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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, काि�क – २, 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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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 ।  



 

i 

िवषयसूची
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

इजलास नं. १ १ – २४ 

१.  हक कायम 
सोमनाथ िगरी िव. 
कौिशला पुरी (िगरी) 
(सापकोटा) 

१ 

२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवनोद थापा (बगाल)े 
िव. अि�तयार 
द�ुपयोग, अनसु�धान 
आयोगको 
काया�लयसमेत 

१ 

३.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. 
अिनता खड्कासमेत 

२ 

४.  कत��य �यान 
रमेशकुमार िव.क. िव. 
नेपाल सरकार 

३ 

५.  अंश चलन 
अ�सरा थापासमेत िव. 
बाब ुकाजी थापा 

४ 

६.  

अिधकृत 
वारसेनामा 

िकत� 
जालसाजी 

देवी सापकोटा िव. 
क�पना राणा 

५ 

७.  

वन पैदावार 
हािन 

नो�सानी 
तथा 

ओसारपसार 

जगिदश चौधरी िव. 
नेपाल सरकार 

६ 

८.  उ��ेषण 

भरत�साद कँुवर �े�ी 
िव. वन तथा भू-
संर�ण म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

८ 

९.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

सवुास राई भ�ने 
सवुास च�� राई िव. 
िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परु 

९ 

१०.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िनम�ला तामाङ िव. 
महानगरीय �हरी 
प�रसर, टेकु, 
काठमाड� 

१० 

११.  उ��ेषण 

िव��योित आचाय� 
(बत�ला) समेत िव. 
नेपाल �ेिडट ए�ड 
कमिस�यल ब�क 
िलिमटेड (NCC 
Bank Ltd) को 
केि��य 
काया�लयसमेत 

१० 

१२.  कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. 
अ�ह�िलयादेवी 
रायसमेत, नेपाल 
सरकार िव. िसयाराम 
राय 

११ 

१३.  
�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. 
िशवशंकर दास त�मा 

१३ 

१४.  
लाग ुऔषध 
(नाइ�ोसन) 

नेपाल सरकार िव. 
िववेक मगर 

१४ 

१५.  सवारी �यान 
नेपाल सरकार िव. 

�ाने�� रावल 
१५ 



 

ii 

१६.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. 

भपुाल िनरौला 
१७ 

१७.  

िव�ालय 

भवन 

िनमा�णमा 

गणु�तर 

कायम नगरी 

��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार िव. 

स�तोषराज 

पा�डेसमेत 

१९ 

१८.  
�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. 

स�देश थापामगरसमेत 
२१ 

१९.  
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. धुव� 

भ�ने अजु�न फुयाल 
२२ 

इजलास नं. २ २४ – २७

२०.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवर�े� िव� वकमा� िव. 

नेपाल सरकार, गृह 

म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

२४ 

२१.  
जबरज�ती 

करणी 

उ�मबहादरु तामाङ 

िव. नेपाल सकार 
२५ 

२२.  परमादेश 

िङमा शेपा�समेत िव. 

सोलदुधुकु�ड 

नगरपािलकाको 

काया�लय, स�लेरी, 

सोलखु�ुबसुमेत 

२६ 

२३.  
िखचोला 
चलन 

रामबाबु�साद यादव 
िव. राजेश ठाकुर 
हजामसमेत 

२६ 

इजलास नं. ३ २७ – २८

२४.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. 
भीम हमालसमेत 

२७ 

२५.  उ��ेषण 

�िणता राई िव. 
िज�ला िश�ा 
काया�लय 
पाचँथरसमेत 

२७ 

इजलास नं. ४ २८ – २९

२६.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िबख� लुवार िव. 
महानगरीय �हरी 
प�रसर, भ�परुसमेत 

२८ 

२७.  

िबनाइजाजत 
वन पैदावार 
ओसारपसार 

भरतमिण राई भ� ने 
हरी राई िव. नेपाल 
सरकार 

२९ 

इजलास नं. ५ २९ – ३१ 

२८.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. 
च�� िकशोर रायसमेत 

२९ 

२९.  

गाउ ँिवकास 
सिमितको 

रकम 
िहनािमना गरी 

��ाचार 
गरकेो 

नेपाल सरकार िव. 
हेमका�तलाल कण� 

३१ 



 

iii 

इजलास नं. ६ ३१ – ४१ 

३०.  अंश 

�ेमकुमारी वादी 

(ितवारी) िव. भागीरथी 

सनुारसमेत 

३१ 

३१.  लाग ुऔषध 

नेपाल सरकार िव. 

गोपी भ� ने जयबहादरु 

कठायत 

३२ 

३२.  
लाग ुऔषध 

गाजँा 

नेपाल सरकार िव. 

फुलमहमद िमया ँ

अंसारी 

३३ 

३३.  उ��ेषण 

रामबाबु शमा�  िव. 

पनुरावेदन अदालत 

हेट�डा, 

मकवानपरुसमेत 

३४ 

३४.  उ��ेषण 

कमल �काश पने� 

िव. पनुरावेदन 

अदालत पाटन 

लिलतपरुसमेत 

३५ 

३५.  उ��ेषण 

धम�नाथकुमार 

यादवसमेत िव. 

पनुरावेदन अदालत 

जनकपुरसमेत 

३६ 

३६.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

रोिहतकुमार 

सहनीसमेत िव. उ�च 

अदालत जनकपरु, 

अ�थायी इजलास, 

वीरग�जसमेत 

३७ 

३७.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

कुशे�र झासमेत िव. 

उ� च अदालत 

िवराटनगरसमेत 

३८ 

३८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

सशुीला िल�बू िव. �म 

तथा रोजगार 

काया�लय 

िवराटनगरसमेत 

४० 

इजलास नं. ७ ४१ – ४५ 

३९.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

महे�� साह 

हलवुाईसमेत िव. 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत 

४१ 

४०.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

गौरी नारायण साह िव. 

महा�यायािधव�ाको 

काया�लय, 

रामशाहपथसमेत 

४२ 

४१.  उ��ेषण 

मोितबहादरु नेपाल िव. 

िज�ला �शासन 

काया�लय 

क�चनपुरसमेत 

४३ 

इजलास नं. ८ ४५ – ४९ 

४२.  कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. 

गौरव भ� ने गौलकुमार 

राईसमेत, नेपाल 

सरकार िव. ह�रबहादरु 

राई 

४५ 



 

iv 

४३.  अंश 

ड�बरद� जोशसमेत 

िव. िजतराज 

जोशीसमेत 

४७ 

४४.  उ��ेषण 

रिमला िव� ट िव. नापी 

काया�लय, 

लिलतपरुसमेत 

४८ 

४५.  

हालको 

बकसप� 

िलखत बदर 

दता� बदर  

दता� कायम 

नारायण ठाकुर िव. 

सिुनता खनाल ठाकुर 

४८ 

इजलास नं.९ ४९ - ५१ 

४६.  
मोही 

लगतक�ा 

�ीनारायण यादव िव. 

रामोदेवी ठाकुर  
४९ 

४७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

�रता भ�डारी िव. �ाड 

िववाक भ�काली, 

काठमाड�समेत 

५० 

इजलास नं.१० ५१ - ५५ 

४८.  
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 

ने��साद अिधकारी 

िव. नेपाल सरकार 
५१ 

४९.  
लाग ुऔषध 

(खैरो हेरोइन) 

रिव��बहादरु शाही िव. 

नेपाल सरकार 
५३ 

इजलास नं.११ ५५ - ५६ 

५०.  
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 

िवनोदकुमार उदास 

िव. नेपाल सरकार 
५५ 

५१.  खोटा चलन 

�वुकुमार महतो भ� ने 

�वुकुमार दास िव. 

नेपाल सरकार 

५५ 

इजलास नं.१२ ५६ - ५८ 

५२.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. 

भीम�साद 

�यौपानेसमेत, 

भीम�साद �यौपाने िव. 

नेपाल सरकार 

५६ 

इजलास नं.१५ ५८ - ५९ 

५३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

वीरबहादरु थापा 

मगरसमेत िव. िज�ला 

�हरी काया�लय, 

�याङ्जासमेत 

५८ 

इजलास नं.१६ ५९ - ६० 

५४.  
दता� बदर  

दता� 

िजवछीदेवी 

म�डलसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

५९ 

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, काि�क - २

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CI-०८८५, हक कायम, 
सोमनाथ िगरी िव. कौिशला पुरी (िगरी) (सापकोटा)

मलकु� ऐनको ११ औ ं सशंोधनप�ात् 
अंशब�डाको महलको १२ नं. मा िवधवा मिहलाले 
जनुसकैु अव�थामा पिन आ�नो भाग अंश िलई छु�ी 
िभ�न ब�न पाउने �यव�था ग�रएको पाइयो । स�तान 
भएका िवधवा मिहलाले �यसरी �ा� गरकेो स�पि�ले 
स�तानको पालनपोषणको �यव�थामा खच� गनु�पन� 
�ावधान पिन उ� कानूनी �यव�थाले गरकेो 
देिखयो । यसरी अंशब�डाको महलको १२ नं. 
अनसुार िवधवा मिहलाले �ा� गरकेो अंश अक� 
िववाह गरकेोमा िफता�  गनु�पन� अव�था देिखदँनै भने 
आ�नो र आ�नो छोरीको नामको सयं�ु दता�को 
स�पि�बाट आधा भाग हक छाड्नपुन� भ�ने कुनै 
तक� सङ्गत र कानूनी आधार ह�न नस�ने ।

��ततु म�ुामा िमित २०६२।९।२० 
मा ख�रद गरकेो दाबीको ज�गा ��यथ� कौिशला 
िगरीले अक� प�ुषसगँ िववाह गरी जादँमैा पिहलेको 
स�पि�बाट िनजको हक समा�त ह�ने कानूनी 
�यव�था अंशब�डाको महलको १२ नं. मा दिेखन 
आएन । तसथ�, दाबीको िक.नं.८३६ को ज�गामा 
पनुरावेदक सोमनाथ िगरीसमेतका नाममा हक 
कायम ह�ने ठह�याएको भ�परु िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी उ� ज�गामा ��यथ� कौिशला 
िगरी र पनुरावेदक क�र�मा िगरीका नाममा संय�ु 
�पमा हक कायम र दता�समेत ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मलुकु� ऐन, 

अंशब�डाको १२ नं. ले गरकेो �यव�थाको रोहमा 
िमलेको देिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।५।२ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल साउन १५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-०८८४, हक 

कायम, सोमनाथ िगरीसमेत िव. कौिशला 
परुी (िगरी) (सापकोटा) भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७४-WH-००२२, 
ब�दी��य�ीकरण, िवनोद थापा (बगाले) िव. 
अि�तयार दु�पयोग, अनुस�धान आयोगको 
काया�लयसमेत
 िवशेष अदालतसमेतका अदालतह� 
िमित २०७४।६।५ गते घट�थापनाको िदनदेिख 
नै बडादश�को साव�जिनक िबदा परकेो ह�दँा 
अदालत ब�द रहेकाले अदालत ख�ुनासाथ 
िनज �रट िनवेदकसमेतका आरोपीह�लाई म�ुा 
हेन� अदालतसम� पेस ग�रने र िवशेष अदालत 
काठमाड�को आदेशबमोिजम म�ुाको अनसु�धान 
�ि�यालाई अगािड बढाइने अव�था रहेको ह�दँा 
आयोगले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
ऐन, २०४८ को दफा १६(१) बमोिजम िनज �रट 
िनवेदकसमेतका आरोपीह�लाई थनुवुा पजु� िदई 
कानूनबमोिजम आयोगको िहरासतमा राखी म�ुाको 
अनसु�धान ग�ररहेको अव�थामा ��ततु �रट 
िनवेदन दायर ह�न आएको देिखने ।
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 िबदा रही अदालत ब�द रहेको अव�थामा 
िनवेदक प�ाउ परकेोमा प�ाउ ग�रएको २४ 
घ�टािभ� �याद थप गन� काय� स�भव ह�दँनै । २४ 
घ�टाको कुरा अदालत खलेुको िदनका लािगस�म 
हो । अदालत ब�द भएको अव�थामा २४ घ�टािभ� 
म�ुा दायर गन� वा �याद थप गन�समेतको काम 
ह�न स�ैन । यसरी अदालत ब�द रहेको ि�थितमा 
अदालतबाट ह�ने काम कारबाही पिन ब�द ह�ने ह�दँा 
िनवेदकलाई थनुामा रा�नका लािग �याद थप 
नग�रएको काय�लाई गैरकानूनी भ�न िम�ने अव�था 
नह�ने ।
 तसथ�, रङ्गेहात रा�� सेवकसगँ िमली 
��ाचार गरकेो अव�थामा प�ाउ परकेा िनवेदकको  
म�ुामा अनसु�धानका लािग िवशेष अदालतबाट दईु 
पटक �याद थप भएको र आज पिन उ� अदालतबाट 
�याद थप भएको भ�ने देिखएको अव�था छ । 
अदालत नै ब�द रहेको अव�थामा �याद थप गन� 
वा म�ुा दायर गन� स�भवै ह�दँनै । अदालत खलेुपिछ 
कानूनबमोिजम �याद थप गन� वा म�ुा दायर ग�रने 
नै ह��छ । अदालतबाट कानूनबमोिजम �याद थप 
भएकोलाई गैरकानूनी थनुा भ�न िम�दैन । गैरकानूनी 
थनुा रहेको अव�थामा स�म बि�द��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह��छ । कानूनी�पमा भएको थनुाको 
हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न 
नस�ने ह�दँा आ�नो छोरालाई गैरकानूनी थनुामा 
रािखएको ह�दँा अिवल�ब थुनाम�ु गराउन 
िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी तथा िव�ान्  
अिधव�ाह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल असोज २४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१४४१, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. अिनता 
खड्कासमेत

जाहेरवालीले जाहेरी दरखा�तमा 
वारदातमा सबै �ितवादीह�को सलं�नता रहेको 
उ�लेख गर ेतापिन अदालतसम� बकप� गदा� राजन 
सा� मगर ए�लैले िनजसगँ जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी बकप� गरकेो अव�था छ । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� �ितवादी अितत 
खड्काले १ जना अप�रिचत मािनसले जंगलमा 
को हो ? भनी ह�ला गरकेा कारण मसमेत वारदात 
�थानबाट भागेको ह� ँ भनी बयान गरकेो, �ितवादी 
अिजत खड्का र रोशन राईले वारदात�थलमा प�ुदा 
पीिडतले छािडदेउ भ�दै िच�याई रहेक� िथइन्, 
अितत खड्का �यही ँ िथए, बढुा मािनस आएका र 
पीिडतले िनजसगँ द�ुसेका केटाले इ�जत लट्ुन खोजे 
भनेकाले हामी भागी िहडेँका ह�, वारदात�थानमा 
आइपगेुकाले हामीउपरसमेत जाहेरी िदएको होला 
भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइने ।

वारदात �थानमा ह�ला भएको आवाज सनुी 
सव��थम जाने भिनएका प�ुपकुमार ब�नेतले अगािड 
बढ्द ैको हो ? भ�दा त�काल ३/४ जना केटाह� 
कुदेको देखी समाउ भनी वारदात �थानभ�दा १० 
िमटरको फरक दूरीबाट कराउदँा �ितवादीह� 
आफूले लगाएको कपडा समाउदैँ भागेका ह�न्, 
िनज मािनसह� भागेप�चात् पीिडत ग-१० ले मेरो 
निजक आई हजरुबबुा मलाई बचाउनपु�यो भनेको 
हो भनी अनसु�धानको �ममा कागज गरकेोमा 
अदालतसम� बकप� गदा� घटना िववरण कागजमा 
िनजले �ितवादीह� अितत खड्का, अिजत खड्का 
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र रोशन राईको नाउ ँ िलएको होइन भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । व�तिु�थित मचु�ुकामा बेहोरा 
लेखाउने ई�री िल�बूले पीिडतलाई राजन सा� 
मगरले अ� केटाह� बोलाई जबरज�ती करणी 
गन� खो�दा २ जना बढुा मा�छेह� आएकाले 
करणी ह�न पाएन भनी पीिडतले भनेक� ह�न् भनी 
अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । यस अव�थामा 
�ितवादीह� घटना�थलमा मौजदु रहेको त�य 
पिु� ह�न आए तापिन िनजह�ले जबरज�ती करणी 
गरकेो भने नदेिखई वारदात �थलबाट भागेकोस�म 
देिखन आएको ह�दँा िनज �ितवादीह� अितत 
खड्का, अिजत खड्का र रोशन राईले मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको ४ नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो देिखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट �ितवादीह� अितत खड्का, अिजत 
खड्का र रोशन राईले पीिडतसगँ जबरज�ती 
करणी नगरकेो तर वारदात�थलमा उपि�थत 
भने रहेको भ�ने पिु� भइरहेको अव�थामा िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ४ नं. बमोिजम दईु वष� कैद ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७५ साल �ावण १३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७४-CR-०३६९, कत��य 
�यान, रमेशकुमार िव.क. िव. नेपाल सरकार

खड्गकुमारी �े�को बकप�, �ितवादी 
िव�� परकेो िकटानी जाहेरी, �ितवादीको 

अनसु�धान अिधकृतसम�को बयान र �यसलाई 
पिु� गन� गरी भएको अदालतसम�को बकप�, 
मतृकको लासजाचँ �कृित मचु�ुकासमेतबाट ियनै 
�ितवादी रमेशकुमार िव.क.ले आ�नी प�नीलाई 
िनम�म त�रकाले कुटिपट गरी सलले घाटँी बाधँी 
१४/१५ मिहनाको छोरीसमेतलाई घटना�थलमै 
छाडी गएको भनी पिु� भइरहेको देिखने ।

एउटा प�नी तथा छोरीका लािग पित / 
िपता सबैभ�दा निजकको �यि� ह��छ । प�नी तथा 
छोरीको सरं�ण गन� दािय�व उसमािथ ह��छ । तर यस 
घटनामा संर�कले नै उनीह�मािथ चरम अ�याय 
गरकेो देिख�छ । एकाितर �ीमतीलाई �ुरतापूव�क 
ह�या गरकेो दिेख�छ भने अक�तफ�  आफँैले ज�म 
िदएको अवोध बािलकालाई घना जङ्गल रहेको 
वारदात �थलमा छोडी गएको दिेखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम ह�नपुन� भनी िजिकर िलएको 
दिेख�छ । उ� कानूनमा "�यान माना�को मनसाय 
रहेनछ, �यान िलनपुन�स�मको इवी पिन रहेनछ, 
लकु� चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा 
उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी 
हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा बाहेक 
साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािद 
हा�दा सोही चोट पीरले ऐनको �यादिभ� �यान 
मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ� " भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादी रमेशकुमार िव.क. 
ले घना जङ्गलमा लगेर आ�नी प�नीको िवभ�स 
�पमा ह�या गरी छोडेको िमिसल संल�न मतृकको 
फोटोबाट समेत देिख�छ । यस िकिसमको �ूर र 
अमानवीय �यवहार देखाई आ�नै प�नीको ह�या 
गन� यी पनुरावेदकको मागबमोिजम ��ततु म�ुामा 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. आकिष�त ह�न 
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स�दैन । यी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने अव�था नरहने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणसमेतबाट �ितवादी रमेशकुमार िव.क.लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) बमोिजमको कसरुमा सोही 
ऐन महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहरी िज�ला अदालत रामेछापबाट 
िमित २०७२।६।६ मा भएको फैसला सदर ह�ने गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७३।११।२७ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इशा सवेुदी
क��यटुर : स�तोष अवाल
इित संवत् २०७५ साल �ावण १३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-१२९०, अंश 
चलन, अ�सरा थापासमेत िव. बाबु काजी थापा

िमित २०६३।०७।२१ मा ��ततु म�ुाको 
िफराद दायर भएपिछ पनुरावेदक र ��यथ�ह�का 
बाब ुबलबहादरुको िमित २०६३।०८।१२ मा म�ृय ु
भएको म�ृय ुदता� �माणप�बाट देिखदँा जीिवत रहेका 
अंिशयारह�मा जेठो ��यथ� वादी बाबकुाजी थापा, 
मािहलो िचिनयाकाजी थापा र का�छो पनुरावेदक 
�ितवादी शैले��कुमार थापासमेत ३ अिंशयार 
रहेको देिखने ।

मलुकु� ऐन, अशं ब�डाको १ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार अशंब�डा गदा� 
अंिशयार हकदारह�का िबच िजयिजयैको भाग 
लगाउनपुन� र �यसरी भाग लगाउदँा बराबरी ह�नपुन� 

दिेख�छ । �यसरी िजयिजयैको अशं भाग पाउने अंिशयार 
सद�यह�म�ये म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा 
कुनै वा कोहीको म�ृय ुभएमा जीिवत अंिशयारिबच 
मा� ब�डा ला�ने भ�ने िवधाियक� मनसाय रहेको 
दिेख�छ । �यसरी जीिवत अंिशयारिबच मा� ब�डा 
नगरी म�ृय ुभइसकेको मािनसलाई समेत अंिशयार 
कायम गरी अशं भाग ग�रिदने हो भने उपयु�� कानूनी 
�यव�थाको उ�े�य र मम�िवपरीत ह�न जाने ह��छ । 
सो ह�दँा यी पनुरावेदकसमेत जीिवत अंिशयारह� 
३ जना भएकोले स�पूण� स�पि�लाई ३ भाग लगाई 
सो ३ भागको १ भाग अंश यी पनुरावेदकले पाउने 
दिेखने ।

जहासँ�म पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला मथुरा िचपाल ुिव�� मनोज िचपाल ुभएको 
हक कायम म�ुा (ने.का.प.२०५६, िन.नं.६७२९, 
प�ृ ३९२) मा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत छ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर र म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
ह�दँा आधार िलइएको छ सो स�ब�धमा हेदा�, लाल 
माया िचपाललेु �चिलत कानूनबमोिजम आफूले िदन 
पाउने आ�नो अशं हकको स�पि�म�ये ३ ख�डको 
२ ख�ड का�छो छोरा तलुसीबहादरुलाई र १ ख�ड 
जेठो छोराको जेठी �ीमती मथरुा िचपाललुाई 
िजउनी र िनजको शेषपिछ छोरा तलुसीबहादरुले 
खान पाउने गरी शेषपिछको बकसप� ग�रिदएको 
दिेख�छ । यसमा बलबहादरुसमेत ४ अंिशयारिबच 
ब�डा भएको वा मानो छु��एको नभई एकासगोलमा 
भई पैतकृ स�पि�लाई सबैले खितउपित बेहोरी 
आएको अव�था कानूनबमोिजम बलबहादरुले उ� 
स�पि�लाई आफूखसु गन� नपाउने भएकोले उ� 
निजर ��ततु म�ुामा आकिष�त नह�ने ।

स�पूण� स�पि�लाई ३ भाग गरी सो ३ 
भागको १ भाग अंश यी पनुरावेदकले पाउने ठह�याई 
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लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा सो फैसलालाई सदर कायम गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेको दिेखन आएकोले स�पूण� स�पि�लाई 
बाब ु बलबहादरुको १ भागसमेत ४ भाग गरी सो 
४ भागबाट २ भाग स�पि� मैले पाउनपुछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदकतफ� का िव�ान्  कानून 
�यवसायीको बहस िजिकर एवं यस अदालतबाट 
िमित २०६८।१२।०६ मा म�ुा दोहो�याई हेन� 
अनमुित �दान गदा� िलइएका आधारसगँ समेत 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उपयु�� आधार, कारण र 
�माणबाट ३ अशं भागको १ ख�ड अशं पाउने 
ठह�याई भएको लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर कायम ह�ने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।१२।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िच�तामिण शमा� 
इित सवंत् २०७५ साल फा�गणु १३ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७०-CI-०४९२, अंश चलन, बाबकुाजी 

थापा िव. शैले��कुमार थापासमेत
 § ०६८-CI-१२९१, शेषपिछको बकसप� 

िलखत बदर, शैले��कुमार थापा िव. 
बाबकुाजी थापा

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०२१४, 
अिधकृत वारसेनामा िकत� जालसाजी, देवी 
सापकोटा िव. क�पना राणा

अिधकृत वारसेनामा िलने �यि� िव�ण ु
काक� �वयलें उ� िमित २०५३।११।१६ को 
अिधकृत वारसेनामा स�कली वा न�कली भएको 
स�ब�धमा अनिभ�ता �य� गरी िफराएको 
�ितउ�र िजिकर िव�वसनीय नदेिखदँा उ� 
अिधकृत वारसेनामा िकत� �यि� खडा भइ� तयार 
भएको कुरामा कुनै िववाद देिखएन । �ितवादी 
िव�ण ु काक�ले न�कली �यि� भ�ने थाहा िथएन, 
लेखक सा�ी देवी सापकोटा साथी भएको र िनजकै 
िव�ासमा परी वा�रसस�म भएको ह� ँ भनी उ�लेख 
गरकेो भए तापिन ज�गा िकनबेच गन� �योजनको 
लािग अिधकृत वारसेनामा तयार भएको दिेखएको 
अव�थामा अप�रिचत �यि�लाई �य�तो अिधकृत 
वारसेनामा िदएको होला भनी अनमुान गन� 
िम�दनै । �ितवादीह�ले अदालतमा आउदँासमेत 
उ� न�कली �यि�लाई िचनाई कसरुमा आफनो 
संल�नता नरहेको भ�ने �माण पेस गनु�पन�मा सो गन� 
सकेको पिन नपाइने ।

िमित २०५३।११।१६ को िकत� अिधकृत 
वारसेनामा तयार गरकेो भनी िफराद परकेो र 
यस म�ुाका अका� �ितवादी िव�ण ु काक�ले पिन 
यी �ितवादी दवेी सापकोटाको िव�ासमा परी 
वारसे भएको ह� ँ भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
उ� अिधकृत वारसेनामामा लेखक सा�ी भइ� यी 
पनुरावेदक �ितवादी देवी सापकोटाले सही गरकेो 
कुरा पनुरावेदन िजिकरबाट समेत �वीकार गरकेो 
दिेखएबाट िनज �ितवादी दवेी सापकोटा उ� िकत� 
अिधकृत वारसेनामाको लेखक सा�ी भइ� सही गरकेो 
कुरामा िववाद दिेखएन । यस अव�थामा �ितवादी 
दवेी सापकोटाले िकत� अिधकृत वारसेनामा होइन 
भनी िवना जानकारी सही गरकेो भ�ने पिु�ट ह�ने 
�माण पेस गनु�पन�मा िनज �ितवादी दवेी सापकोटाले 
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स�ु �ितउ�र िजिकरसमेत निफराई वादी दाबीलाई 
�वीकार गरी बसेको देिखएबाट िनज �ितवादी देवी 
सापकोटासमेतको िमलेमतोमा उ� िकत� अिधकृत 
वारसेनामा तयार भएको होइन भ�न िम�ने दिेखन 
नआउने ।  

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १ नं. को 
कानूनी �यव�था हेदा�  ह�ता�र वा औलंाको �या�चे 
सही िनशाना र छाप इ�यािद झ�ुा बनाई गरी वा 
ऐनबमोिजम रीतपूव�कको सहीछाप भइरहेको अक�  
िवषयको स�चा िलखतमा लेिखएको बेहोरा कुनै 
त�रकासगँ उडाई अक�  मतलब िन�कने बेहोरा पारी 
िमलाई ले�ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप 
गरकेो िलफा कागज वा छाप िलए िदएकोमा सो 
काममा नलगाई अक�  बेहोराको िलखतमा लगाई वा 
अक�  बेहोराको िलखत ले�ने इ�यािद काम गरकेोबाट 
अका�को िजउधन वा हक जाने नो�सान ह�ने वा सो 
केही नभए पिन झ�ुा काम गन� मािनस आफँैलाई 
वा अ� कसैलाई फाइदा ह�ने गरी काम गरकेो रहेछ 
भने �य�ता झ�ुा कागजबाट काम गरी भइसकेको 
हवस् वा नहवस् िकत� गरकेो ठहछ�  । �य�तो िकत� गन� 
गराउनेलाई र जानी बझुी िकत� कागजमा ब�ने सा�ी 
मितयारसमेतलाई बात ला�छ भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । साथै ऐ.ऐ. १० नं. मा जालसाजी कागज गन� 
गराउनेलाई िबगो खोिलएको रहेछ भने �यसै िबगोको 
सयकडा पि�चस �पैया ँ ज�रवाना ह��छ । िबगो 
खोिलएको रहेनछ भने दईु सय �पैयासँ�म ज�रवाना 
ह��छ भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सोअनसुार यी 
पनुरावेदक देवी सापकोटासमेतको संल�नतामा 
उ� िकत� अिधकृत वारसेनामा तयार गरी आफू 
लेखक सा�ी भइ� सहीछापसमेत गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादी देवी सापकोटालाइ� िकत� कागजको १० 
नं. बमोिजम कसरुदार ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 

पाटनबाट िमित २०७०।९।२९ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा अिधकृत वारसेनामा िकत� बनाउने 
काय�मा आफूले िमलेमतो गरकेो नह�दँा उ� फैसला 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी दवेी सापकोटाको 
पनुरावेदन िजिकर र यस अदालतबाट ��यथ� 
िझकाउन िलएको आधार कारणसमेतसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अत: पनुरावेदक �ितवादी देवी 
सापकोटासमेतको संल�नतामा क�पना राणाको 
नाउकँो िकत� अिधकृत वारसेनामा कागज तयार 
गरी आफू लेखक सा�ी भइ� सो िकत� अिधकृत 
वारसेनामा सही गरकेो देिखएबाट िनज �ितवादी 
दवेी सापकोटासमेतलाई मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको महलको १० नं. बमोिजम �.२००।- (दइु�  
सय �पैया)ँ  ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।९।२९ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन ३० गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१७८७, वन 
पैदावार हािन नो�सानी तथा ओसारपसार, जगिदश 
चौधरी िव. नेपाल सरकार

बारा िज�ला, करयैा काटगाउमँा जगिदश 
चौधरी, गणेश चौधरी, न�दलाल चौधरी, पशु�राम 
चौधरी र शा�तीबहादरु काक�समेतको घर गोठ तथा 
निजकैको साव�जिनक �थलबाट बरामद भएको 
गोिलया तथा िचरान काठह� र कािटएका �खका 
ठुटासमेतको आयतन िनका�दा ह�ने १९९५ �य.ु 
िफट काठम�ये �ितवादी जगिदश चौधरीको घरबाट 
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िमित २०७०/१/१३ मा ६४.१८ �य.ु िफट र िमित 
२०७०/२/२१ मा १०.९३ �य.ु िफट काठ बरामद 
भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएको छ । सो 
बरामदी काठ सी �ेडको �ित �य.ुिफट �.३००।- 
पन� भ�ने मू�याङ्कन तािलकामा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । सज�िमन मचु�ुकाका मािनसह�ले बरामद 
काठह� �ितवादी जगिदश चौधरीसमेतका काठ 
त�करह�ले लगेको काठ ह�न् भ�ने लेखाइ� िदएको 
देिख�छ । घटना�थल मचु�ुकामा पाह�ना चौधरीको 
छोरो वष� ४० को जगिदश चौधरीको काठ त�कर 
�पु ठुलो छ भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । बरामद 
भएको काठको प�रमाण र घटना�थल मचु�ुका हेदा� 
सरकारी वनबाट गैरकानूनी �पमा फँडानी गरी वन 
पैदावार िहनािमना भएको भ�ने देिखएको छ । यसरी 
�ितवादी जगिदश चौधरीको घरसमेतबाट बरामद 
भएको ७५.११ �य.ु िफट काठ िनज �ितवादीले 
वन ऐन, २०४९ ले िनषेध गरअेनसुार गैरकानूनी 
�पमा सरकारी वनबाट �ख कटान गरी वन पैदावार 
ओसारपसार गरकेो कसरु �थािपत भएको दिेखन 
आउने ।

वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(१)(घ)
(ङ) को कानूनी �यव�था हेदा�  राि��य वनमा मनाही 
भएका काय�ह�अ�तग�त वन �े�बाट वन पैदावार 
हटाउन, ओसारपसार गन� वा िब�� िवतरण गन� नह�ने 
र �ख वा िव�वा काट्न, हागँा िबगँा िछम�न, खोटो 
वा बो�ा िझ�न वा कुनै पिन �कारले नो�सानी गन� 
ह�दैँन भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� कसरु गरमेा 
ऐ.ऐनको दफा ५०(१)(घ) मा पाचँ हजार �पैयाभँ�दा 
बढीको िबगो भए िबगोको दो�बर ज�रवाना वा एक 
वष�स�म कैद वा दवैु सजाय ह�ने भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । सोअनसुार यी �ितवादी जगिदश 
चौधरीको घरबाट बरामद भएको ७५.११ �य.ु िफट 

सरकारी वनबाट काठ गैरकानूनी �पमा कटान गरी 
ओसारपसार गरकेो देिखएबाट िनज �ितवादीको 
उ� काय�उपर ��ततु कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने ।

�ितवादी जगिदश चौधरीले गोिलया र 
िचरान काठ सरकारी वनबाट हामी चार जनाको 
�पुले राित राित �ख काटेर �याइ� िचरान गरी 
िब�� गन� गरकेो कुरा �वीकार गरी मौकामा बयान 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादी जगिदश चौधरीको 
घरसमेतबाट ७५.११ �य.ु िफट काठ बरामद 
भएको देिख�छ । सज�िमन मचु�ुकाका मािनसह�ले 
समेत �ितवादीह� काठ त�करको �पुले वन 
कम�चारीको आखँा छली �ख कटान गरी िब�� गद� 
आएको छन भ�ने लेखाएको देिखएबाट यी �ितवादी 
जगिदश चौधरीलाइ� अिभयोग दाबीबमोिजम वन 
ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजमको 
कसरुदार ठहर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१/१०/१२ मा भएको फैसला मनािसब 
दिेखदँा स�ु अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादी जगिदश चौधरीको पनुरावेदन िजिकर 
र यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउन िलएको 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उि�लिखत आधार, �माणबाट 
�ितवादी जगिदश चौधरीले ७५.११ �य.ु िफट 
काठ गैरकानूनी �पमा सरकारी वनबाट �ख कटान 
गरी काठ ओसारपसार गरी गरकेो त�य बरामदी 
मचु�ुका, �ितवादीको मौकाको बयान, सज�िमन 
मचु�ुका, घटना�थल मचु�ुका र बरामदी काठको 
मू�याङ्कन तािलकासमेतबाट �थािपत भएको 
दिेखदँा िनज �ितवादी जगिदश चौधरीलाइ� अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)
(घ)(४) बमोिजम १ (एक) वष� कैद र �ितवादीको 
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घरबाट बरामदी काठको ह�ने िबगो �.२२,५३३।- 
को दो�बर �.४५,०६६।- (प�तािलस हजार छैस�ी 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१/१०/१२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन ३० गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-११५४,  
उ��ेषण, भरत�साद कँुवर �े�ी िव. वन तथा भू-
संर�ण म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
७(४) मा “नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना 
�काशन गरी म�ुय काम गन� र सहायक काय� गन� 
�णेीिवहीन पद तो�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम िमित २०६७।१।६ 
को नेपाल राजप� भाग ५ ख�ड ६० सं�या १ 
को वन तथा भू-संर�ण म��ालयको सूचनाको 
तपिसलको िस.नं. २ मा वन िवभागअ�तग�तको 
वन र�क पदलाई म�ुय काय� गन� पद नाम 
तोिकएको कुरालाई कानूनस�मत नभएको भ�ने �रट 
िनवेदकको िजिकर यिु�सङ्गत देिखएन । साथै 
नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा �ेणी िवभाजन 
र िनयिु�) िनयमह�, २०५१ को िनयम ११ को 
कानूनी �यव�था हेदा� , “नेपाल सरकारले नपेाल 
राजप�मा सूचना �कािशत गरी अनसूुचीमा 
आव�यक हरेफेर वा थपघट गन� स�ने छ” भनी 
उ�लेख भएकोमा ��ततु कानूनी �यव�थाको 
रोहबाट नेपाल सरकारले राजप�मा सूचना िनकाली 
अनसूुचीमा आव�यक हेरफेर गन� स�ने नै देिखएको 

ि�थितमा िमित २०६८।९।४ मा �कािशत भाग 
५, ख�ड ६१, स�ंया ३४ को िवप�ी वन तथा 
भू-संर�ण म��ालयको “�णेी िवहीन पदः वन 
र�क” भनी राजप�मा �काशन भएको सूचनालाई 
अनािधकार एवं कानूनिवपरीत भएको भनी मा�न 
िम�ने अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा िनज 
िवप�ीह�ले िनवेदकलाई यो�यता �ितकूल घटुवा 
गरकेो उि�लिखत सूचनाह� बदर माग स�ब�धमा 
रहेको िनवेदकको िजिकर तक� सङ्गत नदिेखने ।

वन र�कको पद म�ुय काय� गन� पद नाम 
कामको िविश�ताको आधारमा तोिकएको र सो 
तो�ने काय�समेत िनजामती सेवा ऐन, नेपाल वन 
सेवा (गठन, समूह तथा �ेणी िवभाजन र िनयिु�) 
िनयमह�, २०५१ समेतको आधारमा ग�रएकोले 
िनवेदकले उठाएका स�पूण� काम कारबाही 
कानूनस�मत नै भए गरकेो भ�ने िवप�ी वन तथा 
भू-संर�ण म��ालयको िलिखत जवाफ र सोही 
बेहोराको िवप�ीह�का तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  
कानून �यवसायीको बहस िजिकरलाई िवप�ीले 
अ�यथा भ�न नसकेको ि�थितमा िनवेदकका 
तफ� बाट रहनभुएका िव�ान्  कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट िनवेदकले िवप�ीह�को काम 
कारबाहीबाट आ�नो के कुन कानूनी र सवंैधािनक 
हकमािथ आघात पन� गएको हो भ�ने कुरा �प� �पमा 
खलुाउन नसकेको ि�थित, �रट िनवेदकले सेवा सत� 
पालना गन� गरी िलएको स�ु िनयिु�मै �ािविधक 
पद भनी कहीकँतै उ�लेख नभएको ि�थित, 
साथै �रट िनवेदकको पद �ािविधक नै हो भ�ने 
व�तिुन� �माणको अभाव, िवप�ीह�ले कानूनी 
�यव�थाअन�ुप नै काय� गरकेो भ�ने बेहोराको 
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िलिखत जवाफलाई �रट िनवेदकले अ�यथा भनी 
ख�डन गन� नसकेको अव�था एवं उि�लिखत ऐन 
कानूनको �यव�थाको रोहबाट िव�ेषण गदा�समेत 
िवप�ीह�को काम कारबाही अ�यथा नदेिखएको 
ि�थित एवं िवप�ीह�को उ� काय�बाट िनज 
िनवेदकको संवैधािनक एव ं कानूनी हकमा आघात 
परकेो भ�ने अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा 
िवप�ीह�को नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� दिेखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६९-WO-११५५, उ��ेषण, उ�मकुमार 

कटुवालसमेत िव. वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-११५६, उ��ेषण, �योतीराम 

कोइराला िव. वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-११६०, उ��ेषण, ऋिषराम 

बे�वासेसमेत िव. वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-११६१, उ��ेषण, िनरबहादरु 

थापा �े�ीसमेत िव. वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-११७७, उ��ेषण, सरुशे 

पि�डतसमेत िव. वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-११७८, उ��ेषण, खडान�द 

शमा�समेत िव. वन तथा भू-सरं�ण 

म��ालयसमेत
 § ०६९-WO-११८२, उ��ेषण, ितलकराम 

पोखरलेसमेत िव. वन तथा भू-संर�ण 
म��ालयसमेत

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-००७२, 
ब�दी��य�ीकरण, सुवास राई भ�ने सुवास च�� 
राई िव. िज�ला �शासन काया�लय, भ�पुर

िवप�ीले िलिखत जवाफ िफराउदँा �रट 
िनवेदक सवुास च�� राईलाई थनुाम�ु ग�रिदने 
स�ब�धमा िज�ला �शासन काया�लय, भ�परुले 
कारागार काया�लय िड�लीबजारलाई लेखेको 
िमित २०७५।८।२१ को च.नं. १२८ को प� तथा 
कारागार �यव�थापन िवभाग, कारागार काया�लय 
िड�लीबजारले �ी महानगरीय अनाि�त सश� 
�हरी ग�ुम, कारागार सरु�ा गाड� िड�लीबजारलाई 
लेखेको िमित २०७५।८।२१ को च.नं. १९०२ 
को प�को �ितिलिपसमेत पेस गरकेो र िलिखत 
जवाफमा समेत िनज �रट िनवेदक सवुास 
च�� राई िमित २०७५।८।२१ गते नै थनुाम�ु 
भइसकेको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो दिेखएबाट 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाम�ु 
गराइपाउ ँ भनी माग गन� �रट िनवेदक थनुाम�ु 
भइसकेको देिखने ।

यस�कार ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी थुनाम�ु गराइपाउ ँ भनी �रट िनवेदन 
िदने िनवेदक नै थनुाम�ु भइसकेको दिेखएबाट 
��ततु �रट िनवेदनको �योजन नै समा� भइसकेको 
दिेखयो । अतः �योजन नै समा� भई िन��योिजत 
भइसकेको �रट िनवेदनको त�यिभ� �वेश गरी 
िनण�य िदइरहनपुन� अव�था नह�दँा ��ततु �रट 
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िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अनपुमा प�त
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल पौष २९ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-००८५, 
ब�दी��य�ीकरण, िनम�ला तामाङ िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, टेकु, काठमाड�

नेपाल वाय ुसेवा िनगमका महा�ब�धकलाई 
कालोमोसो द�ने काय�मा आ�नो �ीमानको संल�नता 
नरहेको भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो भए पिन 
उ� कसरु भएको िदन िमित २०७५।९।२० मा सो 
वारदात भएको ठाउमँा िनजको उपि�थित िथएन 
भनी िव��त ह�ने कुनै आधार �माण िनज िनवेदक 
िनम�ला तामाङको तफ� बाट ��ततु ह�न आएको 
नदिेखदँा केवल �रट िनवेदनमा बेहोरा उ�लेख गरकैे 
आधारमा आरोिपत कसरुमा िनजको संल�नता 
िथएन भनी िन�कष�मा प�ुन र सो आरोपअ�तग�त 
म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायबाट अनसु�धानको 
िसलिसलामा �याद थपको काय�समेत पूरा गरी 
रािखएको थनुालाई गैरकानूनी थनुा मा�न निम�ने ।

यसका अित�र� िनज थनुवुाउपर 
लगाइएको आरोप ठहर ह�ने वा नह�ने के हो तथा थुनवुा 
कसरुदार ह�न् वा होइनन् भ�ने स�ब�धमा ��ततु 
ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट िवचार िववेचना गन� 
िम�ने नभई सो स�ब�धमा म�ुा हेन� अिधकार�ा� 
िनकायबाटै सबदु �माणको �या�या िव�ेषण गरी 
उिचत िनण�य ह�न बाकँ� नै रहेको देिख�छ । यस�कार 
म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायले कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�अगावै िनवेदकउपर लागेको आरोपको 
स�ब�धमा अनसु�धानसमेतका लािग कानूनी �ि�या 

प�ुयाई िनवेदकलाई थुनामा रािखएको अव�थालाई 
गैरकानूनी थनुा भनी  ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िम�ने देिखन आएन । ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�न िनवेदक थनुामा रहेको ह�नपुन� र सो 
थुनवुा गैरकानूनी रहेको ह�नपुछ�  । गैरकानूनी थुना 
भएको अव�थामा मा� यस �कारको आदशे जारी 
ग�रने हो । वायसेुवा िनगमका महा�ब�धक सगुतर�न 
कंसकारलाई कालोमोसो दली अभ� �यवहार 
गरकेोमा साव�जिनक िहत, �वा��य सरु�ा, सिुवधा 
र नैितकता िव��को कसरुमा अनसु�धान भई दईु 
पटकस�म �याद थप भई सोअनसुार थनुामा रहेको 
दिेखदँा �यसलाई गैरकानूनी थनुामा राखेको मा�न 
निम�ने ।

तसथ�, मािथका �करणह�मा ग�रएको 
�या�या एवं िववेचनाका आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदनका िनवेदक सरुशे तामाङलाई रािखएको 
थुना गैरकानूनी रहेको नदेिखदँा हाल िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�ररहनपुन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अनपुमा प�त
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७५ साल पौष २९ गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०६९-WO-०००६, 
उ��ेषण, िव��योित आचाय� (बत�ला) समेत िव. 
नेपाल �ेिडट ए�ड कमिस�यल ब�क िलिमटेड (NCC 
Bank Ltd) को केि��य काया�लयसमेत
 िनवेदक ह�रराम आचाय�को तफ� बाट 
िज�ला अदालत काठमाड�मा ब�क खातामा रहेको 
रकम िहसाबिकताब ग�रपाउ ँभ�ने म�ुा िवप�ीह� 
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िव�� दाएर गरकेोमा िज�ला अदालतबाट िफराद 
दाबी नप�ुने ठहर गरी िमित ०६८।२।१८ मा फैसला 
भएको देिख�छ भने सोही िवषयमा यस अदालतमा 
�रट िनवेदनको मा�यमबाट �वेश गरकेो पाइ�छ । 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर िच� नबझेु 
िनवेदकलाई उ�च अदालतमा पनुरावेदन गन� स�ने 
अिधकार अथा�त् साधारण अिधकार �े�अ�तग�तको 
वैकि�पक माग� ह�दँाह�दैँ, सिुनि�त सो पनुरावेदनको 
बाटो नअपनाई िनवेदक �रटको मा�यमबाट यस 
अदालतमा �वेश गरकेो देिखने ।
 कुनै हक अिधकारको हनन भएको ि�थितमा 
सोको उपचारको लािग कानूनमा वैकि�पक �यव�था 
भएस�म सो अवल�बन नगरी �रट �े�ािधकार 
आकिष�त ह�दैँन । कानूनले कुनै हक अिधकार िसज�ना 
गदा� �य�ता हक अिधकारमािथ आघात प�ुन गएमा 
उपय�ु उपचारको �यव�था पिन गरकेो ह��छ । यो 
िस�ा�तको मूल मम� जहा ँअिधकार छ �यहा ँउपचार 
पिन ह��छ (Ubi Jus Ibi Remedium) भ�ने 
हो । यिद कसैको कुनै हक अिधकारमा आघात प�ुदछ 
भने सोही कानूनमा �यवि�थत उपचार अवल�बन 
गनु�पन� । �रट िनवेदकले वैकि�पक माग� ह�दँाह�दैँ �रट 
�े�ािधकारबाट यस अदालतमा �वेश गरकेो काय� 
कानूनस�मत नदेिखने ।
 अतः �रट िनवेदकले आफूलाई उपल�ध 
वैकि�पक उपचारको �योग नगरी �रटको माग� 
अवल�बन गरकेो �य�तै उ� रकम �रट िनवेदकले 
बैङ्कमा दाखेला गन� साथ रो�का रािखएका 
घरज�गाह� फुकुवा भई जाने तथा कानूनबमोिजम 
ग�रएको उ� काय�ले �रट िनवेदकको कानून �द� 
हक अिधकार हनन भएको मा�न िम�ने अव�था 
देिखएन । �रट िनवेदकका तफ� बाट रहन ु भएका 
िव�ान्  अिधव�ाले गनु�भएको बहस तथा िनवेदकको 

िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: रमला पराजलुी  
इित सवंत् २०७४ साल चै� १९ गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-१५१३, ०७४-
RC-०१३४, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
अ�ह�िलयादवेी रायसमेत, नेपाल सरकार िव. 
िसयाराम राय

�ितवादी अ�ह�िलयादवेी राय र 
रिंजतकुमार राय वारदात�थलमा मौजदुस�म रहेको 
दिेखए तापिन एकाितर िनज �ितवादीह�ले पिन 
मतृकलाई कुटिपट, �हार गरकेो भ�ने कुरा वादी 
प�बाट व�तिुन� आधारमा पिु� ह�न सकेको छैन 
भने अका�ितर मतृकलाई मान� िनजह�ले खेलेको 
भूिमका पिन सबदु �माणबाट �थािपत ह�न सकेको 
दिेखदैँन । साथै स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट 
समेत कसरु कायम भएका �ितवादी िसयाराम 
रायले अदालतमा बयान गदा�  आफूले मतृकलाई 
काठको लकडीले टाउकोमा र शरीरमा �हार 
गरकेो, वारदातमा अ�य �ितवादीह� सामेल 
िथएनन् भनी बयान गरकेो देिखएको अव�थामा 
जाहेरीमा यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख भएको र 
बिुझएका �यि�ह�को भनाइकै आधारमा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गनु�  मनािसब ह�ने नदेिखदँा 
िनज �ितवादीह�लाई वारदात�थलमा मौजदु 
रहेको तर वारदातमा िनजह�को भूिमका �प� ह�न 
नसकेको भनी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) बमोिजम १ वष�को कैद सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
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अदालत राजिवराजबाट भएको फैसला िनज 
�ितवादीह�को हकमा अ�यथा नदेिखने ।

�ितवादी इ�दकुुमारी रायले अदालतमा 
बयान गदा�  आफूले मतृकलाई कुटिपट नगरकेो, 
वारदात िमितमा आफू खेतमा पराल बा�ँन गएको 
भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरीस�ममा यी �ितवादीको नाम 
उ�लेख भए पिन मतृकलाई मान�स�मको काय�मा 
िनजको संल�नता रहेको भ�ने कुरा व�तिुन� 
आधारबाट पिु� ह�न सकेको छैन । घटना स�ब�धमा 
िमित २०६८।९।१५ र िमित २०६८।९।१६ 
गते रामधन रायले िज�ला �हरी काया�लय, 
स�रीमा िदएको िनवेदनमा समेत िनजको भूिमका 
के रहेको िथयो भ�ने स�ब�धमा उ�लेख भएको 
पाइदैँन । वारदात समयमा गभ�वती रहेको बताउने 
िनज �ितवादीको मतृकसगँ �रसइवी रहेको भ�ने 
कुरा पिन कहीकँतैबाट ख�ुन आएको देिखदँनै । 
वारदातमा समेत िनज उपि�थत रहेको भ�ने कुरा 
िमिसल सलं�न कागज �माणले पिु� गन� नसकेको 
अव�था ह�दँा िनज �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िनजको हकमा समेत िमलेकै देिखने ।

�ितवादीको सािबती बयान जाहेरी 
दरखा�त र जाहेरी दरखा�तलाई पिु� गद� 
जाहेरवालाले अदालतसम� ग�रिदएको बकप�, 
घटना िववरण कागज गन� रोिहत रायसमेतले 
अदालतसम� ग�रिदएको बकप�, व�तिु�थित 
मचु�ुकाका गोव��न खंगसमेतको बकप�, 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनलगायतका िमिसल 
संल�न कागज �माणह��ारा समिथ�त भइरहेको 
देिख�छ । साथै देवनारायण रायसमेतका �ितवादीका 

सा�ीह�ले �ितवादी िसयाराम रायले मतृकलाई ५, 
७ फ�ा िहका�उदँा मतृक ढलेको र उपचारको �ममा 
िनजको म�ृय ुभएको (स.ज. ६) भनी अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�समेतबाट �ितवादी िसयाराम 
रायले मतृकको टाउकोमा �हार गरकेो चोटबाट 
नै िनजको म�ृय ुभएको देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु फैसलालाई साधकको रोहबाट सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िनजको हकमा समेत अ�यथा नदेिखदँा 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
�ितवादी िसयाराम रायले अदालतसम� गरकेो 
सािबती बयान, अ�य �ितवादीह� अ�ह�िलयादेवी 
राय र रिंजतकुमार राय वारदात�थलमा मौजदु 
रहे भएको दिेखएको तर मतृकलाई मान�स�मको 
काय�मा िनजको भूिमका पिु� ह�न नसकेको अव�था 
तथा �ितवादी इ�दकुुमारीको हकमा िनजउपरको 
कसरु पिु� ह�न नसकेको अव�थासमेतबाट मतृक 
गगंा�साद रायको �यान �ितवादी िसयाराम 
रायको कत��यबाट मन� गएको भ�ने देिखदँा िनज 
�ितवादी िसयाराम रायलाइ� स�ु अदालतबाट 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
र अ�य �ितवादीह� अ�ह�िलयादेवी राय र 
रिंजतकुमार रायलाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम १ वष� कैद सजाय ह�ने र 
�ितवादी इ�दकुुमारी रायलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ ह�ने गरी स�ु स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।९।२२ मा भएको फैसलालाई सदर 
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गन� गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७१।१२।२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह��छ । �ितवादीह� अ�ह�िलयादवेी राय 
र रिंजतकुमार रायको हकमा पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । 
�ितवादी िसयाराम रायका हकमा जाहेर ह�न आएको 
साधकसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-०५७०, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. िशवशंकर दास त�मा

�ितवादीह� िशवशंकर दास त�मा र 
रामएकवाल म�डल धानकुसमेत उ� घटनामा 
संल�नता रहेको भ�ने कुरालाइ� शकंारिहत तवरले 
पिु� गन� �माण वादी प�ले नै ��ततु गनु�पन� 
ह��छ । सो �माण वादी प�बाट पेस दािखल ह�न सकेको 
देिखएन । �ितवादीम�येका मोिकम नदाफले पीिडत 
सयु�देव दासलाई गोली फायर गरकेोमा एक गोली 
लागेको र गोलीको एक थान खोका बरामद भएको 
अव�था ह�दँा यी �ितवादीह� नै सो घटनामा संल�न 
भइ� गोली �हार गर ेभनी शंका र अनमुानको भरमा 
मा� सजायको भागीदार बनाउन ुफौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह��छ । शंकाको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने फौजदारी �यायको मा�यता रही आएकोले 
यी �ितवादीह�को कसरुमा संल�नता रहे भएको 
ठोस सबदु �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको नदिेखदँा यी 
�ितवादीह� िशवशंकर दास त�मा र रामएकवाल 
म�डल धानकुलाइ� फौजदारी अपराधमा सजाय गनु�  
�यायसङ्गत नह�ने ।

घाइते र यी �ितवादीह� िशवशंकर 
दास त�मा र रामएकवाल म�डल धानकुिबचमा 
कुनै पूव� �रिसइवी नरहेको, पीिडतले बकप� गदा� 
�ितवादीम�येका मोिकम नदाफबाहेक अ�य 
�ितवादीह�ले फायर गरकेो गोली लागेको भनी 
खलुाउन नसकेको, जाहेरवाला र पीिडतलगायतका 
�यि�ले मोिकम नदाफले फायर गरकेो गोली 
पीिडतको छातीमा लागेको र एक थान गोलीको 
खोका बरामदी भएको भ�ने बरामदी मचु�ुका 
तथा घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेतबाट यी 
�ितवादीह� िमित २०६८/५/२० गते पीिडत 
सयु�देव दासलाइ� गोली �हार गरी घाइते बनाइ� 
�यान मान� उ�ोगको घटनामा संल�न रहेको पिु�ट 
ह�न सकेको नदेिखदँा िनज �ितवादीह� िशवशंकर 
दास त�मा र रामएकवाल म�डल धानकुले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३/१/२२ मा भएको 
फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अत: जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
मचु�ुका, बरामदी मच�ुका, �ितवादीह� िशवशंकर 
दास र रामएकवाल म�डल धानकुसमेतले 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान र �ितवादीम�येका 
मोिकम नदाफको मौका सािबती बयान, जाहेरवाला, 
पीिडत र बिुझएका महादेव दाससमेतले अदालतमा 
आइ� गरकेो बकप�समेतका सबदु �माणबाट यी 
�ितवादीह� पीिडत सयु�दवे दासलाइ� गोली �हार 
गरी घाइते बनाइ� �यान मान� उ�ोगको घटनामा 
संल�न भएको पिु�ट ह�न सकेको नदेिखदँा �ितवादी 
िशवशंकर दासलाई ८ वष� कैद र �ितवादी 
रामएकवाल म�डललाई ५ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१/३/९ मा भएको फैसला उ�टी भई िनज 
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�ितवादीह� िशवशंकर दास त�मा र रामएकवाल 
म�डल धानकुलाइ� अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७३/१/२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-१७३३, लागु औषध 
(नाइ�ोसन), नेपाल सरकार िव. िववेक मगर

बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत लाग ु
औषधह� �ितवादी िसज�ना मगरबाट मा� बरामद 
भएको दिेखएको छ भने िनज �ितवादी िववेक मगरको 
साथबाट एक थान सामसङु क�पनीको मोबाइल 
सेट मा� बरामद भएको पाइ�छ । �ितवादीम�येक� 
िसज�ना मगरले म र �ितवादी बलराम काक�ले 
आधाआधा पैसा हाली उ� लाग ु औषध ख�रद 
गरी �याएको भनी उ� बरामदी मचु�ुकालाइ� 
प�ुट्याइ� गरी िदएको देिख�छ । �ितवादी िववेक 
मगरबाट लाग ुऔषध बरामद भएको अव�थासमेत 
नदिेखदँा आरोिपत कसरुमा यी �ितवादी िववेक 
मगरको कुनै संल�नता रहे भएको भ�ने व�तिुन�ठ 
�माण वादी प�बाट गजुान� सकेको िमिसलबाट 
देिखदँनै । यसरी यी �ितवादी िववेक मगरको 
आरोिपत कसरुमा सलं�नता रहेको कुरा शंकारिहत 
तवरबाट पिु�ट ह�न सकेको देिखन आएन । य�तो 
अव�थामा कसरुमा संल�नता नभएको अिभय�ुलाइ� 
सजाय गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल 
ह�न जाने ।

�यसैगरी बरामद भएको लाग ु औषध 
�ितवादीम�येक� िसज�ना मगरबाट मा� बरामद 
भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाको बेहोरालाइ� समथ�न 
गद� िनज �ितवादी िसज�ना मगरले अदालतमा 
बयान ग�रिदएको पाइ�छ । यी �ितवादी िववेक 
मगरले कसरुमा इ�कार गरी अदालतमा बयान 
गरकेा छन् भने सो इ�कारी बयानलाइ� समथ�न गद� 
सह�ितवादी िसज�ना मगरले अदालतमा बयान 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादी िववेक मगरबाट 
मोबाइल सेट मा� बरामद भइ� लाग ुऔषध बरामद 
भएको देिखदैँन । �यसकारण िनज �ितवादी िववेक 
मगर अिभयोग मागदाबीअनसुार लाग ु औषधको 
ख�रद िब��लगायतको कारोबारमा सलं�नता रहेको 
िमिसल �माणबाट नदेिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, �माणबाट 
िनज �ितवादी िववेक मगरले लाग ु औषधको 
ख�रद िब��समेतको कसरुमा सलं�नता नरहेको 
त�य िनजले अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान, 
सह�ितवादी सजृना मगरको अदालत बयान र 
�ितवादी िववेक मगरबाट लाग ु औषध बरामद 
नभएको भ�ने बरामदी मचु�ुकासमेतबाट यी �ितवादी 
िववेक मगर लाग ु औषध ख�रद िब��लगायतको 
आरोिपत कसरुमा सलं�नता रहेको पिु�ट ह�न सकेको 
नदेिखदँा िनज �ितवादी िववेक मगरलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ३ (तीन) वष� कैद र �.१,२०,०००।- 
(एक लाख िबस हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।३।१ 
मा भएको फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी िववेक 
मगरलाइ� अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ ह�ने ठहर 
गरी उ�च अदालत पाटन हेट�डा इजलासको िमित 
२०७३।११।३ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
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ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१४६४, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ाने�� रावल

�ितवादी �ाने�� रावलले चलाएको 
मोटरसाइकलले ठ�कर ला�न गइ� शारदादेवी भ�राइ� 
घाइते भइ� िनजको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो 
भनी मौकामा िदएको जाहेरीलाइ� समथ�न ह�ने गरी 
जाहेरवाला गणेश�साद भ�राईले अदालतमा आइ� 
बकप� गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी शारदादेवी भ�राइ� 
चौमाला बजारमा बाटो �स गदा� �ितवादी �ाने�� 
रावलले चलाएको मोटरसाइकलमा ठोि�कन गई 
घाइते भएपिछ उपचारको �ममा िनजको म�ृय ु
भएको हो । मतृकका प�रवारले �ितपूित� पाइसकेका 
छन् भनी मौकाको भनाइलाइ� पिु�ट गद� बिुझएका 
मािनस ड�बर�साद भ�राईले अदालतमा आइ� 
बकप� गरकेो देिखने ।

�ितवादी �ाने�� रावलले आफूले सवारी 
चालक अनमुितप� निलइ� चलाएको मोटरसाइकलले 
पैदल या�ी शारदादेवी भ�राइ�लाइ� ठ�कर िदइ� 
घाइते भएपिछ उपचारको �ममा घाइते शारदादेवी 
भ�राइ�को म�ृय ुभएको कुरा �वीकार गरकेा छन् । 
उ� �वीकारोि�लाइ� जाहेरी दरखा�त र मौकामा 
बिुझएका मािनसले गरकेो घटना िववरण कागज 
एवम् अदालतमा आइ� गरकेो बकप�बाट समथ�न 
भएको देिख�छ । सवारी चालक अनमुितप�िवना 
�ितवादी �ाने�� रावलले लापरवाहीपूण� त�रकाले 

चलाएको मोटरसाइकलको ठ�करबाट पैदल या�ी 
शारदादेवी भ�राइ� घाइते भइ� उपचारको �ममा 
सोही चोट पीडाको कारण िनजको म�ृय ु भएको 
भ�ने त�य �ितवादीको बयान, जाहेरी दरखा�त, 
बिुझएका मािनसले गरकेो घटना िववरण कागज एवम् 
बकप�, घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका 
र सडक दघु�टना �ितवेदनसमेतबाट �थािपत भइ� 
िनज �ितवादी �ाने�� रावलले आरोिपत कसरु 
गरकेो दिेखने ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा ४५ र १६१ को कानूनी �यव�था हेदा� , 
दफा ४५ मा कुनै पिन �यि�ले चालक अनुमितप� 
�ा�त नगरी कुनै पिन सवारी चलाउन ह�ँदैन र दफा 
१६१ को उपदफा (२) मा कसैले कुनै सवारी 
चलाएबाट कुनै मािनसलाई िकची, ठ�कर लागी वा 
कुनै िकिसमले सवारी दुघ�टना भई सवारीमा रहेको 
वा सवारीबािहर 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�देिख दश 
वष�स�म कैद ह�ने छ । साथै दफा १६१ को उपदफा 
(४) मा चालक अनुमितप� नभएका �यि�ले सवारी 
चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको कसुर गरमेा 
िनजलाई सोही उपदफाबमोिजम ह�ने सजायमा 
थप दुई हजार �पैयाँसमेत ज�रवाना ह�ने छ भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । कुनै पिन �यि�ले सवारी 
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चालक अनमुितप� �ा�त नगरी साव�जिनक सडकमा 
सवारी चलाइ� गराएको दघु�टनाबाट मािनसको 
म�ृय ु ह�न गएमा सो काय� आफँैमा लापरवाहीपूण� 
काय� ह�न जा�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादी 
�ाने�� रावलले सवारी चालक अनमुितप� िलएको 
देिखदँनै । यसरी सवारी चालक अनमुितप� निलइ� 
सवारी चलाइ� दघु�टना गराएमा उ� दफा ४५ को 
कानूनी �यव�थािवपरीत ह�न जा�छ । �ितवादी 
�ाने�� रावलले सवारी चालक अनमुितप� �ा�त 
नगरी सवारी चलाइ� गराएको दघु�टनाबाट घाइते 
भएका शारदादेवी भ�राइ�को म�ृय ुभएको देिखदँा िनज 
�ितवादीको हकमा ऐ.ऐनको दफा १६१ को उपदफा 
(२) र उपदफा (४) को कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने ।

यसै स�दभ�मा ने.का.प.२०७५, अङ्क 
३, िन.नं.९९६५ मा नेपाल सरकार िव�� 
परमे�र भ�ने कले�र राउत भएको सवारी �यान 
म�ुामा कुनै पिन सवारी साधन चलाउँदा सवारी 
चालक अनुमितप� �ा� गरकेो ह�नुपन� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ मा 
सवारी चालक अनुमित �ा� नगरी कसैले सवारी 
साधन चलाउन नह�ने भ�ने �यव�था भएको र ��तुत 
मु�ाका �ितवादीले सवारी चालकको अनुमितप� 
�ा� नगरी सवारी चलाएको �प� दिेखएको छ । 
ऐनको दफा ४५ मा भएको उि�लिखत �यव�था 
�वेि�छक नभई अिनवाय� र बा�या�मक �यव�था 
भएको देिख�छ । दफा ४५ को �यव�था र दफा 
१६१ को उपदफा (२) को लापरवाहीपूव�क सवारी 
चलाउँदा मािनस मन� गएमा ह�ने सजायस�ब�धी 
�यव�था एकअका�मा अ�तरस�बि�धत रहेको 
पाइ�छ । यस अव�थामा दफा ४५ बमोिजम सवारी 
चालक अनुमितप� �ा� नगरी कसैले सवारी चलाई 

मािनसको �यान मन� गएमा उ� काय� लापरवाहीपूव�क 
ग�रएको मािनने ह�ँदा सवारी चालक अनुमितप� 
निलई सवारी चलाउनु चालकको कैिफयतकै �पमा 
िलनुपन� ह��छ । जसमा दफा १६१ को उपदफा 
(३) आकिष�त नभई लापरवाहीपूव�क सवारी चलाई 
मािनसको �यान मरमेा ऐनको दफा १६१ उपदफा 
(२) आकिष�त ह�ने भई उ� कसुरका लािग दफा 
१६१ को उपदफा (२) बमोिजमको सजाय ह�ने भ�ने 
िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । सोअनसुार 
यी �ितवादी �ाने�� रावलले पिन सवारी चालक 
अनमुितप� निलइ� चलाएको मोटरसाइकलले 
ठ�कर िदइ� घाइते भएक� शारदादेवी भ�राइ�को म�ृय ु
भएको भ�ने देिख�छ । सवारी चालक अनमुितप� 
निलइ� �ितवादी �ाने�� रावलले सवारी चलाइ� 
घटना घटाएको काय� लापरवाहीपूव�क ग�रएको 
मा�नपुन� देिखदँा िनज �ितवादी �ाने�� रावलको 
हकमा सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१ को उपदफा (३) आकिष�त नभई 
लापरवाहीपूव�क सवारी चलाई मािनसको �यान 
मरकेो ह�दँा उ� कसरुमा सोही दफा १६१ को 
उपदफा (२) र उपदफा (४) बमोिजम सजाय ह�ने 
दिेखन आउने ।

�ितवादी �ाने�� रावलले आफूसगँ 
मोटरसाइकल चलाउने अनमुितप� निलइ� 
लापरवाहीपूव�क सवारी चलाइ� पैदल या�ी 
शारदादेवी भ�राइ�लाइ� ठ�कर िदइ� घाइते भएपिछ 
उपचारको �ममा घाइते शारदादेवी भ�राइ�को म�ृय ु
भएको भ�ने त�य िनजले मौका र अदालतमा गरकेो 
बयान, जाहेरी दरखा�त, बिुझएका मािनसले गरकेो 
घटना िववरण कागज एवम् बकप� र घटना�थल 
मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका र सडक दघु�टना 
�ितवेदनसमेतबाट पिु�ट भइरहेको देिख�छ । यसरी 
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�ितवादी �ाने�� रावलले आरोिपत कसरु गरकेो 
पिु�ट भएको अव�थामा िनज �ितवादीलाइ� सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१ को उपदफा (२) र उपदफा (४) बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सो नगरी सोही दफा १६१ को 
उपदफा (३) र उपदफा (४) बमोिजम सजाय ह�ने 
गरी उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७४।२।७ 
मा भएको फैसलामा िनज �ितवादीले सवारी चालक 
अनमुितप� निलइ� सवारी चलाइ� दघु�टना गराएको 
देिखदँा सोही दफा १६१ को उपदफा (४) बमोिजम 
सजाय भएको हदस�म उ� फैसला मनािसब नै 
देिखयो । तर िनज �ितवादी �ाने�� रावलले 
सवारी चालक अनमुितप� निलइ� सवारी चलाइ� 
दघु�टना गराएको दिेखइरहेको अव�थामा 
िनजले लापरवाहीपूव�क चलाएको मा�नपुन� ह�दँा 
�ितवादीलाइ� ऐ.दफा १६१ को उपदफा (३) 
बमोिजम सजाय भएको हदस�म उ� फैसला 
िमलेको देिखन नआउने ।

अत: िववेिचत त�य, आधार र कारणबाट 
सवारी चालक अनमुित प� नभएका �ितवादी �ाने�� 
रावलले सवारी चलाई दघु�टना भई मािनसको म�ृय ु
भएको वारदात �थािपत भई िनज �ितवादीलाई 
सजायसमेत भएको अव�थामा सवारी चालक 
अनमुितप� नभएको अव�थाबापतको थप ज�रवाना 
गनु�पन�मा नगरकेो हदस�म स�ु कैलाली िज�ला 
अदालतको िमित २०७२।९।१३ को फैसला केही 
उ�टी ह�ने भई िनज �ितवादी �ाने�� रावललाई 
स�ु अदालतले गरकेो सजाय तीन मिहना कैद र 
दईु हजार ज�रवानामा तथा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (४) बमोिजम 
थप दईु हजार �पैयासँमेत ज�रवाना भएको हदस�म 
उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७४।२।७ मा 

भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने र ऐ.दफा 
१६१ को उपदफा (३) बमोिजम सजाय भएको 
हदस�म उ� फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भइ� िनज �ितवादी �ाने�� रावललाइ� ऐ.दफा १६१ 
को उपदफा (२) बमोिजम दइु�  वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल असार ३ गते रोज ४ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-०७४०, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
भुपाल िनरौला

��यथ� �ितवादी भपुाल िनरौलाउपर 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ िवपरीत ऐ. ऐनको दफा ४ को 
उपदफा (२) को (क) को कसरु गरकेो भ�ने आरोप 
लगाइएको देिख�छ । उ� दफा ४ को उपदफा (२) 
को (क) मा िक�ने वा बे�ने उ�े�यले मािनसलाइ� 
िवदेशमा लैजाने काय�लाई मानव ओसारपसार 
मािनने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुारको कसरु �थािपत ह�नको लािग 
मािनस िक�ने वा बे�ने उ�े�य ��ट �पमा देिखनपुन� 
र त�यपरक सबतु �माणबाट पिु� ह�नपुन� ह��छ । 
��ततु म�ुामा पीिडत जाहेरवाली रानी ढ को जाहेरी 
एवं बकप�को बेहोरा तथा �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतमा गरकेो बयानबाट िनज 
जाहेरवालीलाई बे�ने उ�े�यले नै भारत लैजान 
लागेको भ�न सिकने अव�था िमिसल संल�न 
�माणबाट देिखदँनै । यसरी ��यथ� �ितवादीले 
पीिडतलाइ� बेचिबखन गन� उ�े�यले नै िवदेश 
भारत लगेको भ�ने आरोप शंकारिहत ठोस सबतु 
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�माणबाट समिथ�त ह�न आएको नदेिखदँा िनजले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) को (क) 
को कसरु गरकेोले ऐ. ऐनको दफा १५(१) को ङ 
(१) बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदिेखने ।

��यथ� �ितवादीले जाहेरवाली रानी ढ 
सगँ फेसबकुमाफ� त स�पक�  बढाई मलेिसयाबाट 
नेपाल आउनासाथ खोटाङको िद�ेलस�म पगुी 
रानी ढ लाई भेट गरकेो भ�ने िनजको बयानबाट 
देिखएको, हलेसी दश�न गन� भनी गएको, �यसपिछ 
रानी ढ घर फक� न खो�दा िववाह गरी बस�ला भनी 
िव�ास, �लोभनमा पारी �प�च िमलाई इटहरीको 
घरमा जाने भनी साथमा िलई आएकोमा िसधै 
िवराटनगर ह�दैँ जोगवनी नाकास�म प�ुयाएको 
देिखदँा किललो उमेर अव�थाक� अिववािहत 
रानी ढ लाई िविभ�न �लोभनबाट िव�ासमा पारी 
लगेको देिख�छ । �ितवादीले घरस�लाह नगरी 
िबहे गरकेोले घरमा जादँा गाली गन� ह�दँा भारत 
ह�रयाना गोठगाउ ँ गई काम गरी ब�ने उ�े�यले 
जान लागेको भनी अदालतमा बयान गरपेिन 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
िनज रानी ढ सगँ िववाह ग�रसकेको भ�न सकेको 
छैन । िनजले पीिडत रानी ढ लाई भारतमा गई िववाह 
गन� भ�द ै फकाउदैँ लगी नेपालतफ� को िसमानामा 
छाडी आफू मा� भारत �वेश गरकेो देिखएबाट 
पीिडतलाई भारततफ�  लैजाने �यासस�म गरकेो 
देिख�छ । �य�तै पीिडत रानी ढ मा� �र�सामा चढी 
भारततफ�  गइरहेको देिख सोधपछु गरकेोमा बबुालाई 
भेट्न भारत िहडेँको भनी बताएक� र �ितवादीले 
इटहरीमा �याई �ीमती बनाई रा�ने िव�वासमा 
पारी भारत लैजान लागेको भनी माइती नेपालक� 

सिुम�ा अया�लले अनसु�धानको �ममा घटना 
िववरण कागजमा खलुाएको र अदालतसम� बकप� 
गदा�समेत उ� बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । यसरी अिववािहत, किललो उमेर अव�थाक� 
जाहेरवालीलाई िववाह गन� िव�ासमा पारी िनजको 
संर�क अिभभावकको सहमित म�जरुीिवना िमित 
२०७३।१।२३ मा भारत �वेश गन� सीमास�म 
प�ुयाएको देिख�छ । �यसैले यी ��यथ� �ितवादीले 
जाहेरवाली रानी ढ लाई �लोभनमा पारी भारतमा 
लैजाने उ�े�यबाट सीमानाकास�म प�ुयाएको 
अव�था देिखदँा स�ुको फैसला केही उ�टी गरी 
िनज �ितवादीले वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� 
उ�े�यले बाहेक मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ख) मा लेिखएअनसुारको कसरुको 
उ�ोगस�म गरकेो ठहराएको उ�च अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

��यथ� �ितवादीले गरकेो कसरुलाई 
नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु गरकेो कायम 
ग�रनपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� , �ितवादीले अिभयोग 
दाबीअनसुार रानी ढ लाई बे�ने, वे�याविृ�मा 
लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले भारततफ�  लैजान 
खोजेको नदेिखई िववाह गन� भनी �लोभनमा पारी 
ललाई फकाई भारततफ�  लिगसकेको नभई भारत 
लैजाने उ�ोगस�मको काय� गरकेो देिख�छ । िनज 
�ितवादीबाट भएको काय�को �कृित तथा िमिसल 
संल�न सम� �माण कागजह�को आधारमा मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) को ख�ड 
(छ) अनसुारको कसरुमा ख�ड (ज) अनसुारको 
सजाय गनु�पन� ठहरकैे आधारमा मा� अिभयोग 
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मागदाबीअनसुार �ितवादीले नैितक पतन ह�ने 
फौजदारी कसरु गरकेो भ�न �यायोिचत ह�ने 
देिखएन । तसथ�, िनज �ितवादीले गरकेो कसरुलाई 
नैितक पतन देिखने फौजदारी कसरु कायम ह�न 
नस�ने ठहराएको उ�च अदालतको फैसला 
मनािसब नै देिखदँा नैितक पतन दिेखने फौजदारी 
कसरु कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर एवं िव�ान्  उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ उि�लिखत त�य, आधार र 
कारणह�बाट स�ु मोरङ िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।७।२३ को फैसला केही उ�टी गरी ��यथ� 
�ितवादी भपुाल िनरौलालाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(ख) बमोिजमको काय� गरी सोही ऐनको दफा 
१५ को  उपदफा (१) को ख�ड (छ) अनसुार ह�ने 
कसरुको उ�ोगस�म गरकेो ठहराई ऐ. ऐनको दफा 
१५(१)(ज) अनसुार �ितवादी भूपाल िनरौलालाई 
४ (चार) वष� कैद ह�ने र िनज �ितवादीको  हकमा 
नैितक पतन ह�ने फौजदारी कसरु कायम ह�न नस�ने 
ठहराएको उ�च अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७४।१०।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-२६१४, िव�ालय 
भवन िनमा�णमा गुण�तर कायम नगरी ��ाचार 
गरकेो, नेपाल सरकार िव. स�तोषराज पा�डेसमेत

अ�नपूण� उ�च मा�यिमक िव�ालयको 

िव�ान भवन र शौचालय िनमा�ण गदा� अिनयिमतता 
भएको भनी िमित २०७१।०१।०८ मा उजरुी परपेिछ 
उ� िवषयमा अनसु�धानका लािग तोिकएका 
अनसु�धान अिधकृत ह�रशच�� जोशीले िमित 
२०७२।१२।१५ मा िदएको िव�ततृ अनसु�धान 
�ितवेदनमा अ�य कुराका अित�र� “हाल िनमा�ण 
स�प�न भइसकेको िव�ान भवनलाई भ�काई पनुः 
नया ँ िनमा�ण गदा� स�बि�धत िश�ण स�ंथा तथा 
नेपाल सरकारलाई समेत थप �ययभार िसज�ना 
ह�ने ह�दँा उ� िनमा�ण स�प�न भवनका स�ब�धमा 
�ािविधक िनरी�ण तथा परामश�समेतबाट 
लि�कएको िबमले िपलरको सपोट�  पाइसकेको 
अव�थामा �यसलाई अ�यथा भ�न नसिकने भ�ने 
�ािविधक सझुाव �ा� भएकाले सोही भवनलाई नै 
थप मम�त स�भार गरी �योगमा �याउनपुन� अव�था 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट देिखएको” भनी 
�ितवेदन पेस भएको देिखने ।

िमित २०७०।०२।२८ मा उ� 
िव�ालयको पिहलो त�लाको ढलान भएको भ�ने 
दिेख�छ । पिहलो त�लाको िबम केही ल�केको भ�ने 
कुरामा िववाद देिखदैँन । �ािविधक कारणबाट ह�न 
स�ने �िुट स�चाएर भवन िनमा�णको काय� अगािड 
बढाउन उपय�ु ह��छ भ�ने कुरामा �ािविधकको 
सरस�लाहअनसुार �थानीय तहका सबै प�को 
सहमितमा िपलर सपोट�  िदएको बाहेक उ� िबम 
लि�कनकुो कारण गणु�तरहीन िनमा�ण साम�ीको 
�योग भएको भनी कुनै �माणयो�य कागजात पेस 
भई �ितवेदन तयार भएको पाइएन । यस अव�थामा 
िव�सनीय ठोस र व�तिुन� �माणको अभाव 
दिेखदँादेिखदँ ै कसैउपर ��ाचार ज�तो ग�भीर 
अिभयोगको कसरुदार ठहर गन� मनािसब नदेिखने ।

यी �ितवादीह�ले भवन िनमा�ण गन� �ममा 
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िविभ�न समयमा आ-आ�नो तहबाट सकारा�मक 
पहल गररे काम गरकेो नै दिेख�छ । िव�ालयको भवन 
ढलान भइसकेपिछ भवनको वा�तिवक अव�था 
अथा�त् िबम लि�कएको िवषयसमेत खलुाएर िविभ�न 
�ािविधक कारणबाट पिन �यस िकिसमको कमजोरी 
भएको ह�न स�दछ भनी �ितवेदन िदएकामा सोही 
�ितवेदनका आधारमा लि�कएको िबमलाई िपलर 
सपोट� िदएर थप तलासमेत िनमा�ण भएको छ । सो 
ढलान काय�को गणु�तर िन�न�तरको ह�नमुा यी 
�ितवादीह�को कुनै िकिसमको बदिनयत राखेको 
भ�ने कुरा अिभयोजन प�बाट पिु� गन� सकेको 
नपाइने ।

गणु�तर मू�याङ्कन नगरी भ�ुानी िदई 
ठेकेदारलाई उ�मिु� िदइएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, उ� भवनको िनमा�ण 
काय�को िज�मा �.२२,००,०००।- (बाइस लाख) 
मा ठेकेदार मि�जतिसंह रावललाई िदइएकोमा िनज 
मि�जतिसंह रावलले पिहलो तला ढलान गरपेिछ 
भवन िनमा�ण काय� स�प�न गन� नसक� िबचैमा 
काम छाडेको भ�ने देिख�छ । िनजले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� बकप� गदा�समेत आफूले 
िबचैमा स�झौता तोड्नपुरकेो कारणमा िव�ालय 
�यव�थापन सिमित र �थानीय मािनसह�को 
असहयोगलाई म�ुय िज�मेवार ठह�याएका छन् । 
जन�मदानबाट जे जित काय� ह�नपुद��यो, सो ह�न 
नसकेको भ�ने कुरालाई िव�ालय �यव�थापन 
सिमितका सद�यह�ले पिन इ�कार गन� सकेको 
पाइदैँन । िनज ठेकेदारको लापरवाहीबाट भवनको 
िबम लि�कन गएको भए िनज ठेकेदारलाई िज�मेवार 
बनाउन स�नपुन�मा िविभ�न �ािविधक �ितवेदन 
र िव�ालय �यव�थापन सिमितले समेत सो 
कुराको ठहर गन� सकेको पाइएन । यस अव�थामा 

ठेकेदार मि�जतिसंह रावललाई पटकपटक गरी 
�.१४,००,०००।- भ�ुानी िदएकोमा उनले 
गरकेो कामको �ािविधक मू�याङ्कन गदा�  िनजले 
�.१३,७५,३४५।- �पैया ँ बराबरको काम गरकेो 
दिेखएको ह�दँा िनजलाई बढी भ�ुानी िदएको रकम 
�.२४,६५५।- िनजबाट िफता� िलएर िव�ालयको 
खातामा ज�मा भएको भ�ने देिखदँा �ािविधक 
मू�याङ्कन नभएको मा�न नसिकने ।

यी �ितवादीह�को पेसा र सेवाको �कृित 
हेदा� एउटा िव�ालयमा िनमा�ण भइरहेको भवनमा 
�यून गणु�तरको साम�ी �योग गरी बदिनयतका 
साथ �यि�गत लाभ िलई रा�यको स�पि�को 
द�ुपयोग गन� गराउनेस�मको काय�मा एकमत 
भएर काम गर े होलान् भ�ने कुराको अनमुान गन� 
स�ने यथे� �माण वादी प�बाट पेस गन� सकेको 
नदेिखने ।

िव�ालय भवनको गणु�तर कायम नगदा� 
के कित रकम बचेको र सो रकम यी �ितवादीह�ले 
के कित बाडँी िलए, खाएको भ�ने आरोप दाबी नै 
छैन । िव�ालयको भवनको गणु�तर कायम नगदा� 
यी �ितवादीह�लाई यो य�तो फाइदा पगेुको भ�ने 
कुरा पिन अिभयोजन प�बाट �थािपत गन� सकेको 
दिेखएन । यसै स�ब�धमा ने.का.प. २०७५, अङ्क 
९, िन.नं. १००९७ मा वादीले �ितवादीह�उपरको 
कसुर ि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 । 
कसुर शङ्कारिहत तवरले �मािणत ह�ने �माण 
वादी प�ले पेस गन� नसकेको अव�थामा �यसको 
सुिवधा अिभयु�ले पाउने ह��छ । कसुर �मािणत गन� 
कसैले कसैलाई पोल गनु�  र सोका आधारमा नेपाल 
सरकारले कसैउपर अिभयोग लगाउनु मा� पया��त 
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ह�ँदैन । गरकेो पोल र लगाएको अिभयोग व�तुिन�ठ 
�माणह�बाट शङ्कारिहत िकिसमबाट समेत पुि� 
ह�नुपन� ।” भ�ने िस�ा�त �ितपािदत भएको पाइ�छ 
��ततु म�ुामा समेत उ� िस�ा�त आकष�ण ह�ने 
नै दिेखन आयो । िमिसल सलं�न �माणह�बाट 
िनज �ितवादीह�ले बदिनयतपूव�क िव�ालय भवन 
िनमा�णमा गणु�तर कायम नगरी रकम द�ुपयोग गरी 
आफूह�ले गैरकानूनी लाभ िलई नेपाल सरकारलाई 
हािन नो�सानी गर ेगराएको अव�था िमिसल संल�न 
�माणबाट देिखन आएन । यस अव�थामा िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला निमलेको भनी वादी 
नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकर तथा 
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकएकोले ��यथ� िझकाइरहन ुनपन� ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण, 
�माणबाट िबम लि�कनमुा यी �ितवादीह�को 
बदिनयत रहेको भ�ने कुरा �थािपत ह�न नसकेको 
तथा कुन �ितवादीको गलत मनसायबाट उ� 
भवनको िबम ल�कन गएको हो भ�ने कुरा 
अिभयोजन प�बाट �थािपत गन� सकेकोसमेत 
नपाइएको र रकम िलए खाएको भ�ने आरोप 
दाबीसमेत नभएकोले �ितवादीह� स�तोषराज 
पा�डे, बलबहादरु सोडारी, मि�जतिसहं रावल, 
जवाहरलाल हमाल, कृ�णबहादरु रावल र हेमराज 
जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने भनी िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०७५।१२।२५ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय�
इित संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-२३७२, �यान मान� 

उ�ोग, नेपाल सरकार िव. स�दशे थापामगरसमेत
यसमा िमित २०७१।१०।७ गते राित 

मेरो छोरा रामशरण िगरी भ�ने िव�व�ध ु िगरी 
िज�ला नवुाकोट ह�देकािलका गा.िव.स. वडा नं. 
१ ि�थत मेरो भाइको घरमा नारायण पूजामा िन�तो 
मा�न गएको अव�थामा नाम प�रवित�त नवुाकोट 
४, का�छा भ�ने सदुश�न राई, स�देश थापामगर, 
उपे�� थापामगर, राजेश थापामगर र स�ाट 
थापामगरसमेतका मािनसह�ले �यान मान� उ�े�य 
राखी खकुुरीलगायतका हितयारह�ले �हार गरी 
घाइते बनाएको ह�दँा िनज �ितवादीह�उपर कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको ब�ी िगरीको जाहेरीबाट 
��ततु म�ुाको कारबाही �ार�भ भएको देिख�छ । 
उ� िमित २०७१।१।७ गते राित िनज जाहेरवाला 
ब�ी िगरीको भाइ खड्कराज िगरीको घरमा 
नारायणको पूजामा यी ��यथ� �ितवादीह�समेत 
सहभागी रहेको भ�ने कुरा �ितवादीह�ले �वीकार 
गरकेोले �यसमा कुनै िववाद नदिेखने ।

यी ��यथ� �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गदा� घाइते रामशरण िगरीलाई आफूह�ले कुटिपट 
नगरकेो भ�दै आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
घाइतेलाई �ितवादी उपे�� थापामगरले मा� �हार 
गरकेा ह�न् भनी बयान गरकेो देिख�छ । �यसैगरी िनज 
�ितवादी उपे�� थापामगरले रामशरणले ममािथ 
�हार ग�यो, मैले जाहेरवालाको छोरा रामशरण िगरी 
भ�ने िव�वब�ध ुिगरीलाई �हार गरकेो हो, मैले एक 
पटक मा� �हार गरकेो हो,  खकुुरीले �हार गरकेो 
होइन, घाइतेलाई अ� कसले �हार गर े मलाई 
थाहा छैन, मैले �यही ँ सकुाई राखेको िचरपटले 
�हार गरकेो हो भनी बयान गरकेो देिख�छ । घाइते 
रामशरण िगरीले मौकाको कागज र अदालतमा 
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गरकेो बकप�समेतमा म िपसाब फेन� गएको मौका 
छोपी उपे�� थापामगरले रडले र  कृ�णकुमार िगरीले 
खकुुरीले टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाई अ�य 
�ितवादीह�ले म�ुकाले हानेकोमा मैले कराएको 
आवाज सनुी निजकको मा�छे आएको कारण 
िनजह� भागेका ह�न् भनी बेहोरा लेखाएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ 
नं. अनसुार “�यान मान� मनसायले गोली चलाउने 
वा बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�का 
लािग अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको 
काम गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� पाएको 
रहेनछ भने �य�तो काम गन� र गन� लाउने तथा 
सो ठाउमँा गई वचन िदने वा म�त गन�लाई पाचँ 
वष�देिख १२ वष�स�म कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था ग�रएको पाइ�छ । �यान मान� उ�ोगको 
कसरु अपराध कायम ह�न अिभय�ुको िनयत �यान 
मान� ह�नपुद�छ र �यान मन�स�मको काय� भएको 
ह�नपुद�छ । मन�स�मको काम ग�रसकेको तर मन� भने 
नपाएको ि�थित ह�नपुद�छ । िनज घाइतेको घा जाचँ 
केस फाराममा Cut injury on left parietal region 
about 3.5cm probably fatal भ�ने उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । ��ततु म�ुाको स�पूण� त�यगत 
अव�थाबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १५ नं. 
अनसुार �यान मान� उ�ोग म�ुामा ह�नपुन� आव�यक 
त�वह� िव�मान देिखएन । य�तो ि�थितमा स�ु 
िज�ला अदालतले िनज ��यथ� �ितवादीह�लाई 
समेत सजाय गन� गरकेो फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीअनसुार �यान मान� 
उ�ोगको कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराएको उ�च 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । तसथ�, उ�च अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी ��यथ� �ितवादीह�लाई अिभयोग 

मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एवं िव�ान्  
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।११।११ को फैसला उ�टी गरी 
��यथ� �ितवादी स�देश थापामगर, राजेश थापामगर 
र का�छा भ�ने सदुश�न राईले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहराएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।१०।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७७ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

१९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-००१३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. धुव� भ�ने अजु�न फुयाल

यसरी �वयं पीिडतले आफूमािथ 
जबरज�ती करणीको वारदात नभएको भनी 
बकप� गनु� , पीिडत कराए लग�ै वारदात�थल 
पगेुका वीर�े�कुमार िघिमरलेे पीिडतलाई �िसत वा 
अ�ािलएको अव�थामा नदे�न,ु घटना�थल तथा 
पीिडतको शरीरमा सङ्घष�का सङ्केतह� दिेखएको 
भ�ने कुरा वादी प�ले पिु� गन� नस�नलुगायतका 
िमिसल सलं�न �माणह�बाट यी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�ने 
कुरा �थािपत ह�न नआउने ।

�ितवादीह�ले गरकेो कसरुलाई हेदा� यी 
�ितवादीह�ले आफूलाई समातेको भनी पीिडतले 
अदालतमा बकप� गरकेो अव�था छ । वारदात 
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भएको िमित र समयमा �ितवादीह�को उपि�थित 
घटना�थल वरपर देिखएको छ । वारदात�थलकै 
बाटो घर जादैँ गरकेा वीर�े�कुमार िघिमरलेे 
निजकैबाट केटी मा�छे कराएको आवाज सनुी को 
हो ? भनी कराउदँा �ितवादीह� भागेको भ�ने 
देिख�छ । िदउसँो भनेको कुरा िद�छेस् िक िद�नस ्
भनी �ितवादीह�ले यौनका आशयले पीिडतलाई 
एका�त�थलमा समातेको काय� जबरज�ती करणीको 
उ�ोगतफ� को कसरु �थािपत गन� पया�� देिखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. मा कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी 
निलई करणी गरमेा ...जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहछ�  भ�ने कुरा उ�लेख भएको छ भने नं. ३(४) 
मा जबरज�ती करणी गन�लाई “सो� वष� वा सोभ�दा 
बढी िबस वष�भ�दा कम उमेरक� मिहला भए पाचँ 
वष�देिख आठ वष�स�म कैद सजाय ह��छ” भ�ने 
�यव�था रहेबाट यी �ितवादीह�ले १८ वष�मािथक� 
यी पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरमेा पाचँ वष�देिख 
आठ वष�स�मको सजाय ह�नेमा आधा सजाय ह�न 
स�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखने ।

सोही ऐन, महलको ३क नं. मा मिहलालाई 
सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गन� वा गभ�वती, 
अश� वा अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गन�लाई यस महलमा लेिखएको सजायमा थप पाचँ 
वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ भने 
५ नं. मा “जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो, 
करणी गन� भने पाएको रहेनछ भने जबरज�ती 
करणी गन�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ” 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यसबाट सामूिहक 
�पमा ह�न स�ने जबरज�ती करणीको कसरुलाई 
ऐनले �प� �पमा कसरु कायम गरकेो देिखए पिन 
सामूिहक �पमा जबरज�ती करणीको उ�ोग ह�न 

स�नेतफ�  ऐनमा �प� �यव�था भएको नदेिखने ।
�ितवादीह�ले पीिडत जाहेरवालीमािथ 

जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य �थािपत ह�न 
नआए पिन �ितवादीह�ले मलाई समातेका ह�न् 
भनी पीिडत �वयलें अदालतमा गरकेो बकप�, 
घटना�थल वरपरको �े�मा �ितवादीह�को 
उपि�थित, लग�ै घटना�थल पगेुका वीर�े�कुमार 
िघिमरलेे दईु जना केटाह� भा�दै िथए भनी लेखाएको 
बेहोरासमेतबाट यी �ितवादीह�ले पीिडतउपर 
जबरज�ती करणी गन� मनसायले समातेको तर ते�ो 
प�को उपि�थितका कारण करणी गन� भने नपाएको 
भ�ने दिेखयो । यसबाट �ितवादीह�ले पीिडतउपर 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भ�ने कुरामा 
िववाद नरहने ।

उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका आधारमा 
�ितवादीह�ले पीिडतका िव�� जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो देिखएकोमा िनजह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेो कसरु कायम गरी स�ु 
ता�लेजङु िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।८।१ 
मा �ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) नं. बमोिजम जनही ५ वष� कैद र सोही 
महलको ३क. नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद ह�ने साथै 
�ितवादीह�बाट पीिडतले जनही �.७५,०००।- 
�ितपूित� भराई पाउने ठहर गरी भएको फैसला 
केही निमलेको ह�दँा सो हदस�म फैसला बदर भई 
�ितवादीह� साने भ�ने ितलकुमार रनपहेली र 
धवु� भ�ने अजु�न फुयालँले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ५ नं. बमोिजम जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेोले सोही महलको ३ नं. को 
दहेाय ४ बमोिजम ह�ने सजायको आधा सजाय 
जनही २ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठह�याई उ�च 
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अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित 
२०७५।११।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-०००९, 
ब�दी��य�ीकरण, िवर�े� िव�वकमा� िव. नेपाल 
सरकार, गृह म��ालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

िमित २०७५।५।१ गते ियनै िनवेदक भएको 
ब�दी��य�ीकरण ०७५-WH-०००६ को म�ुामा 
िनवेदकलाई थनुामा रा�दा बा�या�मक �पले 
पालना गनु�पन� काय�िविध पालन नग�रएको, थनुामा 
रा�न अनमुित मा�दा र िददँा के कुन �योजनका 
िनिम� थनुामा रा�नपुन� हो सोको कुनै आधार र 
कारण खोली आदेश गरकेो नपाइएकोसमेतका 
आधार र कारणबाट िनवेदकलाई थुनामा रा�ने गरी 
भएको स�पूण� काम कारबाहीह� कानूनअन�ुप 
भएको नदेिखदँा िनवेदक खड् गबहादरु िव�वकमा�लाई 
काठमाड� िज�ला अदालताबाट �याद थप गरी 
थनुामा रा�ने गरी भएको स�पूण� काम कारबाहीह� 
कानूनअन�ुप नदेिखएको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी भई िनवेदक थुनाम�ु भएकोमा सोही 
िदन रातको ९:०० बजे थप अ� मनािसब आधार 
र कारणिबना, कानूनी �ि�यासमेत पालना नगरी 
सोही िदन लाग ुभएको मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, 
२०७४ र मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, 

२०७४ को कानूनी �यव�थाह�लाई समेत पालना 
गनु�पन�मा सो नगरी कुनै पिन �यि�लाई थुनामा रा�दा 
उिचत आधार, कारण एवम् �माणह� पेस गररे मा� 
थुनामा रा�नपुन�मा उिचत कारण र आधारिवना 
अदालतबाट थनुाम�ु भई आदेश भइसकेपिछ पिन 
�व�ृ भावनाबाट प�ाउ गरी थनुामा राखी सोही 
थुनालाई पया�� कारण र आधार नखोली �याद थप 
माग गरकेो र �याद थप िदएको देिखने ।

नाग�रकको �वत��ताको हकलाई मौिलक 
हकको �पमा मा�यता िदइ�छ । नाग�रकको 
�वत��ताको हकलाई संिवधानबाट संर�ण �दान 
ग�रएको ह��छ । नेपालको सिंवधानको धारा १७ 
मा �वत��ताको हकस�ब�धी �यव�था गरकेो 
छ । संिवधानले नै सीिमत गरकेो िवषयमा बाहेक 
नाग�रकलाई िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता, 
िवना हातहितयार शाि�तपूव�क भेला ह�ने �वत��, 
राजनीितक दल खो�ने �वत��ता, सङ्घ तथा 
सं�था खो�ने �वत��ता, दशेको कुनै पिन भागमा 
आवात जावत गन� र बसोबास गन� पेसा, रोजगार 
गन� उ�ोग, �यापार तथा �यवसायको �थापना 
गन� �वत��ता �ा� गन� हक �दान गरकेो छ । 
संिवधान�ारा �दान ग�रएको मौिलक हकअ�तग�तको 
वैयि�क �वत��ताको हकबाट नाग�रकलाई 
वि�चत गन� कानूनबमोिजमको पया�� आधारको 
आव�यक पद�छ । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै पिन 
�यि�को �वत��ताको हक उपभोगबाट वि�चत गनु�  
मानव अिधकारको उ�लङ्घन ह�न जा�छ । थनुवुा 
खडकबहादरु िव�कमा�उपर लगाइएको अिभयोगमा 
िवप�ीले िनजलाई थुनामा नै राखी अनसु�धान 
गनु�पन�स�मको उ� काय� कानूनसङ्गत�पमा 
भएको मा�न निम�ने ।

जनु म�ुाको िसलिसलामा प�ाउ गरकेो 



25

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, काि�क - २

हो, सो म�ुामा अनसु�धान गरी पया�� कारण, 
आधार र �माणको आधारमा कानूनबमोिजम म�ुा 
चलाउन कानूनले रोक लगाएको नदेिखदँा मािथ 
उ�लेख गरअेनसुार पया�� कारण र आधारिबना 
कानूनी �ि�या नै पूरा नगरी पनुः प�ाउ गरकेो 
काय�लाई कानूनसङ्गत मा�न निमलेबाट िनवेदकको 
मागअनसुार ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७३-CR-१०१९, जबरज�ती 
करणी, उ�मबहादुर तामाङ िव. नेपाल सकार

�ितवादीउपर पीिडता "धनकुटा F” लाई 
�कुल जादँै गदा� धनकुटा वेलहारा वाड� नं. ५ र 
७ को िसमानामा आइप�ुदा मैले िनजलाई उचाली 
बोक� लैजादँा �न कराउन थािलन् मैले खो�सीमा 
लगी भइुमँा लडाई िनजले लगाएको पाइ�ट खो�न 
खो�दा िनज कहािलएर कराइन् । बाटोमा िहड्ँने 
मािनसले हो-ह�ला गरकेो सनुी �यहाबँाट भागे ँ
(स.ज.९) । मैले जबरज�ती करणी गन� खोजेको 
ह� ँ (स.ज.१०) कारबाही ह��छ भ�ने मलाई थाहा 
िथएन भनी आरोिपत कसरु गरकेो कुरामा सािबत 
भई बयान गरकेो र अदालतमा आई बयान गदा� 
आरोिपत कसरु इ�कार गर ेपिन �हरीमा भएको उ� 
बयान पढी बाची अदालतबाट सनुाउदँा �हरीमा 
आफूलाई कुटिपट गरी बा�य पारी बयान गराएको 
हो भनी िजिकर िलन नसकेको र िनज �ितवादीले 
शारी�रक परी�णसमेतको माग गरकेो अव�थासमेत 
िमिसलबाट नदेिखदँा िनज �ितवादीको 
बयान इ�छा िव��को हो भनी मा�न िम�ने 

दिेखएन । पीिडत "धनकुटा F” ले मौकामा ग�रिदएको 
कागज र अदालतमा गरकेो बकप�बाट �ितवादीले 
कसरु गरकेो भ�ने कुरा समिथ�त भएबाट िनजले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो त�य पिु�ट 
ह�नकुा साथै पीिडता "धनकुटा F” लाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गद� गदा�  भगवती िददी आएपिछ 
िनज �यहाबँाट भागी गएको हो भ�ने पीिडताको 
भनाइ रहेको र िनज ��य�दश� भगवती ढकालले 
मौकामा र अदालतमा समेत उपि�थत भई �ितवादी 
उ�मबहादरु तामाङले यी पीिडता "धनकुटा F” 
लाई करणी गरकेो ह�न्, उ� कुरा २०७१।६।३ 
मा मैले बाटामा जादैँ गदा� ममी ममी भनी कराएको 
आवाज सनुी आई को हो भनी कराउदँा िनजले 
हा�पे�ट खोलेको रहेछ हा�पे�ट लगाउदैँ भा�यो 
पीिडता "धनकुटा F” सिुतरहेक� िथइन् मलाई देखी 
भगवती िददी भनी बोलाइन् म जादँा �या�टी तल 
झरकेो िथयो पीिडतलाई उठाई िव�ालय लगे ँभनी 
वारदातका स�ब�धमा िसलिसलेवार �पमा लेखाई 
बकप� गरकेो देिखने ।

�ितवादी उ�मबहादरु तामाङले अदालतमा 
आई बयान गदा�  आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गर ेतापिन आ�नो इ�कारी पिु� ह�ने कुनै सा�ी 
सबदु �माण पेस गन� नसकेको र वारदातको िमित 
र समयमा आफू वारदात�थलमा रही पीिडतासगँ 
भेट भई हातस�म समातेको कुरा अदालतको 
बयानमा समेत �वीकार गरकेो त�य �थािपत 
भएबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आयो । य�तो 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीले पीिडता "धनकुटा 
F” लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
ह�दँा िनजलाई १० वष� कैद �.२५,०००।– �ितपूित� 
भराइिदने गरकेो स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको 
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फैसला र सो फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाको िमित २०७१।१२।२९ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सो फैसला अ�यथा दिेखन 
आएन । उ� फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ िदलाइपाउ ँ भ�ने िव�ान्  अिधव�ाह� र 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�,  उि�लिखत  आधार,  �माण 
र  िववेचनासमेतको आधारमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
दफा ३(१) बमोिजम १० वष� कैद �.२५,०००।– 
�ितपूित� भराइिदने ठहर गरकेो स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाको िमित २०७१।१२।२९ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.

 �ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०१५७,
 परमादेश, िङमा शेपा�समेत िव. सोलुदुधकु�ड
नगरपािलका काया�लय, स�लेरी, सोलुखु�बुसमेत

दाजाङव ुशेपा�  तथा �ीमती चाङजेन लामाको 
छोरी स�ुी िङमा डोमा शेपा� भनी दाजाङव ु शेपा� 
�वयम् ले अनसूुची २ को सूचना फाराम भरी छोरीको 
ज�मदता�  गराएको अिभलेखबाट िनवेदकह�को 
पित तथा िपता दाजाङव ुशेपा�  भएको दिेखन आएको 
छ । यसरी उि�लिखत अिभलेखबाट दाजाङव ु
शेपा�  र याङजेन भ�ने चाङजेन शेपा�िबच लो�ने 
�वा�नीको नाता रहेको र िनजह�बाट िङमाडोमा 
शेपा�को ज�म भएको देिखइरहेकोमा िववाह 

दता� �माणप�को अभावमा नाता �मािणत गन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था नरहेको भनी म�ृयदुता� 
र नाता �मािणत प� िदन इ�कार गरकेो �थानीय 
पि�जकािधकारीलगायतका िवप�ीह�को भनाइ 
कानूनस�मत देिखएन । आ�नो काया�लयमा भएको 
अिभलेखको आधारमा देिखएको नाता स�ब�ध 
�मािणत ग�रिदने िदलाउने कानूनी दािय�व भएका 
िवप�ीह�ले िववाह दता� नगरकेो भ�ने आधारमा 
अिभलेखबाट देिखएको नाता स�ब�ध �मािणत 
ग�रिदन इ�कार गरकेो देिखएकोले िनवेदकको 
मागबमोिजम म�ृय ु दता� �माणप�, नाता �माणप� 
िदन,ु िदलाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-०६९९, िखचोला 
चलन, रामबाबु�साद यादव िव. राजेश ठाकुर 
हजामसमेत

स�ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।१०।१२ मा भएको न�सा मचु�ुकाबाट 
िववािदत भिनएको न.नं. ७ को ज�गा र न.नं. १४ 
र १५ को ज�गा वादी राजेश ठाकुर हजामसमेतको 
भोगमा रहेको देिखएको र बारा िज�ला अदालतबाट 
�माणको �पमा �ा� दे.नं. २८४/१४०२ को 
‘घरज�गा ट�टा’ म�ुामा िमित २०४६।०५।२० 
मा भएको न�सा मचु�ुकाले वादीको कायम 
भइरहेको न.नं. ५ को ज�गाको आकृित, �कृित 
��ततु म�ुामा भएको िमित २०६३।१०।१२ 
को न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत न.नं. ७, 
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८, ९, १०, ११, १२ र १३ का ज�गाह�को 
आकृित �कृितसगँ िमलेिभडेकोसमेत दिेखन 
आयो । यसरी उ� म�ुाको फैसलाबाट यी वादीको 
कायम भएको ज�गा र ��ततु म�ुाको न�सा 
मचु�ुकामा न.नं. ७ को ज�गा एउटै देिखन आएको 
पाइने ।

��ततु म�ुामा िववािदत भिनएको 
उि�लिखत न�सा मचु�ुकाको न.नं. ७ तथा 
सोअ�तग�तका न.नं. ८, ९, ११, १२, १३, १४ र 
१५ का ज�गा तथा ती ज�गाह�मा िनमा�ण ग�रएका 
भौितक संरचनाह� वादीह�को कायम भएको भ�ने 
र �ितवादीह�ले उि�लिखत �माणको म�ुामा 
भएको न�सा मचु�ुकाको न.नं. १० र न.नं. ६ को 
प�क� पखा�ल िनमा�ण गरी आ�नो घरज�गाको साधँ 
िसमाना छुट्याएको भ�ने उ� न�सा कु�डलीबाट 
�प��पमा देिखन आएकाले ��ततु म�ुामा िमित 
२०६३।१०।१२ मा भएको न�सा मचु�ुकाअनसुार 
वादी दाबीका ज�गामा �ितवादीह�ले क�जा 
िखचोला गरकेो देिखन आएको ह�दँा वादी दाबी 
प�ुने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला बदर ह�नपुन� भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः उि�लिखत आधार एवम् 
कारणह�बाट वादी दाबी प�ुने ठह�याएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।०३।०९ को 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०६६।०८।१२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल पसु २३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-०९९६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार,  नेपाल सरकार िव. 
भीम हमालसमेत

�ितवादी भीम हमालले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहराई भएको स�ु फैसलालाई सदर 
गरी तथा �ितवादी नवराज नेपालको हकमा िनजले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ३, ४ (२)(ख) बमोिजमको 
उ�े�यले पीिडत धािदङ १२ र धािदङ १४ लाई 
नेपालिभ� एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा लगेको 
दिेखन आएको ह�दँा िनजलाई ऐ. ऐनको दफा १५ 
(१)(च) बमोिजम २(दईु) वष� कैद सजाय गनु�पन�मा 
दफा १५(१) (ज) बमोिजम दफा १५ (१) (छ) मा 
उि�लिखत सजायको आधा साढे तीन वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहराएको हदस�म स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।९।१४ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई 
ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम दईु वष� कैद 
सजाय ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७२।०२।२६ गते भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गगनदेव महतो
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल भदौ २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७३-WO-१२६३, 
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उ��ेषण, �िणता राई िव. िज�ला िश�ा काया�लय 
पाँचथरसमेत

�रट िनवेिदकाले िश�क सेवा आयोगको 
�कािशत सूचनाअनसुारको िव�ािपत पदमा आफू 
यो�य भएकोले रीतपूव�कको दरखा�त फाराम 
बझुाएकोमा उ� आयोगको सूचना नं. ३.१ को 
िवपरीत िज�ला िश�ा काया�लय, पाचँथरले 
दरखा�त फाराम दता�  गन� इ�कार गरकेो भनी 
दाबी िलएकोमा िश�क सेवा आयोगको िमित 
२०७४।०४।०४ मा �कािशत पूवा��चल �े�को 
िव�ापन न�बर १०३/०७३/०७४ को नामावलीमा 
�रट िनवेिदका �िणता राईको नाम परी�ामा सहभागी 
ह�न पाउने गरी रोल न�बर ०२१३०१६१ कायम भई 
साव�जिनक भएको ह�दँा सव��च अदालतको िमित 
२०७४।०२।१९ मा जारी भएको आदेशअनसुार 
नै �रट िनवेिदका परी�ामा सामेल ह�न पाउने गरी 
आवेदन �वीकृत भएको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट देिखन आएको अव�था छ । �रट 
िनवेिदकाको मागबमोिजम परी�ामा सहभागी ह�न 
पाउने गरी रोल न�बरसमेत साव�जिनक भई सव��च 
अदालतबाट जारी भएको आदेशअनसुार परी�ामा 
सामेल ह�न पाउने गरी आवेदन �वीकृत भएको दिेखन 
आएको स�दभ�मा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 
समा�त भइसकेकोले िनवेिदकाको मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
िनवेिदकाको मागबमोिजम परी�ामा सहभागी ह�न 
पाउने गरी दरखा�त फाराम �वीकृत भइसकेको 
अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य समा�त 
भइसकेको देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था िव�मानता देिखएन । ��ततु 

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट खारजे ह�ने 
ठहरकेोले यस अदालतबाट िमित २०७४।२।१९ 
मा जारी अ�त�रम आदेश �वतः िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�वर�साद 
खितवडा, ०७७-WH-०२३२, ब�दी��य�ीकरण, 
िबख� लुवार िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
भ�पुरसमेत

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

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदक िबख� लवुारलाई 
��यथ�ह��ारा �व�ृ भावना र बदिनयत राखी 
कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी गैरकानूनी 
थुनामा राखेको देिखदँा नेपालको संिवधानको धारा 
१३३(१) र (२) तथा सव��च अदालत िनयमावली, 
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२०७४ को िनयम ३७ बमोिजम ��यथ�ह�को 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा�  ढंुगाना
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७७ साल फागनु ०६ गते रोज ५ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७१-CR-०७६५, िबनाइजाजत वन 
पैदावार ओसारपसार, भरतमिण राई भ�ने हरी राई 
िव. नेपाल सरकार

ससेुली सामदुाियक वन उपभो�ा सिमितको 
उपा�य� पदको भूिमकामा रहेका यी �ितवादीका 
हकमा कैद र ज�रवाना दवैु सजाय गरी अ�य अ�य� 
तथा सिचवसमेतलाई ज�रवाना मा�को सजाय गनु�ले 
समान कसरुज�य काय�मा समान सजाय गरकेो भ�ने 
पिन देिखएन । समान कसरु गरकेा �ितवादीह�म�ये 
कसैलाई बढी र कसैलाई घटी सजाय गदा� समान�तर 
अव�थामा समानपुाितक सजायको मा�यतािवपरीत 
सजाय िनधा�रण भएको दिेखयो । यी �ितवादीले 
गरकेो कसरुको मा�ाको अनपुातमा ज�रवानाको 
सजाय नै �ा�त ह�ने दिेख�छ । यी पनुरावेदकलाई 
कैद र ज�रवानाको दवैु सजाय गनु�पन�स�मको 
छु�ै व�तिुन�ठ �माण एव ं आधारह� िमिसलबाट 
देिखदँनै । अ�य �ितवादीह�ले आफूलाई भएको 
ज�रवानाको सजायलाई िच� बझुाई िनजह�ले र 
िनजह�को हकमा भएको सजाय कमी भयो भनी 
वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पनुरावेदन 
गरकेो अव�थासमेत देिखदँनै । यस अव�थामा अ�य 
�ितवादीह�सरह यी �ितवादीलाई समेत सजाय 
गदा� अ�य �ितवादीसरह उिचत र समानपुाितक ह�ने 
गरी सजाय गनु�पन� देिखयो । तसथ�, यी पनुरावेदकको 
हकमा ज�रवानाको सजायको अित�र� कैद सजाय 

गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला सो 
कैदको सजाय गरकेो हदस�म िमलेको नदेिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादीलाई वन ऐन, २०४९ को 
दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम १०(दश) मिहना 
कैद ह�ने भनी भएको फैसला सो १०(दश)मिहना 
कैद गरकेो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई िनज �ितवादी हरी राईलाई िबगोको दो�बर 
�.१५,९१,८००।- (प�� लाख एकान�बे हजार 
आठ सय असी �पैया)ँ लाई दामासाही गरी 
�.१,५९,१८०।- (एक लाख उन�साठी हजार एक 
सय असी �पैया)ँ ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७०।९।१७ मा 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: हक� माया राई
इित सवंत् २०७७ साल माघ १६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-०७०७, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. च�� िकशोर रायसमेत

��ततु म�ुामा स�चालनमा नरहेको 
भिनएको मधेश सिहद �ा.िव.धनकौल ६ को 
�थलगत िनरी�ण िव�ालय फाराम, २०७० हेदा� 
सो िव�ालय �थापना नै नभएको भनी उ�लेख 
भएको, सो िव�ालय िज�ला िश�ा काया�लय 
सला�हीको च.नं.२३७५ िमित २०६७।३।२० 
गतेको प�ले क�ा १ स�चालन गन� अनमुित 
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िदएको, च.नं.१४०० िमित २०६८।६।२९ गतेको 
प�बाट क�ा २ स�चालन गन� अनमुित �दान 
गरकेो पाइयो । उ� िव�ालयले फिन�चरलगायतका 
िविभ�न �टेसनरी सामानह� ख�रद गरकेो िमिसल 
संल�न िविभ�न भरपाईह�बाट दिेखएको अव�था 
छ, उ� िव�ालयले भरकेो Flash Report 
िमिसल संल�न रहेको, Flash Report २०६९ 
�ोत�यि� रघनुाथ पा�डेबाट �मािणत रहेकोसमेत 
देिख�छ भने उ� िव�ालयको ब�कमाफ� त अनदुान 
रकम िनकासा भएको, िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीले सो िव�ालयलाई स�बोधन गरी लेखेको 
प�ह�समेतबाट उ� िव�ालयको अि�त�वमा 
नरहेको भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

��ाचारको कसरु कायम ह�नको लािग 
िनकासा रकम खच� गन� वा िनकासा िलनेले िनकासा 
िलदँा वा खच� गदा�  सरकारी हािन नो�सानी गन� 
मनसायबाट आफूले �यसबाट केही िलन ुखान ुगन� 
िनयत र मनसाय राखेर िनकासा िलएको वा खच� 
अपारदश� �पमा गरी �यसबाट आफूले समेत केही 
िलन ुखान ुगरी आिथ�क लाभ िलने उ�े�य भएको वा 
िलएको खाएको, बदिनयत राखेको ��ट देिखनपुन� ।

��ततु म�ुामा िववािदत �कुलमा खच� 
गरकेो रकम सो खच� भएको सरकारको नीितगत 
काय�मा उपयोग भए नभएको, खच�को �योग, िबल, 
भरपाई, �माण कागजातबाट दखेाउन नसकेको 
कारण िवभागीय �तरबाट बे�ज ु ठह�याई ितन� 
बझुाउन लगाएको आदशे िदएर प�ाचार गरकेो 
देिख�छ र त�प�ात् बे�ज ु रकम स�बि�धत खच� 
गन� अि�तयारवालाबाट �कुलको नाममा रहेको 
सरकारी राज�व खातामा ब�क दािखला भएको 
देिख�छ । जसबाट ��ततु म�ुामा सो रकमलाई 
सरकारको आिधका�रक िनकायले बे�ज ु देखाई 

असलुउपर गन� �यादसमेत तोक� सोहीअन�ुप 
बे�ज ुितर ेबझुाएको दिेखदँा �ितवादीह�ले सरकारी 
हािन नो�सानी गरकेो भ�ने कुरा दिेखन आएन । 
�ितवादीह�ले गरकेो खच�मा बदिनयत िथयो भ�ने 
कुरा पिन पिु� ह�न सकेको छैन । ��ाचारको कसरु 
�थािपत ह�न सरकारी स�पि� बदिनयत त�रकाले 
दूिषत मनसायबाट खच� गरी हािन नो�सानी प�ुयाउने 
िनयत र यसबाट आफूले िलन ु खान ु गरकेो भ�ने 
��ट �पमा दिेखनपुछ�  । ��ततु म�ुामा दाबीको 
रकम सरकारको राज�व खातामा �कुलको नामबाट 
ितरी बझुाइसकेको अव�थामा ��ाचारको कसरु 
�थािपत ह�न स�ने अव�था देिखन नआउने ।

�ितवादीह�को िवशेष अदालतमा 
कसरुमा इ�कारी बयान, िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीले बे�ज ु देखाई फछ् य�टका लािग गरकेो 
प�ाचारबमोिजम बे�ज ुरकमका स�ब�धमा िज�ला 
िश�ा काया�लय, सला�हीले िवशेष अदालतलाई 
स�बोधन गरी लेिखएको प�मा दाबीबमोिजमको 
िनकासा भएको स�पूण� रकम िफता� गरकेो भनी 
रकम ज�मा गरकेो भौचरह�समेत िमिसल संल�न 
राखी पठाएको देिखएको, ��यथ� �ितवादीह�को 
िज�मामा ितनु�  बझुाउनपुन� रकम बाकँ� रहेको भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातबाट नदेिखएको तथा 
िदवाकर चापागाईको �ितवेदनले नेपाल सरकार 
िव�� राजे�वर झासमेत भएको यसै �कृितको 
म�ुा नं. ०७२-CR-०७०६ को ��ाचार म�ुामा 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहर भई आज 
यसै इजलासबाट फैसला भएकोले सोही म�ुामा 
िलइएका आधार र कारणह�समेतबाट यी ��यथ� 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।
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तसथ�, ��यथ� �ितवादीह�को िज�मामा 
ितनु�  बझुाउनपुन� रकम बाकँ� रहेको भ�ने िमिसल 
संल�न कागजातबाट नदेिखएको अव�थामा ��यथ� 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७२।०२।२६ को फैसला कानूनस�मत िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल काित�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-१५१८, गाउँ 
िवकास सिमितको रकम िहनािमना गरी ��ाचार 
गरकेो, नेपाल सरकार िव. हेमका�तलाल कण�

�ितवादी हेमका�तलाल कण� सामािजक 
सरु�ा भ�ा बझुाएका केही भरपाईमा लगाइएका 
औठंाछाप एकै �यि�को भएको भनी के��ीय 
िविध िव�ान �योगशालाबाट �मािणत भएको 
अव�थामा सोलाई समेत िबगो कायम गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजमको िबगो कायम गरी 
सोहीअन�ुप सजाय ह�नपुन� भनी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनतफ�  हेदा�, उ� दाबीबमोिजम जो जसले 
सामािजक सरु�ाको भ�ा रकम पाउनपुन� हो ती 
�यि�ह�ले उ� रकम नपाएको भनी सािधकार 
िनकायमा कहीकँतै उजरु गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखदँनै । जसले उ� रकम पाउनपुन� 
हो ती �यि�ह�को उजरुी परकेो नदेिखएको 
कुरामा कुनै िववाद रहेको देिखदँनै । ती �यि�ह�ले 
पाउनपुन� रकम पाए नपाएको स�ब�धमा अनसु�धान 
तथा िवशेष अदालतमा समेत उनीह�लाई बझेुको 
समेत िमिसलमा सलं�न कागजातबाट नदेिखएको 

ह�दँा केवल आरोप लगाएकै आधारमा उ� रकम 
िनज ��यथ� �ितवादीले िहनािमना गरी ��ाचार 
गरकैे होला भनी अनमुानका आधारमा िनजलाई 
दोषी ठहर गनु�  फौजदारी �याय िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने ह�दँा सामािजक सरु�ाको रकम िहनािमना 
गरकेो ठहर नगरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ�, ��यथ� �ितवादी हेमका�तलाल 
कण�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ बमोिजमको कसरु गरकेो �मािणत ह�न 
आएकोले सोही ऐनको दफा ३(१)(च) बमोिजम 
दाबीम�ये �.१२,४१,५००।– स�मको रकम 
िहनािमना गरकेो ठहर गरी ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १७ बमोिजम १२,४१,५००।– 
असलुउपर गरी सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम 
�.१२,४१,५००।– (बा� लाख एकचािलस 
हजार पाचँ सय �पैया)ँ िनजलाई ज�रवाना ह�ने 
र सोही ऐनको दफा ३(१)(च) बमोिजम २ वष� ६ 
मिहना कैदसमेत ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७३।०९।०७ को फैसला 
कानूनस�मत िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल काि�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CI-१२०७, अशं, 
�ेमकुमारी वादी (ितवारी) िव. भागीरथी सुनारसमेत

पनुरावेदक वादीले जातकको िपत�ृव 
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िनधा�रण स�ब�धमा आमाको भनाइ मह�वपूण� ह��छ 
भ�नेसमेत पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखयो । कुनै 
नाबालकको िपत�ृव िनधा�रणस�ब�धी ��न रहेमा 
नाबालकको आमाको भनाइ िन�चय नै मह�वपूण� 
ह��छ तर सो भनाइ अ�य व�तिुन� �माणबाट पिु� भई 
�थािपत भनाइ ह�न ुपद�छ । केवल िफरादमा उ�लेख 
भएकै आधारमा �य�तो भनाइलाई मा� �माणमा 
�ा�ता िदन निम�ने । �ितवादी फुलारामसगँको 
करणीबाटै ब�चा ज�माएको हो भ�ने पनुरावेदक 
वादीको भनाइ �थािपत ह�ने गरी िनज वादीले �माण 
��ततु गरी पिु� गन� सकेको छैन । DNA परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत वादीले ज�माएको स�तानको 
जैिवक बाब ु�ितवादी फुलाराम होइन भ�ने देिखएको 
छ । तसथ� वादी �ेमकुमारीको भनाइको आधारमा 
मा� िनजबाट जि�मएको स�तानको िपत�ृव िनधा�रण 
गन� िम�ने नदेिखने ।

वादी �ितवादी दईु प�िबच नाता 
स�ब�धमा मखु निमली सा�ी ब�ुने आदेश 
गरकेोमा वादी प�ले आ�नो सा�ी उपि�थत गराई 
दाबी �थािपत ह�ने गरी बकप� गराउन र िलिखत 
तथा अ�य कुनै प�रि�थितज�य �माण ��ततु 
गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार 
आ�नो दाबी �मािणत गन� भार पूरा गन� सकेको 
देिखदँनै । िड.एन.ए. �ोफाइल तलुना ग�रएको 
परी�ण �ितवेदनबाट समेत िववािदत ब�चा र दाबी 
ग�रएको बाबकुो िड.एन.ए. निमलेकोले जैिवक बाब ु
होइन भ�ने पिु� ह�न आएको छ । वादी र �ितवादी 
फुलारामिबच िववाह भएको हो भ�ने िमिसल संल�न 
�माण रहे भएको नदेिखनकुा साथै वादीबाट ज�मेको 
ब�चासमेत �ितवादीको जैिवक स�तान हो भ�ने पिु� 
ह�न नआएकोले �ितवादीबाट वादीले अंश पाउने 
कानूनी आधार रहेको देिखदँैन । तसथ� अशं पाउ ँ

भ�ने वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अत: मािथ िववेचना ग�रएको आधार 
कारण एवम् �याियक िस�ा�तसमेतबाट वादी 
तथा िनजबाट ज�मेको नाबालक पजुाको �ितवादी 
फुलारामसगँ लो�ने �वा�नी तथा बाब ुछोरीको नाता 
स�ब�ध कायम ह�न स�ने अव�था नरहेकोले वादी 
दाबीबमोिजम अशं पाउने ठह�याई दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी 
वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०६९।२।२९ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देिवना खितवडा 
इित सवंत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१४७९, लागु 
औषध, नेपाल सरकार िव. गोपी भ�ने जयबहादुर 
कठायत

�ितवादीको सगँसाथबाट ३.२ �ाम खैरो 
हेरोइन बरामद भएको र िनज �ितवादीले लाग ुऔषध 
सेवन गन� गरकेो कुरालाई अदालतसम� समेत 
�वीकार गरकेो अव�था छ । िनज �ितवादीलाई 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट गाजँा चरशे 
सेवन तथा िब�� िवतरण र स�चय गरकेो, लाग ु
औषध हेरोइन सेवन गरकेो र अ�य मनोि�पक 
पदाथ� (Psychotropic substance) डाइिजपाम 
र �यिु�नोिफ� न हाइ�ो�लोराइड द�ुय�सन गरकेो 
कसरुमा सजाय ठहर भएको अव�था छ । वादी 
प�ले �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषध 
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खैरो हेरोइन स�चय र िब�� िवतरणको लािग 
�याएको भ�ने कुरा पिु� गन� कुनै �माण पेस गन� 
सकेको अव�था छैन । य�तो ि�थितमा �ितवादीले 
सेवनस�म गन� �योजनको लािग उ� बरामद भएको 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन बोकेको देिखन आयो । 
अतः अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन िब�� िवतरण गरकेो कसरुमा पिन सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला �यायको रोहमा िमलेकै 
देिखन आयो । साथै िमित २०७१।१।८ मा यस 
अदालतबाट िन�सा �दान ह�दँा िलएका आधार र 
कारणसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादी जयबहादरु कठायतलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(क), (घ)(२), (ङ) र (ज) अनसुार सजाय 
ह�ने ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा १४ (१)(छ)(१) र (झ) 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी नप�ुने 
ठह�याएको िज�ला अदालत काठमाड�को फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।५।१७ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
फैसला तयार गन�ः इ.अ. केदारनाथ पौडेल र 
शा.अ. क�याण खड्का
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१००५, लागु 
औषध गाँजा, नेपाल सरकार िव. फुलमहमद िमयाँ 
अंसारी

�ितवादीह� अदालतमा बयान गदा� 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� त�काल 
प�ाउ परकेा �ितवादीह� सािकर िमया ँ र 
नरुआलम असंारीले बरामद भएको ५ बोरा (१२० 
के.जी.) गाजँा �ितवादी फुलमहमद िमयाकँो 
भएको, �यापारी ख�रद गन� आउने भएकाले जोखी 
रािखिदनेलगायतको सहयोग काय� गन� गएको र 
सोबापत िनज �ितवादीले रकम िदने भनेका िथए 
भनी यी ��यथ� �ितवादी फुलमहमदलाई पोली 
बयान गरकेा छन् । �ितवेदक �हरी कम�चारी 
ह�र�साद ितवारीको अदालतसम�को बकप�बाट 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान समिथ�त भएको ि�थित छ । बरामद भएको 
गाजँाको यी �ितवादी फुलमहमदको घरअगािड 
रहेको बाटोमा रहेको छ । सह�ितवादीह� सािकर 
िमया ँ र नरुआलम अंसारी �ितवादी फुलमहमद 
िमयाकँो कामदारको �पमा िनजको घरमा काम 
गन� गरकेो भ�ने त�य ख�ुन आएको छ । साथै 
त�काल गाजँासिहत प�ाउ परकेा सािकर िमया ँ
र नरुआलमको घर बसोबास गाजँा बरामद 
भएको �थान निजक व�रप�र भएको भ�ने उ� 
फुलमहमदको घरको चार िक�ला िववरणबाट 
दिेखन आउदँनै । यस अव�थामा त�काल प�ाउ 
परकेा �ितवादीह�ले सो बरामद भएको गाजँा �याई 
रातको समयमा रा�न स�ने देिखन नआउने ।

�ितवादी फुलमहमदले वारदातको 
समयमा वीरग�जमा रहेको भनी बयान गरकेा छन् । 
वीरग�जमा रहेको पिु� ह�ने भरपद� �माण पेस गरकेो 
पाइदैँन । वारदात �थलमा नरही अ�य� रहेको भनी 
plea िलने �यि�ले नै सो त�यको �माण प�ुयाउनपुन� 
ह��छ । �ितवादीकै घरअगािड गाजँा बरामद भएको 
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छ । गाजँासिहत प�ाउ परकेा सह�ितवादीह�ले 
मौकामा सो गाजँा ियनै �ितवादी फुलमहमदको 
घरबाट िनकाली ख�रद गन� भारतीय �यि�ह�लाई 
पिख�रहेको अव�थामा �हरी आएको भनी पोल गरकेो 
र घटना�थल मचु�ुकामा उि�लिखत बेहोराबाट 
फुलमहमदकै घरअगािडबाट गाजँा बरामद भएको 
त�यले सो बरामद भएको गाजँा िनज �ितवादी 
फुलमहमदले नै रा�न लगाएको पिु� ह�न आएको 
छ । सह�ितवादीह�ले सो गाजँा अ�य �यि�बाट 
�याई सो �थानमा रािखरहनपुन� अव�था पिन 
ह�दैँन । अतः बरामदी मचु�ुकाको दशी �माण 
तथा वारदात �थलसमेतका प�रि�थितज�य 
�माणह�समेतबाट बरामद भएको गाजँा �ितवादी 
फुलमहमद िमयाकँो भएको र िनजसमेतको 
संल�नतामा उ� लाग ु  औषध स�चय तथा िब�� 
िवतरण गन� कसरु गरकेो भ�ने त�य पिु� ह�न आएको 
छ । यसबाट सहअिभय�ुह�ले िनज �ितवादी 
फुलमहमद िमयालँाई गरकेो पोल त�यगत आधारमा 
समिथ�त ह�न आउने ।

�ितवादी फुलमहमद िमयालेँ लाग ुऔषध 
गाजँाको िब�� िवतरण तथा स�चय गन� गरकेो 
देिखन आएकोले िनजले लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (क) अनसुारको 
कसरु गरकेो दिेखन आयो । दश िकलो�ामदेिख 
मािथको गाजँा ओसारपसार गरकेो कसरुमा दईु 
वष�देिख दश वष�स�म कैद र प�� हजार �पैयादेँिख 
एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने �यव�था 
उ� ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) मा भएको 
पाइ�छ । �ितवादीह�ले १२० िकलो�ाम गाजँा 
िब�� िवतरण तथा स�चय गरकेो कसरु अपराध 
गरकेो पिु� भएको ह�दँा िनजह�लाई उ� दफा 
१४(१)(घ)(५) बमोिजम सजाय गनु�पन� दिेखन 

आयो । �ितवादीह�म�येका सािकर िमया ँ र 
नरुआलम अंसारीलाई सोहीबमोिजम सजाय ठहर 
भइसकेकोले यी  ��यथ� �ितवादी फुलमहमद 
िमयाकँा हकमा पिन सोही ऐनको दफा १४(१) को 
दहेाय (घ)(५) मा उ�लेख भएको सजाय आकिष�त ह�ने 
दिेखयो । अतः िनज �ितवादी फुलमहमद िमयालँाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादी फुलमहमद िमयालेँ लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
दहेाय (क) को कसरु गरकेो देिखन आएकोले 
िनज �ितवादीलाई सो कसरुमा  उ� ऐनको दफा 
१४(१)(घ)(५) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।५।१८ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला केही उ�टी 
भई िनज �ितवादी फुलमहमद िमयालँाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को ४ को देहाय (क) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) अनसुार 
दईु वष� कैद र प�� हजार �पैया ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ।
फैसला तयार गन�ः इ.अ. केदारनाथ पौडेल र 
शा.अ. क�याण खड्का
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल माघ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०८६८, उ��ेषण, 
रामबाबु शमा�  िव. पुनरावेदन अदालत हेट�डा, 
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मकवानपुरसमेत
वादी नवल िकशोर�साद साह �ितवादी 

राजिवकास शमा� भएको ०७१-CP-०१३१ को 
लेनदेन म�ुामा वादीले िमित २०७१/५/४ मा ज�गा 
रो�का ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदन मागबमोिजमका 
ज�गाह� �ितउ�र परपेिछ पनुः िवचार ह�ने गरी 
रो�का रािखिदन ु भनी बारा िज�ला अदालतको 
आदशेउपर िमित २०७१/७/२७ मा रो�का ज�गा 
फुकुवा ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदक रामबाब ुशमा�को 
िनवेदन मागबमोिजम िमित २०७१/९/७ मा 
िनवेदनमा उि�लिखत ज�गाह� फुकुवा ग�रिदन ुभनी 
बारा िज�ला अदालतबाट आदेश भएको देिख�छ । 
िनवेदक रामबाब ुशमा�ले िनवेदन िददँा िज�ला बारा, 
गाउ ँिवकास सिमित ब�रयापरु, वडा नं. ६ को िक.नं. 
३७६ को ज.िव. ०-०-२-४ ले�नपुन�मा भूलवश 
िक.नं. १३६ लेिखन गएको ह�दँा िक.नं. ३७६ 
को ज�गा फुकुवा ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनमा 
िनवेदन मागबमोिजम फुकुवा ग�रिदन ु भनी बारा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/९/९ मा आदेश 
भएको देिखयो । �ितवादीको अंश हकस�मको ज�गा 
रो�का रा�नपुन�मा फुकुवा गन� गरी भएको �यस 
अदालतको िमित २०७१/९/७ र २०७१/९/९ 
को आदेश िमलेको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । अब �ितवादीको अशं हकस�म रो�का राखी 
कानूनबमोिजम गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१/१०/१५ मा आदशे भएको 
पाइने ।

�रट िनवेदकका छोरा राजिवकास शमा�उपर 
नवलिकशोर �साद साहले लेनदने म�ुा िदएको 
पाइयो । िनवेदक रामबाब ुशमा�  तथा ऋणी राजिवकास 
शमा�  एकाघर सगोलका बाब ु छोरा नाताका �यि� 
भएकोमा िववाद देिखदँनै । छोराले िलएको ऋणको 

दािय�व आफूले बेहोन� नपन� भ�ने िनवेदकको 
भनाइ रहेको स�दभ�मा सो ऋण कसले बझुाउनपुन� 
हो ? ऋणको दािय�व कुन प�उपर रहने हो भ�ने 
सोही लेनदेन म�ुाबाट िन�पण ह�ने िवषय भएको 
ह��छ । िनवेदकले िववािदत ज�गामा छोरा राजिवकास 
शमा�को अशं हक छैन, आ�नो एकलौटी हक भोगको 
हो भनी िनवेदकले भ�न सकेको पिन नदेिखने ।

अतः िनवेदक िपताको नाउकँो ज�गाबाट 
छोरा राजिवकास शमा�ले �ा�त गन� िनजको अंशस�म 
रो�का रा�ने गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७१/१२/९ को आदेश गैरकानूनी 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०८७८, उ��ेषण, 
कमल �काश पने� िव. पुनरावेदन अदालत पाटन 
लिलतपुरसमेत

वादी आ�मा�काश पने� �ितवादी 
कमल�काश पने� भएको साव�जिनक बाटो कायम 
ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा वादीको िक.नं. ४३४७ र 
२४२१ को घरज�गा आवत जावत गन� �ितवादीको 
िक�ा नं. ४३४८ को ज�गाबाट वादीले बाटो 
िनकास पाउने र �ितवादीको िक.नं. ४३४८ को 
ज�गालाई साव�जिनक बाटो कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
हदस�मको वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/९/९ मा 
फैसला भई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१/२/१९ मा सदर भई अि�तम भएको 
दिेख�छ । उ� फैसलाअनसुार चलन चलाइपाउ ँ
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भनी वादीको दरखा�त परकेो दिेखयो । काठमाड� 
िज�ला अदालतमा चलेको साव�जिनक बाटो 
कायम म�ुा र पनुरावेदन अदालत पाटनमा चलेको 
िनषेधा�ा म�ुासमेतको फैसलाउपर सव��च 
अदालतमा पनुरावेदन परकेो एवं म�ुा दोहो�याइपाउ ँ
भ�ने िनवेदन दता�  गरी म�ुा िवचाराधीन अव�थामा 
रहेको ह�दँा सव��च अदालतबाट उ� म�ुाको 
अि�तम िकनारा नभएस�मको लािग ��ततु 
फैसला काया��वयन मलुतबी रािखपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको �ितवादी कमल�काश पने�को िनवेदन 
परकेो अव�था छ । िमित २०७१/१०/२० मा 
फैसला काया��वयन �ि�या रो�न िमलेन भनी 
फैसला काया��वयन अिधकारीले आदेश गरकेो 
देिख�छ । उ� आदेशउपर �ितवादीले द.स. को 
६१ नं. को िनवेदन परी कारबाही ह�दँा इजलासबाट 
िमित २०७१/११/८ मा तहिसलदारले गरकेो 
आदशे सदर भई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
समेत िमित २०७१/११/८ मा भएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको आदेशलाई िमित २०७२/१/३ 
मा सदर गरकेो देिखने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९/९/९ मा भएको फैसलालाई िमित 
२०७१/२/१९ मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
साव�जिनक बाटो कायम ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा 
स�ु सदर गरउेपर कमल�काश पने�ले सव��च 
अदालतमा दायर गरकेो म�ुा दोहो�याइपाउ ँ भ�ने 
िनवेदनमा िमित २०७२/३/१० मा साव�जिनक 
बाटो कायम म�ुामा िन�सा नपाउने गरी अि�तम 
भइसकेको छ । फैसला काया��वयनको �ममा 
ग�भीर कानूनी �िुट भएको अव�थामा बाहेक फैसला 
काया��वयन िढला गदा�  �याय�ितको जनताको 
आ�थामा �ास आई अ��यमा �यायपािलका�ित 

नै िव�वास टुट्न जान स�छ । अि�तम भएर रहेका 
फैसलाको काया��वयन सामा�यतया �रट �े�बाट 
ह�त�ेप गन�समेत निम�ने ।

अतः तहतह अदालतबाट गरकेो 
िनण�यउपर त�यमा �वेश गरी �रट �े�बाट हेन�समेत 
निम�ने ह�दँा फैसलाअनसुार काया��वयन गन� काय� 
मलुतबी रा�न िम�दैन भनी गरकेो आदेश गैरकानूनी 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-०२६४, उ��ेषण, 
धम�नाथकुमार यादवसमेत िव. पुनरावेदन अदालत 
जनकपुरसमेत

वादी न�ताकुमारी यादव �ितवादी रामजी 
यादव, इ��कलादवेी र धम�नाथकुमार यादव भएको 
अंश दता�, दूिषत ब�डा बदर, गाली बेइ�जती, 
जालसाजी, घरले ु िहसंा म�ुा धनषुा िज�ला 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको दिेखयो । घरले ुिहंसा 
म�ुामा िवप�ी न�ताकुमारी यादवले भरण पोषणका 
लािग �ितवादीह�बाट खच� िदलाइपाउ ँ भ�ने 
िनवेदनमा िनवेिदकालाई दैिनक जीवनयापनका 
लािग केही रकम �ितवादीह�बाट िदलाउन उिचत 
दिेखएकोले घरले ुिहंसा (कसरु र सजाय) ऐन, २०६६ 
को दफा ६ बमोिजम मािसक �पमा �.८,०००।– 
�ितवादीह�बाट अदालतमा दािखल गराई सो रकम 
िनवेिदकाले पाउने भ�ने धनषुा िज�ला अदालतको 
िमित २०७२/१/८ को आदेश देिखयो । सो आदेश 
बदर ग�रपाउ ँभनी �ितवादीले पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम िनवेदन िदएकोमा 
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धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०७२/१/८ 
को आदेशलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७२/३/११ मा आदेश भएको 
देिख�छ । धम�नाथकुमार यादवको बाब ु रामजी 
यादव, आमा इ��कलादेवी यादव र न�ताकुमारी 
यादव धम�नाथकुमार यादवको �ीमती भएको कुरामा 
िववाद नदेिखने ।

यसरी िनवेदक र िवप�ीिबच नाता 
स�ब�धमा िववाद नदेिखएको र िवप�ी न�ताकुमारी 
यादवलाई अंश िदएको पिन िमिसल संल�न �माणबाट 
देिखदँनै । िनजको दैिनक भरण पोषण गनु�पन� दािय�व 
यी िनवेदकह�को देिखयो । यी न�तादेवी यादवको 
आय�ोतसमेत भएको िमिसल संल�न �माणबाट 
देिखदँनै । स�ु धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०७२/१/८ को अ�त�रम संर�णा�मक आदशेउपर 
िच� नबझेु पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम यी �रट िनवेदकह�ले िनवेदन िदन 
स�ने कानूनी �यव�था अवल�बन गरी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट उ� स�ु अ�त�रम 
संर�णा�मक आदेश परी�ण भइसकेको कानूनले 
िनद�शन गरकेो माग� अवल�बन ग�रसकेको अव�थामा 
पनुः सोही िवषयमा सव��च अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त अदालत �वेश गरकेो 
पाइयो । िज�ला अदालतमा दायर रहेको म�ुाबाट 
�माण बझुी कानूनबमोिजम िववादको िवषयमा 
िनण�य ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन �े�बाट अदालतको 
िवचाराधीन िवषयलाई अनकूुल वा �ितकूल 
असर पन� गरी �रट �े�बाट िनण�य गन� िम�ने पिन 
नदिेखने ।

अतः घरले ु िहंसा (कसरु र सजाय) 
ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोिजम �.८,०००।– 
�ितवादीह�बाट भराई पाउने गरी स�ु धनषुा 

िज�ला अदालतको िमित २०७२/१/८ को अ�त�रम 
संर�णा�मक आदशेलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७२/३/११ मा 
भएको आदेश गैरकानूनी देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०७३२, 
उ��ेषण / परमादेश, रोिहतकुमार सहनीसमेत 
िव. उ�च अदालत जनकपुर, अ�थायी इजलास, 
वीरग�जसमेत

वादी परुनराय यादवले �ितवादी िसताराम 
सहनीको िव��मा रौतहट िज�ला अदालतमा 
२०६९ सालको दे.नं.१२७५ को लेनदेन म�ुा दायर 
गरी िववािदत िक.नं. १६६ को ज�गा रौतहट िज�ला 
अदालतको च.नं. ८०१ िमित २०६८।५।१५ को 
प�बाट रो�का गरकेो र वादीले �ितवादीबाट 
दाबीबमोिजमको सावा ँतथा �याजसमेत भराई िलन 
पाउने ठहछ�  भनी रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।१२।२६ मा फैसला भएको देिख�छ । सो 
फैसलाउपर �ितवादी िसताराम सहनीको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डामा म�ुा नं. ०७०-DP-०६२२ मा 
पनुरावेदन परकेोमा स�ु रौतहट िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।२६ को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१।१।१७ मा फैसला भएको देिखयो । 
सो फैसलाप�ात् िमित २०७१।६।२७ मा वादी 
परुनराय यादवले िबगो भ�रपाउमँा दरखा�त गरी 
उ� रो�का रहेको िक.नं.१६६ को ज�गाको िमित 
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२०७१।११।५ मा जायजत र िमित २०७२।१।८ 
मा प�चकृते मू�याङ्कन मचु�ुकासमेत भई डाकँ 
िललामको �ि�यामा गएको देिखने ।

िनवेदक कलावती कुमारी साहसमेतले 
िवप�ी िसताराम सहनीको िव��मा िमित 
२०७३।१०।३ मा म�ुा नं. ०७३-CP-१०४५ 
को अशं म�ुा दता�  गरी वादी र �ितवादीको िबचमा 
िववािदत िक.नं.१६६ को ज�गा वादीह�को अंश 
भागमा पन� गरी िमित २०७३।११।३ मा िमलाप� 
गरकेो भ�ने देिखन आउने ।

लेनदेन म�ुाका वादी परुनराय यादवले म�ुा 
अि�तम फैसला भएप�ात् िमित २०७१।६।२७ मा 
िबगोमा दरखा�त िदई कारबाही स�ु भएपिछ ऋणी 
र अंिशयारको िबचमा चलेको अशं म�ुामा िमित 
२०७३।११।३ मा िमलाप� भई लेनदने म�ुाबाट 
रो�का भएको ऋणीको नामको िक.नं.१६६ को 
�े.फ.०-०-९-१ ज�गा ऋणीबाहेक अ�य अंिशयारको 
भागमा पारी िलए िदएको देिखएको तथा ऋण िलदँा 
सबै प�रवार एकासगोलमा रहे बसेको भ�ने नै दिेखन 
आउने ।

िनवेदकले अंश म�ुामा िमलाप� गरी िक.नं. 
१६६ को ज�गा अंश पाउने भ�ने देिखएको छ । तर 
सो िमलाप� ह�नपूुव� सगोलमा रहेका घरका म�ुय 
�यि� पित / िपताले िलएको ऋण अदालतबाट 
भराई पाउने ठहर भएको र लेनदने म�ुामा सो 
िक.नं. १६६ को ज�गा रो�का रहेको देिख�छ । 
लेनदेन म�ुाबाट भरी पाउने ठहरकेो िबगो सोही 
रो�का रहेको िक.नं. १६६ को ज�गाबाट भ�रपाउ ँ
भ�ने वादीको दखा��त परी जायजात मचु�ुका भई 
प�चकृत� मू�याङ्कनसमेतको कारबाही भइसकेको 
देिखने ।

अदालतबाट भएको फैसला समयमा नै 

काया��वयन ह�न ु पद�छ । फैसला काया��वयनको 
कामलाई असर पान� गरी, िढलो ह�ने गरी िनयोिजत 
�पमा भएका काम कारबाहीलाई मा�यता िदन 
िम�दनै । फैसला काया��वयनबाट नै वा�तिवक 
�यायको अनभूुित ह�ने ह�दँा फैसला काया��वयनको 
कारबाहीलाई मह�वका साथ हे�रनपुन� ह��छ । 
��ततु िनवेदनको स�दभ�मा हेदा� लेनदने म�ुाको 
फैसला काया��वयनलाई असर पान� गरी अंश म�ुामा 
िमलाप� भएको देिखने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
िवप�ी वादी परुनराय यादवको िबगो भ�रभराउ 
म�ुामा िक.नं.१६६ को ज�गाको रो�का फुकुवा गन� 
गरी भएको तहिसलदारको आदेश बदर गरकेो स�ु 
रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०७४।५।२३ 
को आदेश िमलेको देिखदँा प�रवत�न गनु�परने 
भनी उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट िमित २०७४।१२।१ मा भएको आदेश 
कानूनिवपरीतको नदिेखएको ह�दँा उ� आदशेले 
िनवेदकह�को हक अिधकारमा आघात पगेुको भ�न 
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०९१४, उ��ेषण 
/ परमादेश, कुशे�र झासमेत िव. उ�च अदालत 
िवराटनगरसमेत

मोरङ अटो व�स�को तफ� बाट िव�णकुुमार 
अ�वालले िवराट अटो इ�टर�ाइजेज नेपालको 
तफ� बाट िवनय झासगँ िमित २०६६।४।१६ मा यमाहा 
इ�डि��जको मोटरसाइकल तथा सोको पाट�पजुा� 
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िब�� गन� सत�मा अिधकृत िब�ेताको �पमा करार 
स�झौता गरी िवराट अटो इ�टर�ाइजेज नेपाललाई 
सामान पठाएकोमा सो िवराट अटोले २०६७ साल 
जेठदेिख २०६८ �ावणस�मको सामानको भ�ानी 
िदनपुन� कुल रकम �.२८,९२,०२०।७७ को 
पटकपटक चेक िदए पिन चेकह� साट्न खो�दा 
भ�ुानी नभई िफता� भएको ह�दँा �ितवादी िवराट 
अटोले वादी सािबकको मोरङ अटो व�स� हाल 
प�रवित�त एम ए.ड�ल ु इ�टर�ाइजेज �ा.िल.लाई 
भ�ुान गनु�पन� सावा ँ �.२८,९२,०२०।७७ र 
�याज �.११,६९,१०३।६० समेत गरी ज�मा 
�.४०,६१,१२४।३७ �ितवादी िवराट अटोबाट 
िदलाई भराइपाउ ँभ�ने वादी सािबकको मोरङ अटो 
व�स� हाल प�रवित�त एम ए.ड�ल ु इ�टर�ाइजेज 
�ा.िल.को िफराद दाबी भएकोमा मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।३।१३ मा वादीले दाबी 
गरअेनसुारको सावा ँर �याजको रकम �ितवादीबाट 
भराई िलन पाउने ठहछ�  भनी भएको म�ुा नं. 
०७०-CP-००५१ को करार स�झौताअनसुारको 
िबलबमोिजमको रकम िदलाइपाउ ँ भ�ने म�ुाको 
फैसला अि�तम भएको देिखन आउने ।

सो फैसलाअनसुारको िबगो भराइपाउ ँ
भनी वादीले िनवेदन िदई �ितवादी िवनयकुमार 
झाको बबुा कुशे�र झा, आमा शाि�तदेवी झा र भाइ 
िवनयकुमार झासमेतको नाउकँो ज�गाह�बाट िबगो 
भ�रभराउमा कारबाही चलेको देिख�छ । वादीले 
�ितवादी िवनयकुमार झाको नाउकँो झापा दमकको 
ज�गा देखाएकोमा उ� ज�गाह� पिहले नै अ�य 
�यि�का नाउमँा भई गइसकेको भ�ने मालपोत 
काया�लय दमक, झापाको च.नं. ८१२५ िमित 
२०७३।०१।२० को प�बाट देिखयो । स�ु म�ुा 
च�दाच�दैको अव�थामा �ितवादी िवनयकुमार 

झाले कुनै �ितवाद गरकेो भ�ने पिन देिखन 
नआउने ।

क�पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ 
को "उपदफा (१) मा क�पनीको स�चालकले 
क�पनीमाफ� त वा क�पनीको कामको िसलिसलामा 
�यि�गत फाइदा िलने काम गन� पाउने छैन । उपदफा 
(२) मा उपदफा (१) को �ितकूल ह�ने गरी क�पनीको 
कारोबारको िसलिसलामा कुनै स�चालकले 
�यि�गत फाइदा िलएको भए सो रकम क�पनीले 
�य�तो स�चालकबाट ऋणसरह भराइिलने छ" 
भ�ने उ�लेख गरकेो छ । �यसै गरी "उपदफा (४) 
मा क�पनीका ��येक स�चालक तथा पदािधकारीले 
आ�नो पदीय दािय�व िनवा�ह गदा� क�पनीको �वाथ� 
र िहतलाई �यानमा राखी इमा�दारीपूव�क असल 
िनयतले काम गनु�पन� छ र सामा�य िववेक र �ान 
भएको �यि�सरह िहफाजती, सावधानी, बिु�मता, 
कुशलता तथा द�ताको �योग गद�छ । उपदफा (५) 
मा उपदफा (४) को �ितकूल ह�ने गरी बदिनयत 
िचताई क�पनीलाई हािन नो�सानी प�ुने िकिसमबाट 
काम कारबाही गन� स�चालकबाट क�पनीलाई 
ह�न गएको हािन नो�सानीको �ितपूित� क�पनीले 
असलुउपर गरी िलन स�ने छ" भ�ने �यव�था गरकेो 
दिेख�छ । �ितवादी िवनयकुमार झा स�चालक 
रहेको उ� िवराट अटो इ�टर�ाइजेज नेपाल 
हाल अि�त�वमा रहेको छैन भ�ने िमिसल संल�न 
�माणबाट समेत दिेखन आएकोले उि�लिखत 
कानूनबमोिजम िनज �ितवादीले क�पनी स�चालन 
गरकेो भ�नेसमेत देिखन नआउने ।

�ितवादी िवनयकुमार झा यी िनवेदक 
कुशे�र झाको एकासगोलको छोरा ह�न् भ�ने िमिसल 
संल�न �माणबाट देिखन आउछँ । िनज िवनयकुमार 
झाले नै िवराट अटो इ�टर�ाइजेज नेपाल �ा.िल. 
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नामक क�पनी खोली िनजले नै यनुाइटेड फाइना�स 
िल.बाट कजा� िलई कारोबार गरकेो र पिछ कजा� 
च�ुा भई िनवेदकह�को नाउकँो ज�गाह� नै फुकुवा 
गरकेो भ�ने िमिसलबाट समेत देिखन आएकोले 
िनज िवनयकुमार झा प�रवारको मूली भई �यापार 
�यवसाय गन� �यि� ह�न भ�ने देिखन आउछँ । यसरी 
क�पनीको नाफा ह�दँा पिन सबै प�रवारले फाइदा 
�ा� गन� र घाटा ह�दँा पिन सबै प�रवारले बेहोन� 
गरकेो भ�ने देिखन आउने ।

िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेो िबगो म�ुाको 
िबगो भ�रभराउस�ब�धी कारबाही अगािड बढेको 
अव�थामा िनवेदकह� तारखेमा रही िनवेदन 
दाबीका िवषयका स�ब�धमा सोही समयमा नै 
आ�नो भनाइ राखी िनवेदकह�ले उठाएको कानूनी 
��लगायतको अ�य त�यगत िवषयमा सो फैसला 
काया��वयनको कारबाहीको िसलिसलामा मोरङ 
िज�ला अदालतबाटै िन�पण ह�ने अव�थाको 
िव�मानता देिखदँा यी िनवेदकह� कुशे�र झा, 
शाि�तदवेी झा र अजयकुमार झाको नाउकँो िबगोमा 
कारबाहीय�ु ज�गाह�को ज�गा रोका फुकुवा गनु�पन� 
देिखएन भनी मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।९।२१ मा भएको आदशेलाई सदर गरकेो 
उ�च अदालत िवराटनगरको िमित २०७४।१२।२९ 
को आदेशलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
िनवेदकह� कुशे�र झा, शाि�तदेवी झा र 
अजयकुमार झाका नाउकँो िबगोमा कारबाहीय�ु 
ज�गाह� रो�का फुकुवा गनु�पन� देिखएन भनी मोरङ 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।९।२१ मा भएको 
आदशे िमलेको दिेखदँा प�रवत�न गनु�परने भनी उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७४।१२।२९ 
मा भएको आदेश कानूनिवपरीतको नदेिखएको 

ह�दँा उ� आदेशले िनवेदकह�को हक अिधकारमा 
आघात पगेुको भ�न िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७६-WH-००३५, 
ब�दी��य�ीकरण, सुशीला िल�बू िव. �म तथा 
रोजगार काया�लय िवराटनगरसमेत

िनवेदकलाई �म तथा रोजगार काया�लय 
िवराटनगरका व�र� �म अिधकृतले च.नं. ५२ 
िमित २०७६।४।१२ मा जारी गरकेो वार�ेटबमोिजम 
िज�ला �हरी काया�लय मोरङ मातहतको इलाका 
�हरी काया�लय पथरीले िमित २०७६।४।२३ 
मा ��ाउ गरकेो र �हरीको िहरासतमा राखेको 
त�यमा िववाद रहेन । ��ाउ ग�रएका िनवेदकलाई 
िज�ला �हरी काया�लयमाफ� त �म तथा रोजगार 
काया�लय िवराटनगरमा दािखला गरकेो र �म तथा 
रोजगार काया�लयको आदेशबमोिजम िज�ला �हरी 
काया�लय मोरङको िहरासतमा राखेको भ�ने िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखने ।

िनवेदन दता� भएप�ात् बाटोको �यादबाहेक 
३ िदनिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  भ�ने यस 
अदालतको आदेशबमोिजम िवप�ी �म तथा 
रोजगार काया�लय िवराटनगर र ऐ.का व�र� �म 
अिधकृत �ेम स�जेलका नाममा यस अदालतबाट 
जारी गएका �याद िमित २०७६।५।४ मा तामेल ह�दँा 
िलिखत जवाफ पन� आएको देिखएन । िनवेदकतफ� का 
िव�ान् अिधव�ाले िमित २०७६।५।९ मा िनवेदक 
थुनाबाट छुिटसकेको भनी इजलाससम� जानकारी 
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गराउन ुभएको देिखने ।
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन संिवधान 

�द� नाग�रकको मौिलक हक वा कानूनी हक 
हनन गरी कुनै �याियक वा अध��याियक िनकाय वा 
पदािधकारीले कसैलाई गैरकानूनी थनुामा राखेमा 
उ� हकको �चलनको लािग गैरकानूनी थुनाबाट 
म�ु गन� �योजनको लािग जारी ग�र�छ । ब�दी 
थनुामा नरहेको वा थनुाबाट छुिटसकेको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
पद�न । िनवेदक जनु उपचारको लािग अदालतमा 
�वेश गरकेा ह�न्, सोही उपचार िनवेदकले �ा� 
ग�रसकेको दिेखने ।

अतः िनवेदक िमित २०७६।५।९ गते 
थनुाबाट छुिटसकेको भनी िनवेदकतफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह�ले इजलाससम� 
जानकारी गराउन ु भएकोले ��ततु िनवेदकको 
औिच�य नदिेखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन�साद पराजलुी
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दिेवना)
इित संवत् २०७६ साल भदौ १२ गते रोज ५ शभुम् ।
 

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९-WO-००१४, उ��ेषण / 
परमादेश, महे�� साह हलुवाईसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

नेपाल सरकारले िमित २०६५/६/१ 
गतेदेिख लाग ु ह�ने गरी िमित २०६५/६/१९ मा 
र िमित २०६६/४/१ देिख लाग ु ह�ने गरी िमित 
२०६६/४/४ मा रा��सेवक कम�चारीह�को लािग 

नया ँ तलबमान कायम गरकेो र सो िनण�यको 
���यमा िमित २०५७/४/१ भ�दा अिघ �ािविधक 
पदमा िनयिु� भई हालस�म सोही पदमा काय�रत 
कम�चारीह�बाहेक जनुसकैु �ि�याबाट बढुवा 
(तह-विृ� / �तर-विृ�) भएका कम�चारीह�ले िमित 
२०५७/४/१ देिख लाग ुभएको िवशेष �यव�थाको 
�ािविधक २ �ेड नपाउने भनी उ�लेख गरकेो 
पाइयो । सो िनण�यउपर यस अदालतमा परकेा 
िनवेदनह� (क) �रट िनवेदक िव�दे�र िसहंसमेत 
िव. अथ� म��ालयसमेत भएको �रट नं.०६५-
WO-०६६८, (ख) �रट िनवेदक केशवबहादुर 
थापा ��ेीसमेत िव. अथ� म��ालय िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत भएको �रट नं.०६५-
WO-०३३५/४४२२, (ग) �रट िनवेदक धृत 
नारायण साहसमेत िव. अथ� म��ालयसमेत 
भएको �रट न.ं०६५-WO-०६९७, (घ) िनवेदक 
पु�पमनुी ब�ाचाय�समते िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत भएको �रट 
नं.०६५-WO-१००५, (ङ) �रट िनवेदक स�य 
नारायण महतोसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय भएको �रट नं.०६७-
WO-०७४८ समेतको �रट िनवेदनका स�दभ�मा 
नेपाल सरकारको िमित २०६५/६/१९ र 
२०६६/४/४ को िनण�यको ���यबमोिजम �ािविधक 
२ �ेड नपाउने भ�ने �यव�था उ��ेषणको आदशेले 
बदर भई िनवेदक कम�चारीह�ले खाइपाई आएको 
िवशेष �ािविधक २ �ेडको सिुवधालाई िनर�तरता 
िदई नया ँतलबमान कायम गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको 
दिेख�छ । उपयु��अनसुारका �रट िनवेदनह�का 
स�दभ�मा �ेड विृ� िदने स�ब�धमा रहेका कानूनी 
�ावधान तथा कम�चारीह�को वैध अपे�ा स�ब�धमा 
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�या�या र िववेचना भई िस�ा�त कायम भएको 
देिखने ।

यसका अित�र� िनवेदक शाि�त�साद 
लुइँटेल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमते भएको �रट न.ं ०७३-WO-
०४०७ को िनवेदनसिहतका ७९ वटा छु�ाछु�ै 
दायर भएका �रट िनवेदनका स�दभ�मा पिन यस 
अदालतबाट िनवेदकह� सरहका कम�चारीलाई 
सािबकदेिख खाइपाई आएको �िविधक दईु �ेडको 
सिुवधा नपाउने गरी भएको नेपाल सरकारको 
िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी “२०५७ 
साल �ावण १ गतेभ�दा अगािडदिेख काय�रत 
�ािविधक २ �ेड थप खाइपाई आएका (�रट िनवेदन 
नगरकेा तथा यसिबच सेवा िनवृ� भइसकेका भए 
िनजह�समेत िनवेदकह� सरहका सबै �ािविधक) 
कम�चारीह�लाई उपयु��अनसुारको �ेड सिुवधा 
�दान गनु� , गराउन”ु भनी िमित २०७६/१/१५ मा 
परमादेश जारी भएको दिेख�छ । यसरी २०५७ साल 
�ावण १ गतेभ�दा अगािडदिेख काय�रत �ािविधक 
कम�चारीले पाउने २ �ेड थप सिुवधास�ब�धी 
��को िन�पण यस अदालतबाट मािथ उि�लिखत 
िविभ�न िववादका स�दभ�मा भइसकेको दिेख�छ । 
यसरी ग�रएको �या�यासगँ अिहले असहमत ह�नपुन� 
कुनै कारण नदेिखने ।

अतः िनवेदकह�को मागबमोिजम 
िनजह�ले खाइपाई आएको �ािविधक २ �ेड 
सिुवधा नपाउने गरी भएको नेपाल सरकारको 
िमित २०६५/६/१९ र २०६६/४/४ को िनण�यको 
���यमा उ�लेख ग�रएको बेहोरा यस अदालतबाट 
पिहले जारी ग�रएका उ��ेषणको आदेशको 
प�रणाम�व�प बदर भइसकेको देिखयो । यसरी 
यसै अदालतबाट बदर भइसकेको िनण�य बेहोरा 

बदर गन� कुराको हदस�म अिहले पनुः उ��ेषणको 
आदेश जारी ग�ररहन ु परने । िनवेदकह�लाई 
िनजह�सरहका अ�य कम�चारीले पाएसरहको 
सिुवधा �ा� गन�बाट वि�चत गनु�  �यायोिचत देिखदैँन; 
�यसरी वि�चत ग�रएमा भेदभावपूण� �यवहार ह�न जाने 
दिेख�छ । तसथ�, िनवेदकह�लाई उि�लिखत २ �ेड 
बराबरको सिुवधा निदने, सो �ेडलाई िनविृ�भरण 
�योजनका लािग गणना नगन� गरी भए ग�रएका 
िवप�ीह�को काम कारबाही तथा िनण�य उ��ेषणको 
आदेशले बदर ग�रएको छ । अब िनवेदकह�ले 
सािबकदेिख खाइपाई आएको �ािविधक २ �ेड 
बराबरको सिुवधा िनजह� काय�रत रहेको अव�थामा 
भ�ुानी गन� बाकँ� भए सो बाकँ� रकम भ�ुानी गनु�  र 
िनवेदकह�लाई िनविृ�भरण �दान गदा�  उि�लिखत 
दईु �ेड बराबर ह�न आउने रकमसमेत गणना गरी 
िनविृ�भरण �दान गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी / िबना गौतम
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल पौष २० गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०६९-WO-०७८४, 
उ��ेषण / परमादशे, गौरी नारायण साह िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथसमेत

�ितवादी राम पदारथ शाह, मनोजकुमार 
साह, अशोककुमार साह, िदिलपकुमार साहले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा�  आरोिपत 
कसरुमा इ�कार गरी बयान गरकेो र मौकामा बिुझएका 
दवेनारायण पासवानसमेतले जाहेरवालाको 
घरमा डाकँा भएको छैन भ�ने लेखाई िदएको 
दिेख�छ । जाहेरवालाको छोरा िवनोदकुमार 
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साहसमेत उपर घरको छतबाट गोली �हार गरी 
िधरनेकुमार साहसमेत घाइते भएको िवषयमा िधरने 
साह तेली र मनोजकुमार साह तेलीको जाहेरी परी 
गौरी नारायण साहको छोरा िवनोदकुमार साहसमेत 
उपर सला�ही िज�ला अदालतसम� २०६७।६।२१ 
गते �यानमान� उ�ोग म�ुा दता� भएको 
देिखयो । िनवेदकको जाहेरीउपर अनसु�धान ह�दँा 
सबदु �माणको अभाव र हद�यादको कारणले समेत 
म�ुा च�न स�ने अव�था नरहेको भनी म�ुा नच�ने 
िनण�य भएको देिखयो । म�ुाको सबदु �माणको 
मू�याङ्कन र औिच�यताको आधारमा म�ुा च�न 
स�ने नस�ने िनण�य गन� अि�तम अिधकार कानून 
एवम् सिंवधानले महा�यायािधव�ालाई िदएको ह�दँा 
पिछ पिन �माण फेला परमेा म�ुा च�न स�ने नै 
देिखने ।

िनवेदक गौरीनारायण साहले डाकँा ज�तो 
ग�भीर �कृितको अपराधमा जाहेरी दरखा�त दता� 
गदा� �माणसमेत उ�लेख गररे जाहेरी दरखा�त 
िदनपुन�मा िमित २०६६।११।१७ गते राित राम 
पदारथ शाह, मनोजकुमार साह, अशोककुमार साह, 
िदिलपकुमार साहसमेतका १० जनाले आ�नो 
घरमा डाकँा गरकेो भनी जाहेरी दरखा�त दता� 
गदा� दसी �माण केही पिन उ�लेख नगरी जाहेरी 
दता� गन� लगेको अव�थासमेत दिेखयो । िमित 
२०६६।११।१७ मा डाकँा वारदात भएको बेहोरा 
उ�लेख गरी ९ मिहनाभ�दा पिछ िमित २०६७।९।१ 
गते डाकँा म�ुाको जाहेरी दता�  भई अनसु�धान ह�दँा 
�माणिवहीन जाहेरी दरखा�तसमेत देिखदँा म�ुा 
चलाउनपुन� कुनै आधार कारण नभएको भनी म�ुा 
नचलाउने गरी िनण�य भएको देिखने ।

डाकँा म�ुाको जाहेरी दता� भई अनसु�धान 
तहिककात ह�दँा म�ुा चलाउनपुन� कुनै आधार, 

कारण नभएको भनी िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय सला�हीले म�ुा नच�ने गरी िमित 
२०६८।०३।०९ मा गरकेो िनण�य िनकासाको 
लािग पठाएकोमा पनुरावेदन सरकारी विकलको 
काया�लय जनकपरुबाट िमित २०६८।४।१९ मा 
म�ुा नचलाउने िनण�य सदर भएको र सो िनण�य 
िनकासाथ� पठाएकोमा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसमेतबाट िमित २०६८।५।९ मा सदर 
भइसकेको देिखएको अव�थामा उ� िनण�य बदर 
गरी म�ुा चलाउन परामादेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकका कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ५ गते रोज ५ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७३-WO-०८६६, 
उ��ेषण, मोितबहादुर नेपाल िव. िज�ला �शासन 
काया�लय क�चनपुरसमेत

डाकँा चोरीको कारणबाट भएको �ितपूित� 
दाबी गरी �रट िनवेदन पन� आएको पाइयो । 
िवप�ीह�ले पेस गरकेो िलिखत जवाफ तथा 
िवप�ीह�को तफ� बाट बहसका लािग उपि�थत 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाले मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको ६ नं. बमोिजमको कसरु भएकोले सामा�य 
�याियक �ि�याबाट कारबाही भई िनवेदकको डाकँा 
चोरी भएको िबगो कसरुदारबाट भ�रभराउ ह�ने हो, 
यो �रट �े�ािधकारबाट हे�रने िवषय होइन भनी 
िजिकर िलन ुभएको देिखयो । िमिसल कागजात हेदा� 
िनवेदकसमेतको घरमा िमित २०६६/११/२८ मा 
डाकँा चोरीको वारदात भएको भ�ने त�य ��ततु 
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ह�न आएको छ । वारदात भएको अिहले क�रब १० 
वष�स�म पिन सो वारदातका कसरुदारह� प�ाउ 
परकेो र िनजह� कसैबाट िबगो भ�रभराउ गन�तफ�  
कुनै काय� भएको अव�था दिेखदैँन । पीिडतउपर 
उिचत समयमा �याय ह�न नसकेको अव�था दिेखन 
आएको छ । यस अव�थामा अपराधबाट पीिडत 
भएको �यि�ले आ�नो हक अिधकारको �चलनका 
लािग संिवधान�ारा िनिद�� माग� अपनाई �याियक 
उपचार खो�नलुाई अनिुचत मा�न िम�ने नदेिखने ।

�रट िनवेदकले �ितपूित�का लािग 
िनवेदन गरकेो र �मखु िज�ला अिधकारीको 
अ�य�तामा गिठत सिमितबाट िसफा�रस भई िमित 
२०६७/१/१३, २०६७/९/२७, २०६८/७/२०, 
२०७०/५/१८, २०७१/११/१७, २०७३/१/२० 
र २०७३/५/१७ समेतमा गरी पटकपटक नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयमा िनवेदन गरकेो, तर कुनै 
िनण�य िनकासा नभएको भ�ने त�य ��ततु ह�न 
आएको छ । एउटा अपराध-पीिडत नाग�रकले 
वष�स�म पटकपटक अनरुोध गदा�समेत कुनै �कारको 
िनण�य िनकासा निदई अिनण�यको अव�थामा 
रहन ुमनािसब ह�दैँन । सशुासन (�यव�थापन तथा 
स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ मा यस ऐन 
वा अ�य �चिलत कानूनबमोिजम िनण�य गन� पाउने 
अिधकारीले कुनै िवषयमा िनण�य गदा� �चिलत 
कानूनबमोिजम कुनै िनि�त अविधिभ� िनण�य 
गनु�पन� रहेछ भने सोही समयाविधिभ� र �य�तो 
�यव�था नभएकोमा िनण�य गनु�पन� िवषयको �कृित 
हेरी उपय�ु समयाविधिभ� िनण�य गनु�पन� �यव�था 
रहेको छ । ��ततु िवषयमा ऐनले तोकेअनसुारको 
“मनािसब” समयिभ� िनण�य ग�रएको नपाइने ।

नाग�रकको िजउ-धनको सरु�ा गन� 

दािय�व रा�यको हो । नाग�रकको जीवन, �वत��ता 
र स�पि�को सरं�ण गन�मा रा�यको तफ� बाट 
रहन गएका कमी-कमजोरीको प�रणाम�व�प पन� 
गएको हािन-नो�सानीको दािय�व रा�यले वहन 
गनु�  लोक क�याणकारी र उ�रदायी रा�यको 
अवधारणाअनकूुलको काय� ह��छ । पीिडतशा�को 
आधिुनक मा�यताअनसुार हेदा� पिन कुनै फौजदारी 
काय�को प�रणाम�व�प नाग�रकउपर पन� गएको 
पीडाको स�बोधन रा�यको तफ� बाट ग�रन ु
आव�यक ठािन�छ । नेपालको सवंधानको धारा 
२१ मा समेत अपराध पीिडतको हकलाई मौिलक 
हकको �पमा मा�यता �दान ग�रएको छ र अपराध 
पीिडतलाई आफू पीिडत भएको म�ुाको अनसु�धान 
तथा कारबाहीस�ब�धी जानकारी पाउने हक ह�ने 
तथा अपराध पीिडतलाई कानूनबमोिजम सामािजक 
पनुः�थापना र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने हक 
�दान ग�रएको छ । संिवधानमा रहेको उि�लिखत 
�ावधानको काया��वयनका लािग अपराध पीिडत 
संर�ण ऐन, २०७५ समेत जारी भइसकेको 
दिेख�छ । उ� ऐनको ��तावनामा “नेपालको 
संिवधान�ारा �द� फौजदारी �याियक �ि�याको 
अिभ�न अङ्गको �पमा रहेको अपराध पीिडतको 
�यायको अिधकार सिुनि�त गरी आफू पीिडत भएको 
म�ुाको अनसु�धान तथा कारबाहीस�ब�धी जानकारी 
पाउने र कानूनबमोिजम सामािजक पनुः�थापना 
र �ितपूित�सिहतको �याय पाउने �यव�था गरी 
अपराधबाट पीिडतलाई पन� गएको �ितकूल असर 
�यून गन� तथा कसरुको प�रणाम �व�प बेहोनु�परकेो 
�ितबापत पीिडतलाई �ितपूित�समेतको �यव�था 
गरी पीिडतको हक िहतको सरं�ण गन�” कुरा उ�लेख 
भएको छ । ऐनमा पीिडतको हक �चलनस�ब�धी 
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�ि�यासिहतका िविवध �ावधानह� समावेश 
ग�रएका छन् । यसरी अपराध-पीिडतको हक 
�चलन र िहतको संर�णका लािग सिंवधान तथा 
ऐनमा केही आधारभूत �ावधानह� समावेश भएका 
छन् । अब यसको �भावकारी काया��वयन गन�, 
गराउने मह�वपूण� िज�मेवारी िवप�ीह�समेतका 
रा�यका िविभ�न िनकायह�मा रहेको देिखने ।

अपराध पीिडतको हक-िहत सरं�ण 
गन� िविधशा�ीय अ�यास हा�ा लािग केही नौलो 
िवषय भ�ने पिन �ितत ह�न स�दछ । अपराध-
पीिडतको अिधकार र �याियक �ि�यामा रहने 
भूिमकालाई सीिमत �पमा मा� �हण गन� ग�रएको 
हा�ो पर�परागत अ�यासमा अिहले �पा�तरणको 
आव�यकता देिखएको छ । पीिडतलाई �ितपूित� 
भराउने अव�था, पीिडतको �यायोिचत वग�करण, 
पनुः�थापनाका कुराह�, यसस�ब�धी मापद�ड, 
सं�थागत िज�मेवारीको िकटानी, िव�ीय 
�यव�थापन, �ि�या िनधा�रणलगायतका कितपय 
अ�य �यव�थापनसगँ स�बि�धत प�मा समेत 
स�बोधन ग�रनपुन� अव�था छ । क�तो अव�थाका 
�यि�लाई पीिडत मानेर के कुन िनकाय वा �यि�बाट 
�ितपूित� िदने, िदलाउने हो भ�ने कुराको नीितगत 
तथा �ि�यागत �यव�थापन ग�रन ुवा�छनीय छ । 
खासगरी पीडकको �ितपूित� ितन� आिथ�क हैिसयत 
नभएको, पीडकको पिहचान नै ह�न नसकेको 
वा पीडक फरार रहेको वा य�तै अ�य िवशेष 
प�रि�थितमा �ितपूित� भराउने कुरालाई हेन� �ि�कोण 
र सामा�य अव�थामा अपनाउने �ि�कोणका 
िबच केही फरक मापद�ड अपनाउनपुन� पिन ह�न 
स�दछ । उि�लिखत सम� प�मा िवचार गरी �प� 
नीित तथा मापद�ड तयार गरी काया��वयनमा 

�याउन ुआव�यक देिखने ।
अतः िनवेदक मोितबहादरु नेपालले 

पेस गरकेो िनवेदनउपर �यायोिचत �पमा 
िवचार गरी समयमा नै िनण�य िनकासा िदन ु
आव�यक देिखदँा िनजको िनवेदन मागबमोिजम 
डाकँा चोरी भएको स�ब�धमा �ितपूित� िदन,ु 
िदलाउनपुन� हो वा होइन ? िनजसरहका अ�य 
अपराध-पीिडतह�को स�ब�धमा के ह�ने वा गन� 
हो ? भ�नेसमेतका िवषयमा कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  साथै, अ�य अपराध-पीिडतह�लाई 
िदइने �ितपूित�, पनुः�थापनालगायतका पीिडत 
संर�णका िविवध प�मा नेपालको संिवधानको 
धारा २१ तथा अपराध पीिडत संर�ण ऐन, २०७५ 
मा रहेका �ावधानह�को  उ�े�यमूलक, �यायोिचत 
र �भावकारी काया��वयनका लािग आव�यक 
नीितगत �प�ता कायम गरी िनि�त मापद�ड बनाई 
काया��वयनमा �याउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अि�बका�साद दाहाल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथमेा, ०७३-CR-१३७०, ०७४-
RC-००३७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
गौरव भ�ने गौलकुमार राईसमेत, नेपाल सरकार िव. 
ह�रबहादरु राई

��ततु म�ुामा �ितवादीह�म�येका 
गौलकुमार राईले आ�नो छोरालाई तह लगाउन 
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भनी �ितवादी तलुसीकुमार राईलाई �.५,०००।– 
िदएको र तलुसीकुमारले �.५,०००।– �ितवादी 
गौलकुमार राईबाट िलई अ�य �ितवादीह�लाई 
िदएको कुरा �वीकार गरकेो अव�था छ । साथै 
मतृकलाई खा�डो खनी दबाउने काय�मा पिन 
दवैुजनाको संल�नता रहेको कुरा पिन िनजह�को 
बयानबाट समथ�न भइरहेको नै देिख�छ । �ितवादी 
गौलकुमार राईले आ�नो छोरा मतृक िबख�बहादरु 
राईलाई तह लगाइिदनपु�यो भनी तलुसीकुमार 
राईलाई भ�दा तलुसीकुमार राईले सो काय� 
गन�मा सामेल भई �.५,०००।– समेत िलई अ�य 
�यि�ह�लाई सो काय� गन� लगाएको िमिसल संल�न 
�माणह�बाट दिेखएको ह�दँा िनज �ितवादी गौरव 
भ�ने गौलकुमार राई मतृक िबख�बहादरु राईलाई 
कुटिपट गराउने षड्य��मा म�ुय भई र �ितवादी 
तलुसीकुमार राईले मतृकलाई कुटिपट गन� अ�य 
मािनस खोिजिदने काय� गरकेो दिेखन आएको, 
तर मतृकलाई कुटिपट गरी �यान मान� काय�मा 
सामेल रहेको भ�ने दिेखन नआएबाट िनजह�को 
कसरुको मा�ाका आधारमा �ितवादीह�ले गरकेो 
उि�लिखत काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १६ नं. बमोिजमको कसरुस�म गरकेो 
देिखदँा �ितवादीह�म�येका गौरव भ�ने गौलकुमार 
राईलाई उि�लिखत �यव�थाबमोिजम १५ (प��) 
वष� कैद र �ितवादी तलुसीकुमार राईलाई १० 
(दश) वष� कैद ह�ने ठहराई भएको फैसलामा अ�यथा 
भ�नपुन� नदेिखने ।

स�ु अदालतमा बयान गदा� आफू वारदात 
�थलमा नगएको, मतृकलाई गाड्ने दबाउने काय�मा 
समेत आ�नो संल�नता नभएको, साथीह�सगँ 
बजार गएकोमा बाटोमा साथीह�ले अब मा�छे 

कुट्नपुछ�  भनेकोस�म सनेुको हो तर कसलाई कुट्ने 
भ�ने थाहा नभएको भनी कसरु गरकेोमा पूण� इ�कार 
भई बयान गरकेो पाइए तापिन �ितवादी शकु�तला 
राईले अदालतसम� बयान गदा�  िभम राईसमेत भई 
मतृ लास बारीमा खा�डो खनी ढुङ्गाको बाकस बनाई 
गाडेको हो भनी लेखाएको र �ितवादी ह�रबहादरु 
राईले अदालतसम� बयान गदा�  िभम भ�ने िनलम 
राई वारदात�थलमा भएको तर मतृकलाई कुटिपट 
नगरकेो भ�ने बेहोरा लेखाएबाट िनजको समेत 
वारदात �थलमा संल�नता देिखनकुो साथै िनजको 
बयान बेहोराबाट सो वारदातको स�ब�धमा िनजलाई 
स�ुमै जानकारी भएको भ�ने दिेखन आएकोले 
�ितवादी ड�बरबहादरु राई र िभम भ�ने िनलम 
राईले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा िनजह�लाई ऐ. 
१७(३) नं. बमोिजम ३ (तीन) वष� कैद ह�ने ठहर 
भएको स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखन आएको ।

मौकामा भएको बयान बेहोरालाई समथ�न 
गद� आफू तथा अ�य �ितवादीह�समेत भई 
कुटिपट गरी िबख�बहादरुलाई वारदात �थलमा 
घाइते अव�थामा छाडेर गएको कुरा �वीकार गरी 
अदालतसमेतमा आ�नो बयान बेहोरा लेखाएको 
दिेख�छ । �ितवादी ह�रबहादरु राईको सो काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. बमोिजमको देिखएको ह�दँा िनज �ितवादी 
ह�रबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहराई 
भएको स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
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इजलासबाट भएको फैसला िमलेकै देिखन आएको ।
अतः मािथ उि�लिखत आधार र 

कारणह�बाट �ितवादीह�म�येका गौरव भ�ने 
गौलकुमार राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १६ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� कैद र 
�ितवादी तलुसीकुमार राईलाई १० (दश) वष� 
कैद, �ितवादी ह�रबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने, �ितवादी ड�बरबहादरु राई र िभम 
भ�ने िनलम राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ (तीन) वष� कैद ह�ने 
ठहराएको स�ु सखंवुासभा िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७२।६।५ को फैसला सदर गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
िमित २०७३।८।२३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
इित संवत् २०७७ साल काि�क २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७३-CI-१५८२, अंश, 
ड�बरद� जोशसमेत िव. िजतराज जोशीसमेत

��ततु म�ुाका ३ भाइ छोराह� ड�बरद� 
जोशी, जीतराज जोशी र उ�वराज जोशी तथा 
आमा राधादेवीसिहत ४ जना मूल अंिशयारह� 
रहेको भए तापिन इजलासमा बहसको �ममा ��ततु 
म�ुाका कानून �यवसायीले यी वादी �ितवादीक� 
आमा राधादेवीको िमित २०७५।०३।२९ मा म�ृय ु
भइसकेको छ भनी �थानीय पि�जकािधकारीको 
काया�लय डडे�धरुा वडा नं. ७ को दता�  नं. १४ 
िमित २०७६।२।८ को म�ृयदुता� �माणप�को 
�मािणत �ितिलिप पेस गनु�भएको ह�दँा उ� िक.नं. 

४०७ को ज�गा आमा राधादेवीबाहेकका अ�य ३ 
भाइ छोराह� ड�बरद� जोशी, जीतराज जोशी र 
उ�वराज जोशीको नाउमँा बराबर ब�डा गनु�पन� ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार, 
कारणसमेतबाट सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगबाट िमित २०५५।९।३ मा तयार भएको 
िफ�डबकुमा िक.नं. ४०७ को ज�गा िजतराज जोशी, 
उ�वराज जोशी र ड�बरद� जोशीको नाउमँा संय�ु 
�पमा नाम उ�लेख भएको अव�थामा िफ�डबकुलाई 
नै ज�गाको आिधका�रक �माण मानी उ� िक.नं. 
४०७ को ज�गालाई अ�य अिंशयारह�मा समेत 
बराबर ब�डा गनु�पन�मा िक.नं. ४०७ को ज�गा र सोमा 
बनेको घरसमेतका ज�गाह�लाई बाहेक गरी अ�य 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�लाई मा� 
बराबर ब�डा ला�ने गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०७०।१२।१९ को 
फैसला सोहदस�म केही उटी भई उ� िक.नं. ४०७ 
को ज�गा वादीह� ड�बरद� जोशी र उ�वराज 
जोशी तथा �ितवादी जीतराज जोशीको नाउमँा ३ 
भाग बराबर ब�डा ला�ने ठहछ�  । साथै सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगबाट िमित २०५५।९।३ मा 
तयार भएको िफ�डबकुमा िक.नं. १११४ को ज�गा 
�ितवादी िजतराज जोशीक� �ीमती पाव�तीदेवी 
जोशीका नाउमँा एकलौटी �पमा नाम उ�लेख 
भएको देिखएको ह�दँा उ� िक.नं.१११४ को 
ज�गा ब�डा ला�ने वा नला�ने भनेर बो�ने अव�था 
रहदैँन भनी गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको िमित २०७०।१२।१९ को फैसला 
सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर १६ गते रोज ३ शभुम् ।
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३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६७-WO-१०२१, उ��ेषण, 
रिमला िव�ट िव. नापी काया�लय, लिलतपरुसमेत

��ततु िववादमा िनवेिदकाले नापी 
काया�लय, लिलतपरुले �े�ािधकार नाघेर न�सा 
संशोधन गरकेो, �यसरी संशोधन गदा�  आफूलाई 
कुनै सूचना, जानकारी नै निदएको भनी दाबी 
िलए पिन नापी काया�लय, लिलतपरुले िमित 
२०६४/१२/१० मा सािबक २०२१ सालमा तयार 
भएको न�सा संशोधन गरकेो नभई सो न�सा 
परुानो जीण� भएकोले सािबकअनसुारको द�ु�त 
अक� न�सा तयार गन� िनण�य भएको र सो िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत नभएको 
भ�ने कुरा मािथका �करणह�मा पिु� भइसकेको 
ह�दँा �यसतफ�  थप केही बोिलरहनपुन� अव�था 
देिखएन । अब नापी काया�लयले सािबकबमोिजमको 
अक� न�सा बनाउन पाउने हो वा होइन भ�ने 
स�दभ�मा िवचार गदा� नापी काया�लयमा ह�ने न�सा 
सव�साधारण जनताको दैिनक �योगमा आउने 
साव�िजनक सरोकारको िवषय भएकोले च�ुत 
द�ु�त �पमा रहेको ह�नपुछ�  । काया�लयमा रहेका 
कागजातलाई सरुि�त रा�न,ु अ�वाभािवक परुानो, 
जीण� भएको ख�डमा द�ु�त �पमा अक� तयार 
गनु�  हरके काया�लय वा पदािधकारीको िज�मेवारी 
एवम् दािय�वअ�तग�त पद�छ । यसैअन�ुप नापी 
काया�लयले परुानो जीण� भइसकेको सािबक 
न�सालाई सरुि�त गन� अिभ�ायले ह�बह� �यसको 
अक� �ित तयार गन� िनण�य गदा� काया�लय �मखुले 
पदीय दािय�व पूरा नगरकेो वा बदिनयत राखेको वा 
अिधकारको द�ुपयोग गरकेो भ�ने नदेिखदँा िनवेदन 

मागअनसुारको आदेश जारी ह�ने अव�था नदेिखने ।
तसथ�, मािथ िविभ�न �करणह�मा 

उि�लिखत त�यह�बाट नापी काया�लयले सािबक 
न�सालाई सशंोधन गरकेो भ�ने िनवेदकको दाबी 
नै �थािपत ह�न नसकेको ि�थित ह�दँा िनवेदन 
माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कण�बहादरु राई
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल पौष ५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७१-CI-०८४१, 
हालको बकसप� िलखत बदर दता�  बदर दता� 
कायम, नारायण ठाकुर िव. सिुनता खनाल ठाकुर

��ततु म�ुाको त�यगत आधारमा हेदा� 
िववािदत ज�गा �ितवादीको िनजी आज�नअ�तग�तको 
वा दाइजो पेवाअ�तग�तको वा आ�नो पालामा 
आफँैले आज�न गरी कमाएको स�पि� नभई 
सािबकमा यी पनुरावेदक / वादीको बाब ुराम�साद 
ठाकुरको नामबाट राजीनामाको मा�यमबाट अ�य� 
गएको र �यसको क�रब साढे पाचँ वष�पिछ पनुः 
पनुरावेदक / वादीको आमा कलिसयादेवीको नाउमँा 
राजीनामाकै मा�यमबाट िफता� आएको दिेखएको ।

पनुरावेदक / वादीका आमा वा बाब ु
जोसकैुको नाममा रहेको स�पि� भए पिन िनजह�का 
छोराछोरीह�को लािग �वतः अंश ला�ने पैतकृ 
स�पि� देिखएको अव�थामा �यसरी अंश हक ला�ने 
ज�गा ��यथ� / �ितवादी सिुनता खनाल ठाकुरलाई 
हक ह�ता�तरण गदा� अंिशयार छोराह�को म�जरुी 
निलएको काय�लाई कानूनस�मत भ�न निम�ने ।
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तसथ�, मािथ िववेिचत आधार 
कारणसमेतबाट िववािदत िक.नं. ३९४ र ४४० 
�ितवादी कलिसयादेवीले आ�नो पालामा आज�न 
गरकेो ह�दँा सािबक मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १९(२) नं. अनसुार आ�नो खसुी 
गन� पाउनेअ�तग�तको स�पि� अका� �ितवादी 
सिुनता खनाल ठाकुरलाई हालको बकसप� 
ग�रिदएको भ�ने आधारमा स�ु स�री िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।३।२४ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
ह�ने । वादी दाबीबमोिजम पा�रत िलखतको ५ 
ख�डको ३ ख�ड बदर गन� गरकेो स�ु स�री िज�ला 
अदालतको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कण�बहादरु राई 
क��यटुर : रखेा भ�राई 
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर ११ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-०८२४, मोही 
लगतक�ा, �ीनारायण यादव िव. रामोदेवी ठाकुर 

वादी �ीनारायण यादवको िक�ा नं. 
८८ को ज�गा मोही ह�रहर ठाकुरले कमाई 
आएको कुरामा िववाद नदेिखएको र िनज मोही 
ह�रहर ठाकुरको म�ृय ु िमित २०५४।१०।२५ 
मा अिववािहत अव�थामै भएको कुरा िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट दिेखदँा स�ु भूिम सधुार 
काया�लयले सो भूिमस�ब�धी ऐनको दफा २६(१) 

अनसुार ज�गाधनीले मोहीको म�ृयपु�ात् मोही 
रो�नेतफ�  िवचार गरी िनण�य गनु�पन�मा मोही रोजेको 
अव�था नदेिखएको, ज�गावालाले मतृक मोहीको 
एकासगोलका हकवाला दाज ु बस�त ठाकुर भई 
िनजको पिन त�काल म�ृय ु भएको कारण मोही 
नामसारी ह�न नसकेको अव�थामा बाकँ� िनिव�वािदत 
हकवाला मोहीक� भाउजू यी �ितवादी रामोदेवी ठाकुर 
भएकोले सोतफ�  िवचार गरी �माण र कानून बझुी सो 
िक�ा नं.८८ को ज�गाको मोही नामसारीसमेत गरी 
िदनपुन�मा सो नगरी मोही लगत क�ा ह�ने ठह�याएको 
स�ु भूिम सधुार काया�लयको फैसला भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा गरकेो �यव�था 
र ने.का.प.२०६१, िन.नं.७३३८, प�ृ २२७ मा 
जोत नामसारी म�ुामा �ितपादन भएको निजरको 
िस�ा�तिवपरीत देिखन आएकोले स�ु भूिम सधुार 
काया�लय, स�रीबाट िमित २०६८।६।२७ मा िक�ा 
नं.८८ को ज�गाको मोही लगतक�ा ह�ने गरी भएको 
िनण�यलाई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
उ�टी ह�ने ठह�याई भएको फैसला कानून र �यायको 
रोहमा अ�यथा देिखन नआउने ।

स�ु भूिम सधुार काया�लय स�रीबाट िमित 
२०६८/६/२७ मा मोही लगतक�ा ह�ने गरी भएको 
िनण�यलाई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
उ�टी ह�ने ठह�याई भएको िमित २०७०/३/३१ 
गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : लालिसहं थापा
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष १० गते रोज् ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-०८२४, मोही 

लगतक�ा, �ीनारायण यादव िव. रामोदेवी 
ठाकुर भएको म�ुामा समेत यसै �कारको 
फैसला भएको छ । 
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२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-WH-०१००, 
ब�दी��य�ीकरण, �रता भ�डारी िव. �ाड िववाक 
भ�काली, काठमाड�समेत 

ह�या र बला�कार ज�तो अपराधह�का 
िविभ�न चरण तथा �कृितह� रहेको ह��छ । 
उदाहरणको लािग ह�या स�ब�धमा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को प�र�छेद-१२ मा 
�यानस�ब�धी कसरुअ�तग�त िनयतपूव�क �यान 
मान� वा मान� कुनै काम गन� काय�, उ�ेजना वा �रसको 
आवेगबाट �यान िलएको अव�था, लापरवाहीपूव�क 
वा हेलचे�याई ंगरी �यान मारकेो अव�थालगायत 
�यान मान� िनयतले उ�ोग गरकेो अव�थाह�लाई 
समेत समेटेको देिख�छ । कुनै पिन अपराधको 
उ�ोग �यसको पूण�तासगँ आब� ह�दँा कुनै �यि�को 
ह�यास�ब�धी कसरुअ�तग�तका िविभ�न चरण, 
�कृित तथा उ�ोगसमेत सैिनक ऐन, २०६३ 
को दफा ६६ को उपदफा (१) ले बाहेक गरकेो 
कसरुिभ� पन� देिख�छ । य�तै बला�कार स�ब�धमा 
ऐ. संिहताको दफा २१९ को प�र�छेद-१८ मा 
करणीस�ब�धी कसरुबार े �यव�था र प�रभाषा गद� 
पीिडतको उमेरको आधारमा सजायको मा�ाको 
वग�करण ग�रएको तथा वैवािहक स�ब�ध कायम 
रहेको अव�थामा समेत पितले प�नीलाई जबरज�ती 
करणी गरमेा पिन कैद सजाय ह�ने �यव�था ग�रएको 
छ भने ऐ. ऐनको दफा ३४ को उपदफा (३) मा 
कसरु गन� उ�ोग गन� वा गराउने �यि�लाई �य�तो 
कसरुको लािग तोिकएको सजायको आधा सजाय 
ह�ने �यव�थाबाट सैिनक ऐन, २०६३ को दफा 
६६ मा �य�ु ह�या वा बला�कारको कसरुअ�तग�त 

�य�तो कसरुले पूण�ता नपाएको अव�थामा �य�तो 
कसरु गन� उ�ोग सामा�य अदालतको नभई 
सैिनक अदालतको �े�ािधकारिभ� पद�छ भ�ने 
िवप�ीतफ� का कानून �यवसायीको तक� सगँ सहमत 
ह�न सिकएन । यसरी बला�कार अथा�त् जबरज�ती 
करणी उ�ोग सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ६६ को 
उपदफा (१) को दायरामा पछ� , पद�न भ�ने ��नको 
स�ब�धमा िन�कष�मा प�ुदा बला�कार अथा�त् 
जबरज�ती करणीको कसरुिभ� मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा ३४ मा उि�लिखत 
उ�ोगस�ब�धी काय�ह�समेत पन� नै ह�दँा जबरज�ती 
करणी उ�ोग सैिनक अदालतको �े�ािधकार नभई 
सामा�य अदालतको �े�ािधकारिभ�ै पन� देिखन 
आउने ।

जबरज�ती करणी उ�ोग ज�तो अपराधमा 
त�कालको अनसु�धानबाट �ा�त �माणको परी�ण, 
पीिडतको बकप�, अिभय�ुको बयान समयमै 
गरी स�नपुन� अव�था रह�छ । अक�तफ�  पीिडत 
नाबािलक रहेको, एक पटक बकप� ग�रसकेको 
अिभभावकले िनयमानसुार जाहेरी दरखा�तसमेत 
िदइसकेकोले पनुः यसैमा बयान बकप� गराउदँा 
पीिडत अझै पीिडत ब�नपुन� अव�थाको िसज�ना 
ह��छ, �यसबाट पीिडतको �यि�गत जीवनमा 
थप जिटलता िसज�ना गराउनेसमेतको �ितकूल 
�भाव पन�समेत देिख�छ । ��ततु वारदातबाट 
िसिज�त अपराधको कसरुको �कृित पीिडतको 
जीवनपय��तस�म �भाव छोड्ने खालको भएकोले 
यसको कारबाहीको �ि�या नै सामा�य �कृितको 
नभई गो�यतालाई �ाथिमकतामा राखी काय�िविध 
अगािड बढाउनपुन� भएका अव�थासमेत यस 
स�दभ�मा िवचाराधीन देिख�छ । "�याय गररे 
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मा� ह�दँैन गरकेो पिन देिखनपुछ�  भ�ने" �यायको 
सव�मा�य िस�ा�तसमेतबाट संिवधानले ��याभूत 
गरकेो अपराध पीिडतले सामािजक पनु�था�पना ह�न 
पाउने मौिलक हकको कुठाराघात भई �याय�ितको 
िव�वासमा पिन कमी आउने अव�थासमेतलाई 
��ततु स�दभ�मा मनन गनु�पन� ह��छ । मौकामै 
 जाहेरी दरखा�त पेस गरकेो देिखदँा पीिडत �यायको 
प�र�े�यबाट हेदा�समेत मलुकु� अपराध संिहता र 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहताअनसुार कारबाही 
ह�नपुन� दिेखदँा ��ततु म�ुामा पेस भएको जाहेरी 
दरखा�त, �हरीले बझुाएका �माणह� स�कलै र 
अिभयोजन गदा�  पेस भएका स�पूण� कागजातह�को 
�मािणत कागज साथै राखी कारागार काया�लय 
धािदङवेशी धािदङबाट िज�ला �हरी काया�लयमा 
त�काल बझुाई वा बझुाउन लगाई म�ुाको कारबाही 
अगािड बढाउनपुन� दिेखयो । सो ि�थित र अव�थामा 
िमिसल बझुाउने �ि�याले हद�यादको ��न उठ्न 
�वाभािवक नै देिखए तापिन हद�यादको स�ब�धमा 
हेदा� मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा 
२१८ को हद�यादिभ�ै पीिडतको तफ� बाट जाहेरी 
परकेो ह�दँा नेपाली सेनालाई ह�ता�तरण गरकेो 
िमितदेिख यो आदेश िमितस�मलाई अनसु�धान 
तहिककातको अविधमा गणना नगरी िमिसलमा 
आव�यक देिखएको अनसु�धानको पाटोलाई 
पूण�ता िदन सो स�ब�धमा लगत कसी राखेको 
�याियक िहरासतबाट अनसु�धान गन� िनकाय 
िज�ला �हरी काया�लय,  लमजङुलाई आव�यक 
कागजातसिहत बझुाउन ु भनी परमादेश जारी 
ग�रिदएको छ । तसथ�, िनवेदकको मागबमोिजमको 
साधारण अिधकार�े�बाट म�ुाको सनुवुाइ ह�नपुन� 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे तथा िनवेदकको 

मागबमोिजमका अ�य आदेश जारी गनु�  नपन� ।
अब सैिनक ऐन, २०६३  बमोिजमका 

कारबाही स�ब�धमा िवचार गदा� , सैिनक सेवा ज�तो 
मया� िदत र चेन अफ कमा�डमा च�ने सं�थामा 
अनशुासन तथा आचरणको उ�च मह�व दिेख�छ । 
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ५२ सैिनक सेवामा 
रहेका �यि�को अनशुासन र आचारणस�ब�धी 
कसरुसगँ स�बि�धत रहेको देिखएको, सैिनकको 
अनशुासन र आचरणस�ब�धी िववादमा सैिनक 
ऐनबमोिजम अिधकार�ा�त िनकायले िनण�य र 
फैसला गन� स�ने कुरामा कुनै ब�दजे नरहेको र सो 
आचरणस�ब�धी िवषयमा कारबाही र िकनारा गन� 
काय� सो सैिनक ऐन, २०६३ को �े�ािधकारिभ� पन� 
दिेखदँा यी िनवेदकलाई आचरण स�ब�धमा ग�रएको 
कारबाहीको स�ब�धमा तथा समरी जनरल सैिनक 
अदालतको फैसलाउपर सैिनक िवशेष अदालतमा 
परकेो पनुरावेदनमा सोही अदालतबाट हे�रने ह�दँा 
यस िनवेदनबाट केही बोिलरहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत : िनराजन पा�डे
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल वैशाख १३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-१०८४, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, ने��साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी ने��साद अिधकारीले जाहेरवाला 
र आफूिबचमा भएको कारोबार वैदेिशक रोजगारको 
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नभई लेनदेनअ�तग�को भएको अव�थामा वैदेिशक 
रोजगारको भनी कसरु कायम गरकेो फैसला िमलेको 
छैन भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा 
िवचार गदा�, जाहेरवाला खड्कबहादरु कँुवरले 
�ितवादी ने��साद अिधकारीले मेरो भितज नाता 
पन� िमलन के.सी.लाई वैदेिशक रोजगारीको लािग 
िलिवया मलुकुमा पठाइिदने भनी �.६,००,०००।- 
(छ लाख) रकम बझुी िलई कागजसमेत गरी िदएकोमा 
भनेबमोिजमको मलुकुमा नपठाएको र रकमसमेत 
िफता� नगरकेोले �ितवादीलाई कारबाही गरी िबगो 
तथा हजा�नासमेत िदलाइपाउ ँभनी यी �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी िदएको र �यायािधकरणसम� 
उपि�थत भई सो जाहेरीलाई पिु�ट ह�ने गरी बकप� 
गरकेो अव�था छ । िनज जाहेरवालाले जाहेरीसाथ 
पेस गरकेो िमित २०६८।९।५ को िलखतमा 
म ने��साद अिधकारीले वैदेिशक रोजगारको 
िसलिसलामा नगद �.६,००,०००।- (छ लाख) 
िलएको िठक साचँो हो र यो कागज गरकेो िमितबाट 
६ मिहनािभ� सावा ँ �याज बझुाउन सिकन भने 
कानूनबमोिजमको कारबाही गरी मेरो जायजेथाबाट 
असलुउपर गरी िलएमा म�जरु छ भनी सा�ीको 
रोहबरमा कागज गरकेो दिेख�छ । पीिडत िमलन 
के.सी.ले वैदेिशक रोजगारको लािग साउथ अि�का 
जान भनी जाहेरवाला खड्कबहादरु कँुवरमाफ� त 
�ितवादी ने��साद अिधकारीलाई �.६,००,०००।- 
(छ लाख) र पासपोट� िदएको ह� ँ। �ितवादीबाट मैले 
िबगो रकम र �यसको कानूनबमोिजमको हजा�ना 
पाउनपुन� भनी �यायािधकरणसम� गरकेो बकप�ले 
जाहेरी बेहोरा र िलखत कागजलाई थप प�ुट्याइ ँ
ग�ररहेको अव�थामा िलखत सा�ी बकप�का लािग 
�यायािधकरणसम� उपि�थत नह�दैँमा िलखत 

बेहोरालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।
�ितवादी ने��साद अिधकारीले मौकामा 

अनसु�धान अिधकारी र वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� जाहेरवालासगँ वैदेिशक 
रोजगारको लािग रकम िलएको छैन । घर �यवहार 
चलाउनको लािग पैसाको आव�यक परकेोले िनज 
जाहेरवालासगँ ऋण मा�दा वैदेिशक रोजगारको 
कागज ग�रिदएमा मा� िद�छु नभए ह�दैँन भनेकाले 
िव�वासमा रकम बझुी िलई वैदिेशक रोजगारको 
कागज ग�रिदएको हो भनी कसरुमा इ�कार रही 
बयान गर ेतापिन आफूले जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउने भनी रकम िलएको �वीकार 
गरकेा छन् र सो कुरा पेस भएको िमित २०६८।९।५ 
को कागजले पिु�ट गरकेो अव�था छ । िनजले 
आ�नो इ�कारी बयान पिु�ट गन� सा�ीस�म 
उपि�थत गराउन सकेको दिेखएन । �ायः फौजदारी 
अपराधमा अिधकांश अिभय�ुह� सजायबाट 
छुटकारा पाउन कसरुमा इ�कार रहन ु हा�ो �याय 
�णालीमा सामा�य �पमा रहदँै आएको वा�तिवकता 
ह�दँा �ितवादीको इ�कारी बयानलाई पिन �वाभािवक 
�पमा िलन सिक�छ । �ितवादीले िलएको इ�कारी 
िनजले त�यगत �पमा पिु�ट गनु�पन� ह��छ । यी 
�ितवादीले वैदिेशक रोजगारमा पठाउनका लािग 
जाहेरवालासगँ रकम िलएको भ�ने िमिसल संल�न 
िनजले जाहेरवालालाई गरी िदएको िलखतले पिु�ट 
भइरहेको छ । सो िलखतलाई अ�यथा भ�न नसक� 
िलखत गरी िदएको कुरा �वीकार गरकेो देिखन 
आएबाट िनजको उ� िजिकर त�यसङ्गत नभई 
कसरुबाट ब�न गरकेो �यास रहेछ भनी मा�नपुन� 
ह�न आउने ।

�ितवादीले जाहेरवालालाई 
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�.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) िफता� 
ग�रसकेको छु भ�ने पनुरावेदनमा िजिकर िलए तापिन 
सो िजिकर पिु�ट ह�ने िलखत �माण िमिसलमा 
सामेल रहेको दिेखदैँन । जाहेरीसाथ पेस भएको 
िलखत कागजको बेहोरा खि�डत ह�ने कुनै आधार 
�माण पनुरावेदक �ितवादीले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा िकटानी जाहेरी र सोसाथ संल�न 
िलखत कागजलाई अ�यथा मा�नपुन� अव�था रहेन 
। अतः यी �ितवादीले वैदिेशक रोजगारमा पठाउने 
�योजनका लािग नै जाहेरवालासगँ रकम िलएको 
त�य पिु�ट ह�न आएकाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ुपद�छ भ�ने �ितवादी ने��साद अिधकारीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी ने��साद अिधकारीलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
२(दईु) वष� कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले िबगो 
�.६,००,०००।- (छ लाख) र सोको ५०% ले 
ह�न आउने हजा�ना रकम �.३,००,०००।- (तीन 
लाख) समेत ज�मा �.९,००,०००।- (नौ लाख) 
�ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७२।१०।१९ मा भएको 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित सवंत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७४-CR-०३५७, वैदेिशक रोजगार 

कसरु, नेपाल सरकार िव. ने��साद 
अिधकारी

 § ०७४-CR-१०८५, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, ने��साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार
 § ०७४-CR-१०८६, वैदेिशक रोजगार 

कसरु, ने��साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार
 § ०७४-CR-१०८७, वैदेिशक रोजगार 

कसरु, ने��साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार
 § ०७४-CR-१०८८, वैदेिशक रोजगार 

कसरु, ने��साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार
 § ०७४-CR-१०८९, वैदेिशक रोजगार 

कसरु, ने��साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-०७७५, लागु 
औषध (खैरो हेरोइन), रिव��बहादुर शाही िव. 
नेपाल सरकार

काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १५ �वय�भ ु आवास 
�े�ि�थत गीतामाता �कुलको क�पाउ�डिभ� 
बाथ�म निजकै रिव��बहादरु शाहीलाई सोधपछु 
एवं िनय��णमा िलन खो�दा िनजले खकुुरी िनकाली 
सरु�ाकम�मािथ �हार गन� ला�दा सरु�ाकम�ले 
गोली फायर गदा�  िनज घाइते भएप�चात् प�ाउ गरी 
िनय��णमा िलई तलासी िलदँा िनजको साथबाट 
कालो �लाि�कमा पोको पारी राखेको १६० �ाम 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन, िडिजटल तराज-ु१ 
थान र खकुुरी थान-१ समेत बरामद भएको भ�ने 
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खानतलासी एवं बरामदी मचु�ुका भई बरामद लाग ु
औषध एवं मािनससमेत कारबाहीको लािग पेस 
दािखल गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको �.ना.िन. �िवण 
िघिमरकेो �ितवेदन पेस भएको देिख�छ । �ितवेदक 
�.स.िन. मकुु�द �े�, �.स.िन. बस�तबहादरु काक�, 
खानतलासी बरामदी मचु�ुकाका �.ना.िन. �िवण 
िघिमर,े �ितवेदक राज ुथापा, �देश चौहानसमेतले 
बरामदी सनाखत गरी �ितवादीबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको भनी अदालतसम� बकप�समेत 
ग�रिदएको पाइ�छ । वारदात�थलमा �ितवादीको 
उपि�थित रहेको भ�ने बरामद लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन १६० �ाम र िडिजटल तराजसुमेत आफूबाट 
बरामद भएको बेहोरा �वीकार गरी यी पनुरावेदक 
�ितवादी रिव��बहादरु शाहीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट समिथ�त ह�न 
आएको देिखने ।

के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको 
िमित २०६९।०१।१३ को परी�ण �ितवेदनबाट 
बरामद चीजव�त ु लाग ु औषध हेरोइन (Heroin 
has been detected in exhibition No.1) 
पाइएका भ�ने देिख�छ । लाग ुऔषध परी�ण गन� 
िवशेष� डा. योगबहादरु पाल र पवन ढुङ्गानाले 
सो परी�ण �ितवेदन पिु� ह�ने गरी अदालतसम� 
बकप� ग�रिदएको पाइने ।

लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १२ मा "कुनै �यि�का साथमा कुनै लाग ु
औषध भएको फेला परमेा वा िनजले खेती गरकेो 
ज�गामा गाजँा, अिफम वा कोकाको खेती भइरहेको 
वा सो भएको कुराको �माण फेला परमेा वा कुनै लाग ु
औषधको िनमा�ण वा उ�पादनको िनिम� चािहने 
केही िविध पिुगसकेको कुनै पदाथ� फेला परमेा वा 

कुनै पदाथ�बाट लाग ुऔषध उ�पादन ग�रएपिछ सो 
पदाथ�को बाकँ� रहेको केही कसर िनजको साथमा 
रािखएको फेला परमेा �य�तो पदाथ� िनजले यो 
ऐन र यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम वा जारी 
ग�रएको आदेशबमोिजम �ा� गरकेो वा राखेको 
हो भ�ने कुराको �माण िनजले पेस गनु�पन� छ । 
�य�तो �माण पेस गन� नसकेमा र अ�यथा �मािणत 
भएमा बाहेक िनजले यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने 
अपराध गरकेो मािनने छ ।" भ�ने कानूनी �ावधान 
रहेको देिख�छ । लाग ु औषधस�ब�धी अपराधमा 
जसका साथबाट लाग ुऔषध बरामद ह��छ उसले 
उ� आपरािधक काय� गरकेो मािन�छ । िनद�िषता 
�मािणत गन� भार �ितवादीमा रहेको ह��छ । 
उि�लिखत कानूनी �ावधान एवम् िस�ा�त रहेको 
स�दभ�मा पनुरावेदक �ितवादी रिव��बहादरु शाहीले 
अदालतसम� आफूले कसरु गरकेोमा इ�कार रही 
बयान गर े तापिन बरामदी मचु�ुका, अनसु�धान 
अिधकारीसम� िनजले गरकेो सािबती बयान, 
के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनसमेतका सबतु �माणले लाग ु औषध 
हेरोइन स�चय, ओसारपसारसमेतको कसरुमा 
�ितवादी रिव��बहादरु शाहीको संल�नता रहेको 
पिु� ह�न आउछँ । �ितवादी रिव��बहादरु शाहीले 
आफू अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु नगरकेो भनी 
व�तगुत र भरपद� �माण गजुान� सकेको देिखन 
नआउने ।

तसथ�ः पनुरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को (च) को कसरु अपराधमा ऐ. 
दफा १४(१)(छ) (३) अनसुार १५ वष� कैद र �. 
५.००,०००।- (पाचँ लाख) ज�रवाना ह�ने ठहरी स�ु 
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काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।७।१० 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०४।१९ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गगनदेव महतो
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७७ साल असार १० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-२६२०, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, िवनोदकुमार उदास िव. नेपाल सरकार

वैदेिशक रोजगारको अनमुित नभएको र 
िबनाअनमुित िवदेशमा रोजगारीका लािग पठाउन 
नसिकने अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलई 
कागज गरकेो अव�था छ । वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० ले वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� िनषेध गरकेो र दफा ४३ 
ले कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी 
झठुो आ�वासन वा �लोभन देखाई कुनै रकम िलई 
िवदेश पठाएमा िलएको रकम र सोको ५०% रकम 
हजा�नाबापत असलु गरी कैदसमेत गन� तथा िवदेश 
पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय 
ह�ने �यव�था गरकेो छ । �ितवादी िवनोदकुमार 
उदासले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
१० बमोिजम वैदेिशक रोजगारको अनमुित िलएको 
देिखदँनै । अनमुित निलए पिन िनजले जाहेरवालालाई 
वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाइिदने भनी रकम 

िलई िवदेश नपठाएको र रकमसमेत िफता� नगरकेो 
भ�ने कुरा मािथ उि�लिखत आधार �माणबाट पिु�ट 
भएको देिखने ।

�ितवादी िवनोदकुमार उदासले आरोिपत 
कसरु गरकेो र िवदेश पठाई नसकेको अव�था ह�दँा 
�ितवादी िवनोदकुमार उदासले वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
गरकेो �मािणत ह�न आएकोले िनजलाई ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम १ वष� ६ मिहना (एक वष� छ 
मिहना) कैद तथा �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना भई जाहेरवालाको 
िबगो तथा सोको पचास �ितशत हजा�नासमेत िनज 
�ितवादीबाट जाहेरवालाले भ�रपाउने ठह�याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०७५।०३।१८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: फणी��राज भ�राई
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७७ साल साउन १६ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१५२७, खोटा 
चलन, �वुकुमार महतो भ�ने �वुकुमार दास िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� राम िव�ास महतो र 
�वुकुमार दासको आपसी िमलेमतोमा �.१०००।- 
�.५००।- र �.१००।- दरका खोटा नोटह� 
तयार गरी �चलनमा �याउने गरकेो त�य खलुाई 
बरामदी मचु�ुका तयार गन� र �ितवेदन िदने �हरी 
कम�चारीले तथा खोटा नोटको भौितक परी�ण गन� 
िवशेष�बाट अिभयोग दाबी प�्ुयाई ंह�ने गरी बकप� 
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ग�रिदएकोसमेत देिखदँा यी �ितवादीको उ� 
कसरुमा संल�नता छैन भ�न िम�ने देिखएन ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई भएको सजाय 
स�ब�धमा हेदा� , पछािड बो�ने झोलामा �याितएको 
टु�ाटु�ा अव�थामा रहेको नेपाली �.१०००।- 
दरको नोटका टु�ाह� थान १५ रहेको, सोही 
झोलािभ� सेतो कागजमा छापेको अव�थामा 
५०० दरको नोटको फोटा रहेको कागजको पाना 
५५, सोही झोलामा सो कागजमा १०००।- दरको 
नोट छापेको अव�थामा पाना ११७ रहेको, सोही 
झोलामा १००० (हजार) का दर र ५०० दरको नोट 
एकै पानामा छापेको अव�थामा पाना २१ र सोही 
झोलामा नेपाली �.१०० (सय) दरको नोट सेतो 
कागजमा छापेको अव�थामा थान-१ रहेको, सोही 
झोलामा काटी नोट तयार बनाएको अव�थाको 
नेपाली १००० (हजार) दरको नोट थान-९५ 
सोहीअनुसारको नेपाली दरको �.५०० को नोट 
सेतो कागजमा छापी ि��ट गरी बनाएको अव�थाको 
थान-१५ रहेको भ�ने बेहोरा खानतलासी बरामदी 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको ह�दँा �ितवादीह�लाई 
ज�मा �. २,९३,६००।- िबगो कायम गरकेो 
देिखएबाट �ितवादीबाट �.१०००।- को एउटा मा� 
नोट बरामद भएको भ�ने आधारमा भएको ��यथ� 
िझकाउने आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी �वुकुमार 
महतो भ�ने �वुकुमार दासलाई जनही १० वष� 
कैद र �.१,४६,८००/- ज�रवाना ह�ने तथा 
�ितवादीह�को कोठाबाट बरामद भएका व�तहु� 
जफत ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।५।१२ मा भएको 

फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।७।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७७ साल असोज ७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०८८२, ०७५-
CR-०१७१, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
नेपाल सरकार िव. भीम�साद �यौपानेसमेत, 
भीम�साद �यौपाने िव. नेपाल सरकार

�ितवादी भीम�साद �यौपानेले पीिडत 
 प�रवित�त नाम ६४ वीर�े�नगर ‘थ’ लाई सखु�तबाट 
काठमाड� �याई आ�नो डेराकोठामा राखी यौन 
शोषण गरकेो र नेपालग�ज ह�दँ ै�पैिडहाबाट भारतको 
प�जाव प�ुयाई सहुानाि�थत होटलमा राखी यौन 
काय�मा लगाएको भ�ने त�य िनज पीिडतको जाहेरी 
दरखा�त बेहोरा र सो जाहेरीलाई पिु� ह�ने गरी बकप� 
गरकेो तथा िनज पीिडतालाई प�जाव सहुानाबाट 
उ�ार गरकेो हो भ�ने गीता टमटालगायतको बयान 
बकप�समेत देिखदँा यी �ितवादी भीम�साद 
�यौपानेले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध 
गरकेो त�य �थािपत ह�ने ।

��ततु म�ुाका �ितवादी भीम�साद 
�यौपानेले पीिडतलाई सखु�तबाट काठमाड� �याई 
एक मिहनास�म डेराकोठामा राखी यौन शोषणसमेत 
गरी नेपालग�ज  ह�दैँ �पैिडहा नाकाबाट भारतको 
प�जाव प�ुयाई �यहाकँो होटलमा िब�� गरकेो 
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र िनजलाई होटलमा �म शोषणका अलावा 
यौन काय�मा लगाएको भनी �वयम् पीिडतको 
जाहेरी र सो जाहेरीलाई अदालतमा आई गरकेो 
बकप�लगायतले पिु� गरकेो देिखएको ि�थितमा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध 
िनज �ितवादीले गरकेो भ�ने त�यमा िववाद 
देिखदँनै । उि�लिखत ऐनको दफा १७(१) मा 
“अदालतले कसरुदारलाई भएको ज�रवानाको 
पचास �ितशत बराबरको रकममा नघट्न े
गरी िनजबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको 
�ितपूित� भराइिदनुपन� छ” भ�ने कानूनी 
�यव�थासमेत रहेको पाइ�छ । यसरी ��ततु म�ुाका 
�ितवादी भीम�साद �यौपानेलाई भएको ज�रवानाको 
आधा रकम यी पीिडतले �ितपूित��व�प भराई िलन 
पाउनेसमेत देिखने ।

 पीिडतको स�ु जाहेरी दरखा�त, िनजको 
उ� जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो 
�मािणत बयान र िनजले अदालतमा समेत आई 
गरकेो बकप�बाट िनज �ितवादी भीम�साद 
�यौपानेले कुनै कसरु अपराध गरकेो छैन भनी 
िजिकर िलएको भए पिन िनज �ितवादीले सो 
कुरालाई िमिसल संल�न भएका िनजका तफ� बाट 
पेस भएका सा�ीलगायतको बेहोराबाट िव�सनीय 
�पमा �मािणत गन� सकेको पाइदँैन ।

�ितवादी भीम�साद �यौपानेले पीिडतलाई 
जािगर लगाइिद�छु भनी �लोभनमा पारी सखु�तदेिख 
काठमाड� िलएर गएको क�रब एक मिहनास�म 
आ�नो डेरामा राखेको, यौन शोषण गरकेो, पीिडत 
र �ितवादी भीम�साद �यौपाने भारतको प�जाव 
जानपूुव� किपलव�तिु�थत कृ�णनगरबाट भारत 
जान �यास गदा�  प�ाउ परी दवैुजनाको आफ�तलाई 

िज�मा लगाइएको, त�प�ात् िमित २०७१।०७।१६ 
मा पनुः भारतको �पैिडहा नाका ह�दैँ भारतको 
प�जावमा पगेुको त�यह�समेत िमिसल संल�न 
�माणह�बाट पिु� र समथ�न ह�न आएको दिेखएको, 
िनज �ितवादी िभम�साद �यौपानेले, शोषण गन� 
उ�े�यले पीिडतलाई सखु�तबाट काठमाड� प�ुयाई 
एक मिहनास�म डेरा कोठामा राखी यौन शोषण 
गरी भारतको प�जावमा समेत प�ुयाई िब�� 
गरकेो त�य िमिसल कागजह�बाट �थािपत ह�न 
आएको अव�थामा उ�च अदालत सखु�तबाट 
यी �ितवादी भीम�साद �यौपानेलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको कसरुभ�दा �यून दईु वष�को 
कैद सजाय गन� गरकेो फैसला िमलेको नदिेखने ।

िनज फलकुमारी काक� �यौपाने र पीिडतको 
घर निजकै भई िछमेक�को नाताले आपसी स�ब�ध 
भएकै कारण, िनज �ितवादी फलकुमारी काक� 
�यौपाने �ितवादी िभम�साद �यौपानेको �ीमती 
भएकै कारण दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत र मनािसब 
दिेखन आउदैँन । िनज फलकुमारीले पीिडतलाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले आ�नो घरबाट अ�य� 
लगेर गएको र आरोिपत कसरु अपराध गन� काय�मा 
�ितवादी भीम�साद �यौपानेलाई सहयोग प�ुयाएको 
भ�ने त�यसमेत िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� 
ह�न सकेको देिखदैँन । यी �ितवादी फलकुमारीउपर 
केवल शंका र अनमुानको भरमा मा� आरोिपत 
मानव बेचिबखनको ग�भीर कसरु अपराध कायम 
गनु�  �यायोिचत नदेिखदँा िनज �ितवादीका हकमा 
उ�च अदालत सखु�तबाट स�ु अदालतको सफाइ 
पाउने गरी भएको फैसलालाई सदर कायम गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
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�यव�थासमेतबाट �ितवादी फलकुमारी काक� 
�यौपानेलाई स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
आरोिपत कसरु अपराधबाट सफाइ िदने गरी भएको 
सखु�त िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो उ�च अदालत सखु�तको िमित २०७४।३।१५ 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । अका� 
�ितवादी िभम�साद �यौपानेलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा ४(२)(ख) को कसरु अपराधमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(च) बमोिजम दईु वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७४।३।१५ फैसला िमलेको नदेिखदँा सो फैसला 
उ�टी ह�ने भई यी �ितवादी भीम�साद �यौपानेलाई 
सोही ऐनको दफा १५(१) (ङ)(१) बमोिजम १० 
(दश) वष� कैद सजाय र �. ५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र साथै पीिडत 
प�रवित�त नाम ६४ वीर�े�नगर ‘थ’ लाई भारतको 
प�जाव प�ुयाई �यहाकँो होटलमा िब�� गरकेो र 
िनजलाई होटलमा �म शोषणका अलावा यौन 
काय�मा लगाएको त�य �थािपत भएको अव�थामा 
पीिडतलाई शारी�रक, मानिसक तथा सामािजक 
�पमा �ित पगेुको कुरा �प� ह��छ । यस अव�थामा 
पीडकलाई सजाय गररे मा�ै �यायको मकसद पूरा ह�ने 
देिखदँनै । पीिडतलाई सामािजक�पमा पनु�था�िपत 
गराउने र �यसको िनि�त िनज पीिडतलाई कुनै 
�कारको �ितपूित� िदने दािय�व पिन रा�यको हो । 
अतः मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १४ बमोिजम पनु�था�पना 
कोषबाट �. २५,०००।– र �ितवादीलाई भएको 
ज�रवाना �.५०,०००।- को आधा �.२५,०००।- 

(पि�चस हजार �पैया)ँ समेत ज�मा �. ५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित� भराई पाउनेसमेत 
ठहन� ।

पीिडतले �थानीय�तरबाट नै �ितपूित�को 
रकम पाउनपुन� देिखएबाट मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१४ बमोिजम उ� �ितपूित�बापतको रकम मिहला 
िवकास काया�लयमाफ� त उपल�ध गराउदैँ आएकोमा 
रा�यको पनुस�रचनाप�ात् हाल उ� काया�लय 
खारजे भइसकेको अव�था देिखयो । सोको वैकि�पक 
�यव�था भएको देिखएन । यसरी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६५ को 
दफा १७ बमोिजम के��ीय�तरमा कोष �यव�थापन 
र स�चालन गन� मिहला, बालबािलका तथा �ये� 
नाग�रक म��ालयको सिचवको अ�य�तामा रहेको 
राि��य सिमितको िज�मेवारी रहेको देिखयो । 
अतः उ� ऐनको दफा १४ को मकसद पूरा ह�ने 
गरी संरचनागत �र�तालाई स�बोधन गन�का लािग 
िनयमावली वा कोष स�चालनस�ब�धी काय�िविध 
संशोधनलगायत जो जे गनु�पन� हो, सोसमेत गरी 
पीिडतलाई अिवल�ब �ितपूित� उपल�ध गनु� , गराउन ु
भनी नेपाल सरकार, मिहला बालबािलका तथा 
समाज क�याण म��ालय एवं राि��य सिमितको 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल पसु २ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७६-WH-०२६५, ब�दी��य�ीकरण, 
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वीरबहादुर थापा मगरसमेत िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, �याङ्जासमेत

वादी नेपाल सरकार �ितवादी ियनै 
िनवेदकह� धनिसंह ठग�ुना र वीरबहादरु थापा मगर 
भएको साव�जिनक िहत, �वा��य, सरु�ा, सिुवधा र 
नैितकता िव��को कसरु अपराध म�ुामा िज�ला 
�शासन काया�लय, �याङ्जाबाट यी िनवेदकह�लाई 
साधारण तारखेमा रा�ने गरी िमित २०७६।११।१९ 
मा आदशे भएको र उ� आदेशअनसुार थुनाबाट 
म�ु भइसकेको अव�था छ भनी िज�ला �हरी 
काया�लय, �याङ्जाले महा�यायािधव�ाको 
काया�लयलाई पठाएको च.नं.१९५५ िमित 
२०७६।११।२१ को प�समेत इजलाससम� पेस 
गरकेो दिेख�छ । उ� प�बाट साव�जिनक िहत, 
�वा��य, सरु�ा, सिुवधा र नैितकता िव��को 
कसरु अपराध म�ुामा िज�ला �शासन काया�लय, 
�याङ्जाबाट यी िनवेदक ब�दीह� धनिसंह ठग�ुना 
र वीरबहादरु थापा मगरलाई साधारण तारखेमा 
रा�ने गरी िमित २०७६।११।१९ मा आदेश भएको 
र सोही िमितमा िनजह� थुनाबाट म�ु भइसकेको 
भ�ने दिेखयो । यसरी जसलाई गैरकानूनी थनुामा 
रािखयो भनेर ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन परकेो 
हो ितनै �यि�ह� थनुाबाट म�ु भइसकेको 
अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य नै समा� 
भइसकेकोले ��ततु �रट िनवेदनको िवषयिभ� 
�वेश ग�ररहनपुन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत् २०७६ साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७१-CI-०६१५, दता�  बदर 
दता�, िजवछीदेवी म�डलसमेत िव. नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत

��ततु म�ुामा िववािदत िक.नं. १८८ को 
ज�गामा पोखरी रहेको देिखएको र सो ज�गाको 
िफ�डबकुमा ऐलानी भनी जिनएको समेतबाट 
मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
सो ज�गा सरकारी ज�गाको प�रभाषािभ� पन� 
दिेखयो । िडलिबनाको पोखरीको प�रक�पना 
भौितक�पमा अ�वाभािवक ह�ने र पोखरीको 
पानीको साव�जिनक�पमा उपभोग �यावहा�रक नै 
नह�ने ह�दँासमेत पानी भएको �े�फल ०-१६-० मा� 
ऐलानी ज�गा हो भ�ने भनाइ त�यस�मत नभएको 
र िफरादमा �य�तो िजिकर नै िलएको नदिेखएकोले 
िव�ान्  व�र� अिधव�ाह�को उ� बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

वादीह� च��े�र म�डल, िजिनस म�डल 
र िकशोरी म�डलिबच िमित २०५८।८।२० मा 
भएको अशं म�ुाको िमलाप�मा िववािदत िक.नं. 
१८८ को पोखरीको ज�गालाई अब�डा राखेको 
भ�ने देिखयो । सो िक�ा ज�गालाई अब�डा रा�दा 
अब�डा रा�नपुन� कारण नखलुाएको र वादीह�ले 
िफराद, पनुरावेदनमा सो ज�गा अब�डा रा�नकुो 
औिच�यपूण� कारण खलुाउन सकेको दिेखदैँन । जनु 
ज�गा िमित २०२६।७।१२ मा नै नेपाल सरकारको 
नाममा दता� भएको र वादीह�ले उ� समय अथा�त् 
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िमित २०५८।०८।२० मा िमलाप� गन�ले उ� िमित 
२०२६।७।२० को दता� बदरतफ�  कसैले कारबाही 
चलाएको नदिेखएको ि�थितमा सो िमलाप�को उ� 
बेहोराले कानूनतः कुनै अथ� रा�ने नदेिखने ।

यस �कार उपयु��ानसुार िफराद दाबीको 
िक.नं. १८८ को १- ८-१४ को पोखरी ज�गामा 
�वािम�व �मािणत गन� दता� �े�ता र ितरो ितरकेो 
रिसदलगायतका कागज �माणह� वादीह�ले पेस 
गन� नसकेको, साधँ जोिडएका ज�गाह� दता�  गन�ले 
त�काल दाबीको ज�गा दता� नह�नकुो यिु�सङ्गत 
औिच�य वादीह�ले पिु� गन� नसकेको, िमित 
२०२६।०७।१२ मा त�कालीन �ी ५ को सरकारको 
नाममा दता� भएको ज�गा िमित २०६४।०१।१६ मा 
मा� दता�  बदरमा िफराद पन� आएको, िफ�डबकुमा 
ऐलानी जिनएको र त�काल �ी ५ को सरकारको 

(हाल नेपाल सरकारको) नाममा दता� रहेको उ� 
िफराद दाबीको िक.नं.१८८ को ज�गामा वादीह�को 
हकभोग नदेिखएको, मािथ उि�लिखत कानूनी 
�यव�थानसुार िफराद दाबीको ज�गा सरकारी 
ज�गाको प�रभाषािभ� पन� देिखएकोसमेतका आधार 
�माणह�बाट स�ु धनषुा िज�ला अदालतले नेपाल 
सरकारको नाममा दता�  भएको ज�गाको दता�  बदर 
गरी वादीह�को नाममा दता�  ह�ने ठहर गरकेो फैसला 
उ�टी गरी सो ज�गाको दता�  नेपाल सरकारको नाममा 
कायम रहने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७१।१।२२ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबना गौतम
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् ।


