�लेख नभएको र िश�ा सेवा आयोग िनयमावली 
२०५७ को िनयम २८(२) ले कुनै शैि�क स� समा� 
भएको िमितले ३० िदनिभ� आ�नो िव�ालयमा 
का.स.म.ु दता� ग�रस�नपुन� कुरालाई अिनवाय� गरकेो 
छ । सोही आधारमा उ� का.स.म.ु लाई गणनामा 
नरािखएको हो भनी िवप�ी िश�ा सेवा आयोगले 
आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो पाइयो भने 
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अ�य ३ जना िवप�ीह�ले िनवेदकको का.स.म.ु को 
गणना नभएको कारणले मा� हा�ोभ�दा कम का.स.म.ु 
नं. भएको होइन । िनयमावलीले िनधा�रण गरकेा 
बढुवाको िमित अङ्क गणनाका आधारह� नै िभ�न 
छन् । ती आधारअनसुार हा�ो अ�यापनको भौगोिलक 
�े�, अ�थायी �पमा काय� गरकेो सेवा अविधसमेतका 
आधारमा �ा� भएको अङ्क जोड्दा हा�ो भ�दा 
िवप�ीको नं. का.स.म.ु कम ह�न गएको हो र िनवेदकले 
हा�ो नाम बढुवामा पारी �कािशत भएको सूचनालाई 
�वीकार गरी अक� िव�ापनमा बढुवा फाराम दता� 
ग�रस�न ु भएको अव�था िव�मान ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे होस ् भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो 
पाइने ।

उपयु��ानसुार उि�लिखत आधार, 
कारणह�समेतको स�दभ�मा, िवप�ीह�का कानून 
�यवसायीले इजलाससम� पेस गरकेो िमित 
२०७४।८।१३ को गोरखाप�मा �कािशत िश�ा 
सेवा आयोग, िश�क बढुवा सिमितको सिचवालय, 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालय, पि�मा�चल पोखराको 
बढुवा सूचनाअनसुार िव�ापन नं. ०५-०७३/०७४ 
बाट यी �रट िनवेदक सूय� ितवारीको बढुवा भइसकेको 
भ�ने देिखदँा �रटको औिच�यिभ� �वेश ग�ररहनपुन� 
देिखएन । िनवेदन मागदाबीको औिच�य नै समा� 
भइसकेको दिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई / फणे�री िघिमरे
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७४ साल पसु ११ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७३-CI-०७७१, उ��ेषण / िनषेधा�ा / 
परमादशे, भाइकाजी ितवारीसमेत िव. वीरबहादुर 

तामाङसमेत
िविधवत् तवरबाट ज�गा �ा� नगरी िनद�िशत 

ज�गा िवकास (Guided land development) 
काय��मको नाममा जिहलेसकैु जोसकैुको ज�गामा 
कसैले पिन अित�मण गन� डोजर लगाई भ�काउन 
वा जबरज�ती खाली गराउन पाउने दिेखदैँन । 
िनवेदकह�को स�पि�स�ब�धी मौिलक हकलाई 
िन��भावी त�ुयाउन िवप�ीह�ले पाउने कुनै 
पिन कानूनी आधार िवप�ीले देखाउन सकेको 
पाइदँैन । साव�जिनक िहतको लािग कानूनबमोिजम 
ज�गा �ाि� गन� स�ने नै ह�दँा रीतपूव�क ज�गाको मआु�जा 
एवं कानूनिवपरीत नह�ने गरी बनाएको संरचनाबापत 
�ितपूित� िदने गरी कारबाही उठान गरकेो अव�थाबाहेक 
रा�यले कुनै पिन �यि�ले कानूनबमोिजम आज�न 
गरकेो स�पि�मा आ�नो अिधकार िसज�ना गन� 
पाउदैँन । िनवेदकह�को ज�गालाई Re-plotting 
गन� या त ज�गाधनीले सहमित वा म�जरुी गनु�  प�यो, 
अथवा काठमाड� उप�यका िवकास �ािधकरण ऐन, 
२०४५ को दफा ११ बमोिजम ज�गा �ाि� गरकेो 
ह�नपु�यो, सोबाहेक अ�य अव�थामा नाग�रकको 
स�पि�स�ब�धी अिधकारमा दखल प�ुयाउने गरी कुनै 
पिन अित�मणको काय� गन� कानूनले िवप�ीह�लाई 
अनमुित �दान गरकेो दिेखन नआउने ।

��यथ� / िनवेदकह�को सहमित र 
म�जरुीबेगर यी पनुरावेदक / िवप�ीह�ले Re-
plotting गरकेो ��तािवत न�साअनसुार योजना 
काया��वयनको नाममा ��यथ� / िनवेदकह�को िक.नं. 
२४२ र २४३ को घर ज�गा तथा प�क� क�पाउ�ड 
वाल जबरज�ती भ�काउने घर ज�गाको भौितक 
�व�प प�रवत�न वा न� ग�रिदने ज�ता काय� गरी 
िनवेदकह�को स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पान� 
र तदनसुार स�पि�स�ब�धी अिधकारमा �वे�छाचारी 
तवरबाट ठाडो ह�त�ेप गन� �बल स�भावना रहे 
भएको स�दभ�मा िक.नं. २४२ र २४३ को ज�गामा 
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अनिधकृत �वेश गरी बाटो िनका�ने वा उ� ज�गामा 
भएको भौितक संरचनामा कुनै िकिसमले �ित प�ुयाउने 
वा प�रवत�न गराउनेलगायतका काम कारबाही नगनु�  
नगराउन ु भनी �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
८(२) बमोिजम यी पनुरावेदक / िवप�ीह�को नाममा 
िनषेधा�ाय�ु परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।११।०५ 
को आदेशलाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा उ� 
आदेश बदर गरी �रट िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक / िवप�ीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उपयु�� आधार �माणसमेतबाट यी 
��यथ� / िनवेदकह�को सहमित र म�जरुीबेगर 
िनजह�को िनिव�वाद हक रहेभएको िक.नं. २४२ र 
२४३ को ज�गामा अनिधकृत �वेश गरी बाटो िनका�ने 
वा उ� ज�गामा भएको भौितक संरचनामा कुनै 
िकिसमले �ित प�ुयाउने वा प�रवत�न गराउनेलगायतका 
काम कारबाही नगनु�  नगराउन ु भनी �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोिजम यी पनुरावेदक 
/ िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाय�ु परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनले 
िमित २०७२।११।५ मा गरकेो आदेश िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
क��यटुर : हक�  माया राई
इित संवत् २०७६ साल भा� १ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७५-WH-००६९, ब�दी��य�ीकरण, सुरशे 
अिधकारी िव. िज�ला �शासन काया�लय, िचतवनसमेत

िनवेदकलाई आरोप लगाइएको ज�तो 
साव�जिनक �थलमा अभ� �यवहार गरेको व�तिुन�ठ 
आधार भएमा र शाि�त सरु�ालगायत थप 
अनसु�धानको लािग प�ाउ गनु�  अप�रहाय� देिखएमा 

अव�था प�रि�थितअनसुार �हरीले कानूनको �ि�या 
पूरा गरी प�ाउ गन� स�ने नै ह��छ । यसको अथ� कुनै 
आ�मिन� वा पूवा��हय�ु कारणबाट �यि�लाई थ�ुन 
वा थु�ने वातावरण तैयार गन� साव�जिनक �थानमा 
अभ� �यवहार गरकेो का�पिनक आरोप लगाई अक�  
उ�े�य पूरा गन� खोजेको पाइएमा कानूनसगँ खेलवाड 
गन� �य�ता स�बि�धत अिधकारीले आ�नो सेवा 
सत�सगँ स�बि�धत कानूनबमोिजम सजायको भागी 
ह�नबाट उ�मिु� पाउछँ भ�ने पिन होइन । यिद प�ाउ 
गन� झ�ुो म�ुा िसज�ना गरकेो पाइएमा वा कानूनको 
बाटो छाडी अ�याियक तवरबाट आरोप लगाई दःुख 
हैरानी िदन प�ाउ गन�, थु�ने ज�ता काय� गर ेगराएको 
पाइएमा अदालतले समेत �यसतफ�  कठोर �ि�कोण 
अपनाउनेबार े अिधकार�ा�त अिधकारीह� सदैव 
सचेत रहनपुछ�  । बदिनयत, लापरवाही, पूवा��हय�ु वा 
�व�ृ भावनाले �यि�को वैयि�क �वत��ता अपहरण 
गन� गराउनेह� जोसकैु भए पिन ितनीह�लाई पिन 
कानूनको दायरामा �याउन ुनै सशुासनको मूल उ�े�य 
हो । अक�तफ�  शाि�त सरु�ाको िज�मेवारी रहेकोलाई 
आ�नो कत��य पालनाको िसलिसलामा �वत�� �पमा 
काम गन� िदनपुन� ह��छ । �य�तो िज�मेवारीलाई िबना 
कुनै कानूनी व�तिुन�ठ �माण, आधारबाट ह�त�ेप गन� 
नह�ने ।

��ततु िनवेदकका हकमा साव�जिनक 
�थलमा ह�ल ह��जत अशाि�त गरकेो भ�ने आरोप 
रही अनसु�धानको लािग रीतपूव�क प�ाउ पजु� िदई 
थनुामा राखी कारबाही अगािड बढाएको र यस म�ुाको 
सनुवुाइ ह�दँाको िमितस�म िहरासतमा रा�ने अनमुित 
�दान ग�रएको अव�था ह�दँा अपराध अनसु�धान गन� 
अिधकार�ा� िनकाय नेपाल �हरीले �चिलत कानूनले 
तोकेको प�रिधिभ� रही गरकेो काय�लाई यसै िनवेदनमा 
उि�लिखत बेहोराको आधारमा बदिनयतपूण� वा 
�व�ृ भावनाय�ु भ�न सिकएन । यसरी �चिलत 
कानूनले िनिद�� गरकेो �ि�याबमोिजम नै िनज सरुशे 
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अिधकारीलाई प�ाउ गरी अनसु�धानमा रािखएको 
देिखएकाले िनबेदकले दाबी गर ेज�तो कानूनिवपरीत 
वा अिनवाय� �पमा पालन गनु�पन� काय�िविध पालन 
नगरी थुनामा राखेको अव�था िव�मान नदेिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण तथा 
�माणसमेतबाट कानूनबमोिजम सरुशे अिधकारी 
सािधकार िनकायबाट आव�यक कानूनी �ि�या पूरा 
गरी थुनामा रहेको देिखदँा िनज गैरकानूनी थुनामा 
रहेको भ�ने नदेिखएकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-०१११, जबरज�ती करणी, 
सोमनाथ सुवेदी िव. नेपाल सरकार

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
पीिडतालाई करणी भएको छ छैन यिकन गन� नसिकने 
भ�ने उ�लेख भएकै आधारमा यी पीिडतउपर 
जबरज�ती करणी भएको हैन भ�न िम�ने देिखएन । 
�य�तैगरी  मकैको स�ुला बा�ाले खाइिदएको िवषयमा 
भएको झगडाको �रसइवी सा�ँनको लािग आ�नो 
इ�जत �ित�ामा नै आचँ आउने गरी आ�नै नाबािलका 
नाितनीको अि�मतामा असर पन� कसरु स�ब�धमा 
िनजकै हजरुबबुाले जाहेरी िदए होलान् भनी िव�वास 
गन� स�ने अव�थासमेत देिखएन । �माण ऐनको दफा 
९ मा म�ुाका कुनै प�ले �य� गरकेो कुनै कुरा िनजका 
िव�� �माणमा िलन िम�दछ भनी �प� �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । यी पनुरावेदक / �ितवादी सोमनाथ 
सवेुदी �वयं अदालतमा उपि�थत भई अदालतको 
खलुा इजलासमा गरकेो बयानलाई िनजको पनुरावेदन 
िजिकरअनसुार बा�य पारी सािबती बयान गराइएको 
भनी भ�न िम�नेसमेत देिखएन । यी पनुरावेदक / 
�ितवादीले अदालतमा गरकेो सािबती बयानलाई 

िकटानी जाहेरीलाई समिथ�त ह�ने गरी जाहेरवालाले 
गरकेो बकप�, पीिडताको मौकाको कागज, घट्नाका 
च�मिदद गवाहको �पमा रहेका ब-२ (प�रवित�त नाम) 
को बकप�समेतका अ�य �वत�� �माणह�ले पिु� 
गरकेो अव�थामा यी पनुरावेदन / �ितवादीको सािबती 
बयानलाई �माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

�ितवादी सोमनाथ सवेुदीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ र 
३(१) नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा सोही  महलको 
३ (१) नं. बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद ह�ने र पीिडता 
ब-१ (प�रवित�त नाम) लाई नगद �.१,००,०००।- 
(अ��पी एक लाख �पैया)ँ �ितवादीबाट �ितपूित� 
भराइिदने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासको िमित २०७३।९।२७ को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखदँा उ� फैसला बदर 
गरी स�ु अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  भ�ने 
पनुरावेदक / �ितवादी सोमनाथ सवुेदीको  पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अत: उपयु�� आधार �माणसमेतबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी सोमनाथ सवेुदीले ७ (सात) 
विष�या नाबािलका पीिडत ब-१ (प�रवित�त नाम) 
लाई जबरज�ती करणी गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३(१) नं. िवपरीतको कसरु 
गरकेोमा सोही महलको ३(१) नं. अनसुार १२ (बा�) 
वष� कैद सजाय गन� र ऐ. को १० नं. अनसुार पीिडत ब-१ 
(प�रवित�त नाम) ले �ितवादीबाट �.१,००,०००।- 
(अ��पी एक लाख मा�) �ितपूित�समेत भराई पाउने 
ठहर गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासको िमित २०७३।९।२७ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ३ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७५-WO-०२८२, उ��ेषण, िदपेसकुमार 
दास िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदक २१ वष� पगेुको नेपाली नाग�रक 
ह� ँ । िनवेदकको आमा िनलम िनलम दास वशंजको 
आधारमा नेपाली नाग�रकता �ा� �यि� भएको र 
बबुा शैले��कुमार दास ज�मको आधारमा नेपाली 
नाग�रकता �ा� नेपाली नाग�रक ह�नहु��छ । हालैमा 
ि�भवुन िव�िव�ालय इि�जिनय�रङ अ�ययन स�ंथान 
प�ुचोकमा इि�जिनय�रङ िवषयको अ�ययनको लािग 
�वेश परी�ासमेत उ�ीण� ग�रसकेप�ात् कलेज भना� 
गन� जादँा नेपाली नाग�रकताको �माणप� अिनवाय� 
चािहने भनी सूचना जारी भएको रहेछ । आफूले 
नाग�रकता�ा� गन� पूण� अिधकार रिहरहेको अव�थामा 
नाग�रकता नबनेको �ािविधक कारणबाट अ�ययन 
अ�यापनमा बाधा प�ुन गएको र बैङ्कमा खाता खो�ने, 
रोजगारी �ा� गन�लगायतका संिवधान �द� मौिलक 
हकको उपयोगबाट वि�चत भएको ह�दँा नाग�रकताको 
�माणप� नभए पिन �रट िनवेदकलाई कलेज भना� 
गरी अ�ययन गन�बाट वि�चत नगराउन ु र िनजलाई 
यथाशी� नेपाली नाग�रकताको �माणप� �दान गनु�  
गराउन ु भनी परमादेशलगायत उपय�ु आ�ा आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन बेहोरा दिेखने ।

कुनै पिन नाग�रकले संिवधान तथा सङ्घीय 
कानूनले तोिकएको यो�यताका आधारमा कानूनले 
तोकेको �ि�या प�ुयाई नेपाली नाग�रकता �ा� गन� 
कुरालाई अ�यथा भ�न स�ने देिखदँैन । संिवधान तथा 
�चिलत कानून�ारा ��याभूत गरकेो नाग�रकताको 
अिधकारबाट वि�चत ह�न नपन� गरी रा�यले कानूनी 
��याभूित गनु�पन� नै ह��छ । सोहीअन�ुप सािधकार 

िनकायबाट िनवेदकले नाग�रकताको �माणप� 
�ा� ग�रसकेको र यस अदालतको आदेशानसुार 
इि�जिनय�रङ अ�ययन सं�थानमा भना� भई 
िनयिमत पठनपाठनसमेत ग�रसकेको ह�दँा िनवेदनको 
मागबमोिजमका काय�स�प�न भइसकेकोले �रट 
िनवेदनको औिच�यता समा� भइसकेको पाइने ।

अतः यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट जारी भएको अ�त�रम आदेशले नै 
िनवेदकको इि�जिनय�रङ अ�ययन स�ंथानमा भना� 
�ा� गरी िनवेदकको माग स�बोधन भइसकेको देिखनकुा 
साथै �रट िनवेदकले हाल नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा� ग�रसकेको भनी िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीले नेपाली नाग�रकताको 
�ितिलिपसमेत पेस गरकेो देिखदँा �रट िनवेदनको 
औिच�य समा�त भइसकेको दिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल माघ २३ गते रोज शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७५-CR-०२११, कत��य �यान, 
राजकुमार राना िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक / �ितवादी राजकुमार रानाले 
अिघ�लो िदन साझँमा आ�नो ससरुालीमा फोन 
गरी ध�क� िदएको, भोिलप�ट िनजक� �ीमतीको 
घर निजकै जलेको अव�थामा लास भेिटएको, िनज 
राजकुमार रानाले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
आफूलाई �यूनतम सजाय माग गरी िजिकर िलएको 
देिखएबाट िनजले कसरु गरकेो कुरा पनुरावेदनको 
�ममा भए पिन �वीकार गरकेो देिखएको, राितको 
१०:०० बजे उखबुारीमा िनजलाई लगी आगो 
लगाएको कुरा िनजले मौकामा �वीकार गरी बयान 
गरकेो, िनजले स�ु अदालतमा बयान गदा� ससरुालीमा 
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फोन गरी ध��याएको कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो, 
मतृक वासमित रानाले आ�मह�या गनु�पन�स�मको कुनै 
कारण िमिसल संल�न �माणबाट नदिेखएको, िनज 
मतृकक� सासूले मौकामा कागज गदा� राित २:३० बजे 
नाितनी रोएको आवाज सनुी कोठामा जादँा बहुारीलाई 
नदेखेपिछ िनज राजकुमारलाई बहुारीको बारमेा सो�दा 
िनजले थाहा छैन भनी भनेको, कोठामा सतुी राखेको 
र खोजतलास गन� जाउ ँभनी भ�दा वा�तासमेत गरनेन् 
भनी मौकामा कागज गरकेो, सोही बेहोरा िमलान 
ह�ने गरी मौकामा कागज गन� मोली रानालगायतको 
भनाइबाट मतृकक� सासूले घरमा वरपर बहुारीलाई 
नदेखेपिछ मोली रानाको घरमा गएक�, सोही समयमा 
उखबुारीमा आगो बलेको देखेपिछ सबै मािनस 
�यतातफ�  गएका र जलेको लास भे�ाएको, सो समयमा 
राजकुमार राना खोजी गन� नगएको, घरमै सतुी बसेको, 
िवषादी औषधी खाएको भने पिन िनजले सो कुरा कोही 
कसैलाई जानकारी गराएको भ�ने नदेिखएको ज�ता 
आधारभूत त�यबाट यी �ितवादी राजकुमार रानाले 
आ�नी �ीमतीलाई मोिवल ख�याई आगोले जलाएको 
पिु� ह�न आउने । 

यसरी िसलिसलेवार �पबाट हेदा� पनुरावेदक 
�ितवादी राजकुमार रानाले आ�नी �ीमती बासमती 
रानालाई ह�या गन� मनसायले निजकैको खेत, बारीमा 
लगी आगोले जलाई िनम�म तवरले कत��य गरी मारकेो 
कुरा �मािणत ह�न आएको देिखएको अव�थामा िनज 
पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासको फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� 
नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार तथा 
कारणबाट पनुरावेदक �ितवादी राजकुमार रानालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १३(३) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 

गरकेो क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासको 
िमित २०७४/०९/१७ को फैसला सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । मलुकु� अपराध सिंहताको दफा ४० 
तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२) (ख) को �ितब�धा�मक वा�यांशको आधारमा 
िनजलाई भएको सव��वतफ� को सजाय काया��वयन गनु�  
नपन� भएकोले िनजको नामको सव��वको लगत क�ा 
गनु�  भनी क�चनपरु िज�ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल भा� १७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७५-CR-०६६९, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. िनमा तामाङ भ�ने ि�हमा तामाङ

जाहेरवाला िजतबहादरु ग�ुङले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बकप�समेतबाट 
आफूले �ितवादी िनमा भ�ने ि�हमा तामाङबाट 
वैदेिशक रोजगारका लािग कुिद��थान मलुकु जानका 
लािग भनी िलएको �.५,५०,०००।– (अ�र�पी पाचँ 
लाख पचास हजार �पैया)ँ िलएको र उ� रकमम�ये 
�.१,७०,०००।– (अ��पी एक लाख स�री हजार 
�पैया)ँ पाइसकेको भ�ने बेहोरा �वीकृत गरकेो तथा 
हालस�म बाकँ� रकम �.३,८०,०००।– (अ��पी 
तीन लाख असी हजार �पैया)ँ िफता� नपाएकाले उ� 
बाकँ� रकम र सोको हजा�ना िफता� पाउनपुन� हो भनी 
गरकेो बकप� एवं �ितवादी िनमा भ�ने ि�हमा तामाङले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� गरकेो बयानमा 
समेत िलखतमा ग�रएको रकमम�ये जाहेरवालालाई 
केही रकम िफता�  ग�रसकेको भ�ने बेहोराबाट समेत 
रकम िलएको बेहोरा देिखन आएको छ भने पिहले 
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िलएको �.५,५०,०००।– (अ��पी पाचँ लाख पचास 
हजार �पैया)ँ रकमम�ये �.१,७०,०००।– (अ��पी 
एक लाख स�री हजार �पैया)ँ बझुाई सकेको भ�ने 
देिख�छ । वैदिेशक रोजगारको लािग पठाउने भनी 
िलएको रकमम�ये �.१,७०,०००।– (अ��पी 
एक लाख स�री हजार �पैया)ँ बझुाइसकेकोमा 
�.३,८०,०००।– (अ��पी तीन लाख असी हजार 
�पैया)ँ रकम बझुाएको अव�था दिेखदैँन । जनु 
उ�े�यको लािग पीिडतले रकम िदएको र �ितवादीले 
रकम िलएको हो सोअनसुारको काय� भए गरकेो दिेखन 
आएन । जाहेरवालीले वैदिेशक रोजगारमा पठाउने 
भनी रकम �ा� गरकेोमा िनजलाई वैदेिशक रोजगारमा 
नपठाई रकमसमेत िफता� गरकेो नदिेखदँा वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीत 
कसरु गरकेो नै देिखने । 

तसथ�, िमित २०७५।०१।११ गते वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणले गरकेो फैसलामा वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीत 
कसरु गरकेो पिु�ट भएकोले �ितवादी िनमा भ�ने ि�हमा 
तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ऐ.ऐनको दफाले १ 
वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,०००।– (अ��पी एक 
लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना भई जाहेरवालाले 
दाबीबमोिजमको �.५,५०,०००।– (अ��पी पाचँ 
लाख पचास हजार �पैया)ँ म�ये �ितवादीबाट 
�.१,७०,०००।– (अ��पी एक लाख स�री हजार 
�पैया)ँ िफता� पाइसकेकोले �ितवादीबाट िबगो 
�.३,८०,०००।– (अ��पी तीन लाख असी हजार 
�पैया)ँ र सोको ५०% ले ह�ने हजा�ना रकमसमेत 
भ�रपाउने ठहछ�  भनी गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी, योमा 
मलुपती (शा.अ.)
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल पसु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.६

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-०६८३, घर ज�गा 
क�जा छोडाई चलनसमेत, ब�चु बैठा धोवीसमेत िव. 
रामजी बैठा धोवीसमेत

�ितवादीह�को बबुा �साद बढै धोबीले 
सािबक ज�गाधनी महावीर बैठा धोवीबाट उ� िक.नं. ५३ 
को ज.िव.०-०-१२ को ज�गाको दि�णतफ� को ०-०-
६ जागा िमित २०२९/१०/१५ मा �.९९।– र बाकँ� 
रहेको उ�रतफ� को ०-०-६ ज�गा िमित २०३१।४।१६ 
मा �.९९/- को स�ु� िब��को घरसारको हदमिुनको 
राजीनामा िलखत गराई िलएको भ�ने र उ� िक.नं. 
५३ को ०-०-१२ ज�गाम�ये दि�णतफ� बाट ०-०-४ 
जगा वादी रामजी बैठाले र सोको उ�रतफ� को ०-०-
४ ज�गा वादी िबर�ची बैठाले िमित २०६५/३/९ 
मा मालपोत काया�लय, बाराबाट सतनारायण र 
िहरदा बैठासगँ राजीनामा पा�रत गराई िलएको भ�ने 
देिख�छ । त�कालीन मलुकु� ऐन, रिज��ेसन महलको 
२ नं. मा भएको उ� कानूनी �यव�थाअनसुार ०३४ 
सालपूव�को घरसारमा भएको बढीमा एक सय 
�पैयासँ�मको हदमिुनको राजीनामाको िलखतले 
पिन कानूनी मा�यता �ा�त गन� देिखयो । �यसैगरी 
लेनदेन �यवहारको २५ नं. मा भएको उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार दोहोरो िलखत भएकोमा जसको 
िलखतको िमितअिघको छ उसैको सदर ह��छ 
भ�ने देिखयो । स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६/१२/१५ मा भई आएको न�सा मचु�ुकाबाट 
िववािदत ज�गामा भएको घरह� पनुरावेदक 
�ितवादीह�कै भोग चलनमा रहेको भ�नेसमेत 
देिख�छ । यस प�र�े�यमा �ितवादीले पेस गरकेो 
उ� हदमिुनको िलखत �माण वादीलाई देखाई सनुाई 
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त�स�ब�धमा �माणको परी�ण गरी फैसला गनु�पन� 
ह��छ । सोकाय� त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
गरकेो नदेिखने ।

सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४ (ग) मा "म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��नह�सगँ 
स�ब� �माणह� त�लो अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीले बु�न छुटाएको रहछे भने आफँैले 
बु�न ेवा म�ुाको लगत कायमै राखी ती �माणह� 
बु�नको लािग िमिसल त�लो अदालत, िनकाय 
वा अिधकारी कहा ँपठाउने" भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको िथयो । हाल �चिलत �याय �शासन ऐन, 
२०७३ को दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (ग) 
मा “म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��नसगँ स�ब� �माण 
मातहतका अदालत, िनकाय वा अिधकारीले बु�न 
छुटाएको रहछे भने आफँैले बु�ने वा म�ुाको लगत 
कायमै राखी ती �माणह� बु�न िमिसल त�लो 
अदालत िनकाय वा अिधकारीसम� पठाउने” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । �यसैगरी �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) 
मा ".......उ�च अदालतले आफूसम� परकेो म�ुामा 
मातहतका अदालत, िनकाय वा अिधकारीले िनण�य 
गन� छुटाएको ��मा समेत �वेश गरी िनण�य गन� 
स�नेछ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । 
सो कानूनी �यव�थाले पनुरावेदन स�ुने अदालतको 
अिधकारलाई �प� पारकेो देिखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा 
��ततु म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��नह�सगँ स�ब� 
�माण त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले ब�ुन 
छुटाएको रहेछ भने आफँैले बझुी �याियक िन�कष�मा 
प�ुन स�ने वा म�ुाको लगत कायमै राखी ती �माणह� 
ब�ुनको लािग िमिसल त�लो अदालतमा पठाउन 
स�ने भ�ने अिधकार पनुरावेदन स�ुने अदालतलाई 
नै भएको देिख�छ । उपरो� �यव�थाबमोिजम ��ततु 
म�ुामा आव�यक �माण पनुरावेदन अदालत �वयम् ले 

पिन ब�ुन स�ने नै देिख�छ । �ितवादीले पेस गरकेो 
उ� हदमिुनको राजीनामाको िलखत �ितवादीह�को 
बबुा �साद बढै धोबी र सािबक ज�गाधनी महावीर 
बैठा धोवीिबच िमित २०२९/१०/१५ र िमित 
२०३१।४।१६ मा भएको हो, होइन । यिद उ� िलखत 
भएको रहेछ भने वादीह�ले पेस गरकेो वादीह� 
रामजी बैठा एवं िबर�ची बैठा र सतनारायण एवं िहरदा 
बैठािबचमा भएको भिनएको िमित २०६५/३/९ को 
राजीनामा िलखतले मा�यता पाउने हो होइन भ�ने 
त�कालीन मलुकु� ऐन, अ.बं. ७८ नं. बमोिजम परी�ण 
नै नगरी वादी दाबी पनु नस�ने ठहर गरेको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी िववािदत िक.नं. 
५३ को ०-०-१२ ज�गाम�ये िमित २०६६/१२/१५ 
गते भई आएको न�सा मचु�ुकाको न.नं. २, ३, ४, 
५, ६, ७ मा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेोसमेत 
ठहर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

यीनै पनुरावेदक �ितवादी प�टन बैठा 
धोबीसमेत र ��यथ� रामजी बैठा धोवीसमेत नै 
भएको यसै लगाउको म�ुा नं. ०६८-CI-०६८४ को 
िमलाप� बदर म�ुामा वादीको दाबीबमोिजमको िमित 
२०६६।१।७ को िमलप� बदर ह�ने ठहछ�  भनी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६८।२।३० 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । अब उ� �माणह�को परी�ण गरी आव�यक 
जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी यथाशी� अ�ािधकार िदई 
कानूनबमोिजम फैसला गनु�  भनी उपि�थत प�ह�लाई 
तारखे तोक� िमिसल उ�च अदालत जनकपरु, अ�थाई 
इजलास वीरग�जमा पठाइिदने ठहछ�  भनी आज यसै 
इजलासबाट फैसला भएको ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणह� र लगाउको 
म�ुामा भएको फैसलासमेतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो स�ु बारा िज�ला अदालतको िमित 
२०६७/३/२७ को फैसला उ�टी गरी िववािदत िक.नं. 
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५३ को ०-०-१२ ज�गाम�ये िमित २०६६/१२/१५ 
गते भई आएको न�सा मचु�ुकाको न.नं. २, ३, ४, 
५, ६, ७ मा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो दिेखदँा 
पनुरावेदक वादीको दाबीबमोिजम सो घरज�गा खाली 
गराई चलनसमेत चलाइिदने ठहछ�  भनी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६८।२।३० 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । अब उ� �माणह�को परी�ण गरी आव�यक 
जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी यथाशी� अ�ािधकार िदई 
कानूनबमोिजम फैसला गनु�  भनी उपि�थत प�ह�लाई 
तारखे तोक� िमिसल हाल पनुरावेदन स�ुने अिधकार 
�े� रहेको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत (उप सिचव): नारद�साद भ�राई
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (दिेवना) 
इित संवत् २०७६ साल माघ ७ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०६८४, िमलाप� 

बदर, ब�च ु बैठा धोवीसमेत िव. रामजी बैठा 
धोबीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७३-CI-१३४९, परमादशे, 
च��नाथ योगी िव. अिधव�ा लोकबहादुर शाह

राजगठुी स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था 
हेदा� राज गठुीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट 
िझक� स�ंथाको िज�मा स�ुपी राजगठुीलाई 
�यवि�थत िहसाबले स�चालन गन�को लािग तजु�मा 
भएको गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा २ (घ) 
ले राजगठुीको प�रभाषा गरी ऐ.ऐनको दफा १६ ले 
राजगठुीको स�चालन र �यव�थापनको स�ब�धमा 
कानूनी �यव�थासमेत गरकेो देिख�छ । गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ ले राजगठुीको स�चालन, दािय�व गठुी 
सं�थानलाई िदएको छ । गठुी सं�थानले दानप�, 

िलखत, पर�पराबमोिजमको धािम�क पव� पूजा धम�लोप 
नह�ने गरी चलाउने, चलाउन लगाउने, राजगठुीको चल 
अचल स�पि� वा �यसबाट भएको आ�दानी हाल 
भइरहेको वा थप कुनै धािम�क, शैि�क, सामािजक, 
सा�कृितक वा परोपकारी सं�था वा काय�मा लगाउने, 
राजगठुीको आ�दानीबाट फजलु खच� घटाई चहुावट 
रोक�, राजगठुीलाई बढी �यवि�थत �पले स�चालन 
गन� आव�यकतानसुार कम�चारी र खच�को नया ँदरब�दी 
लगत बनाउने, अनदुान दान दात�य चल अचल स�पि� 
�ा� गन�, मठ मि�दरमा चढ्ने भेटी, देव�यको �यव�था 
गन�, �ाचीन गरगहना, धािम�क सा�ँकृितक व�तहु�को 
लगत राखी सरं�ण गन� गराउने, राजगठुीको तफ� बाट 
गनु�पन� कुनै काम गन� सं�थानको तफ� बाट ठे�का िदने, 
करार गन�, घर पसल बनाई बहालमा िदने, सं�थानको 
तफ� बाट चलाउनपुन� कुनै कानूनी कारबाही चलाउने 
वा स�ंथानको �ितर�ा गन�, राजगठुीको आय�ता 
रकमबाट गठुी चलाउने, खच� गन� बाकँ� रकम जगेडा 
कोष खडा गरी दािखला गन�लगायतका काम कारबाही 
गन�स�ने नै देिखने ।     

िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट बागी�री 
मि�दर तथा मि�दर प�रसरमा रहेका अ�य मठ 
मि�दर, ताल तलैया पाक� समेत �यवि�थत �पमा 
स�चालन गन� संर�ण मम�त सधुारलगायतका 
स�ब�धमा परुात�व िवभागको सहयोगमा िज.िव.स. 
बाकेँ�ारा ग�ुयोजना तयार गन� स�झौताको चरणमा 
रहेको, आिधका�रक त�य र इितहासको खोजी गरी 
तत् स�ब�धी �काशन �सारण गन� सोच बनाएको, 
मि�दर र मि�दर प�रसरमा रहेका ऐितहािसक, धािम�क 
पौरािणक, पय�टक�य मह�वका स�पदाह�को संर�ण 
स�ब��न र िवकासका स�ब�धमा के क�तो सधुार 
गन� सिक�छ त�स�ब�धी सझुाव पेस गन� िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँका सहायक �मखु िज�ला 
अिधकारीसमेतको सझुाव सिमित गठन ग�रएको र 
सिमितको �ितवेदन काया��वयनमा आइसकेको, 
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मि�दर प�रसर �े�लाई संर�ण गन�, ितथा�लहु�को 
लािग पाक� समेतको �यव�था गन� काया�लयले आव�यक 
योजना बनाई काय� गन� लागेको, मि�दर प�रसरिभ� 
रहेका ऐितहािसक मूित�ह�को संर�ण स�ब��न तथा 
जीण��ार गन� सरोकारवाला िनकायसगँ सम�वय गरी 
काय� गन� �ितब� रहेको भ�नेसमेत देिखन आएको 
अव�था छ, बौि�क �यि��वह�बाट बागी�री 
मि�दरको प�रचयसगँ स�बि�धत लेख रचनाह�को 
�काशन भइरहेको भ�नेसमेत देिखएको छ । ��यथ� 
पनुरावेदकले िनद�शना�मक आदशेसिहत परमादेशको 
आदेश जारी भएको उ�च अदालतको आदशे बदर गरी 
�रट खारजे गन� माग गर ेपिन अदालतबाट जारी भएको 
के, कुन आदेशले ��यथ�लाई के कसरी असर परकेो 
हो सो �प�ट खलुाएको नदेिखने । 

य�तो अव�थामा बागी�री मि�दर राजगठुीमा 
दता� भएको भ�ने देिखएकोले राजगठुीको स�ब�धमा 
�चिलत कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा यस स�ब�धमा 
परमादशेको आदेश जारी नगरी राि��य स�पदाको 
�पमा रहेको बागी�री मि�दरको संर�ण र अझ 
बढी �भावकारी ढङ्गले कानूनबमोिजम �यवि�थत 
र स�चालन गन� �योजनको लािग कानूनमा भएको 
�यव�थाबमोिजम मि�दरको नाउमँा रहेको स�पूण� 
चल अचल �ीस�पि�को िनयिमत�पमा अिभलेख 
राखी िनयिमत �पमा �काशन गनु�  गराउन,ु बागी�री 
मि�दरका नाउमँा चल अचल �ीस�पि�को सरं�ण एव ं
स�ब��न गनु�  गराउन,ु मि�दरको आय–�ययको िववरण 
साव�जिनक गनु�  गराउन ुर मि�दरको �थापनाकालदेिख 
हालस�मको अव�था झ�कने गरी प�रचय, जानकारीप� 
वा प�ुतक �काशन गनु�  गराउन,ु मि�दरको पूव�तफ�  
रहेको तलाउमा पलु िजण� भइसकेकोले सो पलुको 
यथाश�य िछटो पनुिन�मा�ण तथा जीण��ार गनु�  गराउन,ु 
मि�दरको पाक� समेत िनयिमत �पमा सरसफाइ गन� 
गराउने उिचत �ब�ध गनु�  गराउन,ु सहज र सव�सलुभ 
साव�जिनक शौचालयको �यव�था गनु�  गराउन,ु बागी�री 

मि�दरमा भ�जनह�ले चढाउने गरकेो दान–दि�णा 
तथा िवशेष पूजाबापत �ा� ह�ने दान–दि�णासमेतलाई 
�यवि�थत र एक�कृत गरी सो रकमसमेत मि�दरको 
िहतमा �योग गनु�  गराउन ु भनी यी िवप�ीका नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ठह�याई उि�लिखत 
काय�ह� समयमा स�प�न भए नभएको अनगुमनको 
लािग सिमितसमेत गठन गन� आदशे गरकेो र गठुी 
स�ंथान के��ीय काया�लय काठमाड� र गठुी सं�थान 
(के��ीय लगत तथा अिभलेख शाखा काया�लय) 
काठमाड�ले उ� अनगुमन सिमितसगँ सम�वय गरी 
�यव�थापन गन�समेतको िनद�शना�मक आदेश जारी 
गरकेो आदेशलाई अ�यथा मा�न िमलेन । मि�दरलाई 
अझ �भावकारी िहसाबले �यवि�थत �पमा स�चालन 
गन� उ�े�यले जारी भएको आदेशबाट ��यथ�लाई 
असर परकेो भ�ने नदेिखदँा िनजले िलएको पनुरावेदन 
िजिकर कानूनस�मत नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदेशसिहतको 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७३।३।२२ को 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन�साद पराजलुी
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा (देिवना) 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-०३६८, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. शि� तामाङसमेत

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १५ नं. ले “�यान मान� मनसायले गोली 
चलाउने वा बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने 
वा मान�को लािग अ� जुनसुकै कुराको उ�ोग गरी 
मन�स�मको काम गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� 
पाएको रहनेछ भने �य�तो काम गन� र गन� लगाउने 
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तथा सो ठाउँमा गई वचन िदन ेवा म�त गन�लाई पाचँ 
वष�देिख बा� वष�स�म कैद गनु�पछ�” भ�ने कानूनी 
�यव�था गरकेो देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थालाई 
हेदा�, �यान मान� उ�ोगको कसरु �थािपत ह�नको 
लािग अिभय�ुको मान� मनसाय, घातक व�त ु तथा 
हितयारको �योग, �यान मन�स�मको काय� गरकेो तर 
कुनै ते�ो प� घटना�थलमा मौजदु भई वा उपि�थत 
ह�न पगुी �य�ता ते�ो प�को मौजदुी वा उपि�थितको 
कारणले गदा� मा� �यान भने मन� नपाएको अव�था 
ह�नपुन� भ�ने देिखने । 

उि�लिखत �यानस�ब�धीको महलको १५ 
नं. िनधा��रत त�वह�को स�दभ�मा ��ततु म�ुालाई 
हेनु�पन� दिेखयो । िमित २०७३।०५।०९ को िदन 
�ीकृ�णा�मीको जा�ा मनाइरहेको समयमा घटना 
घटेको भ�ने दिेख�छ । घटना रातको अ�दाजी ११:३० 
बजेको समयमा घटेको भ�ने देिख�छ । जा�ाको 
समयमा मािनसह�को िभडभाड ह�न ु �वाभािवक 
नै हो । वारदातको िदन लाखे नाचको िवषयलाई 
िलएर �ितवादीह�सगँ सामा�य वादिववादस�म 
भएको तर �ितवादीह�ले आफूलाई कुटेको नभई 
िनजह� िनद�ष भएको भनी �वय ं पीिडत सरुशे 
जोशीले बकप� गरकेो र रातको अ�धकारको समयमा 
जा�ाको मािनसह�को भीडमा कसले हाने यिकन 
भ�न सि�दन भनी जाहेरवालाह�ले बकप� गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालाह� र पीिडतलाई ियनै 
�ितवादीह�ले �हार गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी 
अ�य कुनै �माणबाट पिु� गन� सकेको छैन । तसथ�, 
यी �ितवादीह� शि� तामाङ र नर�े� लामाले 
�ितवादीह�लाई मान� मनसाय राखी घातक व�त ु
तथा हितयारको �योग गरी �यान मन�स�मको काय� 
गरकेो तर कुनै ते�ो प� घटना�थलमा मौजदु भई 
वा उपि�थत ह�न पगुी �य�ता ते�ो प�को मौजदुी 
वा उपि�थितको कारणले गदा� मा� �यान भने 
मन� नपाएको भ�ने ि�थित देिखन आएन । िमिसल 

सलं�न जाहेरी दरखा�तबाहेकका अ�य कुनै पिन 
�माणह�बाट �ितवादीह�को जाहेरवालाह� तथा 
घाइतेलाई मान� मनसाय (Mens rea) भएको र उ� 
मनसायबमोिजमको काय� (Actus reus) भएको भ�ने 
नै नदेिखएको अव�थामा ते�ो प�को उपि�थितका 
कारण (Third party Intervention) मा� �यान 
मन� नपाएको भ�नेस�मको प�रि�थितको स�भा�यता 
रहने नदेिखने ।

साथै, �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार 
वादीको ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था गरेको छ । सोही 
ऐनको दफा १८ ले कुनै काम, घटना वा अव�थाका 
स�ब�धमा भएको तहिककात वा जाचँबझुको 
िसलिसलामा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार 
भएको कुनै िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो 
कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गरमेा �माणमा िलन ह��छ भ�ने 
�यव�था गरकेो छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् भनी �थािपत गन� कुनै 
व�तिुन� र िववादरिहत �माणह� पेस गन� सकेको 
देिखएन । ब� दाबी नै खि�डत ह�ने गरी जाहेरवाला 
निवन कुमार जोशी र �वणकुमार डंगोललगायतका 
घाइते सरुशे जोशीसमेतले जा�ाको समयमा कसले हाने 
थाहा भएन, यी �ितवादी शि� तामाङले हितयारले 
कुटिपट गरकेा होइनन्, अका� �ितवादी नर�े� लामाले 
समेत �ितवादी शि� तामाङलाई उ�साएका होइनन्, 
िनजह� िनद�ष छन् भनी अदालतसम� बकप� 
गरकेो देिखदँा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखने ।   

अत: िववेिचत म�ुाका त�य, �माण तथा 
कानूनी �यव�था र फौजदारी �यायका िस�ा�तसमेतका 
आधार कारणबाट �ितवादी शि� तामाङलाई 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. अनसुार सजाय गरकेो 
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हदस�मको स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी शि� 
तामाङसमेतले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहराएको उ�च अदालत पाटनको िमित २०७४।७।७ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे 
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७७ साल जेठ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-१४१७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. शिम�ला �े�

िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
�ितवादी ह�रकृ�ण �े� र मतृक गंगा �े� �ीमान् 
�ीमती नाताका �यि�ह� भएको देिख�छ । �ितवादी 
ह�रकृ�ण �े� र �ितवादी शिम�ला �े� ससरुा बहुारी 
नाताका �यि�ह� भएको देिख�छ । मतृक गंगा �े� र 
�ितवादी शिम�ला �े� सास ुबहुारी नाताका �यि�ह� 
भएको भ�ने देिख�छ । उपयु�� नाताका यी �ितवादीह� 
ह�रकृ�ण �े�, शिम�ला �े� र मतृक गगंा �े� एकै घरमा 
ब�द ै आएको भ�ने देिख�छ । उ� वारदातको िमित 
२०७३।०४।२२  िदन पिन मतृक र यी �ितवादीह� 
एउटै घरमा रहे बसेको भ�ने त�यमा कुनै िववाद 
देिखदँैन । �ितवादी शिम�ला �े� एउटै घरमा भए 
तापिन रातको समय भएको ह�दँा िनज आ�नो कोठामा 
सिुतरहेको र वारदातको िवषयमा �ितवादी ह�रकृ�ण 
�े�ले भनेपिछ मा� थाहा पाई भाडामा ब�दै आएक� 
�यि� खसुी भ�ने िवपना थापासगैँ नै घटना�थल 
पगेुको भ�ने देिख�छ । मतृक गंगा �े� पिहलेदेिख नै 
मादक पदाथ� सेवन ग�ररहने भ�ने त�य ख�ुन आएको 
छ । मतृक र िनजको �ीमान् �ितवादी ह�रकृ�ण 
�े�िबच बार�बार झगडा भइरहने र वारदातको 
िदन पिन िनजह�िबचमा झ�-झगडा भएको भ�ने 
देिख�छ । तर �ितवादी शिम�ला �े� र मतृकको िबचमा 

झै-झगडा ह�ने गरकेो तथा कुनै �रसइवी रहेको भ�ने 
पिन देिखदँैन । यस अव�थामा �ितवादी शिम�ला �े�ले 
�ितवादी ह�रकृ�ण �े�सगँ िमली मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो तथा कुटिपट गनु�पन� कुनै पिन आधार कारण 
िमिसलबाट देिखन नआउने ।

यसरी िमिसल संल�न कुनै पिन �माणह�बाट 
मतृकलाई यी �ितवादी शिम�ला �े�समेत भई कत��य 
गरी मारकेो भ�ने त�य कहीकँतैबाट पिु� ह�न सकेको 
देिखदँनै । �ितवादी ह�रकृ�ण �े� अ�धो �यि� भएकोले 
िनज ए�लैले मतृकलाई झ�ुड्याई कत��य गरी मान� 
स�ने अव�था नरहेको र वारदातका िदन यी �ितवादी 
शिम�ला �े�समेत घरमा नै रहेको ह�दँा यी �ितवादीको 
समेत उ� वारदातमा संल�नता रहेको ह�नपुछ�  भ�ने 
शङ्का र अनमुानको भरमा मा� यी �ितवादी शिम�ला 
�े�लाई कत��य �यानज�तो जघ�य कसरुमा कसरुदार 
ठह�याउन िम�ने देिखएन । आरोिपत �यि�ले कसरु 
गरकेोमा शङ्का ला�छ, िव�ास ला�छ तथा कत��य 
गरकेो ह�नपुछ�  भनी लेखाई िदएका �यि�का िनजी 
धारणाले �माणको �प िलन स�दैन । �ितवादीउपर 
लगाइएको आरोप �वत��, व�तिुन�, भरपद� तथा 
िन�या�मक �माणबाट �मािणत भएको ह�नपुछ�  
अ�यथा शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ भ�ने 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको आधारमा यी 
�ितवादी शिम�ला �े�ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । �ितवादी शिम�ला �े�लाई अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ िदएको उ�च अदालत पाटनको 
फैसलासमेत िमलेकै देिखयो । अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत िमिसल संल�न त�य, �माण 
कागज तथा फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको 
आधार कारणसमेतबाट स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७४।३।८ मा �ितवादी शिम�ला 
�े�लाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहराई 
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भएको फैसला सदर ह�ने ठहराएको उ�च अदालत 
पाटनको िमित २०७५।२।६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (दिेवना)
इित संवत् २०७७ साल जेठ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७६-RC-००७५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कृ�ण राई

�ितवादी कृ�ण राईले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� जेठान नाताको मतृक  ओमबहादरु िल�बूले 
िछमेक� माइला मगरको �ीमतीसगँ िहमिचम बढाएको, 
�यसो नगनु�  भनी पटकपटक स�झाउदँा िनज �रसाएको, 
घटना भएको िदन पिन माइला मगरक� �ीमती घरमा 
आएको देखेको, िनजलाई भगाउन फलामको रडले 
�याल, ढोका र भ�याङ्गमा डाङडुङ गरकेो, यसिबच 
ओमबहादरु िल�बूले मलाई माछु�  भ�दै बामफोक िलएर 
ढोकाह�मा िहका�उदँै आएको, मैले मसगँ भएको रडले 
ओमबहादरु िल�बूको टाउकोमा �हार गदा� िनजको 
टाउकोबाट रगत ब�न थालेको र िनज मन� स�छ 
भ�ने ठानेर �यहाबँाट कोही-कसैलाई नभनी भागेको 
ह� ँ भनी कसरु गरकेो कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिखयो । अदालतमा बयान गदा�समेत रडले झ�ी 
हा�दा टाउकोमा लागेको त�य सारतः �वीकार गरकेो 
देिखने । 

मतृक ओमबहादरु िल�बूको शव परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजको म�ृयकुो कारण टाउकोमा 
लागेको चोट हो भ�ने देिख�छ । मतृक र �ितवादीिबच 
रा�ो स�ब�ध रहेको नभई िनजह�िबच मनोमािल�य 
रहेको त�यसमेत ��ततु ह�न आएको छ । जाहेरी बेहोरा 

र जाहेरवालीले अदालतमा गरकेो बकप�, मौकामा 
बिुझएका मािनसह�को भनाइ तथा वादी नेपाल 
सरकारका तफ� का लिलत िल�बू, गोमादवेी मगर, िनसा 
मगरसमेतका सा�ीह�ले गरकेो बकप�समेतबाट 
�ितवादी कृ�ण राईले जोिखमी हितयार संवेदनशील 
अङ्ग टाउकोमा �हार गरकेो कारणबाट ओमबहादरु 
िल�बूको म�ृय ु भएको त�य शङ्कारिहत तवरबाट 
�मािणत भएको दिेखने ।

अतः �माणबाट �ितवादी कृ�ण राईले 
फलामको रडले मतृक ओमबहादरु िल�बूको टाउकोमा 
�हार गरकेो चोट पीडाको कारण िनजको उपचारको 
�ममा िमित २०७४/५/२ मा म�ृय ुभएको कुरा �मािणत 
भएको दिेखदँा िनज �ितवादी कृ�ण राईलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
कसरु ठहर गरकेो स�ु झापा िज�ला अदालतको 
िमित २०७४/१२/१८ गतेको फैसला सदर ह�ने 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास 
इलामबाट िमित २०७५/१२/५ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सव��वको हकमा 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
"कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ 
भने यो संिहता �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय 
गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन" भ�ने �यव�था 
रहेको देिखदँा �ितवादी कृ�ण राईको सव��व गनु�  नपन� । 
इजलास अिधकृतः दगुा��साद ब�याल 
इित संवत् २०७६ साल पौष १३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०६८-WO-००३२, उ��ेषण, 
��बहादुर बािनयासमेत िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत

सािबक िक.नं. २५२ बाट िक�ाकाट भई 
कायम ह�न आएको िक.नं. २९९ को िववािदत ज�गा 
सरकारका नाममा दता� गन� गरी िवप�ी अि�तयार 
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द�ुपयोग अनसु�धान आयोगका सिचवले िमित 
२०६७।११।१३ मा िनण�य गरकेो देिखयो । सो 
िनण�यमा िनवेदक �याम स�ुदर यादवसमेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमेत भएको 
०६७-WS-००३५ को �रट िनवेदनका स�दभ�मा 
संवैधािनक इजलासबाट िमित २०७५।८।५ मा भएको 
िनण�यसमेतका �ि�ले अिधकार�े�ा�मक �िुट रहेको 
देिखन आयो । अनिुचत काय� स�ब�धमा अिधकार 
��यायोजन गन� निम�ने संिवधानको �ावधान 
�ितकूल ��यायोिजत अिधकार �योग गररे िवप�ी 
आयोगका सिचवले िनण�य गरकेो देिख�छ । यसलाई 
कानूनअनकूुलको िनण�य मा�न िम�दैन । यसका 
अित�र� िववािदत िनण�य गदा� ज�गाका दता�वाला 
भनी दाबी गन� �यि�लाई बिुझएको वा �ितवादको 
अवसर िदएकोसमेत देिखएन । तसथ� उि�लिखत 
िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त �ितकूल तथा 
अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी भएको देिखदँा िवप�ी 
आयोगको िमित २०६७।११।१३ को िनण�य र 
सोबमोिजम भए ग�रएका काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ।

सरकारी वा साव�जिनक स�पि� �यि�का 
नाउमँा दता� ग�रन ु ह�दँैन । कथम् कदािचत दता� 
ह�न पगेुका रहेछन् भने पिन मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४ बमोिजम �य�ता दूिषत दता� बदर 
ह��छन् । िववािदत िक.नं. २९९ को ज�गा स�ब�धमा 
हेदा� नापीको समयमा िफ�डवकुमा पत� भनी जिनएको 
देिखएको छ । �यि�का नाउमँा दता� ग�रएकोस�ब�धी 
िनण�य फायल, कागजात पेस ह�न सकेको दिेखदैँन । 
िववािदत ज�गामा पानी पोखरी, तामाङ जाितको 
िचहान, �े�ी बाह�नको ि�या गन� थलो रहेको तथा 
केही ज�गा बाझँो पत� रहेको भ�ने त�य पिन ख�ुन 
र ��ततु ह�न आएको पाइयो । यिद �यस �कारको 
ि�थित हो भने �वाभािवक �पमा ज�गा साव�जिनक 
कायम ह�ने अव�था रह�छ । यस प�मा पिन पया�� 

�ि� िदन ु वा�छनीय छ । यसका साथै पनुरावेदक 
वादी िदलबहादरु काक�समेत �ितवादी राममणी 
जगंमसमेत भएको २०४० सालको दे.प.ुनं. २६७ को 
म�ुामा त�कालीन म�यमा�चल �े�ीय अदालतबाट 
िमित २०४०।११।२२ मा भएको फैसलालगायतका 
िविभ�न स�दभ�मा भएका फैसलाह�समेत �माणको 
�पमा पेस ह�न आएका देिख�छन् । ज�गाउपरको 
�वािम�वस�ब�धी ��को िन�पण गदा� यी सम� प�मा 
िवचार गनु�  आव�यक ह�ने ।

अतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४ समेतलाई म�यनजर राखी, ��बहादरु 
बािनयासमेतका �रट िनवेदकह�लगायत िववािदत 
ज�गा साव�जिनक कायम ह�नपुछ�  भनी उजरुी गन� 
�थानीय मािनसह�समेतलाई सनुवुाइको उिचत मौका 
�दान गरी, अ�य �े�ता लगत आिद कागज �माण जे 
जो ब�ुनपुछ�  सोसमेत बझुी यो आदेशको जानकारी �ा� 
भएको िमितले ६ मिहनािभ� िववािदत ज�गा साव�जिनक 
कायम भई सरकारको नाममा दता�  ह�ने हो वा गठुीको 
कायम ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा कानूनबमोिजम िनण�य 
गनु�  भनी मालपोत काया�लय भ�परुसमेतका नाउमँा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७०-WO-००११, उ��ेषण 
/ परमादेश, रामकृ�ण खड्का िव. ऋण असलुी 
�यायािधकरण, काठमाड�समेत

िनवेदकले नेपाल ब�क िलिमटेड िसटी 
अिफस िवराटनगरबाट िमित २०५७।०३।२१ र िमित 
२०५७।०६।०१ गते �मशः �.१,४४,०००/- र 
�.५,७६,०००/- कजा� िलन िनजको नामको दहुबी 
गा. िव. स. वडा नं. ३(छ) िक. नं. २१६ को ज�गा िधतो 
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राखेकोमा समय समयमा ितनु�  बझुाउनपुन� सावँा �याज 
नितरकेोमा िववाद रहेको छैन । आफूले िलएको ऋणको 
दािय�व बेवा�ता गरी िनवेदक िवदशेमा गएर बसेको 
अव�था एकाितर रहेको छ भने हाल नेपाल ब�कको 
तफ� बाट ऋण असलुी �यायािधकरणमा परकेो म�ुामा 
िमित २०६४।१०।२३ गते भएको फैसलाअनसुार 
सावँा �याज असलुीको �ममा िमित २०६९।०६।१२ 
मा िधतो मू�याङ्कन गरी िमित २०६९।११।०८ 
गते िधतो मू�याङ्कनको सूचना �कािशत गरी िमित 
२०६९।१२।२२ मा �यामबाब ु दाहालले िललामबाट 
सकार गरी िलएकोलगायतका काम कारबाही बदरको 
लािगसमेत आ�ना अिधकृत वारसेमाफ� त िमित 
२०७०।०२।१६ गते न�कल सारी थाहा पाएको भनी 
स�पूण� काम कारबाही बदरको लािग ��ततु िनवेदन 
िमित २०७०।०४।०७ मा मा� दायर भएको ।

ब�क तथा िव�ीय सं�थाह� सव�साधारणबाट 
िन�ेप सङ्कलन गरी सो िन�ेपलाई कजा�लगायतका 
मा�यमबाट लगानी गरी सोबाट �ा� �याज तथा 
नाफाबाट िन�ेपकता�लाई �याज िदई सो िबचको बाकँ� 
रहेको फरकबाट आ�नो आज�न गन� नाफामूलक 
सं�था हो । सं�थाले लगानी गरकेो कजा�बाट सावँा 
�याज असलु नभए िन�ेपकता�लाई �याज ितन� 
नस�नकुा साथै िन�ेपसमेत डु�ने अव�था िसज�ना ह�ने 
ह�नाले �य�ता सं�थाह�को रकम असलुीको लािग ब�क 
तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐनले नै िवशेष �यव�था 
गनु�का साथै म�ुा स�ुनका लािग पिन छु�ै ऋण असलुी 
�यायािधकरणको �यव�थासमेत कानूनले गरकेो छ । 
य�तो अव�थामा यी �रट िनवेदक २०५७ सालमा ऋण 
िलई ढु�कसगँ िवदेशमा गएर बसेपिछ िनजले राखेको 
िधतो खतरामा पन� त�य �वयिंस� छ । सो कुरा िनजले 
िधतो पास गदा�का अव�थामा नै �वीकारी सकेको 
ह��छ । आफूले िलएको ऋणको स�झौताबमोिजम कुनै 
पिन िक�ता नितरी िवदेश गई ब�ने िनवेदकले १३ 
वष�पिछ आएर मा� कजा� असलुीको काम कारबाही 

बदरको लािग अिधकृत वारसेमाफ� त उपि�थत भएबाट 
समेत िनजको ऋण ितन� मनसाय रहेको नदेिखने । 

ऋणी �वयम् सचेत भई ब�कको ऋण समयमा 
ितरी आ�नो ज�गा फुकुवा गन� स�नपु�य� । ब�कले 
ज�गा िललाम गरकेो िवषयमा िललाम बदरको िवषय 
िज�ला अदालतमा दाबी ला�नेमा िनवेदक स�बि�धत 
िज�ला अदालतमा नगई िललाम भएपिछ �रट िनवेदन 
िलई वैकि�पक उपचारको बाटो ह�दँाह�दैँ यस अदालतमा 
आएको देिख�छ । य�तै िवषयमा यसै अदालतले 
अिन��कुमार साहसमेत िव. कृिष िवकास ब�क िल. 
सनुसरी ने.का.प. २०६९, िन. नं. ८९३४, प�ृ 
१८४५ मा “िललाम भई दा. खा. दता�समेत भइसकेको 
अव�थामा िललाम बदरको लािग स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा उजरुी िलई जान स�ने ह�दँा वैकि�पक 
उपचारको माग� ह�दँाह�दैँ असाधारण अिधकार 
�े�बाट बो�न निम�ने” भनी �या�या भइसकेको 
पाइ�छ । असाधारण अिधकार �े�को प�रिधबार ेलामो 
समयदेिख यो अदालतले अवल�बन गरकेो माग�लाई 
��ततु म�ुामा अ�यथा मा�नपुन� अव�था छैन । �यसको 
अलावा अनिुचत िवल�बका स�ब�धमा सोको औिच�य 
पिु� गन� नसिक आ�नो अिधकार�ित लापरवाह रहेको 
�रट िनवेदकलाई अदालतले सहयोग गन� नस�ने 
अव�थासमेत ��ततु िववादमा िव�मान रहेको 
देिखयो । िधतोमा राखेको अचल स�पि� कजा� च�ुा 
भ�ुान नभएपिछ ब�कले कुनै पिन समयमा िललाम गछ�  
भ�ने कुरा िनजलाई ब�कले लेखेको प�ह�, साव�जिनक 
सूचनाबाट जानकारी भइराखेको साथै िललामको लािग 
गोरखाप�मा सूचना �काशन गन� २०६९।११।०६ को 
आदशे तथा गोरखाप�मा ज�गा िललाम िब��स�ब�धी 
सूचना �काशन र िमित २०६९।१२।२२ मा बोलप� 
दाता �यामबाब ु दाहालले बोलप� �वीकृत गरी िमित 
२०७०।०१।०८ मा दा.खा. काया��वयन आदेश 
भई िमित २०७०।०१।०८ मा दा.खा. को प�ाचार 
भइसकेको र �यामबाब ु दाहालले िमित ०७०।३।१० 
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गते र.नं. १३०३६ बाट अ�जिुसंहलाई ह�ता�तरण 
ग�रसकेको देिखदँा िढलो गरी िमित २०७०।०४।०७ 
मा �रट िनवेदन दता� भएकोले समेत �रट िनवेदन 
औिच�यहीन दिेख�छ । िमित २०५७।३।२१ मा 
ब�कबाट कजा� िलएर सावँा �याज नितरपेिछ ब�कको 
ऋण कजा� ितन� आ�नो दािय�व पूरा नगरी िधतो 
िललाम भएपिछ अनिुचत िवल�ब गरी सो िललाम बदर 
ग�रपाउ ँभनी िमित २०७०।०४।०७ मा िनवेदक यस 
अदालतमा आएको देिखनकुो अलावा अ�य माग�बाट 
पिन उपचार खोजी असफल भएपिछ यस अदालतमा 
सफाहात निलई �वेश गरकेोसमेत पिु� भएको दिेखदँा 
�रट िनवेदन जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको दाबी 
र िनवेदकका कानून �यवसायीह�को बहससगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� 
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल फा�गनु २९ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-CR-०३३०, कालोबजारी, नेपाल 
सरकार िव. सुर�े��साद मौय�समेत

बरामद भएको मल �कबाट बरामद भएको 
त�यमा िववाद दिेखएन । उ� �क गणेश �लाइउड 
उ�ोगिभ� �वेश गरकेो दिेखएको छैन । सो �लाइउड 
उ�ोगिभ�बाट कुनै मल बरामद भएको देिखदँैन । सो 
मल उ� उ�ोगलाई नै रा�न वा िब�� गन� िदएको 
भ�ने कुरा �वत�� �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
छैन । अनसु�धान अिधकारीसम� भएको �ितवादीको 
बयान अ�य �वत�� �माणबाट पिु� ह�न नसकेको र 
�ितवादीह�ले म�ुा हेन� अिधकारीसम� इ�कारी बयान 
गरकेो देिखदँा उ� अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानको आधारमा मा� �ितवादीह� सरु�े��साद 

मौय�, �िदपकुमार था� र राजमन था�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजमको कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
अव�था नह�दँा िनजह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने गरी भएको स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
किपलव�तकुो िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको फैसला अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

�यसैगरी पशपुित �लाइउड उ�ोगबाट १८२ 
बोरा य�ुरया मल र जय अ�बे �लाइउड उ�ोगबाट कृिष 
साम�ी क�पनी िलिमटेड नेपालको १२६ बोरा य�ुरया 
मल र उजाला पारस िकसान लेखेको १४६ बोरा 
ि�या मल बरामद भएको भ�ने िमित २०६७।७।२७ 
को बरामदी मचु�ुका भएकोमा �ितवादीह� पशपुित 
�लाइउड उ�ोगका स�चालक अशोककुमार अ�वाल, 
जय अ�बे �लाइउड उ�ोगका स�चालक अिजतकुमार 
अ�वाल र मनोजकुमार कनौिडयाले म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� उपि�थत भई उ�ोगको मेिसन सफा 
गन� �योजनका लािग कृिष साम�ी क�पनी िलिमटेडको 
अिधकृत िब�ेता ल�मी बहमखुी सहकारी स�ंथा िल. 
को�हवी बारासमेतबाट मल ख�रद गरी िलएको हो 
भ�नेसमेतको बयान गरी मल ख�रद गरकेो िबलसमेत 
पेस गरकेो दिेख�छ । िमित २०६७।७।२७ को बरामदी 
मचु�ुकामा सा�ी बसेका नाकामिण ि�पाठीले उ� 
मचु�ुकामा लागेको सहीछाप मेरो होइन, सोभ�दा अिघ 
पिन सहीछाप गरकेो छैन भनी म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
बकप� गरकेो, �हरी �ितवेदकलगायत वादी प�का 
अ�य सा�ीह� िज�ला �शासन काया�लयमा 
उपि�थत भई �हरी �ितवेदन तथा बरामदी मचु�ुकाको 
बेहोरा पिु� ह�ने गरी बकप� गरकेो देिखन नआएको 
अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ को 
कानूनी �यव�थासमेतबाट सो बरामदी मचु�ुकासमेत 
िनिव�वािदत �वत�� र िव�सनीय �माणको �पमा 
�ा� ह�न स�ने देिखएन । िव�सनीय र भरपद� आधार 
�माणिवना �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� निम�ने 
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ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र यस अदालतको दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
गन� गरी भएको आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था 
नह�दँा िनजह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने गरी भएको स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
किपलव�तकुो िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको िमित २०६८।१२।२२ को 
फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अि�बका�साद दाहाल 
इित संवत् २०७६ साल फागनु ३० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०२२७, उ��ेषण 
/ परमादेश, तारा�साद ितमि�सना िव. काठमाड� 
महानगरपािलका, सु�धारासमेत

िस�ाथ� अ�पतालको नाममा कायम भएको 
सािबकका िक.नं.५५६, ५५८, ५६०, ५५२, 
५३० िक�ा ज�गाह�मा नै िस�ाथ� अ�पतालको 
तफ� बाट नया ँभवन िनमा�ण गन� िमित २०६०।७।२६ 
मा �वीकृित �ा� भएको र सो बनेको भवनसिहत 
िक.नं.५५६, ५५८, ५६० र ५३० का ज�गाह� 
जनमै�ी अ�पतालको नाममा िमित २०६५।८।५ मा 
पा�रत भएको िलखतबाट हक ह�ता�तरण भई आएको 
देिख�छ । उ� ज�गाह� हाल िक.नं.१२५, २४८, 
२४९, २५० र २५४ कायम ह�ने गरी हालसािबक 
भई जनमै�ी हि�पटलका नाममा दता� रहेको देिख�छ । 
हाल कायम रहेको िक.नं.२५३ बाटो िनकासको ज�गा 
देिखएको छ, सो िक�ा यी िनवेदकले ख�रद गरकेो भ�ने 

देिखदँनै । सो िक.नं. को ज�गामा समेत पन� गरी भवन 
िनमा�ण भई हि�पटल स�चालन भएको भ�ने िमिसल 
सामेल रहेको नगरपािलकाको िमित २०६९।६।११ को 
�थलगत िन�र�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिखने ।

नगरपािलकाबाट आव�यक �माण बझुी 
िमित २०६०।२।३१ मा िनण�य ह�दँा िक.नं.२५३ को 
साव�जिनक बाटो भएको र सो बाटोमा समेत पन� गरी 
भवन िनमा�ण भएको गैरकानूनी भएको भ�नेसमेत 
बेहोरा उ�लेख भई िनण�य भएको दिेख�छ । उ� 
िनण�यउपर हि�पटलको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०।११।४ मा फैसला ह�दँा काठमाड� 
महानगरपािलकाको िमित २०७०।२।३१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी फैसला भएको 
पाइने ।

�रट िनवेदक जनमै�ी हि�पटलको नाममा 
परकेो उजरुीउपर कारबाहीको �ममा नगरपािलकाबाट 
िमित २०६९।४।२८ मा जारी भएको �याद िमित 
२०६९।४।२९ मा रीतपूव�क तामेल भएको र उ� 
तामेलीका आधारमा नै जनमै�ी हि�पटलको तफ� बाट 
त�कालीन अ�य� खगे�� �यौपानेलाई अि�तयारी 
िदई सो �ा� अि�तयारीका आधारमा िनजको तफ� बाट 
वारसे मकुर भई िमित २०६९।५।३ मा �ितउ�रप� 
दता� भएको िमिसल संल�न �माण कागजबाट 
देिख�छ । यसरी �ितवाद भएको कुरामा हाल आएर 
�रट िनवेदकले खगे�� �यौपाने हि�पटलको सरोकार 
रा�ने �यि� होइन उनाउ �यि� ह�न् भ�ने दाबी िजिकर 
िलएको अव�था देिख�छ । हि�पटलको सरोकार 
रा�ने �यि� होइन उनाउ �यि� ह�न् भनेको भए पिन 
जनमै�ी हि�पटल क�पनी ऐन, २०५३ को दफा १६६ 
बमोिजम मनुाफा िवतरण नगन� क�पनीको �पमा 
दता� भई स�चालन भएकोमा क�पनीका तफ� बाट 
अनािधकार �पमा कसैले कुनै काम गरकेो भएमा 
सोउपर त�काल कारबाही चलाएको अव�था पिन 
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देिखदँैन । क�पनी ऐन, २०६३को दफा १६७ मा 
मनुाफा िवतरण नगन�स�ब�धी िवशेष �यव�थाह�मा 
उपदफा (१) को देहाय (ग) मा "सेयर पुजँी भएको 
क�पनीलाई मा� लाग ु ह�न स�ने �यव�थाह�बाहेक 
सूचीकृत क�पनीह�लाई लाग ुह�ने यस ऐनका स�पूण� 
�यव�थाह� क�पनी, यसका स�चालक, पदािधकारी, 
लेखापरी�क तथा कम�चारीलाई समेत लाग ु ह�नेछन" 
भ�ने �यव�थाबाट कुनै स�चालक वा पदािधकारीले 
अिधकार�े� नाघी गरकेो कामउपर क�पनी ऐनको 
मा�यमबाट उपचार पाउन स�ने नै दिेख�छ । 
जनमै�ी हि�पटलको नामबाट िमित २०६९।५।१ को 
बैठकमा उपि�थत स�चालक र सो बैठकबाट जनमै�ी 
हि�पटललाई पन� गएको हािन नो�सानीका बारमेा 
कहीकँतै उजरु परकेो छ भनी िनवेदकले भ�न र बो�न 
सकेको पिन पाइदँैन । �य�तै सोही ऐनको दफा १५९ 
मा यस ऐनअ�तग�तको म�ुास�ब�धी उजरुी र कारबाही 
भ�ने �यव�था गरी उपदफा (१) मा यस ऐनअ�तग�त 
कुनै काम कुराको स�ब�धमा काया�लय क�पनीका 
स�चालक, पदािधकारी, सेयरधनी वा सद�य वा साह� 
वा सरोकारवाला अ�य कुनै �यि�को उजरुीबाट मा� 
म�ुा दायर ह�न र कारबाही च�न स�ने भ�ने �यव�था 
उ�लेख भई ख�ड (क) मा क�पनीको कुनै स�चालक 
वा पदािधकारीले क�पनीको कुनै कागजप�मा 
बदिनयत वा �ेषपूण� लापरबाहीसाथ कुनै झु�ा 
कुरा उ�लेख गरी क�पनी वा कुनै �यि�लाई 
हािन नो�सानी पु�याएको भए �य�तो स�चालक 
वा पदािधकारीलाई सजायसमते गन� सिकन े
भ�नेसमेतको कानूनी �यव�था भए रहेको पाइ�छ । 
उ� �यव�थाअनसुार क�पनीको हकिहतिवपरीत काम 
कारबाही गन� स�चालक वा पदािधकारीलाई आव�यक 
कारबाहीका लािग उजरु परकेो भनी िनवेदकले भ�न 
सकेको पिन नदेिखने । 

जहासँ�म जालसाज �ि�याबाट उनाउ 
�यि�ले आ�नोतफ� बाट �ितिनिध�व गरकेोमा 

सो काय�मा सरोकार रा�ने �यि� एवं प�उपर 
काठमाड� िज�ला अदालतमा जालसाज म�ुा दायर 
भई कारबाहीमा रहेको र हाल उ� म�ुा ��ततु �रट 
िनवेदनसमेत यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
आधारमा म�ुतबीमा रा�ने भनी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।९।३ मा भएको आदशेबाट 
म�ुतवी रहेको भिनएको छ । उ� म�ुामा �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा दाबीका िवषयमा जाचँपरी�ण 
भई कानूनबमोिजम िनण�य एवं फैसला ह�न बाकँ� नै 
देिख�छ । उ� जालसाज म�ुा �भािवत ह�ने गरी यस 
अदालतबाट असाधारण अिधकार�े� �हण गरी ��ततु 
िनवेदनको रोहमा बो�न िम�ने पिन नदेिखने ।

साव�जिनक बाटो भिनएको िक. नं. २५३ को 
ज�गा यी िनवेदकका दाताको नाममा दता� रहेको र यी 
िनवेदकलाई हक ह�ता�तरण गन� िम�ने �कृितको पिन 
देिखदँनै । दाताले नै आ�नो भनी दाबी नगरकेो ज�गा 
यी िनवेदक क�पनीले िकनेको भनी दाबी िलन स�ने 
अव�था पिन छैन । ज�गा हाल सािबक गन� अव�थामा 
यी िनवेदक क�पनीका दाता िस�ाथ� हि�पटल �ा.िल. 
का तफ� बाट ऐ. का काय�कारी िनद�शकले “यस िस�ाथ� 
हि�पटल िलिमटेडको नाममा दता� र भोगिभ� रहेको 
सािबक बाटो र सािबक िक.नं. ४२८ को ज�गा कटाई 
यस हि�पटलको नाममा हाल सािबक गरी िददँा �े�फल 
घटीबढी ह�दँासमेत �वीकाय� ह�ने बेहोरा अनरुोध गद�छ” 
भनी सहमित जनाएपिछ हालसािबक भएको पिन 
िलिखत जवाफबाट ख�ुन आएको छ । बाटो िनकासा 
खलुाउने िवषयमा नै जनमै�ी अ�पतालको सं�थापक 
अ�य� कृ�ण�साद शमा� आफँै उपि�थत भई िमित 
२०७१।३।१७ को दाबीको बाटोको िनकासा माग गन� 
�यि�ह�को रोहवर एवं उपि�थितमा बाटो िनकासा 
खो�ने िवषयमा सहमित जनाइएको पिन िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिख�छ । यसरी बाटो िनकास 
खलुाउने भनी भएको िनण�यउपरसमेत कहीकँतै उजरु 
बाजरु भए गरकेो भ�ने पिन नदेिखने ।
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बाटो िनकासा खलुाई पाउ ँ भ�ने 
उजरुकता�ह�ले िक.नं.२५३ को केही भागमा बनेको 
जनमै�ी हि�पटलले �योग गद� आएको भवन नै भ�काउने 
भ�ने माग गरकेो देिखदँनै । िनज उजरुकता�ह�ले मा� 
बाटो िनकास खलुाउने कुरास�मको दाबी िलएको 
देिख�छ । िवप�ी नगरपािलकाले िमित २०७०।२।३१ 
मा िनण�य गदा� अ�पतालज�तो संवेदनशील भवन 
बनेकोले वैकि�पक िनकासा (बाटो) िदन िनद�शन 
िदएको देिख�छ । हालको समयमा हाल सािबक 
ह�दँा कायम िक.नं.२५३ को ज�गा हालै मा� बाटो 
जिनएको नभई आफूले भोग गद� आएको ज�गा आफूले 
ख�रद गनु� पूव� नै बाटोको �पमा �थािपत िथयो भ�ने 
कुरा �थािपत भइरहेको आधारसमेतबाट काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट िमित २०७०।२।३१ मा भएको 
िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७०।११।४ मा भएको 
फैसला उ��ेषणको आदेशले बदर गनु�पन� देिखएन । 
तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २२ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०३०१, उ��ेषण 
/ परमादेश, िभमच�� हमाल िव. िज�ला मालपोत 
काया�लय, मुगुसमेत

यसमा मगु ु िज�ला �ीनगर गा.िव.स. वडा 
नं.५(ङ) िक.नं.८५५ को �े.फ.०१०२० वग�िफटको 
ज�गा िमित २०७२।३।२१ को पा�रत राजीनामा 
िलखतप�चात् मालपोत काया�लय जाजरकोटको 
नाउमँा �वािम�व ह�ता�तरण भएको दिेख�छ । साथै 
मालपोत काया�लयले आफूलाई ज�गा ख�रद गनु�परकेो 
भ�ने टे�डर आ�ान भई िनवेदकले आ�नो नाउमँा दता� 
भएको ज�गा िब��मा सहमित िदई टे�डर हाली िनजको 

टे�डर �वीकृत भएपिछ �.१,३२,६००/- िनवेदकले 
काय�स�पादन धरौटीबापत ज�मा गरकेो भ�ने पिन 
िमिसल �माणबाट दिेख�छ । उ� धरौटी राखेको रकम 
िवप�ीबाट िनवेदकलाई िफता� गरेको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट नदेिखने ।

जहासँ�म िवप�ी मालपोत काया�लयबाट 
िनवेदकले पेस गरकेो टे�डर �वीकृत भएपिछ एक 
िकिसमको करार स�प�न भएको देिखए पिन स�प�न 
करारबमोिजमको दािय�व िवप�ीबाट वहन गनु�पन� 
हो भ�ने कुरा छ, सो िवषयमा करार ऐन, २०५५ को 
�ि�याबमोिजम िफराद गरी आ�नो दाबी �थािपत 
गराउने कुरा हो । करार ऐनअनसुार आ�नो दाबी 
�थािपत गराएको भ�ने �रट िनवेदकले भ�न सकेको 
अव�था िमिसलबाट देिखदँनै । यस अव�थामा 
करार कानूनको सम� �यव�थाको िवषयमा �रट 
�े�ािधकारबाट बो�न िम�ने देिखएन । तर िवप�ी 
मालपोत काया�लयबाट िनवेदकको नामको ज�गाको 
�वािम�व नेपाल सरकारको नाममा गएको र �यसबापत 
बोलकबोलअनसुारको ज�गाको मू�य एव ं थैलीको 
रकम र धरौटीमा राखेको रकम िफता� नपाउदँा 
स�पि�स�ब�धी हक हनन ह�न गएको अव�था देिखने ।

मालपोत काया�लयबाट िलखत पा�रत 
भएप�चात् सरकारले सरकारी ज�गा िन:श�ुक �ा� 
गरकेो ि�थित भएको भ�नेसमेतका आधारमा िनवेदकले 
पाउनपुन� भ�ुानी निदएको भ�ने भनाइ रहेकोमा 
िनवेदकको ज�गा वा िनःश�ुक पाउने ज�गामा मालपोत 
काया�लयको भवन िनमा�ण गन� नेपाल सरकारको 
िवभागीय नीितको िवषय हो । �य�तो िवषयमा 
अदालतबाट यो य�तो िनण�य गनु�  भनी िनद�िशत गनु�  
मनािसब देिखदैँन । सरकारको नीितगत िवषयमा 
�वेश गरी ह�त�ेप गनु�  �रट �े�ािधकारको उ�े�य पिन 
होइन । साथै िनवेदक र मालपोत काया�लयको �मखुिबच 
अनिुचत लाभको ��नमा केि��त रही काम कारबाही 
भएको हो र �य�तो अनिुचत काय�लाई रो�नका लािग 
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नै भ�ुानी रोिकएको भ�ने अथ�मा िलिखत जवाफ 
केि��त रहेको भए पिन �य�ता कम�चारीले कानूनले 
तोकेबमोिजमको कत��य पालना गर े वा नगरकेो के 
िथयो भ�ने िवषय पिन िवभागीय कारबाहीको िवषय 
ह�दँा �यसतफ�  थप �वेश गनु�  पिन नपन� ।

साथै भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको 
िमित २०७२/३/२४ गते �थगन गन� भनी भएकोले 
िनण�य ज�गा ख�रद भएपिछ भएकोले उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँभ�ने िजिकर िलएतफ�  हेदा� 
आ�नो मातहतका कम�चारीबाट िनवेदकको नामको 
ज�गा काया�लयको भवनका लािग भनी ग�रएको 
ख�रद काय� एवं िनण�यमा अनिुचतकाय� भएको भ�ने 
देिखएकोले र सरकारी स�पि� सरं�ण गन� मनसायले 
नै ख�रद �ि�या �थगन भएको भ�ने आधारमा सो काय� 
रोक� सशुासन �थापन गन� उ�े�यसमेतका आधारमा 
भए गरकेो देिखदँा मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गनु�पन� अव�था दिेखएन । तर यहा ँ�रट िनवेदकको 
नामको मगु ु िज�ला �ीनगर गा.िव.स. वडा नं.५(ङ) 
िक.नं.८५५ को �े.फ.०१०२० वग�िफटको ज�गाको 
ज�गा िमित २०७२/०२/२१ मा पा�रत राजीनामा 
िलखतबाट मालपोत काया�लय मगुकुो नाममा गैसकेको 
र सोपूव� िनवेदकले �ि�यागत �पमा रा�नपुन� भनी 
तोिकएको धरौट रकम �.१,३२,६००/- धरौटबापत 
बिुझसकेको दिेखयो । िमित २०७२/०३/२५ मा 
ख�रद काय� �थिगत गरपेिछ िवप�ीह� हालस�म चपु 
लागेर बसेको देिख�छ । यसरी चपु लागेर ब�नलुाई 
कानूनबमोिजम हो भ�न िम�ने देिखदँनै । य�तोमा 
उिचत र कानूनसङ्गत �पमा िनकासा िदनपुन� नै 
ह��छ । यस अव�थामा िवप�ी मालपोत काया�लय 
मगुलेु िनवेदकको ज�गा ख�रद गन� हो वा होइन, 
भ�ने स�ब�धमा ��ततु आदेश �ा� गरकेो िमितले 
एक मिहनािभ� अि�तम टुङ्गो गरी ख�रद गन� भए 
बोलकबोलअनसुारको रकम भ�ुानी िदन ुर यिद ख�रद 
नगन� भए िनवेदकको ज�गा र िनवेदकले राखेको धरौटी 

रकमसमेत िनवेदकलाई िफता�  गरी िनवेदकको नाममा 
�वािम�व यथावत् कायम गरी िदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CR-०१२८, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. सुमन शाही

पीिडत र �ितवादीिबच पीिडतको �ीमतीलाई 
िज��याएको िवषयमा पूव��रसइवी, झगडा र 
कुटिपटसमेतका काय�ह� भएको भ�ने कुरा देिख�छ । 
�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� पिन पूव��रसइवीको 
कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । वारदातको �व�प हेदा� 
पिन घटना पिहला खलुा ठाउ ँ पे�ोल प�पनेर भएको, 
�यहा ँ नै �ितवादीले पीिडतलाई क�ीले �हार गरी 
रगतप�छे बनाएको, पीिडत रगतप�छे अव�थामा नै 
भागी ि�वेणी होटलको �म नं. २ मा ल�ुन गई बसेको 
अव�थामा पिन पछ् याउदँ ै गई नछाडी पनु: शरीरको 
सवंेदनशील अङ्गमा �हार गरकेो र होटलको कामदार 
रणबहादरुले हारगहुार गरी �हरीसमेत बोलाएपिछ 
प�ाउ पन� डरले भागेको भ�ने देिख�छ । य�तो 
ि�थितमा यी �ितवादीले पूव�तयारीसाथ धा�रलो 
हितयार िलई गई मान� मनसायले पटकपटक शरीरको 
सवंेदनशील अङ्गमा �हार गरकेो र घाइते भई भा�दा 
पिन नछोडी प� ् याउदँ ै गई �हार गरकेोबाट �यान 
मान� मनसायबाट नै �हार गरकेो रहेछ र ते�ो प�को 
ह�त�ेपबाट �यान मान� नपाई पीिडत बाचेँको रहेछ 
भ�ने देिखदँा �यानस�ब�धीको १५ नं. को कसरु 
गरकेो रहेछ भ�ने देिखने ।

�ितवादीले पीिडतउपर मान� मनसायबाट नै 
टाउको, घाटँी, िचउडँोसमेतमा धा�रलो हितयार �योग 
गरी चोट प�ुयाएको र यो काय� �यान मान� उ�ोगको 
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कसरु ठहन� �कृितको देिखदँा उि�लिखत घटनाको 
अव�था, स�ब� त�य एव ं �थािपत कसरु, स�ब� 
�ितपािदत िस�ा�तको रोहमा समेत िवचार नै नगरी 
�यानस�ब�धीको महलको १५ नं. को अप�या�या 
गरी वारदातलाई कुटिपटमा प�रणत गरकेो पनुरावेदन 
अदालत इलामको फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
�ितपािदत िस�ा�त तथा िववेिचत आधार, 
कारणह�बाट पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसला उ�टी ह�ने र �ितवादीम�येका समुन शाहीले 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. को कसरु गरकेो 
ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको इ�साफमा कसरु 
कायम गरकेो हदस�म िमलेकै देिखयो । सजायको 
हकमा ऐ. १५ नं. बमोिजम ६ (छ) वष� सजाय 
ह�नेतफ�  हेदा� पीिडतको तफ� बाट पिन �ितवादीलाई 
उ�ेिजत बनाउने काय� गरकेो पाइदँा �यूनतम सजाय 
गन� �यायको रोहमा उिचत देिखदँा सजायको हकमा 
स�म स�ु फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १ र १५ नं. को कसरुमा ऐ. को 
१५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- दगुा��साद भ�राई
फैसला लेखनमा सहयोग गन�:- िहरा माया अवाल / 
अनजुा शमा� (शा.अ.)
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७३-CI-०४७९, अशं दता�, िसिंघिनया 
यादवसमेत िव. उ�दादवेी यादव

िमिसल सामेल िफराद, �ितउ�र तथा 
पनुरावेदन िजिकरसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादीह� 
तथा ��यथ� वादीिबचमा आमा-छोरी तथा िददी-
भाइको नाता स�ब�ध भई नाता प�ुतामा िववाद 
देिखदँैन । वादीको िववाह भए / नभएको िवषयमा 
हेदा�, "वादी उ�दादेवी यादवको िववाह भइसकेको भए 

िनजको िववाहको स�कल �माण �ितवादीह�लाई 
पेस गन� लगाई वादीलाई देखाई सुनाई सो स�ब�धमा 
बयान गराउनु" भनी स�ु िसराहा िज�ला अदालतले 
िमित २०७०।९।२८ मा आदशे गरेको दिेख�छ । सो 
आदशेप�ात् िमित २०७०।१२।२ मा �ितवादीले 
"स�कल िववाह दता� �माण प� कानूनतः हामी 
�ितवादीह�सँग नरहने ह�दँा अक� आदशे भएमा 
कुन गा.िव.स. को काया�लयमा उ� स�कल िववाह 
दता� �माण प� छ िझक� बुिझपाउँ" भनी िनवेदन पेस 
गरकेो देिखयो । िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१।३ मा पनुः वादी िववािहत रहेको ठोस 
�माण �ितवादीबाट यथाशी� पेस गन� लगाउन ुभनी 
आदशे भएको दिेख�छ । यसरी �ितवादीलाई पटक-
पटक मौका िददँा पिन िनज �ितवादीह�ले उ� �माण 
पेस गन� सकेको िमिसल सामेल कागज �माणबाट 
नदिेखने ।

पटक-पटक पनुरावेदक �ितवादीह�लाई 
आ�नो िजिकरलाई पिु� गन� �माण पेस गन� मौका 
िददा पिन स�ु र पनुरावेदन तहमा पेस गन� नसकेको 
�माण यस अदालतबाट ब�ुनपुन� वा पनुः वादीको 
बयान गराउनपुन� बा�यता रहदैँन । िमिसल सामेल 
��यथ� वादी उ�दादेवीले िफरादसाथ पेस गरकेो 
िनजको नाग�रकताको �माण प�को �ितिलिप हेदा�, 
िनज वादीले बबुाको नामबाट नाग�रकता बनाएको 
देिखएको र पेस भएको एकल मिहलाको प�रचय 
प�को �ितिलिपबाट समेत िनज वादी अिववािहता 
भई एकल मिहलाको भ�ासमेत ब�ुने गरकेो 
देिख�छ । वादी उ�दादेवी यादवको िववाह भइसकेको 
भ�ने स�कल �माण �ितवादीले पेस गन� नसकेको र 
वादीको नाग�रकताको �ितिलिपबाट वादी अिववािहत 
रहेको, �ितवादीसमेतले नाता प�ुतामा �वीकार गरकेो 
देिखदँा तीन भागको एक भाग अशं वादीले पाउने 
ठह�याएको िसराहा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको 
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फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदिेखने ।
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट ब�डा 

ला�ने स�पि�बाट तीन भागको एक भाग अंश िदलाई 
दता� ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुने ठह�याएको िसराहा 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।९।२७ को फैसला 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।११।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल पसु २० गते रोज १ शभुम् । 

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६६-WO-०५०९, उ��ेषण, 
उ�मादेवी डाँगी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत

उि�लिखत िक.नं. २५२, २५३ र २५४ 
को ज�गा िवरहमा बटेुन उ�लेख भई िक.नं.२५२ 
को िज�ला सरकारी विकल काया�लयको नाममा र 
िक.नं.२५३ र २५४ िज�ला अदालत जाजरकोटको 
नाम उ�लेख भई नाप न�सा भएको िमिसल संल�न 
िफ�डबकु बेहोराबाट देिख�छ । उि�लिखत िक�ा 
ज�गाम�ये िक.नं.२५३ र २५४ को ज�गा दता� माग गन� 
िनवेदक टक�  िव�म साहले २०२८ सालमा खलंगा-
२ ब�ने करिबर ख�ीबाट राजीनामा गरी िलएको र 
िक.नं.२५२ को ज�गा दता� माग गन� देउसरी वलीले 
�ताप ख�ीको नाममा दता� भएको र िनजले िमित 
२०२२।५।१२ मा ग�र िदएको हदमिुनको राजीनामा 
िलखतबाट मेरो हकभोगको ज�गा हो भनी आ-आ�नो 
नाउमँा ज�गा दता� माग गरकेो दिेख�छ । यसरी िनज 
टक� िव�म शाहले २८ सालमा करिबर ख�ीबाट र 
देउसरी वलीले ३२ सालमा �ताप ख�ीबाट हदमिुनको 
राजीनामा िलखतबाट हक �ा� भएको हो भनी दाबी 
गन�ले मौकामा आ�नो हकको �माण देखाई नापीका 

बखत आ-आ�नो नाउमँा दता�  गराउन सकेको पिन 
देिखदँनै । िमित २०४६।१।२८ मा नापी भएको भ�ने 
उ� ज�गाको िफ�डबकुमा उ�लेख भएको दिेख�छ । 
आफूले पाएको राजीनामा िलखतअनसुार आ�नो हक 
कायम ह�ने हो भनी दाबी गन�ले मौकामा नापी भएका 
बखत नै आ�नो नाउमँा नाप न�सा नभएउपर मौकामा 
उजरु गन� स�नपुन� हो । मौकाको नाप न�साबाट 
आ�नो नाममा नाप न�सा नभएउपर कानूनबमोिजम 
उजरु बाजरु गरकेा िथयौ ँभनी कहीकँतै भ�न र बो�न 
सकेको अव�था िमिसलबाट देिखदँैन । ज�गा छुट 
दता�का लािग दाबी गन�ले सव��थम दता� ह�न छुट्नाको 
औिच�यपूण� आधार देखाउन स�नपुन� । साव�जिनक 
सूचनाप�ात् ग�रने नापीको काय�मा आ�नो भिनएको 
सो स�पि� लेखाउन देखाउन छुट भएको र ज�गा नाप 
जाचँ ऐनको दफा ८(२) बमोिजमका दािय�व पूरा गन� 
नस�नाका औिच�यपूण� आधार देखाउनै पछ�  भनी 
िदग�बर चौधरीसमेत िव�� वै�नाथ झासमेत भएको 
छुट पोखरी दता� कायम  म�ुामा (ने.का.प.२०६७, 
अङ्क ७, िनण�य नं.८४१७) मा िस�ा�त कायम 
भएको देिख�छ । ��ततु िववादको ज�गाको स�ब�धमा 
छुट दता�का लािग दाबी गन� िनवेदक टक�  िव�म शाह 
र देउसरी वलीले दता� छुट्नाको औिच�यपूण� आधार 
देखाउन र नाप जाचँ ऐनको दफा ८(२) बमोिजमका 
दािय�व पूरा गन� सकेको भ�ने िमिसल कागजबाट 
देिखदँनै । उि�लिखत आधार एव ं त�यबाट उनाउ 
�यि�को ८९ सालितरको दता�को �ोत र िनजह�ले 
पेस गरकेो हदमिुनको राजीनामा िलखत स�े सही 
साचँो नै हो भनी भ�न पिन िमलेन । यस अव�थामा 
िनवेदन मागदाबीमा उि�लिखत ज�गाको हकको �ोत 
नै दूिषत देिखदँा दूिषत �ोतको आधारमा भएको दता� 
दूिषत भई जिहले पिन बदर ह�न स�ने देिखने । यसरी 
टक� िव�म शाह र दउेसरी वलीको नाममा २०५९ 
सालमा भएको दता� नै दूिषत रहेको ि�थितमा �यसपिछ 
भएको हकह�ता�तरणका काय�ले मा�यता पाउन स�ने 
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नदेिखन ।
मौकामा नापजाचँ ह�दँा िववादका ज�गा 

िज�ला अदालत जाजरकोट र िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय जाजरकोटको नाममा नापन�सा 
भएको दिेखए पिन सो त�यलाई अ�यथा हो भ�नका 
लािग उ� काया�लय तथा अदालतलाई िववादको 
ज�गा आव�यक नपन� भनी प�ाचार भएको देिखए 
पिन उ� प�ह� स�बि�धत िनकाय एवं अिधकारीबाट 
सो िवषयसगँ  स�बि�धत कानूनको आधार िलई 
कानूनबमोिजम भएको िनण�यका आधारमा प�ाचार 
भए गरकेो हो भ�ने पिन िमिसलबाट देिखदैँन । यसरी 
कानूनबमोिजमको वैध िनण�यिबना भएको प�ाचारले 
मा� ज�गा दता�को आधार ह��छ भ�न पिन सिकएन । 
यस अव�थामा िज�ला सरकारी विकल काया�लय र 
िज�ला अदालतबाट लेिखएको प�को वैधािनकतामा 
��न उठ्न ु �वाभािवक नै दिेख�छ । वैध िनण�यिबना 
लेिखएको प� र भएको प�ाचारले हक �वािम�व 
छाडेको हो भनी भ�न निम�ने । उ� िज�ला अदालत 
जाजरकोटबाट भए गरकेो प�ाचारको कानूनी हैिसयत 
शू�य नै दिेखने ।

िज�ला वन काया�लयबाट िववादको ज�गा 
�यि�का नाममा दता�  भएको स�ब�धमा िमित 
२०६४।२।९ मा सज�िमन भएको देिख�छ । उ� 
सज�िमन गन� �ममा िज�लाि�थत स�पूण� सरकारी 
काया�लय, सङ्घ सं�था एव ं �थानीय िनकायलाई 
उपि�थत ह�न सूचना र प�ाचार भएको र उपि�थत 
सबैले िववादका िक�ा ज�गा दता� बदर ह�नपछ�  भनी 
सज�िमन बेहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसरी िमित 
२०६४।२।९ मा भएको सज�िमन, र�ेजर िव�ण�ुसाद 
योगी र खरदार ऋषभदेव खनालले िज�ला वन काया�लय 
जाजरकोटमा आ�नो रायसमेत उ�लेख गरी �ितवेदन 
पेस भएको र सो �ितवेदनसमेतका बेहोरालाई आधार 
िलई िज�ला वन काया�लयबाट िमित २०६४।२।११ 
मा िनण�य भएको देिख�छ । यसरी वन ऐनमा भएको 

उपयु�� �यव�थाअनसुार वन ऐन, २०४९ को दफा 
१६(२) ले िदएको अिधकार �योग गरी उ� दता� भएका 
र पिछ कायम भएका स�पूण� िक�ाह�को दता� बदर 
गरी वन ऐन, २०४९ को दफा १४ अनसुार लगत क�ा 
गन�का लािग मालपोत काया�लयलाई लेखी पठाउने र 
बदिनयतपूण� ढङ्गले ज�गा दता�  गन� गराउने �यि�ह� 
र सरकारी कम�चारीह�लाई समेत द�ड सजाय िदन वन 
ऐन, २०४९ को दफा ६० मा भएको �यव�थाअनसुार 
अनसु�धान अिधकारी तोक� म�ुाको तहिककात गरी 
स�बि�धत िनकायमा म�ुा दता� गन� साथै �थानीय 
�शासन र िज�ला �हरी काया�लयसमेतसगँ सम�वय 
गरी गराई वन ऐन, २०४९ को दफा ५६ ले िदएको 
िवशेष अिधकार �योग गद� सोही दफाको उपदफा 
(२) अनसुार िनण�यसमेत काया��वयन गन� गराउने 
भनी िज�ला वन काया�लयबाट िमित २०६४।२।११ 
मा िनण�य भएको पाइयो । उ� िनण�यअनसुार उ� 
िनण�य काया��वयनका लािग मालपोत काया�लयमा 
प�ाचारसमेत भएको देिख�छ । यसरी वन ऐन, २०४९ 
को दफा १६(२) को अिधकार �योग गरी िववादका 
िक.नं.२५२, २५३ र २५४ का ज�गा र सो िक�ा नं. 
बाट पिछ कायम भएको स�पूण� िक�ा ज�गाह�को दता� 
बदर गन� भनी ग�रएको िनण�यलाई अ�यथा भ�नपुन� 
नदिेखने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा 
"सरकारी वा साव�जिनक ज�गा दता� गन� वा आवाद गन� 
नह�ने भ�द ै उपदफा (१) मा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गा �यि� िवशेषका नाउमँा दता�  वा आवाद गन� 
गराउन ुह�दँैन । तर नेपाल सरकारले साव�जिनक ज�गा 
साव�जिनक �योजनको लािग र सरकारी ज�गा नेपाल 
सरकारबाट उिचत ठह�याएको कुनै कामको लािग 
�यव�था गन� यस उपदफाले बाधा प�ुयाएको मािनने छैन 
भ�ने उपदफा(२) मा कसैले यो दफा �ार�भ ह�नभु�दा 
अिघ वा पिछ कुनै सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� 
िवशेषको नाउमँा दता� गरी आवाद गरकेोमा �य�तो दता� 
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�वत: बदर ह�ने छ । �य�तो ज�गाको �यि� िवशेषका 
नाउमँा रहेको दता� लगतसमेत मालपोत काया�लय 
वा नेपाल सरकारले तोकेको अिधकारीले क�ा गन� 
छ भ�ने �यसैगरी उपदफा (३) मा सरकारी ज�गा र 
साव�जिनक ज�गा स�बि�धत मालपोत काया�लयले दता� 
गरी तोिकएबमोिजमको अिभलेख अ�ाविधक रा�नपुन� 
छ ।" भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� �यव�थाबाट 
दूिषत ज�गाको दता� मालपोत काया�लयले बदर गन� 
स�ने नै देिखने ।

तसथ� उ�लेख भएको कानूनी �यव�था र 
त�यसमेतका आधारमा िनवेदन मागदाबीका िक�ा 
ज�गा मौकामा नापी ह�दँा वन िसमानािभ�को ज�गा 
भनी सरकारी काया�लयह�को नाममा नाप न�सा 
भएको �रट िनवेदक र िनजका दाताह� टक� िव�म 
साह र देउसरी वलीको हदमिुनको राजीनामा र ज�गा 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय र िज�ला अदालत 
जाजरकोटको नाउमँा नापी भएकोमा अिधकार नै 
नभएका �यि�ह�बाट लेिखएका प�समेतका दूिषत 
�माणका आधारमा दूिषत तवरबाट �यि� िवशेषका 
नाममा भएको दता� र सो दता�उपर परकेो उजरुीमा 
आव�यक छानिबन र सज�िमनसमेतका आधारमा 
वन�े�िभ�को सरकारी ज�गा �यि� िवशेषका नाममा 
दता� गन� भनी िमित २०५९।३।२७ मा भएको िनण�य र 
सोका आधारमा भएको दता� एवं सािबक िक.नं. २५२ 
को ज�गा िमित २०६२।५।२८ मा देउसरी वलीको 
नामबाट हालैको बकसप� िलखत पा�रत गरी दगुा�  
वलीले िलएपिछ िनजबाट पा�रत िलखतका आधारमा 
उ� िक.नं. २५२ को ज�गाबाट िक�ाकाट भई कायम 
भएको िक.नं. १३७९ �े�फल ०-६-१-२ को ज�गा 
िनवेदक उ�मादेवी डागँीको नाममा कायम भए रहेको 
दता�समेत बदर गन� भनी िज�ला वन काया�लयबाट 
िमित २०६४।२।११ मा र मालपोत काया�लय 
जाजरकोटबाट िमित २०६६।५।२८ मा भएको 
िनण�यसमेत कानूनस�मत भई कुनै �िुट नदिेखदँा 

िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण तथा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल काि�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI- ००३९, परमादेश, 
इ��बहादुर �े�ठ िव. भ�पुर िज�ला अदालतसमेत

वादी िवमला �े�ठ र �ितवादी पनुरावेदक 
इ��बहादरु �े�ठ भएको अंश चलन म�ुामा वादी 
िवमला �े�ठले दईु भागको एक भाग अंश पाउने गरी 
भएको स�ुको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित  २०६५।९।८ मा फैसला 
भई उ� फैसला अि�तम भई बसेको र सोहीबमोिजम 
सोही भ�परु िज�ला अदालतमा वादी िवमला �े�ठले 
िनवेदन िदएपिछ उ� फैसला काया��वयनको लािग 
भ�परु िज�ला अदालतबाट कानूनबमोिजम नै काम 
कारबाही भएको िमिसलबाट देिखएको छ । बहसका 
�ममा िवमला �े�ठको अि�त�वमै ��निच� छ, गलत 
मनसायले िसताराम �े�ठले वारसेको �पमा ��ततु 
भई स�पि� खान खोजेको भनी ग�भीर ��न उठाए 
पिन सो िवषयमा छु�ै कारबाही ह�न स�ने र वा�तवमै 
�य�तो  ह�दँा यस पनुरावेदनको रोहमा केही बो�न 
िम�ने नदेिखने ।  

पनुरावेदक इ��बहादरु �े�ले भ�परु िज�ला 
अदालतमा िदएको दरखा�त िलन नमानेको  भ�ने 
स�ब�धमा हेदा�, ��यथ� भ�परु िज�ला अदालत, 
तहिसल शाखाबाट पनुरावेदकले िदएको दखा��त 
िनवेदन दता� नगरकेो तथा यो यो कारणले दता� 
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गन� निमलेकाले दरिपठ गरकेो भ�नेसमेत िलिखत 
जवाफमा खलुाउन सकेको दिेखदैँन । िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम १५ ले रीत पगेुकोमा 
िलखत दता� गनपुन� नभए दरिपठ गनु�पन� अिनवाय� 
�यव�था गरकेो छ भने मलुकु� देवानी काय�िविध 
संिहताको प�र�छेद १० अ�तग�त दफा १२६ ले िलखत 
जाचँ गनु�पन�, १२७ ले रीत नपगेुको भए स�याउन मौका 
िदनपुन� तथा दफा १२८ मा �यसरी दरिपठ गदा� �य�तो 
िलखत रीतपूव�कको नदेिखए दरिपठ गरी छाप लगाई 
स�बि�धत �यि�लाई भरपाई गराई िफता� िदनपुन� 
�यव�था गरकेो छ । साव�जिनक िनकायमा कोही कसैले 
कुनै िनवेदन िलएर आउदँछ भने िज�मेवार �यि�ले सो 
िनवेदन िलई रीत पगेु नपगेुको जाचँ गरी कानूनको रीत 
पगेुको भए दता� गरी कानूनबमोिजम �ि�या अगािड 
बढाउन ुतथा दता� गन� निम�ने भए कारण खोली  दरिपठ 
गरी सोको जानकारी स�बि�धत प�लाई िदन ुिनजको 
कानूनी दािय�व हो । िज�ला अदालत िनयमावली र 
मलुकु� देवानी काय�िविध संिहताले अदालतह�लाई 
सोही िज�मेवारी पूरा गन� िनद�िशत गरकेो देिख�छ । 
सो दािय�व सबैले पूरा गन� पद�छ । आफूसम� पेस ह�न 
आएको िनवेदनउपर समयमा नै कारबाही गरी अि�तम 
टुङ्गोमा प�ुयाउने दािय�वबाट साव�जिनक पद धारण 
गन� कोही पिन पिछ हट्न नस�ने / निम�ने ।

��यथ�ले आफूले िदएको दखा��त ब�ुन 
नमानेको भ�ने पनुरावेदक िजिकर रहेको र ��यथ� 
भ�परु िज�ला अदालत, तहिसल शाखाबाट 
पनुरावेदकले िदएको दखा��त बझुी कानूनबमोिजमको 
�ि�यामा लगी टुङ्गोमा प�ुयाएको भ�ने िजिकर 
निलएबाट ��यथ� भ�परु िज�ला अदालत, तहिसल 
शाखाले िज�ला अदालत िनयमावलीबमोिजमको 
दािय�व िनवा�ह गरकेो मा�न सिकएन । यसरी ��यथ�ले 
आफूकोमा आएको दखा��त दता� वा दरिपठ केही 
पिन नगरी  बसेको अव�थामा, स�बि�धत िनकायले 
िलदैँ निलएको दखा��तको मागदाबी औिच�यपूण� 

नदिेखएकोले िनवेदन खारजे गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।१२।५ को आदशेसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । उ� फैसला उ�टी ह�ने । 

तसथ�, अब पनुरावेदकले िनवेदन िदन �याएमा 
िनवेदन िलई रीत पगेु नपगेुको जाचँी कानूनबमोिजम 
िम�ने भए दता� गनु�  र निम�ने भए दरिपठ गरी सोको 
िन�सा यी पनुरावेदकलाई िदन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल माघ १२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-११७५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. नरबहादुर घत�मगरसमेत

उ� वारदातमा सलं�न रहेको भनी अिभयोग 
लगाइएका �ितवादीह� नरबहादरु घत�मगर र 
बिु�मान घत�मगरउपरको कसरु �थािपत ह�न 
नसकेकोले िनज �ितवादीह� नरबहादरु घत�मगर 
र बिु�मान घत�मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने र  �ितवादी �ताव घत�मगरलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहरी स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
तलुसीपरुबाट भएको फैसलाउपर िनज �ितवादी 
�ताव घत�मगरको यस अदालतमा पनुरावेदन (म�ुा 
नं. ०७४-CR-०३३४) परकेोमा यस अदालतबाट 
उ� फैसला सदर भई सव��वसिहत ज�मकैद भएका 
�ितवादी �ताव घत�मगरको हकमा िनजले मतृकलाई 
मान�कै लािग पूव�वत् षड्य�� नगरकेो, �ूरतापूव�क 
ह�या नगरकेो, ितहारको भाइिटकाका िदनमा र�सी 
सेवन गन� पर�परागत सं�कार रही दाजभुाइ एकठाउमँा 
बसी र�सी सेवन ग�रसकेपिछ घरायसी िववादका 
कारण घटना घट्न पगेुको र घटनाका बारमेा �याियक 
�ि�यामासमेत सहयोग प�ुयाएको भ�नेसमेतका 
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आधार कारणबाट मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८नं. बमोिजम 
१० वष� कैद ह�ने राय �य� गरी िमित २०७५।१।६ मा 
फैसला भएको दिेख�छ । सो फैसलामा िलएका आधार 
कारणसमेत ��ततु म�ुाका स�दभ�मा सा�दिभ�क 
रहेका ।     

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
"फौजदारी म�ुामा अिभयु�को कसरु �मािणत गन� 
भार वादीको ह�ने छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । �ितवादीह� तीनैजनाको अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा गरकेो बयान बेहोराबाट 
�ितवादी �ताव घत�मगरले काठको अग�ुटोले �हार 
गरकेो चोटको कारणले मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारणमा 
Blunt Force Trauma to the Head भ�ने उ�लेख 
छ । मतृकको टाउकोमा �हार गन� �यि� �ताव 
घत�मगर भएकोमा िववाद दिेखदँैन । यी �ितवादी 
नरबहादरु घत�मगर र बिु�मान घत�मगरले मतृकलाई 
हात म�ुकाले हानेको भनी अनसु�धानको बयानबाट 
देिखए पिन िनजह� अदालतको बयानमा कसरुमा 
इ�कार रहेको अव�था छ । अनसु�धान तहिककात 
वा जाचँबझुको िसलिसलामा �चिलत कानूनबमोिजम 
तयार भएको कुनै िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा 
सो कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गरमेा �माणमा िलन ह�ने �यव�था 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा उ�लेख रहेको 
छ । ��तुत म�ुामा जाहेरवाली �वयम् ��य�दश� 
होइनन्, जाहेरीमै िनज गाउघँरमा आई ब�ुदा आ�नै 
सहोदर देवरह�ले कत��य गरी मारकेो भनी ख�ुन बिुझन 
आएको भ�ने उ�लेख गरबेाट पितको म�ृय ुशोक, पीडा, 
�रस, आवेग, भिव�यबारकेो अ�यौलता तथा �य�तो 
प�रि�थितमा सनेु सनुाएको कुरामा त�काल िव�वास 
ग�रहा�ने मानवीय �विृ�समेतको प�रणाम�व�प 
�य�तो बेहोरा जाहेरीमा लेिखन ु अ�वाभािवक 
देिखदँैन । तर अदालतमा आई बकप� गदा� यी 

जाहेरवालीले कसले कसरी हानी मा�यो सो िवषयमा 
आफूलाई थाहा नभएको भनी बकप� गरबेाट जाहेरी 
बेहोरामा पूण� िव�वास गन� सिकने नदेिखने ।

अक�तफ� , �ितवादी नरबहादरु र बिु�मानले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयानको 
बेहोराका अंशह� श�द श�द नै िभडेकोबाट यी 
�ितवादीह�ले �वत���पमा आ�नो बेहोरा बयानमा 
खलुाई लेखाएको िव�वास गन� सिकँदैन । एकभ�दा बढी 
�यि�ह�ले आ�नो बेहोरा बयानमा ले�दा वा लेखाउदँा 
त�य िभड्न स�छ, तर श�द श�द नै िभड्न या त 
पूव�तयारी गरी बेहोरा क�ठ�थ गरी लेखाएको ह�नपुद�छ 
वा अनसु�धानमा सलं�न भई बयान उतार गन� �यि�ले 
एकै बेहोरा एकभ�दा बढी बयानमा लेखी याि��क�पमा 
िलखत तैयार गरी सहीछापस�म गराएको ह�नपुद�छ । 
�ितवादीह�को हकमा अनसु�धानमा गरकेो बयानमा 
भएका शाि�दक एक�पताले उ� बयान याि��क�पमा 
तयार गरकेो िव�वास गनु�पन� पया��त कारण र आधार 
देिख�छ । यस अव�थामा वादी प�को उपयु�� �माण 
शङ्कारिहत तवरबाट �वीकाय� नदेिखदँा अ�य 
उपल�ध �माणह�मा आि�त रही िन�कष�मा प�ुन ुपन� ।

�ितवादीह�ले अदालतमा िदएको बयानमा 
�ताव घत�मगर सािबत रहेको कारण िनजका हकमा 
यस अदालतबाट समेत कसरु ठहर भई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम सजाय 
भइसकेको पाइ�छ । सोबाहेक अ�य �ितवादीह� 
अदालतमा इ�कारी रहेको, जाहेरवालीलेसमेत 
िनजह�को संल�नता छैन भनी बकप� गरकेो, लास 
जाचँ र घटना�थल मचु�ुकाह�मा सही गन� �यि�ह�ले 
पिन अदालतमा िकटानी�पमा यी �ितवादीह� 
नरबहादरु र बिु�मानको संल�नता नदेखाएको र वादी 
प�ले िनज �ितवादी�यको �हारबाट मतृकको म�ृय ु
ह�न गएको हो भनी शङ्कारिहत तवरबाट पिु�ट गन� 
सकेको अव�थासमेत देिखदँैन । शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको मा�य 
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िस�ा�त ��ततु म�ुाका स�ब�धमा समेत सा�दिभ�क 
रहेको देिख�छ । मतृकलाई मान�मा �ितवादी नरबहादरु 
घत�मगर र बिु�मान घत�मगरको कुनै संल�नता 
नभएको र मतृकको म�ृय ु आफूले अग�ुटाले �हार 
गरकेो कारणबाट भएको हो भनी �ितवादी �ताव 
घत�मगर आरोिपत कसरुमा सािबत रहेकोमा मतृकको 
शरीरमा एकभ�दा बढी �कृितको व�तकुो �हारको चोट 
नदेिखएकोबाट समेत एकैजनाले काठको अग�ुटोले 
पटक-पटक �हार गरकैे कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
पिु�ट ह�न आउछँ । साथै यस अदालतमा �ितवादी 
�ताव घत�मगरको पनुरावेदन परकेो ��ततु म�ुाको 
साथमा रािखएको म�ुा नं. ०७४-CR-०३३४ को 
पनुरावेदनमा यस अदालतबाट �ितवादी �ताव 
घत�मगरको �हारको कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
पिु�ट भएको िन�कष�मा पिुगसिकएको छ । �ितवादीह� 
नरबहादरु घत�मगर र बिु�मान घत�मगर दवैुजना 
अदालतको बयानमा आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो र वादी प�ले समेत िनजह�उपरको 
अिभयोग दाबी व�तिुन�ट आधार कारणह�बाट पिु�ट 
गन� नसकेको उि�लिखत आधार कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु ह�नमुा िनज �ितवादी�यको समेत संल�नता 
भएकोले िनजह�लाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

अत: िववेिचत आधार, कारणबाट यी 
�ितवादी�य नरबहादरु घत�मगर र बिु�मान 
घत�मगरलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी 
स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।५।२३ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७४/१/१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०३१०, लागु औषध 
(गाँजा), नेपाल सरकार िव. जोखन म�डल

�हरीको �ितवेदन र मौकाको बरामदी 
मचु�ुकामा दसी �माणको �पमा सट�को स�ब�धमा 
केही उ�लेख भएको पाइदँैन । िमित २०६९/०४/०८ 
मा �ितवादी जोखन म�डलको घरबाट सट�  बरामद 
ग�रएको भिनएको छ । �ितवादीले बरामद भएको 
सट� आ�नो छोराको हो भनी बयानमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । दसीको �पमा बरामद ग�रएको सट� र 
वारदातका िबच साथ�क स�ब�ध �थािपत ह�न सकेको 
देिखदँनै । �ितवादी जोखनको घरबाट सट� बरामद गरी 
�याएपिछ तदनकूुल िमलान ह�ने गरी �हरीले �ितवेदन 
तयार गन� काय� गरेकोतफ�  पिन िमिसलबाट स�दहे पैदा 
भएको छ । �हरीले अनसु�धानको �ममा �माणको 
सजृना गन� होइन, �माण सङ्कलन गनु�  पद�छ । तर 
��ततु िववादको स�दभ�मा �माणको िसज�ना ग�रएको 
हो िक भ�ने �तीत भएको छ । यस अव�थामा बरामद 
सट�लाई समेत भरपद� �माणको �पमा �हण गरी 
�ितवादीलाई दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

�ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
�हरीसम� र अदालतमा समेत बयान गरकेो देिख�छ । 
िनजबाट गाजँा बरामद भएको पिन देिखदैँन । वारदात 
दे�ने च�मिदद गवाहको सव�था अभाव छ । अ�य कुनै 
पिन भरपद� र िव�सनीय �माणबाट �ितवादी जोखन 
म�डलको उि�लिखत वारदातमा संल�नता रहेको 
भ�ने त�य पिु� ह�न आएको देिखदैँन । यस अव�थामा 
१०/११ जना �यि�ले गाजँा बोक� िहडेँको देखेपिछ 
दोहोरो फाय�रङ भयो भ�नेसमेतका त�य उ�लेख 
गरी ५/६ जना स�ंयाका हातहितयारसिहतका �हरी 
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टोलीका मािनसह�ले उ�लेख गरकेो त�यमा भर 
परी �ितवादी जोखन म�डललाई कसरुदार ठहर गनु�  
�यायोिचत देिखएन । गाजँा त�करह� १०/११ जना 
रहेको भिनएकोमा कसैको पिन �हरीले पिहचान गन� 
नस�न ु �वयंमा अनौठो देिख�छ । यसबाट बेवा�रसे 
गाजँा फेला परेपिछ कृि�म घटना प�रक�पना गरी 
कसैउपर फौजदारी दािय�व थोपन� खोिजएको हो िक 
भ�नेतफ�  पिन स�देह पैदा भएको छ । �हरी कम�चारीकै 
कथनको सेरोफेरोमा रहेका र सनेुको, सनुाइएको 
िकिसमको �माणमा आधा�रत भएर मा� कसरुदार 
ठहर गनु�  उिचत नह�ने ।

अिभयोजन प�ले शङ्कारिहत �माणबाट 
�ितवादी जोखन म�डलउपरको दाबी �मािणत गन� 
सकेको देिखएन । यस अव�थामा �हरी कम�चारीले 
�ितवादी जोखन म�डलको िवगत प�ृभूिमलाई 
िलएर गरकेो स�देहय�ु �ितवेदनमा आधा�रत भएर 
शङ्काकै भरमा कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
मा�यता �ितकूल ह��छ । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउदँछ । यो स�दहेको अव�था यस म�ुामा पया�� 
मा�ामा िव�मान रहेको देिखदँा स�ु िसराहा िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरकेो 
फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट 
�ितवादीले सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१/०८/१५ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी जोखन म�डलले 
अिभयोग दाबीअनसुारको आरोिपत कसरु गरकेो पिु� 
भएको नदिेखदँा �ितवादी जोखन म�डललाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(घ)
(५) बमोिजम कैद वष� चार र पि�चस हजार �पैया ँ
ज�रवाना गन� गरी स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
िमित २०७०/१०/२६ को फैसला िमलेको नह�दँा 
उ�टी भई िनजले आरोिपत कसरुको अिभयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१/०८/१५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०४०५, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. िकरणकुमार थापा

स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण 
काठमाड�सम� �ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो भए तापिन सो बयान िजिकर 
�मािणत ह�ने कुनै सबदु �माण पेस नगरी तोिकएको 
तारखे गजुारी बसेको स�ु िमिसलबाट देिख�छ । यसरी 
�ितवादी वैदिेशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजतप� निलएका र कानूनबमोिजम एजे�ट पिन 
िनयिु� नभएका �ितवादी िकरणकुमार थापाले रा�ो 
क�पनीमा िडमा�ड आयो भनेपिछ वैदिेशक रोजगारमा 
पठाइिदने भनी झ�ुा आ�ासन तथा �लोभन देखाई 
जाहेरवालाह�को राहदानीसमेत सङ्कलन गरबेाट 
यी �ितवादीले वादीले लगाएको अिभयोगबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
को कसरु गरकेो दिेखएकोले िनज �ितवादीलाई 
ऐ.ऐनको दफा ४३ अनसुार १।६।० (एक वष� छ 
मिहना) कैद र �.१,५०,०००- (एक लाख पचास 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी तथा �ितवादीले 
उपयु�� जाहेरवालाह�को रकम िलएको नदेिखएको 
भनी वादीले िबगोतफ�  दाबी िलएको नदेिखदँा सोतफ�  
केही िवचार ग�ररहन ुपरने भनी स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०७०/११/०४ 
मा भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� 
अव�था नदेिखने । 

अब, उजरुीकता�म�ये �यचुर �टार 
�यानपावरलाई �.१,४०,०००।- र सोको ५०% 
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ले ह�ने हजा�ना िदलाई भराइपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, उ� �यानपावर 
क�पनी �वयम्  वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� इजाजतप�वाला क�पनी भएको भ�ने वादीको 
अिभयोगप�बाट देिखएको र �य�तो इजाजतप� �ा� 
क�पनीले वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� इजाजतप� 
निलएका र एजे�टसमेत नरहेका यी �ितवादीलाई 
िडमा�डको लािग उ� रकम िदएको भ�ने सो �यचुर 
�टार मेनपावर �ा.िल.का स�चालक ह�रबहादरु 
पा�डे �े�ीको मौकाको कागज र �यायािधकरणसम� 
गरकेो बकप�बाट देिखएकोले �य�तो गैरकानूनी काय� 
गन� मेनपावरलाई वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� 
इजाजतप�वालालाई अनगुमन गन� िनकाय वैदेिशक 
रोजगार िवभागले कानूनबमोिजम कारबाही गनु�पन�मा 
सो नगरी हजा�नासिहतको रकम िदलाई पाउ ँभ�ने दाबी 
िलएको देिखदँा उ� रकम िदलाई िदनपुन� अव�था 
नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी िकरणकुमार थापाले 
आरोिपत कसरु गरकेो पिु�ट भएको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई 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 ठहछ� , उजरुकता�म�येका 
�यचुर �टार मेनपावरबाट �ितवादीले बझुेको रकम 
�.१,४०,०००।- र सोको पचास �ितशत हजा�नासमेत 
भराइपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०७०/११/०४ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७५ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१०२८, ०७२-CR-

११६०, अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार  
िव. भुवन नेपालीसमेत, मानबहादुर नेपालीसमेत िव. 
नेपाल सरकार

जाहेरवालीको छोरालाई �ितवादी िमनबहादरु 
नेपालीले अपहरण गरी ब�धक बनाई मैले स�चालन 
गरकेो स�ाट गे�ट हाउसमा राखेको अव�थामा �हरी 
टोलीले उ�ार गरकेो हो भनी सो गे�ट हाउसका 
स�चालक उदयबहादरु शाहीले घटना िववरण कागज 
ग�रिदएका छन् । स�ाट गे�ट हाउसको बकु रिज��रबाट 
िमित २०७१।२।२१ मा सो होटलको कोठा नं.१०५ 
मा �ितवादी मानबहादरु नेपालीको नाममा बकु भएको 
देिखने । 

�ितवादीह� मानबहादरु नेपाली र िमनबहादरु 
नेपालीले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� जाहेरवालीको 
छोरालाई अपहरण गन� काय�मा आफूह�को संल�नता 
नभएको भनी िजिकर िलए पिन िनज �ितवादीह�को 
मौकाको सािबती बयानलाई घटना�थल मचु�ुका, 
�हरी �ितवेदन, पीिडतको मौकाको �मािणत बयान, 
िकटानी जाहेरी, िफरौतीप�मा भएको ह�ता�र परी�ण 
�ितवेदनका साथै मौकामा कागज गन� �यि�ह�को 
घटना िववरण कागजसमेतबाट िनज �ितवादीह�ले नै 
पीिडतलाई अपहरण गरी स�ाट गे�ट हाउसको कोठा 
नं. १०५ मा  ब�धक बनाई राखेको त�य �थािपत ह�न 
आउने ।

यसैगरी �ितवादीह�ले वादी प�ले 
वारदातका स�ब�धमा �ितवेदकलाई अदालतसम� 
बकप�का लािग उपि�थत गराई आ�नो दाबी पिु�ट 
गराउन नसकेको अव�थामा आफूह�लाई कसरुदार 
कायम गराउन िम�ने देिखदँैन भनी िजिकर िलए 
तापिन वारदातको स�ब�धमा �ितवेदन िदने �ितवेदक 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� नगद�मा �ितवादीह� 
कसरुमा सलं�न छैनन् भनी िन�कष�मा प�ुन िम�दैन । 
�ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा भएको बयान 
आ�नो �वे�छाले नभई �हरीले कुटिपट गरी सहीछाप 
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गराएका ह�न् भनी िजिकर िलए पिन सोलाई �मािणत 
गन� �माणह� पेस गन� सकेको नदिेखने ।

अब �ितवादीह� भवुन नेपाली, धनबहादरु 
ग�ुङ, िच�बहादरु थापा, रिव म�ल, सि�दप �े� र 
राज ु शाहीसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादीह� भवुन 
नेपाली, धनबहादरु ग�ुङ, िच�बहादरु थापा, रिव म�ल 
र सि�दप �े�ले मौकामा अनसु�धान अिधकारीका 
साथै अदालतसम� बयान गदा� जाहेरवाली गंगा 
देवकोटा �यौपानेको छोरा गणेश �यौपानेलाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाउने काय�मा आफूह�को 
कुनै संल�नता नरहेको भनी कसरुमा पूण� इ�कार रही 
बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादी राज ुशाही मौकामा 
फरार रहे पिन अदालतसम� बयान गदा� वारदातका 
स�ब�धमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको 
र वारदातमा संल�नतासमेत नरहेको भनी बेहोरा 
लेखाएको अव�था छ । �ितवादीह�को उ� इ�कारी 
बयानलाई िनजका सा�ीह�ले ग�रिदएको बकप�बाट 
समिथ�त भएको अव�था छ । ��ततु वारदातका 
स�ब�धमा जाहेरवालीले िमित २०७१।२।२१ मा 
िदएको ह�िलया िनवेदनमा आ�नो नाबालक छोरालाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाउने काय�मा �ितवादीह� 
मानबहादरु नेपाली र िमनबहादरु नेपालीलाई शङ्का 
गरकेोमा यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख भएको 
देिखदँैन । पीिडत गणेश �यौपानेले मौकामा घटना 
िववरण कागज गदा� आ�नो अपहरण काय�मा 
�ितवादीह� मानबहादरु नेपाली र िमनबहादरु नेपाली 
संल�न रहेको भनी वारदातलाई िसलिसलेवार �पमा 
खलुाउदँा यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख भएको 
नपाइने ।

जाहेरवालीले मौकामा घटना िववरण कागज 
गदा� �ितवादीह� मानबहादरु नेपाली र िमनबहादरु 

नेपालीले वारदातमा यी �ितवादीह�को समेत 
सलं�नता रहेको भनी खलुाएको र वारदातको िदन 
�ितवादीह� धनबहादरु ग�ुङ, रिव म�ल र िच�बहादरु 
थापा स�ाट गे�ट हाउसमा बसी मादक पदाथ� र र�सी 
सेवन गरकेो भ�ने सनुी थाहा पाएक� ह�दँा िकटानी 
जाहेरी िदएकाले यी �ितवादीह�लाई समेत �ितवादी 
कायम गरी अिभयोग दायर गरकेो देिखन आउछँ । सो 
बाहेक पीिडतको अपहरण गरी ब�धक बनाउने काय�मा 
यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको भनी िमिसल 
सलं�न कुनै पिन कागज तथा �माणबाट खलेुको 
देिखदँनै । पीिडतलाई अपहरण गरी ब�धक बनाई 
राखेको कोठाबाट �ितवादी िमनबहादरु नेपाली मा� 
प�ाउ परकेो देिख�छ । मौकामा घटना िववरण कागज 
गन� �यि�ह�ले समेत पीिडतको अपहरण गरी ब�धक 
बनाउने काय�मा यी �ितवादीह�को समेत संल�नता 
रहेको भनी खलुाएको देिखदैँन । पीिडतको अपहरण गरी 
ब�धक बनाउने काय�मा यी �ितवादीह� संल�न रहेको 
भनी पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवं 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादीह� मानबहादरु नेपाली 
र िमनबहादरु नेपालीलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १,२, ३ नं.को 
कसरुमा ऐ.ऐनको ३ नं.बमोिजम ११ वष� कैद र 
जनही एक लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने र २ जना भई, 
नाबालकको अपहरण गरकेोमा ऐ. ऐनको दफा ७ र 
९ नं.बमोिजम ४ वष� थप कैद सजाय ह�ने भई िनज 
�ितवादीह�लाई ज�मा १५ (प��) वष� कैद तथा 
जनही �.१,००,०००।-(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने र पीिडतले �ितवादीह�बाट �.१०००।- �ितपूित� 
भराई िलन पाउने ठह�याई सखु�त िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
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अदालत सखु�तको िमित २०७२।३।६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी (ढकाल)
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७६-WH-०३९२, 
ब�दी��य�ीकरण, �याम राई िव. काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश कसैले कुनै 
�यि�लाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा राखेमा वा 
कानूनिवपरीतको काय� गरी �यि�को वैयि�क 
�वत��ताको हनन ह�न गएको अव�थामा जारी ह�ने 
�रट हो । ��ततु िनवेदनमा िनवेदकलाई जबरज�ती 
करणी म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।०२।०९ गतेको फैसलाबमोिजम ६ वष� कैद 
र पीिडतलाई �. ३० हजार �ितपूित� भराइिदने ठहर 
भएकोमा सोहीबमोिजमको कैदी पजु� िदई कैदमा 
रा�न पठाएको काय�लाई गैरकानूनी भ�न िम�ने 
देिखदँैन । यसै स�दभ�सगँ स�बि�धत िशवराज 
पा�डे िव�� काठमाड� िज�ला अदालत भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुा ने.का.प.२०६४, अङ्क 
४, िनण�य नं.७८५२ मा "अदालतको फैसला 
काया��वयनको स�दभ�मा परकेो थुनालाई Lawful 
Detention मािन�छ । Lawful Detention बाट 
�यि� �वत��ता अपहरण ह�न नह�ने" भ�ने निजर 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको पाइने ।

जहासँ�म �ितवादी �याम राईले कसरु 
गदा�को अव�थामा उमेर १७ वष�को नाबालक भएको र 
नाबालकलाई बािलगसरहको कैदी पजु� िदई गैरकानूनी 
तवरबाट थनुामा राखेको भ�ने िनवेदन दाबीतफ�  िवचार 

गदा�, िनवेदकउपरको ०७२-CR-३३३६ नं. को 
जबरज�ती करणी म�ुामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� बयानको स.ज. २ मा आ�नो उमेर २० वष� 
लेखाएको र सोहीबमोिजम दायर भएको अिभयोगप�मा 
पिन �याम राईको उमेर २० वष� उ�लेख भई काठमाड� 
िज�ला अदालतमा बयान गदा�समेत स.ज. १ मा िनजले 
आ�नो उमेर २० वष� लेखाइिदएको पाइ�छ । यसरी 
�वत���पमा स�म अदालतसम� बयान गदा�समेत 
आ�नो उमेर २० वष� लेखी लेखाई र सोही बयान तथा 
अिभयोगप�को आधारमा फैसलासमेत भइसकेको 
अव�थामा िनवेदकले अनसु�धान अिधकारीसम� र 
अदालतमा समेत बयान गदा� आ�नो उमेर २० वष� 
लेखी लेखाई त�काल उ� म�ुा पपु�� ह�दँाका बखत 
उमेरका स�ब�धमा कुनै िववाद नजनाई �वीकार गरी  
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम िवबि�धत 
भइरहेको अव�था दिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणबाट िनज �याम 
राई आफूले �वत�� �पमा गरकेो बयानबाट उमेरको 
िवषयमा िनज िवबि�धत रही, उि�लिखत जबरज�ती 
करणी म�ुाको सनुवुाइको �ममा कुनै िववाद नउठाएको 
तथा फैसला काया��वयनका �ममा कैद पजु� जारी 
भएप�ात् मा� बालबािलकास�ब�धी िवशेष सिुवधा 
िलने �योजनको लािग िवबि�धत अिभ�यि�लाई 
होइन भ�न पाउने नदेिखदँा फैसला काया��वयन 
�ममा कानूनबमोिजम कैदीपजु� िदई कारागारमा रा�न 
पठाइएको काय� कानूनबमोिजम नै देिखदँा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणसमेतको 
आदशे जारी ह�नपुन� अव�था दिेखएन । अतः 
ब�दी��य�ीकरणसमेतको आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�ने 
िनवेदन दाबी तथा िनवेदकका कानून �यवसायीको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलकुमार आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ १९ गते रोज ६ शभुम् ।



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, वैशाख - १

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७६-WH-०४०३, 
ब�दी��य�ीकरण, �वागत नेपालसमेत िव. गृह 
म��ालय िसहंदरबारसमेत

गहृ म��ालय तथा महानगरीय �हरीले आ�नो 
िलिखत जवाफमा नै साव�जिनक िहत, �वा��य 
सुर�ा र नैितकता िव��का कसुर शीष�कमा कसरु 
दता� मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ दफा ११८ 
को उपदफा (१) बमोिजमको कसरुमा िकताबमा 
दता� ग�रएको भिनए तापिन कुन कसरुमा म�ुा दता� 
ग�रएको �प�ट रहेको देिखदँैन । िवप�ीले कसरुको 
मागदाबी िलएको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ११८ को(१) बमोिजम अभ� �यवहार भ�ने 
शीष�कलाई कसरी साव�जिनक िहत, �वा��य सुर�ा 
र नैितकता िव��का कसुर शीष�कमा कसुर दता� 
ग�रएको हो उि�लिखत कसरु कुन कानूनको कुन 
दफा उ�लङ्घनबाट भएको हो �प� �पमा नखुलाई 
मलुुक� अपराध सिंहता, २०७४ को प�र�छेद ५ 
को स�पूण� कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग लगाइएको 
देिख�छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ दफा ११८ 
को उपदफा (१) बमोिजमको कसरुअ�तग�त ब�दी 
बनाइएका �यि�ह�ले साव�जिनक �थान वा �वेश 
गन� कानूनी अिधकार नभएको ठाउमँा �वेश गरी को 
कसलाई अभ� �यवहार गरकेा ह�न् ? या कुन मिहला, 
बालबािलका वा शारी�रक �पमा अस� �यि�लाई 
हातपात वा हैरानी गरकेो भ�ने कुरा वा �यसको 
उ�ोगस�म पिन गरकेो कुरा उ�लेख नगरी, कानूनमा 
�प� उ�लेख नभएको कसरु उ�लेख गरी अिभयोग 
लगाई, म�ुाको नामकरण गरकेो देिख�छ । कानूनको 
�प� उ�लङ्घन नभई गरकेो काय� अपराध ह�न 
नस�ने भ�ने फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तको 
समेत बेवा�ता गरी उि�लिखत कानूनको दफािवपरीत 
अस�ब� काय�लाई उ� दफा उपदफासगँ जोडेर 

असा�दिभ�क म�ुा चलाएको पाइयो । ब�दी बनाइएका 
�यि�ह�सगँ बयान िलन ुऔठंाछाप फोटो अिभलेख 
गन� काय� भइसकेको िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिखएको अव�थामा फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४(३), अनसुार थप िहरासतमा 
राखी अनसु�धान गनु�पन� आधार र कारण नखलेुको 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४(३) 
बमोिजम िहरासतमा रा�ने अनमुित माग गरेकोमा म�ुा 
हेन� अिधकारीले स�बि�धत कागजह� हेरी अनसु�धान 
स�तोषजनक �पमा भएको वा नभएको िवचार गरी, 
आव�यक देिखए स�बि�धत कानून �यवसायीको 
बहससमेत सनुी अनसु�धानको लािग िहरासतमा 
राखी रा�न आव�यक भएको दिेखएमा एकै पटक वा 
पटकपटक गरी बढीमा पि�चस िदनस�म िहरासतमा 
रा�ने आदेश िदन स�ने कानूनी �यव�थातफ�  कुनै 
िवचार नगरी, फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ 
को दफा १४(९) बमोिजम िहरासतमा रा�दा 
कारणसिहतको पचा�समेत खडा भएको नदेिखदँा 
िनवेदनमा उि�लिखत �यि�ह�लाई गैरकानूनी �पमा 
थनुामा राखेको देिखने ।

िहरासतमा रािखएका �यि�ह�को औठंाछाप 
रकेड�, फोटोसिहतको िववरण िमिसल संल�न रा�ने 
काय� भइसकेको कुरा िलिखत जवाफमा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । ब�दी बनाइएका �यि�ह� िदनको अ�दाजी 
१३:३० बजे �वत�� राि��य अिभयान नेपालले MCC 
को िवरोध काय��म गरकेो र नेपालको संिवधानको 
धारा १७२(क) ले नाग�रकलाई िवचार र अिभ�यि� 
गन� �वत��ता र ऐ. को (ख) मा िवनाहातहितयार 
शाि�तपूव�क भेला ह�ने �वत��ताको हक �दान गरकेो 
देिख�छ । हाल िनवेदकह�सगँ अनसु�धानको लािग 
आव�यक बयान िलन ुऔठंाछाप फोटो अिभलेख गन� 
काय�समेत भइसकेको नै देिख�छ । ब�दी बनाइएका 
�यि�ह�लाई रा�न मलुकु� फौजदारी काय�िविध, 
२०७४ को दफा १४ को उपदफा १० बमोिजम कारण 
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खलुाई पचा� खडा गरी ता�रखमा राखी अनसु�धान 
गन� स�ने कानूनी �यव�था रहेकै देिख�छ । य�तो 
अव�थामा कानूनिवपरीत अिनवाय��पमा पालना 
गनु�पन� काय�िविधसमेत पालना नगरी ब�दीलाई थुनामा 
रािखएको काय�बाट ब�दी बनाइएका �यि�ह�का 
वैयि�क �वत��ताको हनन भएको देिख�छ । तसथ�, 
िवप�ीह�का नाममा सव��च अदालत िनयमावलीको 
िनयम ३७ बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलकुमार आचाय�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १९ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७६-WH-००८५, ब�दी��य�ीकरण, �िवन 
िम�समेत िव. गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िमिसल सलं�न इलाका �हरी काया�लय 
अनारमनीको हातहितयार तथा खरखजाना म�ुाको 
�याद थपस�ब�धी िमिसलको �ितिलिप हेदा� िमित 
२०६६।५।२२ गते रातको २०.३० बजेको समयमा 
झापा िज�ला िबता�मोड नगरपािलका वडा नं. २ ि�थत 
चारपाते चोकको उ�रप�� सडकमा �ेसरकुकर बम 
राखेको जानकारी पाई उ� समयमा �हरी खिटई जादँा 
�ेसरकुकर बम िव�फोट ह�दँा मानवीय �ित नभएको र 
�यहा ँनिजकै रहेको मे.१ प १८५१ नं. को गाडी �ित 
भएको िनमा�णाधीन साहारा सहकारी बचत काया�लयको 
गेटमा रहेको से�य�ुरटी गाड� ब�ने पो�ट �ित भएको 
ह�नाले उ� बम रा�ने �यि�को खोजतलासी गन� 
�ममा िटका पोखरले र �िवन िम� लिुकिछपी बसेका 
छन् भ�ने सूचनाका आधारमा ियनीह� ब�ने कोठामा 
खानतलासी गदा� अवैध कटुवा पे�तोल थान-२, उ� 
पे�तोलमा �योग ह�ने गोली राउ�ड ४ थान, आिथ�क 
सहयोगस�ब�धी रिसद, �ेस िव�ि�त र प��लेटसमेत 
बरामद भएको ह�दँा िनजह�लाई प�ाउ ग�रएको हो । 

िनजह�लाई हातहितयार तथा खरखजाना, िव�फोट 
पदाथ�, रा�य िव��को कसरु, च�दा ऐन र सङ्गिठत 
अपराध िनवारण ऐन, २०७० अनसुार कारबाही 
ग�रपाउ ँ भनी �हरी िनरी�क िमङमा शेपा�समेतको 
�ितवेदन रहेको पाइ�छ । ज�री प�ाउ पजु� झापा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।५।३१ मा �वीकृत 
ग�रएको पाइ�छ । ज�री प�ाउ पजु� �वीकृत भएपिछ 
�हरी िनरी�क िमङमा शेपा�समेतको �ितवेदनले वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादी �िवन िम�समेत भएको 
हातहितयार तथा खरखजाना म�ुामा �ितवादीह�लाई 
�हरी िहरासतमै राखी अनसु�धान काय� गन�को लािग 
प�ाउ परकेो िमित २०७६।५।३० गतेदेिख लाग ु
ह�ने गरी पिहलो पटक िदन ६, दो�ो पटक िदन १५, 
ते�ो पटक िदन १४ र चौथो पटक िदन ७ झापा 
िज�ला अदालतबाट �याद थप भएको देिख�छ । सोही 
�याद थप भएकै अव�थामा िज�ला �हरी काया�लय 
झापाबाट िनज �रट िनवेदकह� िव�� झापा िबता�मोड 
नगरपािलका वडा नं. २ ि�थत सहकारी सं�थानको 
भवनमा भएको बम िव�फोटनको घटना, िबता�मोड 
नगरपािलकाको वडा नं. ७ र ९ को संय�ु काया�लय 
भवनमा बम िव�फोटन गराएको घटना एनसेल टावर 
आगजनी गरकेो घटना िव�फोटक पदाथ� बरामद भएको 
घटना र जबरज�ती च�दा असलु गरकेो घटनासमेतमा 
अनसु�धान भइरहेको भ�ने बेहोरा िज�ला �हरी 
काया�लय झापाको च.नं. १३७५ िमित २०६७।७।४ 
गतेको प�को �ितिलिपबाट देिखने ।

व�ततुः ��ततु �रट िनवेदनमा कुनै पिन 
�यि�लाई थनुामा रा�दा कानूनबमोिजम पालना 
गनु�पन� काय�िविधको पालना ग�रएको छ, छैन हेनु�पन� 
देिखयो । �रट िनवेदनमा गैरकानूनी थनुाबाट म�ु 
ग�रपाउ ँ भनी उ�लेख गररे मा� ह�दँैन के कित 
कारणले उ� थनुा गैरकानूनी हो पिु�ट गन�समेत 
स�न ुपद�छ । यसरी हेदा� �रट िनवेदक �िवन िम� र 
िटका पोखरलेलाई हातहितयार खरखजाना म�ुामा 
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अनसु�धानको लािग प�ाउ पजु� जारी गरी प�ाउ 
गरपे�चात् �हरी िहरासतमा नै राखी म�ुामा अनसु�धान 
गन� �योजनको लािग झापा िज�ला अदालतबाट 
पटकपटक �याद थप गरी हातहितयार खरखजाना 
म�ुा र ियनै �रट िनवेदकउपर दता� भएका अ�य 
म�ुाह�मा समेत अनसु�धान भएको देिखदँा िवचार र 
आ�थाको आधारमा िवनाकारण प�ाउ गरी गैरकानूनी 
थुनामा रािखएको ह�नाले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण एवम् 
�माणह�बाट सािधकार िनकायले कानूनको �ि�या 
प�ुयाई म�ुाको अनसु�धानको लािग थनुामा राखेको 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सूय��साद भ�डारी 
इित संवत् २०७६ साल काित�क १५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-WO-०७२६, परमादशे, 
अिधव�ा �योित ल�साल पौडेलसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िवप�ीह�ले छाउपडी �थाको अ��यका 
िनिम� िनद�िशका जारी भई लाग ु ग�रएको भ�ने 
िजिकरस�म गरी िलिखत जवाफ िफराएको देिखए 
तापिन उ� िनद�िशकाको दफा ४.१ मा "काय��म 
स�चालन गन� िनकाय" भनी तोिकएको "सिमितले 
काय��म स�चालन गदा� काय�योजना बनाई स�चालन 
गनु�पन� छ" भ�ने उ�लेख भएकोमा सोबमोिजमको 
�ावधानअन�ुप �य�तो सिमितले यो य�तो 
काय��मह� स�चालन ग�रएको र यो य�तो िकिसमको 
काय�योजना बनाई स�चालन ह�ने गरकेो भनी यिकन गरी 
िवप�ीका तफ� बाट आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख 

ह�न नसकेको प�र�े�यमा उ� "छाउपडी �था उ�मूलन 
िनद�िशका, २०६४" को �भावकारी काया��वयनमा 
िवप�ीह� उदािसन रहेको र तदा�खता नदेखाएको 
भ�ने नै दिेखन आउने ।  

िनवेदकले उठाएको "छाउपडी" �थाको 
�भाव रहेका �े�का मिहला तथा बािलकाको �वा��य, 
सिुवधा र िहतसगँ स�बि�धत िवषयमा समाजमा रहेको 
कु�थाबाट ह�नस�ने दूिषत काय�ह� रोक� समाजलाई 
सरुि�त रा�न अ�सर रहनपुन� सरकारको कत��य 
एवं दािय�व ह�नेमा िवप�ीह�लगायतका सरकारी 
सयं�� �य�तो दािय�वबाट पि�छन पाउने होइन । 
य�तो सरकारी संय�� िनि��य वा उदासीन रहेको 
अव�थामा य�ता जनसरोकारका िवषयमा सरकारलाई 
सझुाव िदन अदालतले आ�नो सि�यता (Judicial 
Activism) देखाउन ुपन� कुरा िव�वका �ायसः कानून 
�णालीले �वीकार ग�रसकेको र हा�ो �याय �णालीले 
समेत अङ्गीकार ग�ररहेको यथाथ�लाई मनन गनु�पन� 
ह�न आउने ।

छाउपडी �था उ�मूलनको सचेतनाको 
�यासले सचेत एवं िशि�त मिहलालाई त कुनै �भाव 
पान� सकेको देिखदँैन भने सदुूर एव ंदूरदराजमा रहेका 
�ामीण अिशि�त मिहलाह�लाई यसले कुनै �भाव 
पान� सकेको अव�था नै रहेको देिखदैँन । यो �थाको 
उ�मूलनको लािग सरकारी �यासको साथै मिहला एवं 
बालबािलकाह�समेतमा यसस�ब�धी सचेतना जागतृ 
ह�न आव�यक छ । मिहला एवं बालबािलकाह�समेत 
य�तो कुसं�कार एवं कु�था िव�� जागतृ भएमा मा� 
यस कु�थालाई उ�मूलन, िनय��ण एवं �यूनीकरण 
गन�मा बढी सघाउ प�ुन जा�छ । तर पिन सचेतना र 
उ�मलुन, िनय��ण एवं �यूनीकरण गन� सहायक एवं 
मा�यमको �पमा ��ततु िनद�िशकाको आव�यकसमेत 
पन� जा�छ । यसको काया��वयन र सोको अनगुमनको 
काम भने सरकार एव ं सोको मातहतका िनकायको 
हातमा नै रहन जा�छ । छाउपडी �था उ�मूलनको 
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अिभयानमा सरकारको सि�यताको पछािड 
राजनीितक �यि�ह�, सामािजक अिभय�ताका 
िनर�तर �यास एवं सचेत मिहला तथा बािलकाह�को 
पिन उि�कै आ�मिव�वासको ज�रत पन� ।  

तसथ�, �रट िनवेदनमा उठाइएको छाउपडी 
�था िव�� जारी भएको िनद�िशका, २०६४को 
काया��वयन गन� म�ुय िज�मेवारी स�हालेका 
िवप�ीह�ले मिहलाह�को आधारभूत मानव 
अिधकारको र�ा एवं मिहलाह�को जीवनर�ाको 
वैयि�क �वत��ता ज�तो संवेदनशील िवषयमा मौन 
रहेका कारण हालस�म पिन मिहला तथा बािलकाको 
�वा��यसगँ ��य� सरोकार रा�ने िवशेष �कृितका 
िवषयव�त ु अ�तिन�िहत रहेकोमा छाउपडी �था 
उ�मूलन िनद�िशका मा भएको उ� �यव�थाअनसुारको 
काम कारबाही पिन नितजामूलक (Result Oriented) 
�पमा गरकेो भ�ने देिखन नआएकाले उपयु�� 
उि�लिखत "छाउपडी �था उ�मूलन िनद�िशका, 
२०६४" मा भएको �यव�थाअनसुारको काय� 
जनसाधारणमा अनभूुत ह�न स�ने गरी अ�रसः पालना 
एवं �भावकारी �पमा काया��वयन गनु�  गराउनकुा साथै 
��ततु िनद�िशका, २०६४ बनाउनअुिघ कित �ितशत 
मिहला तथा बािलका मािसक�ाव ह�दँाको समयमा 
घर बािहर गोठ एव ंकटेरामा ब�ने गरकेा िथए र उ� 
िनद�िशका जारी भएपिछ हालस�म के, क�ता काय��म 
एवं सचेतनाका �यासह� भए र �यसबाट उ� कु�था 
िनय��ण गन� कि�को सहयोग प�ुन गयो र उ� छाउपडी 
�था कित सं�या र �ितशतमा िनय��ण ह�न सफल 
भयो ? सोको त�यय�ु अ�ययन �ितवेदनसमेत 
सरकारले स�बि�धत म��ालयबाट समेत अिनवाय� 
िलने गरी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतःसुरथ �साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल काित�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-०६६८, लागु औषध, 
नेपाल सरकार िव. �रङ्कु भ�ने सरोज िल�बूसमेत

�ितवादीह� लाग ु औषध सेवनकता� भएको 
कारणबाट मनोिदपक �कृितका औषधीह� खाने 
�योजनबाट सगँ साथमा िलई िहडेँको अव�थास�म 
देिख�छ । औषधी ट्या�लेट रहेको तीनैथरीको औषधी 
एकैसाथ सेवन गरकेो अव�थामा मा� काम गन� 
तर अलग अलग �पबाट सेवन गदा� असर कम ह�ने 
�कृितका देिख�छन् । औषधीको �कृितबाट नै �ाउन 
सगुर, �ाइट सगुर ज�ता घातक र बढी असर तथा 
हािन ह�ने �कृितका देिखदैँनन् । �यसको मू�यसमेतलाई 
िवचार गदा�  धेर ैमू�य पन� नभई स�तो र कम असरकारी 
औषधी सेवन गन� �योजनबाट मा� िलई िहडेँको 
देिख�छ । तर िब�� िवतरण र ठुलो मा�ामा स�चय 
गरकेो अव�था देिखदँैन । िब�� िवतरण, स�चय, 
ओसारपसार गरकेो भ�ने दाबीलाई िववादरिहत तवरले 
यो यसलाई यो यसरी िब�� गरकेो भ�ने कहीकँतैबाट 
पिु� �मािणत ह�न आएको नदेिखने । 

अिभयोग लगाएर मा� �मािणत ह�दँनै, लाग ु
औषध ज�तो फौजदारी म�ुामा त�यगत आधार 
�माणबाट �मािणत भएको अव�थामा मा� िब�� 
�यवहार गरकेो भ�न िम�ने ह��छ अ�यथा बरामद ह�दँमैा 
िब�� िवतरण, स�चय, ओसारपसार गरकेो कसरु 
कायम गनु�पन� आधारसमेत नदेिखने ।

यो यसरी स�चय गरकेो, यो यसरी 
ओसारपसार गरकेो, यो यस ठाउबँाट य�तो ठाउमँा 
ओसारपसार गरकेो भ�ने केही कतैबाट पिु� �मािणत 
ह�न आएको देिखदँैन । बरामद भई आएको ट्या�लेटको 
स�ंया स�पूण� �पमा गणना गदा� बढी दिेखए 
तापिन ितनजना �ितवादी रहेको र लाग ु औषधको 
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असरसमेतलाई िवचार गदा� �य�तो ठुलो प�रमाण भ�न 
िम�ने अव�थासमेत देिखदैँन । अत: िब�� िवतरण, 
ओसार-पसार, स�चय गरकेो नभई केवल द�ुय�सनी 
भएको र सेवन गन� �योजनको लािग िलइरहेको 
अव�थामा बरामद भएको दिेखदँा सेवनबाहेकको 
अ� कसरु �थािपत ह�न स�ने अव�था दिेखदँैन । 
�ितवादीह�को अव�था उमेर लाग ुऔषधको �कृित, 
प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� सेवनको कसरुस�म 
गरकेो दिेखएबाट सेवनतफ�  मा� सजाय गरकेो िमलेन 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई सेवनतफ� को कसरु ठहर गरी िमित 
२०६७।११।१७ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।५।६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
इित संवत् २०७४ साल चै� २७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७४-WO-०३४१, उ��ेषण / परमादशे, 
सुिधर ब�नेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत

यसै स�दभ�मा, सहकारी ऐन, २०७४ को 
प�र�छेद १८ को दफा १०४ मा स�ंथा वा सङ्घ 
सम�या��त भएको घोषणा गन� सिकने िशष�कअ�तग�त 
ऐजनको उपदफा (१) मा यसै ऐनबमोिजम ग�रएको 
िनरी�ण वा िहसाब जाचँबाट कुनै सहकारी स�ंथा 
वा सङ्घमा देहायको अव�था रहमेा �य�तो स�ंथा 
वा सङ्घलाई रिज��ारले सम�या��त घोषणा 
गन�का लािग म��ालयमा िसफा�रस गन�, उपदफा 

(२) मा म��ालयले �य�तो स�ंथा वा सङ्घलाई 
सम�या��त घोषणा गन�स�ने कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ भने ऐजनको उपदफा (३) मा अ�य� 
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारले 
�चिलत कानूनबमोिजम गठन गरकेो आयोगले 
कुनै स�ंथा वा सङ्घलाई सम�या��त घोषणा 
िसफा�रस गरमेा वा सम�या��त पिहचान गरमेा वा 
आयोगमा परकेो उजुरी स�ंया वा औिच�यसमेतको 
आधारमा म��ालयले �य�तो सहकारी स�ंथा वा 
सङ्घलाई सम�या��त घोषणा गन�स�ने कानूनी 
�यव�था भएको पाइ�छ l �य�तै, सहकारी ऐन, २०७४ 
कै दफा १०५ मा �यव�थापन सिमितको गठन, दफा 
१०६ मा �यव�थापन सिमितको काम, कत��य र 
अिधकारह�, दफा १०७ मा �य�तो �यव�थापन 
सिमितले सम�या��त सं�था वा सङ्घको तथा सो 
स�ब� �यि�ह�को स�पि� र दािय�वको लगत तयार 
गन�, दफा १०८ मा दािय�व भ�ुानीस�ब�धी �यव�था 
ह�नकुो साथै दफा ११४ मा रहेको उपचारा�मक 
�यव�थाअ�तग�त यस ऐनबमोिजम भएको लेखा 
परी�ण �ितवेदनको आधारमा सम�या��त सं�था 
वा सङ्घ पनुः स�चालन ह�नस�छ भ�ने आधार र 
कारण भएमा �यव�थापन सिमितले �य�तो सं�था वा 
सङ्घलाई पनुः स�चालन गन�तफ�  सं�थाका स�ब� 
�यि� / सद�यह�लाई नै िज�मेवारी िदनस�ने 
भ�नेस�मको कानूनी �यव�था भएको पाइने l

सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालयले 
िमित २०७४/०७/२० मा िनण�य गरी सो सहकारीलाई 
सम�या��त घोषणा गदा�  उ� सहकारीसगँ सो 
कुराको पूव��िति�या िलएको वा सनुवुाइको मनािसब 
मौका िदएको छ भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
वा िमिसल सामेल रहेका कागजातह�बाट देिखन 
आएन । िवप�ी म��ालयले नै उ� सहकारीलाई 
सम�या��त घोषणा गदा� सहकारी ऐन, २०७४ को 
दफा १०४(३) को कानूनी �यव�था अवल�बन गरकेो 
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भनी िलिखत जवाफमा खलुाएको भए तापिन आयोगले 
नै उ� सहकारीका स�चालक िनवेदकलाई काम गन� 
उिचत वातावरण �दान गरी आ�नो कारोबार आफँै 
स�टाउने अवसर िदएमा पीिडतह�को स�पि�को 
संर�ण ह�ने तथा यसको लािग म�ुा मािमलाभ�दा पिन 
िववाद समाधानका वैकि�पक उपायह� नै �ेय�कर ह�ने 
सझुाव िदएको प�ृभूिममा सहकारीलाई सम�या��त 
घोषणा गनु�अिघ सनुवुाइको मनािसब अवसर �दान 
गनु�पन� िथयो, जनु काय� िवप�ीह�बाट भए गरकेो 
देिखन आएन l कुनै पिन सहकारीलाई सम�या��त 
घोषणा गन�का लािग िनि�त आधार कारणह� ह�नपुन�, 
यसरी सम�या��त घोषणा गनु�को उ�े�य �य�ता 
सम�या��त सहकारीसगँको कारोबारमा संल�न भई 
स�पि� जोिखममा पन� पगेुका सहकारी पीिडतह�को 
स�पि�को सरु�ा गनु�  रहेको देिखनकुो साथै उि�लिखत 
दफा ११४ को कानूनी �यव�थाले �य�तो सम�या��त 
घोषणा ग�रएको सहकारी स�ंथालाई पया�� आधार र 
स�भावना रहेस�म पनुः स�चालन गन� गरी �यव�थापन 
गनु�पन� रहेको देिख�छ l उ� जाचँबझु आयोगले 
२०७१ सालमा �ितवेदन बझुाउदँा नै ओर�ेटल 
सहकारीलाई काम गन� उिचत अवसर �दान ग�रएमा 
पीिडतको स�पि� िफता� ह�नस�ने अव�था रहेकोमा 
सहकारीलाई अधरुा काम स�प�न गन� यथोिचत अवसर 
�दान नग�रदँा पीिडत लगानीकता�को स�पि� नै िफता� 
ह�न नस�ने भनी �ितवेदन िदएको अव�था ह�दँाह�दँ ै
यी िनवेदकलाई सनुवुाइको मनािसब मौकासमेत 
निदई त�काल �चलनमा रहेको कानूनी �यव�थाको 
आधारमा कारबाही नगरी पिछ बनेको कानूनबमोिजम 
सम�या��त घोषणा ग�रएको सहकारी तथा ग�रबी 
िनवारण म��ालयको िमित २०७४/०७/२० को िनण�य 
कानून र �यायको �ि�मा मनािसब नदेिखने ।

तसथ�, उ�लेख भई िववेचना भएको आधार, 
कारणसमेतबाट ओर�ेटल सहकारीलाई सम�या��त 
घोषणा गन� िवप�ीह�म�येको सहकारी तथा ग�रबी 

िनवारण म��ालयको िमित २०७४/०७/२० को िनण�य 
प�ात् दश� असर िदने गरी भएको दिेखन आएकोले 
िवप�ी म��ालयको िमित २०७४/०७/२० को सो 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अतः 
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोिजम गठन 
भएको सिमितको काम कारबाही िनवेदकको हकमा 
अगािड नबढाई यथाि�थितमा रा�न ुर सहकारी तथा 
ग�रबी िनवारण म��ालयको िमित २०७४/०७/२० 
को उि�लिखत िनण�यसगँ अ�तरस�ब�ध रा�ने 
रो�कास�ब�धी कुनै कामकारबाही ��ततु िमिसलको 
स�दभ�मा रो�का रािखएको भए रो�का फुकुवा ग�रिदन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने l
इजलास अिधकृत : तारा�साद डागँी 
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७६ साल फा�गणु ११ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CR-१९०८, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. सागर अिधकारी

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
जाहेरवाला र पुनम कुमारीलाई िचि�दन, आफूले 
कसैलाई जबरज�ती करणी नगरकेो, मौकामा भएको 
बयान आ�नो नभएको, �हरीले जबरज�ती सहीछाप 
गर ् भनेपिछ सहीछाप ग�रिदएको मा� हो भनी 
लेखाई आरोिपत कसरुमा पूण� �पमा इ�कार रहेको 
देिखयो । व�तिु�थित मचु�ुकामा रही कागज गन� वादीका 
सा�ीह� राजकुमार जोगी र लेखनाथ राईसमेतले 
अदालतमा बकप� गदा�, पीिडतलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने आफूलाई थाहा 
नभएको, जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने बेहोरा झु�ो 
भएको र मौकामा आफूह�ले गरकेो भनेको कागजमा 
सहीछाप मा� ग�रिदएको, उ� बेहोरा आ�नो नभएको 
भनी लेखाएको पाइ�छ । फौजदारी म�ुामा अिभयोग 
लगाउन ुमा� पया�� ह�दैँन, सो अिभयोग शङ्कारिहत 
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तवरबाट पिु� पिन ह�न ुपद�छ । यिु�सङ्गत व�तिुन� 
शंकारिहत ��य� �माणको अभावमा अनमुानकै 
आधारले कसैलाई पिन कसरुदार ठहराउदँा फौजदारी 
�याय िस�ा�तको अनकूुल रहदैँन । आरोिपत कसरु 
त�यय�ु शंकारिहत ��य� �माण�ारा पिु� नभएको 
अव�थामा आरोिपत कसरुको कसरुदार ठहराउनलाई 
फौजदारी �याय िस�ा�तले अनमुित �दानसमेत गन� 
नदेिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा 
अनुस�धान तहिककात वा जाँचबुझको िसलिसलामा 
तयार भएका िलखतह�लाई सो िलखतमा उ�लेख 
भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको 
�पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान गरमेा मा� 
�माणमा िलन ह��छ भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । 
पीिडत र जाहेरवालीलाई मौकाको आ�नो बेहोरा 
पिु� गराउनका लािग अदालतबाट पटकपटक 
उपि�थितको मौका िददँा पिन िनजह� अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� गन� सकेको भ�ने िमिसलबाट 
देिखदँैन । पीिडतको शारी�रक जाचँ �ितवेदनबाट 
िनजको क�याजाली �याितएको (Hymen torn) भ�ने 
देिखए तापिन �वाव परी�ण �ितवेदनमा भने sperm 
cells नभेिटएको भनी उ�लेख भएको र Hymen torn 
यौन ि�याकलापबाहेक अ�य कारणबाट पिन ह�न स�ने 
भ�ने पाइदँा जाहेरी बेहोरा र पीिडतको शारी�रक जाचँ 
�ितवेदनलाई मा� आधार िलई �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गनु�  �यायसङ्गत नह�ने । 

तसथ�ः उि�लिखत िववेचना र िव�ेषण 
भएको आधार एव ं �माणबाट �ितवादी सागर 
अिधकारीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िमलेको िदने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल फागनु ३० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

१
मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढुङ्गाना, ०७६-WH-०३१७, 
ब�दी��य�ीकरण, िध�र��ाकुमारी उपा�याय िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, भ�पुरसमेत

यसमा, फरक िवचार आ�थाकै कारण देखाई 
आफूलाई िमित २०७६।४।१४ देिख आजका िमितस�म 
िनर�तर ��यथ�ह�ले गैरकानूनी थनुामा राखेकोमा यसै 
अदालतबाट ब�दी��य�ीकरण (०७६-WH-०२९४) 
को िनवेदन दायर भई िमित २०७६।१२।०३ गते 
ब�दी��य�ीकरण �रट जारी भई गैरकानूनी थनुाबाट 
म�ु गन� आदेश भए पिन पनुः चौथो पटक प�ाउ गरी 
हालस�म थनुामै रहेकोले गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गरी 
पाउन ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुय िनवेदन माग दाबी रहेकोमा िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट िमित २०७६।१२।०४ गते अभ� �यवहार 
म�ुा दता� भई अनसु�धानको लािग िनजलाई ज�री 
प�ाउ पजु� िदई प�ाउ गरी अनसु�धानको लािग 
महानगरीय �हरी प�रसर, जावलाखेल, लिलतपरुको 
िहरासतमा रािखएको भ�ने देिखन आउने ।

िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट �रट 
िनवेदनमा लेिखएबमोिजम िनवेदकलाई थनुामा 
रािखएको होइन भ�ने देिखएन । कुनै पिन नाग�रकलाई 
अदालतको आदेश भएपिछ पिन थनुाम�ु नगरी 
िनर�तर थनुामा रा�न ु अनिुचत र जवाफदेिहताहीन 
काय� हो । �य�तो काय� नेपालको संिवधान तथा 
�चिलत फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
मा �यवि�थत �ावधानको भावना र मम� �ितकूल 
देिख�छ । नाग�रकको मौिलक हकको हनन भएको 
पाइएमा नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) (३) 
बमोिजम सव��च अदालतले असाधारण �े�ािधकार 
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�हण गरी उपयु�� आदेश जारी गरी नाग�रकको 
मौिलक हकको �चलन गराउन ुपद�छ । कुनै फौजदारी 
कानून �ितकूल काय� (फौजदारी कसरुज�य काय�) 
भएको अव�थामा आव�यक अनसु�धान गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा �याउन ु स�ब� िनकायह�को 
कानूनी कत��य ह��छ भ�ने कुरामा िववाद नभए तापिन 
यसका लािग �याियक �ि�या अपनाउन ुर आरोपीलाई 
िनय��णमा राखी अनसु�धान, छानिबन �ि�या 
अगािड बढाउन ुआव�यक पिन ह��छ । कुनै कसरुज�य 
काय� भएको छ भ�दैमा कानूनी �ि�या पूरा नगरी �व�ृ 
धारणा राखी कसैलाई ब�दी बनाउन निम�ने । 

वैयि�क �वत��ताको अिधकारबाट वि�चत 
गदा� कानूनले तोकेको उिचत �ि�याको अिनवाय��पमा 
अनशुरण गनु�पन� ह��छ । कानूनको उिचत �ि�याको 
अनशुरण नगरी वैयि�क �वत��तामािथ अङ्कुश 
लगाउने काय�ले �याियक वैधता �ा� गन� स�दैन । कुनै 
�यि�लाई गैरकानूनी�पमा वा कानूनको उिचत �ि�या 
पूरा नगरी केवल फरक िवचार र आ�थाकै आधारिबना 
कुनै ठोस आधार र कारण �व�ृ धारणा राखेर ब�दी 
बनाइएको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी थुनाम�ु गनु�  अदालतको कत��य ब�ने ।

म�ुाको रोहमा अदालतबाट भएका 
आदेश तथा फैसलाह�को सबैले पालना 
गनु�पद�छ । अदालतको आदेश छ�ने, पालना नगन� वा 
कुनै �कारको बहानाबाजी अगािड सान� कुरा मा�य 
र शोभनीय होइन । लोकताि��क मू�य मा�यता, 
�याियक अवधारणा, कानूनको शासन तथा सिंवधान 
एवम् कानून�ारा ��याभूत हक अिधकारको संर�ण 
गन�समेत कुनै �ि�ले हेदा� पिन �व�ृ धारणा राखेर 
ग�रएको �यवहारलाई उिचत मा�न सिकँदनै । कानूनी 
�ि�यामा कुनै पिन �यि�उपर ग�रने �यवहार �याियक 
(Just), �व�छ (Fair) र तक� सङ्गत (Reasonable) 
ह�नपुन� ।

अदालतबाट भएका आदेशअनसुार ब�दीलाई 

थनुाम�ु नगरी िनर�तर थनुामा रा�न ु अनिुचत, 
अतािक� क र जवाफदेिहताहीन काय�  हो । �य�तो 
काय� नेपालको सिंवधान तथा �चिलत फौजदारी 
काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ मा �यवि�थत 
�ावधानको भावना र मम� �ितकूल ह��छ । यस�कारको 
�विृ�बाट संिवधान�ारा ��याभूत नाग�रकको हक 
अिधकारको काया��वयनमा ग�भीर अवरोध पैदा 
ह�ने र अदालत�ितको जनआ�था र िव�ासमा आचँ 
आउने स�भावनाह�समेत रह�छ । थनुामा राखेको 
मािनस अदालतबाट छुट्यो भने त�काल प�ाउ गन� 
गरी ब�ने र अदालतको आदेशबमोिजम थनुाबाट 
म�ु भएका �यि�लाई त�काल प�ाउ गरी लैजाने 
काय� �विृ�को �पमा िवकास ह�न ु िच�ताजनक 
देिख�छ । यस�कारको �विृ�ले �वे�छाचा�रतालाई 
बढावा िदने र संिवधान�ारा ��याभूत नाग�रकको 
मौिलक हकह�को �चलनमा ग�भीर आघात प�ुयाउने 
अव�था रहने ।

कुनै फौजदारी कानून�ितकूल काय� 
(फौजदारी कसरुज�य काय�) भएको अव�थामा 
आव�यक अनसु�धान, छानिबन गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा �याउन ु स�ब� िनकायह�को 
कानूनी कत��य ह��छ भ�ने कुरामा िववाद छैन । यसका 
लािग �याियक �ि�या अपनाउन ु र अिभय�ुलाई 
िनय��णमा राखी अनसु�धान, छानिबन �ि�या 
अगािड बढाउन ु आव�यक पिन ह��छ । तर �याियक 
�ि�या स�चालन गदा� भने कानूनबमोिजमको उिचत 
�ि�या (Due Process of Law) को समिुचत 
अनशुरण गनु�  अिनवाय� ह��छ । कुनै कसरुज�य काय� 
भएको छ भ�दैमा कानूनी �ि�या पूरा नगरी कसैलाई 
ब�दी बनाउन िम�दैन । यसरी िनवेदकउपर चलेका 
म�ुाह�मा पपु��को लािग तारखेमा रा�ने गरी िविभ�न 
अदालतह�बाट आदेश भएको अव�थामा अभ� 
�यवहार गरकेो भ�ने आरोपमा िनवेिदकालाई पटक-
पटक प�ाउ गरी पया�� आधार र कारणिबना �व�ृ 
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भावनाले थनुामा रािखएकोमा यस अदालतबाट समेत 
ब�दी��य�ीकरण �रट जारी भइसकेको अव�थामा 
सोही अभ� �यवहारको आरोप लगाई बदिनयत तथा 
�व�ृ भावना राखी िनवेिदकालाई पनुः थुनामा रा�ने 
िवप�ीह�को काय� ��टतः गैरकानूनी नै देिखने ।

तसथ� �रट िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट 
थुनामा राखेकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु 
गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०७६।१२।०३ मा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी भएकोमा पनु: चौथो 
पटक प�ाउ गरी हालस�म िनर�तर थनुामा राखेको 
देिखयो । यस अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी भई ब�दीलाई थनुाम�ु गना�साथ त�कालै 
प�ाउ गरी िनर�तर पया��त आधार र कारणिवना नै 
थुनामा राखेको देिखदँा यसलाई अदालतको आदेशको 
पालना गन�मा वाि�छत संवेदनशीलता नअपनाएको, 
जवाफदेही नभएको र िनवेदकउपर �व�ृ धारणा राखी 
ब�दी बनाउने काय� गरकेो मा�नपुन� नै देिखयो । यस 
�कारको थनुालाई कानूनस�मत मा�न िम�ने नदिेखदँा 
ब�दी िनवेिदका िध�र��ाकुमारी उपा�यायलाई 
थुनाबाट म�ु ग�रिदन ुभनी नेपालको सिंवधानको धारा 
१३३(२) र सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३७(क) र (ख) बमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
यो ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गोिव�द आचाय� 
इित संवत् २०७६ साल चै� १२ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७६-WH-०३१८, 

ब�दी��य�ीकरण, निवन िव�कमा� िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, लिलतपरुसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार आदेश भएको 
छ ।

२
मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९-CR-००७३, ०७३-CR-
०४७४, ठगी, आन�द शमा� (झा) िव. नेपाल सरकार, 

नेपाल सरकार िव. सीमा राणा शाहसमेत
महे��बहादरु काक�समेतको जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार �ितवादी प�ुपबहादरु काक� भएको ठगी 
म�ुामा ठगीको वारदात �थािपत ह�न अका�को हकको 
स�पि� िलन ेखान ेउ�े�यले धोका, गफलत, प�रप�च 
गरकेो देिखनुपन� ह��छ । ठगी अपराधको मूलभूत त�व 
आ�नो हक नपु�ने अका�को हकको स�पि� िलने 
िदने िदलाउने िनयतले ललाई फकाई गरी िव�ासमा 
पान�, जाल प�रप�चमा पान�, धोका गफलतमा 
पान� आिद जुनसकैु वा कुनै त�व अ�तिन�िहत ह�न 
स�दछ । कुनै पिन िकिसमको धोकाज�य �यवहार 
गररे अका�को हकको चल अचल स�पि� िलने खाने 
िनयत राखेको �मािणत ह��छ भन े�यो काय� ठगीको 
कसुरअ�तग�त पन� भनी न.ेका.प.२०७५, भाग 
६०, अङ्क ९, िन.न.ं१००९८ मा िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको देिख�छ । जाहेरवालाह�लाई ब�क 
दरभ�दा बढी �याज िदने �लोभन िदई िनजह�बाट 
�स�त रकम िलई सो रकम िफता� गन� जाहेरवालाह�ले 
माग गदा� पटकपटक आलटाल गद� स�पक� िवहीन 
ह�ने पनुरावेदक �ितवादीको काय�को �व�पबाट ठगी 
गन� िनयतले झ�ुयाई िनजह�बाट नगद रकम िलई 
खाएको भ�ने जाहेरवालाह�को जाहेरी, िनजह�को 
अदालतमा भएको बकप�समेतका िमिसल सलं�न 
कागज �माणह�बाट ��ट देिखएको अव�थामा 
िनजह�ले सािबक मलुकु� ऐन, ठगीको १ नं. िवपरीत 
कसरु गरकेो �प� देिखन आएकोले �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाह�बाट नगद रकम िलएको काय� आपसी 
लेनदेनको काय� भई सो काय� ठगीको प�रभाषािभ� 
पद�न भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
एवम् िनजका तफ� बाट �ितर�ाथ� उपि�थत रहेका 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सव��च अदालतबाट �ितपादन भएको उि�लिखत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा सहमत ह�न सिकने 
अव�था नरहने ।
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�ितवादी सीमा राणाले आन�द शमा� र म 
एउटै �कुलमा काम गद� आएका िथय� । मैले आन�द 
शमा�ले आकष�क �याज िदने भ�ने कुरा सनेुकोले 
जाहेरवालाम�येका शाि�त राणा, मन िव� र सदुश�न 
िव�का रोहवरमा मेरो थापाथलीको घर िशव िघिमरलेाई 
भोगब�धक� िदई �.५५,००,०००।– पचप�न लाख 
आन�द शमा�लाई आकष�क �याज िदने �लोभनमा 
िदएको ह� ँ । जाहेरवालाह�सगँ मैले कुनै केही रकम 
िलएको छैन । आन�द शमा�ले नै मलाई ठगी गनु�भएको 
हो । उहासँगँ रकम िददँाका बखत कुनै तमसकु गरकेो 
छैन । अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा लेिखएको 
बेहोरा झ�ुा हो । बयान कागजमा लगाएको �या�चे 
सहीछाप मेरो हो । मैले कसैलाई ठगी गरकेो छैन । ब� 
मलाई नै ठगी गरकेा छन् । �यसैले अिभयोग दाबीबाट 
मैले सफाइ पाउन ु पछ�  भनी अदालतमा बयान गर े
तापिन अनसु�धानको िसलिसलामा �ितवादी आन�द 
शमा� र म एउटै �कुलका �टाफ ह� । जाहेरवालाह�सगँ 
मैले नै प�रचय गराई िदएक� ह� ँ। मैले प�रचय गराएपिछ 
आन�द शमा� र जाहेरवाला स�यन शाहसमेतसगँ 
आपसमा लेनदेन रकमको कारोबार गरकेा िथए । 
कारोबारको कुरा मलाई ��टसगँ थाहा छ । जाहेरवाला 
समुन खनालसमेतबाट िविभ�न िमितमा रकम िलई 
पटकपटक गरी �ितवादी आन�द शमा�लाई मैले नगद 
�.१,३२,५०,०००।- िदएक� ह� ँ भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �य�तै अदालतमा बयान गदा�  मैले आन�द 
शमा�लाई िदएको रकमको कुनै िलखत तमसकु गरकेो 
छैन । िमित २०६३।०६।१० गते �ि�ब�धक पास 
गरी शाि�त राणा, मन िव� र सदुश�न िव�को रोहवरमा 
रकम उहाकैँ घरमा िदएक� ह� ँ भनी बयान ग�रिदएको 
देिख�छ । जाहेरवालाह�को बकप�समेतबाट िनज 
�ितवादी सीमा राणाको उ� बयान भनाइ पिु� 
भएको देिख�छ । यसरी �ितवादीह�को बयानले नै 
रकम िलन ु िदन ु भएको कुरा ��ट �पमा दिेखएको 
र जाहेरवालाह�बाट रकम िलने काय�मा यी दवुै 

�ितवादीह�को िमलोमतो भएको कुरा िनजह�कै 
बयानसमेतबाट पिु� ह�न आएको देिखने । 

ठगीको १ नं. मा ठगीज�य भनी विण�त काय� 
र ि�या गरकेो भ�ने िनिव�वाद �पमा पिु� र �मािणत 
भएको अव�थामा मा� ठगीको ४ नं.को �योग ह�न 
स�ने हो । यसको �योगको पूव�सत� नै ठगीको १ नं. को 
कसरु िनिव�वाद �पबाट �मािणत ह�न ुहो । का�पिनक 
वारदात बनाई दायर भएको अिभयोग �हण गरी 
ठगीको १ नं. को अव�था िव�मान भएको भनी ४ नं. 
अ�तग�त सजाय गन� गरी भएको फैसलामा ठगीको १ 
तथा ४ नं. को कानूनी �िुट रहेको छ । लाख� रकम 
िबनािलखत िदएको भ�ने जाहेरवालाह�को जाहेरी 
बेहोरा तथा अिभयोग दाबी प�यारलायक छैन । देवानी 
दाबी नै ला�न नस�ने िवषयमा फौजदारी अिभयोग 
ला�न स�ने िवषय नह�दँा ठगी गरकेो ठह�याएको 
�िुटपूण� फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत पनुरावेदक 
�ितवादी आन�द शमा�को पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� सह�ितवादी सीमा राणाले अनसु�धानमा 
बयान गदा� आफूले जाहेरवालाह�बाट िलएको रकम 
�ितवादी आन�द शमा�लाई िदएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाह�ले यी पनुरावेदक 
�ितवादी आन�द शमा�ले आकष�क �याज िद�छु भनी 
आफूह�बाट रकम िलएको र सो रकम िफता� नगरी 
ठगी गरकेो भ�ने जाहेरी िदएकोमा जाहेरवाला मन 
िव�, शिुशला अिधकारीसमेतका जाहेरवालाह�ले 
सीमा राणाको रोहवरमा सीमा राणामाफ� त िचनेका 
�ितवादी आन�द शमा�लाई आफूह�ले रकम िदएको 
भनी िकटानीसाथ अदालतमा बक� लेखाई िदएको 
पाइ�छ । �ितवादीह� सीमा राणा शाह र आन�द शमा� 
(झा) ले स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतसम� बयान 
गदा� एकआपसमा रकम िलनिुदन ुछ भनी लेखाई िदएको 
र अदालतको आदेशानसुार अदालतमा उपि�थत भई 
जाहेरवाला शिुशला अिधकारीसमेतका ८ आठ जना 
जाहेरवालाह�ले आ�नो जाहेरी बेहोरालाई पिु� गरी 
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बक� लेखाइिदएका समेत आधारमा �ितवादीह� सीमा 
राणा र आन�द शमा� (झा) लाई कसरुदार ठहर गरी 
सजाय गन� गरकेो स�ु अदालतको फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न िम�ने नदेिखएकोले ठगीमा सजाय ह�नपुन� होइन 
भ�ने �ितवादी आन�द शमा� (झा) को पनुरावेदन 
िजिकर अ�यथा देिखन आउने ।

अब अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�ितवादीह�ले �.३,४३,२५,०००।- ठगी गरकेोमा 
�.१,३९,८५,०००/- मा� िबगो ठहर गरकेो स�ुको 
फैसला निमलेको ह�दँा अिभयोग मागबमोिजमको िबगो 
ठहर ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� जाहेरवालाह� शिुशला 
अिधकारी, िशव ु अिधकारी, सदुश�न िव�, मन िव�, 
िफिलप के. सी., उम�ला के.सी., उमा के.सी. र िशव 
कारि�जतसमेतको ज�मा रकम �.१,३९,८५,०००।- 
�पैया ँपाउन बाकँ� रहेको भ�ने अदालतमा उपि�थत 
भई िनजह�ले गरकेो बकप�बाट देिख�छ । अ�य 
मीना ओलीसमेत २३ जना जाहेरवालाह� अदालतमा 
उपि�थत नभई आ�नो जाहेरी बेहोरा पिु� गरकेो 
पाइएन । िनजह�को जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने त�यगत 
�माण अिभयोजन प�ले पेस गरकेो िमिसलबाट 
देिखएन । सरकारवादी फौजदारी म�ुामा अिभयोग 
दाबी पिु� गन� भार वादी प�को ह�ने �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ मा कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ र 
यो फौजदारी �यायको िव��यापी मा�यता रहेको साथै 
यसलाई हा�ो �याय �णालीले अङ्गीकार गरी आएको 
छ अथा�त् यो हा�ो �याय �णालीको �थािपत मा�यता 
नै हो । यस�कार मािथ उ�लेख भएअनसुार पीिडत 
जाहेरवालाह�ले अदालतको आदेशानसुार अदालतमा 
उपि�थत भई आ�नो जाहेरी बेहोरालाई पिु� ग�रिदएका 
समेत आधारमा स�ु अदालतले कायम गरकेो िबगो सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न िम�ने नदेिखएकोले अिभयोग दाबीअनसुार िबगो 

कायम गरी �ितवादीलाई सोबमोिजम ज�रवाना सजाय 
ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने ।

�ितवादी संगीता �े�ी (झा) लाई समेत 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावदेन िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� ��यथ� �ितवादी संगीता �े�ी (झा) ले 
अिधकार�ा� अिधकारी एवं अदालतसम� बयान 
गदा�  आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको पाइ�छ भने 
जाहेरवालाह�को जाहेरी दरखा�त बेहोरा हेदा� 
किहलेकाही ँ�ितवादी आन�द शमा�ले फोनबाट रकम 
मेरी �ीमती सगंीता �े�ीलाई िदन ुभनेकाले संगीतालाई 
रकम िदने गरेका िथय� भ�ने बेहोरास�म उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । उपयु��बमोिजम �ितवादी आन�द शमा�ले 
मागेको रकम िनजले भनेबमोिजम िनजक� प�नीलाई 
िदएको भ�ने आधारमा मा� ठगीको कसरु गन� काय�मा 
यी �ितवादी संिगता �े�ी (झा) को संल�नता रहेको मानी 
िनजलाई कसरुदार ठहर गनु�  �यायस�मत ह�ने देिखदँनै 
िनज �ितवादीको आरोिपत कसरुमा संल�नता पिु� ह�ने 
त�यय�ु �माणको अभावमा �ितवादी संगीता �े�ी 
(झा) लाई समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरुदार 
कायम गरी सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर तक� सङ्गत देिखन नआउने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण तथा यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
�ितवादी आन�द शमा� (झा) र सीमा राणा शाहले 
�.१,३९,८५,०००।- (एक करोड उ�चािलस 
लाख पचासी हजार �पैया)ँ ठगी गरकेो ठह�याई 
मलुकु� ऐन, ठगीको महलको ४ नं. अनसुार िबगो 
�.१,३९,८५,०००।– बमोिजम ज�रवाना र जनही 
१ वष� ६ मिहना कैद ह�ने तथा अका� �ितवादी संगीता 
शमा� (झा) ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।३।१३ को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
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पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।५।१६ 
को  फैसला िमलेकै देिखदँा फैसला सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादी आन�द 
शमा�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

ठगी म�ुामा यस कारागार काया�लय, 
नेपालग�जमा कैदमा रहेक� �ितवादी सीमा राणा 
शाहको यस कारागारमा रहदँाको अव�थामा िमित 
२०६९।११।२५ मा िबरामी भई उपचारको �ममा 
सोही िदन िबहानी ४:५० बजे नेपालग�ज मेिडकल 
कलेजमा म�ृय ु भएको बेहोरा जानकारीका लािग 
अनरुोध छ भ�ने बेहोराको कारागार काया�लय, 
नेपालग�जको च.नं.२६ िमित २०७४।०४।०९ को 
प�को छाया�ँितबाट दिेखएको र अ.बं.१७६ नं. मा गै� 
म�ुामा अिभयोग लागेको मािनस फैसला नह�दैँ म�यो 
भन े सो मन�लाई खतबात ला�दैन भ�ने �यव�था 
भएको र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १५८ मा अदालतबाट कसुरदार ठहरी 
सजाय पाएको �यि�को म�ृयु भएमा म�ृयु ह�दँाका 
बखतस�म काया��वयन ह�न बाकँ� रहकेो स�पूण� 
कैद सजाय वा ज�रवाना �वत: िमनाहा ह�ने छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिखदँा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाका आधारमा �ितवादी सीमा राणालाई 
लागेको कैद र ज�रवाना िमनाहा ह�ने ठहछ�  ।
इजलास अिधकृत: जनकिसंह बोहरा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१७

मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७०-CR-०६३३, स�ब�ध 
िव�छेद, सु�गी यादव िव. अनुरोधकुमार यादव

�वा�नीले अक�सगँ िववाह गरमेा �य�तो 
लो�ने �वा�नीको स�ब�ध �वतः िव�छेद ह�ने लो�ने 
�वा�नीको महलको २ नं. को कानूनी �यव�थाको 

प�र�े�यमा हेदा� यी पनुरावेदक वादी र कधईलालिबच 
अवैध यौन स�ब�ध रहेकोले कधईलाल सगैँ लो�ने 
�वा�नी भई ब�ने कुरामा ��यथ� अनरुोध कुमार िनजका 
बाब,ु कधइलाल र िनजका बाब ु तथा यी पनुरावेदक 
र िनजका बाब ु संल�न गाउ ँ समाजिबच सहमित भई 
कागज गरी सोहीबमोिजम अगािड बढेको अव�थामा 
यी पनुरावेदक र ��यथ�िबचको लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध �वतः िव�छेद ह��छ भनी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जले गरकेो फैसला कानूनस�मत िमलेको 
देिख�छ । जहासँ�म पनुरावेदक वादीको अशंसिहतको 
स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर छ, 
�यसतफ�  िवचार गदा� यी पनुरावेदक अक� लो�नेसगँ 
बसेको अव�थामा ियिनह�िबच भएको स�ब�धको 
कारण पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट जारी 
म�ुासमेत ठहर भएको ि�थितमा पिहलाको लो�नेबाट 
अंश पाउ ँ भ�ने िजिकर मनािसब देिखदँनै । कोही 
�वा�नी मािनस स�ब�ध िव�छेद भएको कारण 
िनरअशंी भई जीिवकोपाज�नको लािग अलप� नपरोस् 
भ�ने कानूनको मनसाय रहेको देिख�छ । ��ततु 
िववादमा यी पनुरावेदकले वत�मान लो�नेबाट अंश 
पाउने नै ह�दँा पूव� लो�नेको स�पि�बाट अशं िदलाई 
स�ब�ध िव�छेद गराइपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
�याियक �ि�कोणबाट समेत सहमत ह�न सिकएन । 
यसरी यी वादी पनुरावेदक र ��यथ� �ितवादीिबच 
लो�ने �वा�नीको २ नं. बमोिजम �वतः स�ब�ध िव�छेद 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले िलएको 
आधारसमेत िमिसल स�ब� िववादको त�य एवम् 
�माणबाट कानूनस�मत िमलेकै देिख�छ । पनुरावेदक 
वादीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ म�ुाको त�य 
एवम् �चिलत कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत म�ुाको त�य, आधार र 
कारणह�बाट समेत स�ु बिद�या िज�ला अदालतले 
लो�ने �वा�नीको १ नं. को दहेाय २ र ३ बमोिजम 
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स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहर गरकेो िमित २०६७।१०।२६ 
को  फैसला निमलेको भनी उ�टी गरी लो�ने �वा�नीको 
२ नं. बमोिजम �वतः स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित २०६९।३।२६ 
को फैसला कानूनस�मत िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल असार ५ गते रोज ५ शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७०-CI-००४१, दाइजो धनमाल, स�ुगी 

यादव िव. अनरुोधकुमार यादवसमेत
 § ०७०-CR-०६३१, जारी, कधईलाल यादव 

िव. अनरुोधकुमार यादव

इजलास न.ं१८

मा.�या.�ी सु�मालता माथेमा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-१९४४, अपहरण तथा 
शरीरब�धक, नेपाल सरकार िव. च��भान गु�तासमेत

आ�नो छोरा िशवम प�ुरलाई घरमै 
काम गन� बसेको रामअवतार र उसका साथमा 
गणेश र अ�रसमेतका �यि� िमली अपहरण गरी 
बटुवलअ�तग�त राखी भा� १ करोड ५० लाख 
िफरौती रकम माग गरकेा ह�न् भनी जाहेरवाली ऋचा 
परुीले जाहेरी िदनकुा साथै अदालतसम� बकप� 
गरकेो पाइ�छ । िनजको जाहेरी र बकप�मा ��यथ� 
�ितवादीह� घन�याम चौधरी र च��भान ग�ुताको 
नाम पोलेको देिखदँनै । ��यथ� �ितवादी मौकामा 
पीिडत बालकका साथ िनजकै डेरा कोठाबाट प�ाउ 
परकेोस�ममा यहा ँिववाद रहेको छैन । िनज बालकलाई 
आ�ना दाज ुरामअवतार ग�ुता र गणेश धोवीले िलएर 
आई ४-५ िदन राखेको भ�ने िनज च��भान ग�ुताको 
मौकाको बयान रहेको छ भने अदालतमा बयान गदा� 

ब�चा राखेको कोठाबाट आफू प�ाउ परकेोमा समेत 
इ�कार रहेको पाइ�छ । मौकाको बरामदी मचु�ुका 
अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा िनज प�ाउ 
परकेोस�म देिखए तापिन कसरुमा संल�नताका 
स�ब�धमा िनजउपर कसैको पोल उजरु रहेको देिखदँनै 
उ� घरका घरधनी कृ�णबहादरु �े�ीले आ�नो घरमा 
च��भान ग�ुा, रामअवतार ग�ुाले कोठा भाडामा 
िलई बसेको, ४-५ िदनस�म ब�चा राखेका, ब�चा 
कहाबँाट �याएको भनी सो�दा ब�चा मेरो छोरा हो 
भनी बताएका िथए । ब�चालाई बािहर िन�केको देिखन 
भनी अदालतसम� बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादी 
गणेश�साद धोवीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान तथा पीिडत र जाहेरवालीको उि�लिखत 
बकप�बाट ��यथ� �ितवादी च��भान ग�ुाको ��ततु 
वारदातमा संल�नता रहेको नदेिखने । 

��यथ� �ितवादी घन�याम चौधरीका हकमा 
िवचार गदा� िनजउपर पिन जाहेरवालाको जाहेरी परकेो 
तथा बकप�मा पोल गरकेो पिन दिेखदँैन । िनजलाई 
�ितवादीम�येका रामअवतार ग�ुताले िनज घन�याम 
चौधरीसमेतको योजनाबमोिजम अपहरण गरी �याएको 
भ�नेस�म मौकाको बयानमा लेखाएका छन् भ�ने 
िनज अदालतमा आफूसमेत कसरुमा इ�कार रहेको 
पाइयो । यी ��यथ� �ितवादी घन�याम चौधरीले ८/१० 
िदनअगािड वेचन चौधरी ए�लै आई साथीह�ले एउटा 
ब�चा �याएका छन्, २/४ िदन ित�ो घरमा राखी 
िदनपु�यो, पैसाको कारोबार भएपिछ ितमीलाई िदउलँा 
भनेका ह�दँा लोभमा परी ४/५ िदन पालेको ह� ँ। पैसा कित 
िद�थे भ�ने स�ब�धमा यिकन भएको िथएन । सो घटना 
गणेश�साद धोवी, राम अवतार ग�ुाको प�रप�चबाट 
भएको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी घन�याम चौधरीको 
मौकाको उि�लिखत बयानमा अपहरण गन� काय�मा 
िनजको संल�नता नरहे पिन पैसाको लोभमा केही 
िदन राखेको भ�नेस�म देिखए तापिन अदालतमा 
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इ�कार रही ब�चालाई दखेेको र पालेको समेत छैन् 
भनी बयान गरकेो पाइयो । पीिडत बालकको कागज 
र बकप�समेतबाट िनजलाई घन�याम चौधरीको 
कोठामा राखेको भ�ने नदिेखएको अव�थामा िनजको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान समिथ�त 
ह�न सकेको नदिेखने ।

उपयु��बमोिजम ��यथ� �ितवादीह� 
च��भान ग�ुता र घन�याम चौधरीका आरोिपत कसरुमा 
संल�नता �थािपत गन� कसरु अपराधसगँ स�बि�धत 
ठोस �माणको अभाव रहेको देिखयो । यसै स�ब�धमा 
िवमलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार (ने.का.प. 
२०७५, िन.नं.१०१४९, अङ्क १) को डाकँा म�ुामा 
“�माणको भार शङ्कारिहत तवरले दाबी पुि� 
गन� भार वादी प�मा रहन ेभएकोले यी �ितवादीले 
कसुर गरकेो कुरा व�तुिन� �पमा वादी प�ले पुि� 
गन� सकेको नदेिखँदा सह�ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानकै आधारमा कसुरदार 
ठह�याउन ु�यायोिचत नह�ने” भनी �या�या ग�रएको 
पाइने ।

�ितवादी रामअवतार ग�ुाको बयानमा 
�ितवादीह� च��भान ग�ुा र घन�याम 
चौधरीसमेतको योजनाबमोिजम बालक अपहरण 
ग�रएको भ�नेस�म उ�लेख भए तापिन ��ततु 
वारदातमा यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको पिु� 
गन� ठोस सबदु �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
दाबी पिु� गन� भार वादी प�मा रहने ह�दँा �ितवादीह� 
च��भान ग�ुा र घन�याम चौधरी आरोिपत कसरुमा 
संल�न भएको कुरा व�तिुन� �पमा वादी प�ले पिु� 
गनु�पन�मा सो गन� सकेको नदेिखदँा सह�ितवादीले 
मौकामा गरकेो बयानकै आधारमा कसरुदार ठह�याउन ु
�यायोिचत देिखदैँन । नेपाल सरकार िव�� कमल 
घत� मगरसमते (ने.का.प. २०७५, िन.नं. १००९७, 
अङ्क ९) को म�ुामा समेत “फौजदारी कसुरमा 
अिभयु�ह�उपरको कसुर वादीले िन:स�देह 

�पमा �मािणत गनु�पन� ह��छ । यसलाई �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ ले पिन �प�ट �पमा 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । कसरु शङ्कारिहत तवरले 
�मािणत ह�ने �माण वादी प�ले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा �यसको सिुवधा अिभयु�ले पाउने 
ह��छ । कसुर �मािणत गन� कसैले कसैलाई पोल 
गनु� र सोका आधारमा नेपाल सरकारले कसैउपर 
अिभयोग लगाउनु मा� पया��त ह�दैँन । गरकेो पोल 
र लगाएको अिभयोग व�तुिन�ठ �माणह�बाट 
शङ्कारिहत िकिसमबाट समेत पुि� ह�नुपन�” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । यसरी �माणको 
अभावमा शङ्काको सिुवधा �ितवादीले पाउने नै 
देिख�छ । ��ततु िस�ा�त, �ितवादीह� च��भान ग�ुा 
र घन�याम चौधरी कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान तथा 
िनजह�का सा�ीह�ले िनजह�को इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी बकप� गरेको अव�थामा वादीले 
शङ्कारिहत तवरले दाबी �मािणत गन� व�तिुन� �माण 
प�ुयाउनसमेत सकेको नदेिखदँा अपहरण तथा शरीर 
ब�धकज�तो कसरु अपराधमा दोषी ठहर गन� िम�ने 
देिखएन । �ितवादीह� च��भान ग�ुा र घन�याम 
चौधरीलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार, कारण र यस 
अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह� च��भान ग�ुा र घन�याम चौधरी दवुैजना 
पीिडत िशवम परुीलाई अपहरण गन�समेतका काय�मा 
सलं�न रहेको नदिेखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई िमित २०६९।१२।२६ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०७२।६।५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ फा�गनु ७ गते रोज ४ शभुम् ।


