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नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, वैशाख – १, पृ� १ 

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



 
का.िज.द.न.ं का.िज.द.न.ं ३९३९।।०४९०४९।।०५००५०  
  

सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र सझुाव 
भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
वा 

इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा स�पक�  गन� सिकने छ । 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

म�ूय म�ूय ��..४०४०।।––  
  

म�ुम�ुकःकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाछापाखानाखाना 

वािष�क �ाहकस�ब�धी 
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 कानून पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  



 

i 

िवषयसूची 
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

संयु� इजलास १ – ४ 

१.  िनषेधा�ा 
लालमिण सवुेदीसमेत 
िव. राम�व�प चौधरी 

१ 

२.  

ज�गा 
िखचोला 

मेटाई बाटो 
िनकास 
खुलाई 

चलन चलाई 
पाऊँ 

अमतृ भ�ने अिमरलाल 
उराव िव. पनुमदवेी 
यादव 

१ 

३.  

िव�त्ु 
सेवाको 

गैरकानूनी 
महसलु ितन� 
नपन� गरी 
हरिहसाब 
गराई पाऊँ 

�दीपकुमार छाजेड िव. 
नेपाल िव�त्ु 
�ािधकरण, नेपालग�ज 
िवतरण के��, 
नेपालग�जसमेत 

२ 

४.  

हक कायम 
गरी चलन 

चलाई पाऊँ 

ब�ु कलवार िव. 
ितलकधारी कहार २ 

५.  परमादशे 

मकुु�द अिधकारी िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

३ 

६.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रामदयाल दनवुार िव. 
मालपोत काया�लय, 
बेलवारी मोरङ 

४ 

इजलास न.ं १ ४ – ७ 

७.  उ��ेषण 
मदन ब�नेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत  

४ 

८.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

आशा ह�जेदार था� िव. 
मालपोत काया�लय, 
महो�री, जले�रसमेत 

५ 

९.  उ��ेषण 

रितशच�� लाल समुन 
िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, काठमाड�समेत 

५ 

१०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. 
चोलाबहादरु 
ठडराईसमेत 

६ 

इजलास न.ं २ ७ - १२ 

११.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

कौशलकुमार भ�राई 
िव. कारागार काया�लय, 
न�ख,ु लिलतपरुसमेत 

७ 

१२.  
लाग ुऔषध 
खैरो हरेोइन 

राजेशकुमार ग�ुासमेत 
िव. नेपाल सरकार 

८ 

१३.  
परमादशे / 
�ितषेध 

सलुभ खरलेसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत  

१० 

१४.  परमादशे 
िदलु तामाङ िव. गहृ 
म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत  

११ 

इजलास न.ं ३ १२ – १५ 

१५.  
जबरज�ती 

करणी 
रिव�� साउद िव. नेपाल 
सरकार 

१२ 



 

ii 

१६.  

कत��य 
�यान र 

जबरज�ती 
चोरी 

कालु च�दसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

१३ 

१७.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

गौरीशंकर �. िसंहसमेत 
िव. उ�च अदालत, 
जनकपरु, धनषुासमेत 

१४ 

इजलास न.ं ४ १५ – १६ 

१८.  
वैदिेशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. राज ु
बढुाथोक�समेत १५ 

इजलास न.ं ५ १६ – २१ 

१९.  

आव�यक 
व�त ु

संर�ण 
(टेिलफोन 
तार चोरी) 

नेपाल सरकार िव. 
अिमन केवटसमेत 

१६ 

२०.  

बाघ मारी 
�यसको 
छाला र 
हड्डी 
ओ सार 
पसार 

नेपाल सरकार िव. 
स�तोषबहादरु 
ग�ुङसमेत 

१६ 

२१.  

सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

अफान िमयासँमेत िव. 
नेपाल सरकार 

१७ 

२२.  
घर भ�काई 

पाऊँ 
बाब ु थापा िव. 
नारायणबहादरु थापा 

१८ 

२३.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. 
शिशराम खड्का 

१८ 

२४.  
ब�िकङ 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. 
�िवणकुमार शेरचन  

१९ 

२५.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रिव�� कुमार िव. 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत  

१९ 

२६.  
मोही 

नामसारी 

माइली तामाङ लामा 
िव. छेतेन �यरुमान 
�े�समेत  

२० 

२७.  

सत� 
बमोिजमको 
दािय�व पूरा 
गराई पाऊँ 

नकुल काक� िव. 
सिुनलकुमार साहसमेत 

२० 

२८.  
��ाचार 
(रकम 

िहनािमना) 

नेपाल सरकार िव. 
िवनोदकुमार राय 
यादवसमेत  

२१ 

इजलास न.ं ६ २१ – २९ 

२९.  
िलखत दता� 

बदर 
ब�ुु तेली िव. गौतम 
केवट 

२१ 

३०.  
वैदिेशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. 
समुन �े� २२ 

३१.  उ��ेषण 
वेद�साद पौडेल िव. 
पनुरावेदन अदालत 
पोखरासमेत  

२३ 

३२.  उ��ेषण 

मौसम आले मगर िव. 
िव�ालय िश�क 
िकताबखाना, �यिुजयम 
माग� छाउनी 
काठमाड�समेत 

२३ 

३३.  उ��ेषण 
शकु�तला ब�नेत िव. 
उ�च अदालत, 
पाटनसमेत 

२४ 



 

iii 

३४.  उ��ेषण 

कृ�णबहादरु थापासमेत 
िव. �हरी �धान 
काया�लय, क.�. शाखा, 
न�साल काठमाड�समेत 

२५ 

३५.  

मानव 
बेचिबखन र 

ओसार 
पसार तथा 
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. उमर 
ब�स ह�सेन िमया ँ

२६ 

३६.  
जबरज�ती 

करणी 
मानबहादरु थापा िव. 
नेपाल सरकार 

२७ 

३७.  
कत��य 
�यान 

जयबहादरु म�ल िव. 
नेपाल सरकार 

२८ 

३८.  
लाग ुऔषध 

चरसे 
नेपाल सरकार िव. 
श�भ�ुसाद बािनया ँ 

२९ 

इजलास न.ं ७ २९ – ३८ 

३९.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
िहरोइन) 

नेपाल सरकार िव. 
च�दन �े�समेत २९ 

४०.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

नेपाल सरकार िव. 
ल�मण िघिमरसेमेत 

३० 

४१.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. 
बलराम म�डल 
धानकुसमेत  

३१ 

४२.  
कत��य 
�यान 

िवनोदकुमार माझीसमेत 
िव. नेपाल सरकार 

३२ 

४३.  उ��ेषण 

राजकुमार ठाकुरसमेत 
िव. ग�डा नगरपािलका 
काया�लय, ग�डा 
रौतहटसमेत 

३४ 

४४.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

सनुैनादवेी 
�ीवा�तवसमेत िव. 
नागे�र अटो 
आय�ससमेत 

३४ 

४५.  उ��ेषण 

िडलबहादरु 
ढकालसमेत िव. गठुी 
सं�थान के��ीय 
काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत 

३४ 

४६.  

घरभाडा 
िदलाई 
घरज�गा 

खाली गराई 
पाऊँ 

��बहादरु मगर िव. 
खड्ककुमारी िसलवाल  

३५ 

४७.  माना चामल 
दवेे�� �वार िव. 
किवताकुमारी खाती  

३६ 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

राजे�� �धान िव. 
एन.आई.सी. एिसया 
ब�क िल. समेत 

३६ 

४९.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अ�ज ु अया�ल िव. 
महानगरीय �हरी �भाग 
कािलमाटी, 
काठमाड�समेत  

३७ 

इजलास न.ं ८ ३८ – ४० 

५०.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. 
अशोक लामा 

३८ 

५१.  डाकँा 
अिमन िमयासमेत िव. 
नेपाल सरकार 

३९ 

इजलास न.ं ९ ४० – ४२ 

५२.  
ज�गा िखचोला 

चलन 
�काश साह तेली िव. 
गोिव�द�साद साह  

४० 

५३.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

नेपाल सरकार िव. 
िवमला तामाङ 

४० 



 

iv 

५४.  गौ वध 
ताराबहादरु राई िव. 
नेपाल सरकार 

४१ 

५५.  उ��ेषण 

शभुनारायण �साद 
यादवसमेत िव. पसा� 
िज�ला अदालत, 
वीरग�ज  

४१ 

इजलास न.ं १० ४२ – ४६ 

५६.  गौ वध 
नेपाल सरकार िव. ह�मन 
पलुामीसमेत 

४२ 

५७.  उ��ेषण 
महारजिनया ँ गरुौ िव. 
भूिमसधुार काया�लय, 
नवलपरासीसमेत  

४३ 

५८.  
ब�िकङ 
कसरु 

नेपाल सरकार िवगीता 
राणा (अिधकारी) 

४५ 

५९.  
वन पैदावार 

हािन 
नो�सानी 

नेपाल सरकार िव. 
स�तोषकुमार 
खड्कासमेत  

४५ 

इजलास न.ं ११ ४६ - ५० 

६०.  उ��ेषण 
�ाने���साद भसुाल 
िव. अकला 
कुिम�नीसमेत  

४६ 

६१.  
जबरज�ती 

करणी 
उ�ोग 

रिव�� बढुाथोक� िव. 
नेपाल सरकार  ४७ 

६२.  अशं चलन 
शा�ती ब�नेत िव. 
अलैची ब�नेतसमेत  

४८ 

६३.  
लाग ुऔषध 

खैरो 
िहरोइन 

नेपाल सरकार िव. ह�र 
िब�म शाहीसमेत  ४९ 

६४.  
छुट ज�गा 

दता�  

िचरि�जवी िघिमर े िव. 
मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड� 

५० 

इजलास न.ं १२ ५० – ५६ 

६५.  
सेयरधनीको 
िहत संर�ण 

ग�रपाऊँ 

च��बहादरु राई िव. 
सहदवे आचाय�समेत ५० 

६६.  
बेलगती 

मोही लगत 
क�ा 

जिलल राउत गदी िव. 
मजािहर राउत गदी ५२ 

६७.  
चलन चलाई 

पाऊँ 
भगवती काक� िव. 
िवजय रानाभाट 

५३ 

६८.  �ितपूित�  

प�ुपमिण पोखरले िव. 
िवराटनगर 
उपमहानगरपािलका 
काया�लय, मोरङसमेत 

५४ 

६९.  
�यान मान� 

उ�ोग 
िदलबहादरु लामा िव. 
नेपाल सरकार  

५५ 

इजलास न.ं १३ ५६ – ५९ 

७०.  
फैसला बदर 
ब�डा दता� 
बदरसमेत 

सिुनल खड्कासमेत िव. 
िव� व�भर थापा ५६ 

७१.  उ��ेषण 
�रया �े� िव. वीना 
�े�समेत 

५७ 

७२.  अशं दता�  
रामअवध�साद वर ै िव. 
राजपित दवेी 
बैरनीसमेत 

५८ 

इजलास न.ं १६ ५९ - ६० 

७३.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. 
धनकुमार पजुा�समेत 

५९ 

७४.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. 
रिवन सनुवुारसमेत 

६० 

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, वैशाख - १

                                                                                                                                
सयंु� इजलास

१
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CI-०१६६, िनषेधा�ा, 
लालमिण सुवेदीसमेत  िव. राम�व�प चौधरी 

िनषेधा�ा कुनै �यि�को नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ �ारा �द� हक अिधकारमा असर पान� 
आशङ्काको ि�थित िव�मान भएमा �य�तो हक 
अिधकारमा आघात ह�नबाट संरि�त गन� उपचारा�मक 
�कृितको आदेश हो । यसबाट कुनै �यि�को अिधकारको 
िसज�ना वा समाि� ह�ने ह�दँैन । म�ुा मािमलाको 
रोहमा आ�नो हक भोग �वािम�वस�ब�धी िनिव�वाद 
स�पि�को �योग गन� वा �वािम�वअ�तग�त रहेको 
कुनै स�पि�को आकार प�रवत�न गन�, सरंचना िनमा�ण 
गन� वा भइरहेको संरचना िबगान� िकिसमको काय�लाई 
िनषेध गरी फैसला काया��वयनलाई सिुनि�तता कायम 
गन� गरी िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रने । 

िनवेदकले िजिकर िलएको िक.नं.१०९६ 
को ज�गामा िनजको एकल �वािम�व रहेको �माण पेस 
भएको देिखदँनै । उ� स�पि�को दता� �े�ता आ�नो 
भएको भ�ने पिन दिेखदँैन । सा.िक.नं. १०२१ को 
ज�गा पूव�पि�म राजमाग�का कारण िवभािजत भई िक.नं. 
१०९५ र १०९६ भएको र सो सािबक िक.नं. १०२१ 
को ज�गामा पिहलेदेिख नै सतव�रया गाउ ँ प�चायत 
हाल सतव�रया गा.िव.स. र �वा��य चौक�को भवन 
रही �यही काया�लयले भोगचलन ग�रआएको र उ� 
ज�गाको िफ�डबकुको िकसानको महलमा पत� डाडँो 
भनी उ�लेख भएको भ�ने पनुरावेदनप� बेहोराबाट 
देिख�छ । यस अित�र� नापी काया�लय, दाङबाट 
िक�ाकाट गदा� िक.नं. १०९५ दि�णतफ�  महे�� 
राजमाग�तफ�  गएको र िक.नं. १०९६ �े.फ. ०-४-
८ उ�रतफ�  बाकँ� रहेको ज�गामा सािबकदिेखकै 
गा.िव.स. काया�लय र �वा��यको चौक� छ । ज�गामा 

२०३० साल अगावै त�कालीन गाउ ँसभाबाट गा.प. 
भवन मम�त गन� भनी �. २००००।- िनकासा गन� 
साथै आ.व. २०४६/०४७ को िवकास अनदुान बजेट 
र ि�टमेटअनसुार अपगु ह�न जाने �.२००००।- 
गा.िव.स. बाटै थप गरी २०४८।१२।२७ मा सोही 
भवनमा गा.िव.स. काया�लय स�चालन भएकोले उ� 
िक.नं. १०९६ को ज�गामा स�ुदेिख नै गा.िव.स. 
काया�लय, रही गा.िव.स. कै एकलौटी भोगचलन रहेको 
भ�नेसमेत िलिखत जवाफबाट दिेखन आउछँ । य�तो 
अव�थामा आ�नो हक �वािम�व नै कायम नभएको 
स�पि�मा िनरपे� �पमा �थायी �वािम�व �थािपत 
गन� िहसाबबाट सािबकदेिख साव�जिनक �योगमा 
रहेको स�पि�लाई लामो समयस�म भोग गरकेो भ�ने 
आधारमा उ� स�पि� क�जा गन�स�ने आशङ्का 
देखाई पनुरावेदकह�ले िनषेधा�ाको उपचारको माग 
गनु�  कानूनस�मत नह�ने । 

अतः िववािदत स�पि�मा िनवेदकको 
�वािम�व, दता� वा िविधस�मत �पमा उ� स�पि�मा 
घर िनमा�ण गरकेो भ�ने �थािपत ह�ने आधार 
�माणको अभाव रहेको ि�थितमा पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठहर गरी 
िमित २०६९।१२।२८ मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी भई �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् । 

२
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-१५२२, ज�गा 
िखचोला मेटाई बाटो िनकास खलुाई चलन चलाई 
पाऊँ, अमृत भ�ने अिमरलाल उराव िव. पुनमदेवी 
यादव 

स�ु िमिसल सलं�न िमित २०६९।९।१८ को 
न�सा मचु�ुक हेदा� िक.नं.२१ को ज�गालाई न.नं.८ 
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मा देखाइएको छ भने वादीको िक.नं.३०९ को उ�रमा 
िक.नं.३१० को ज�गा न.नं.२ जिनएको छ । दि�णमा 
िक.नं.१४८ को ज�गा न.नं.४ मा र पूव�मा िक.नं.३०८ 
को ज�गा न.नं.३ मा रहेको भ�ने देिख�छ । सो कुनै 
ज�गाह�बाट वादीले िनजको ज�गाको पि�मतफ�  रहेको 
न.नं.९ को सडकमा आवतजावत गन�स�ने अव�था 
देिखदँैन । िक.नं.२१ को ज�गा कसैको न�बरी नभई  
ऐलानी ज�गा भ�ने देिख�छ । बाटोबाट घर ज�गामा 
आउन जान साधँ जोिडएको िक.नं.२१ को ज�गा एक 
मा� मा�यम रहेको भ�ने देिख�छ । �ितवादीले सो 
ऐलानी ज�गा भोग चलन गरी बसे पिन वादीका ज�गामा 
आवतजावत गन� िनकास नै रो�न पाउने भ�ने नह�ने ।

अतः स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।६।२ को फैसला केही उ�टी गरी िमित 
२०६९।९।१८ को न�सा मचु�ुकामा िक.नं.८’क’ र 
८’ख’ को बीचमा रहेको न.नं.८’ग’ को फुसको घर र 
न.नं.८’घ’ को ट्वाइलेट भ�काई सो न.नं.८’ग’ र ८’घ’ 
को संरचना भ�केपिछ खाली ह�न आउने न.नं.८’क’ र 
न.नं.८’ख’ को बीचको ज�गाबाट न.नं.९ को बाटोस�म 
जोड्ने गरी बराबर चौडाइ ह�ने गरी बाटो िनकास खलुाई 
चलनसमेत पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७१।९।२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-१६६२, िव�तु् 
सेवाको गैरकानूनी महसलु ितन� नपन� गरी हरिहसाब 
गराई पाऊँ, �दीपकुमार छाजेड िव. नेपाल िव�ुत् 
�ािधकरण, नेपालग�ज िवतरण के��, नेपालग�जसमेत 

पनुरावेदक वादी िवकास �लोर िमल �ा.िल. 
बाट खपत यिुनट र िडमा�डमा २ ले गणुन गरी िबिलङ 
गनु�पन�मा सोझै िबिलङ गरकेो दिेखदँा िबिलङ काय�को 

�िुटस�म भएको हो । तर िनज उ�ोगले िस.िट.िप.टी. 
रिेसयोअनसुार नै िव�त्ु खपत गरकेो ह�दँा उ� खपत 
�योग गरकेो छैन भ�ने अव�था नदेिखदँा छुट ह�न 
गएको यिुनटबापत ज�मा �.१,०१,५१,५१४।८४ 
असलु गन� िनण�य भएको भनी उ�ोगबाट िबिलङमा 
भएको �िुट �वीकार गरकेो अव�था र �ािधकरणले 
जडान गरकेो िस.िट. रिेसयोको बारमेा �ाहकलाई 
जानकारी छैन भनी वादीले दाबी िलएको अव�था 
देिखदँा हरिहसाबमा तल मािथ परने होला भनी भ�न 
निम�ने । 

िव�तु् महसलुस�ब�धी हरिहसाब स�ब�धमा 
िस.िट.िप.टी. स�ब�धी कागजातको बारमेा पनुरावेदन 
अदालतबाट पटकपटक �ािधकरणमा प�ाचार ह�दँा 
पिन सो कागज पठाएको देिखएन । पनुरावेदकले मूलतः 
हरिहसाबको दाबी िलएको दिेख�छ । हरिहसाबमा 
िस.िट.िप.टी. स�ब�धी कागजात माग गदा� ��यथ� 
�ितवादीह�ले सो कागजात पेस गरकेो नदेिखदँा 
पनुरावेदक उ�ोगको िव�त्ु महसलुको हरिहसाब 
यिकन ह�नपुन� नै देिखन आउने । 

अतः स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी गरी हरिहसाबको लािग सरोकार र स�ब�ध 
रा�ने आव�यक कागजात, ऐन, िनयम र िविनयमका 
आधारमा वादीले �ितवादीबाट हरिहसाब गराई पाउने 
र �ितवादी �ािधकरणले हरिहसाब ग�रिदन ु पन� 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।११।२६ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

४
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CI-०२५६, हक कायम 
गरी चलन चलाई पाऊँ, बु� कलवार  िव. ितलकधारी 
कहार 
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न.नं.१३ र १४ को ज�गा आ�नो भएको भ�ने 
�माण पनुरावेदक वादीले पेस गन� सकेको दिेखएन । 
�ितवादी ितलकधारी कहारलाई िववािदत िक.नं.४० 
को �े�फल ३६३.५० वग� िमटरम�ये पूव� मंिजत कहार, 
पि�म िच�नीलाल, उ�र ब�ु कलवार, दि�ण हनमुान 
मि�दर भनी चार िक�ला खोली उ� ज�गा भोग चलन 
गनु�  भनी किपलव�त ुनगरपािलकाबाट २०७०।४।१३ 
मा िसफा�रस िदएको भ�ने देिख�छ । अदालतबाट 
भई आएको न�सा मचु�ुकाबाट िववादको न.नं.१३ र 
१४ को ज�गामा �ितवादीको भोग चलन रहेको भ�ने 
देिख�छ । उपयु�� त�यबाट िववािदत िक.नं.४० को 
न.नं.१३ र १४ को ज�गा यी ��यथ� �ितवादीको भोग 
चलनमा रहेको पिु� ह�न आएकोले स�ु अदालतबाट 
न.नं.१३ को ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने गरी भएको 
फैसला केही उ�टी गरी न.नं.१३ को ज�गासमेत 
��यथ� �ितवादी ितलकधारी कहारको हक भोगको 
ठह�याई सोमा समेत वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २७१।११।११ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल असार १९ रोज २ शभुम् । 

५
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०३४०, परमादशे, 
मुकु�द अिधकारी  िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

पे�ोिलयम पदाथ� एवम् खाना पकाउने 
�यासँको सहज आपूित� गरी नाग�रकका सिंवधान तथा 
कानून �द� हक, अिधकारह�को स�मान, संर�ण 
एवम् संव��न गन� लोक क�याणकारी रा�यको दािय�व 
एवम् कत��य मािनएको िवषय िन:स�देह �पमा �वीकार 
ग�रएको मा�यता हो । नाग�रकको दिैनक जीवनलाई 
सहज बनाउन रा�यले तत् स�ब�धी नीितका साथै 
आव�यक कानूनको िनमा�ण गरी सम�याको �यव�थापन 

गरकेो ह��छ नै । सव�साधारण सबै नाग�रकले खाना 
पकाउने इ�धनबाट वि�चत ह�नपुन� पिन होइन । 
िवशेषतः सहरी �े�मा खाना पकाउने �यासँ र म�ीतेल 
ज�ता इ�धनको �योग अिधक�पमा रहेको ह��छ । 
�यसको आपूित� नभएमा िवक�पको �पमा दाउराको 
�योगबाट खाना पकाउनेलगायतका भा�साज�य 
प�रकार बनाउने अव�था नरहने पिन होइन । जीवनको 
म�ुय आधार खानाको �ब�धका लािग इ�धनयो�य 
साम�ीको सहज आपूित� र �यव�थापन गनु�  रा�यको 
म�ुय दािय�व पिन ह�ने ।

कुनै खास आव�यकता प�रपूित�का लािग 
वा कुनै सम�या समाधानका लािग रा�यले कुनै 
कानून िनमा�ण गन� आव�यक ठानी कानूनको 
िनमा�ण गन� वा नगन� िवषय रा�यको �यव�थापक�य 
�े�ािधकारअ�तग�त पन� िवषय हो । िनमा�ण भएको 
कानून समान अव�था, समान�तर र समान हैिसयत 
भएका �यि�बीच समान �योग नगरी िवभेद गरकेो 
देिखएको र साव�जिनक सरोकारको िवषय समावेश 
भएको िववादमा अदालतबाट �यसको यथोिचत 
िन�पण ह�ने गरी िवभेदकारी कानूनको �योगमा रोक 
लगाई आम चासोको िवषयलाई सरलीकरण गन� 
वैकि�पक उपचार �वाह गन� सवालमा असाधारण 
अिधकार�े� आकिष�त ह�न जाने ।

साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद भनी 
दता� भएको म�ुामा �यसको िन�पण नह�दँास�म सो 
िववादमा अ�तरिनिहत कानूनी वा सवंैधािनक ��को 
िविधस�मत समाधान गन� �ि�यामा िनवेदक �वयम् को 
सि�य �ितिनिध�व रही अदालतलाई सघाउ प�ुयाउने 
दािय�व रहन ुपन� । 

इ�धन आपूित� गन� एवम् सोको सकंट समाधान 
गन� आव�यक �ब�ध गन� िवषय सरकारको नीितगत 
िवषय हो । नाग�रकको हक अिधकारको सरं�ण गन� के 
क�तो नीित आव�यक छ र कुन उ�े�य हािसल गन� के 
क�तो कानून बनाउने भ�ने िवषय िवधाियक� एकलौटी 
�े�ािधकारको िवषय ह�ने ।



4

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, वैशाख - १

कुनै �यि� िवशेषले दाउरा बा�न नपाएकै 
कारण खान नपाउने भएमा �थानीय �शासनको 
सहयोगमा सम�याको समाधान गन�स�ने अव�थाको 
िव�मानतालाई समेत नकान� सिकने देिखदँनै । 
अक�तफ�  सव�साधारणको सामा�य चासो रहेको िवषयमा 
�य�तो समूह वा �यि� आफँै कानूनी उपचारको माग� 
अवल�बन गन� स�म रहेको अव�थामा �य�तो �यि� 
वा समूहले कुनै चासो नदखेाई अ�य कुनै �यि�ले 
सबैको चासो नरहेको सबै िवषयह�लाई साव�जिनक 
सरोकारको िवषय भनी उपचार माग ग�रएको भएपिन 
ती सबै िवषयलाई साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी 
असाधारण �े�ािधकारको �योग गन�समेत निम�ने । 

घरधनीले इ�धन आपूित�को िवक�पमा 
बहालमा ब�ने �यि�लाई दाउरा बा�न िदने भ�ने 
िवषयसमेत घरको अव�था र दाउरा बा�ने ठाउकँो 
उपल�धता आिद कुराका आधारमा िन�य�ल ह�ने 
िवषय भएको र  दाउरा आपूित�लगायतका इ�धन 
�यव�थापनका कुरामा �रट िनवेदकको साथ�क स�ब�ध 
रही समूहको �ितिनिध�व भएको नदिेखएको र िनजले 
तारखे गजुारी बसेकोसमेतबाट मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् । 

६
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०२२५, उ��ेषण / 
परमादशे, रामदयाल दनुवार  िव. मालपोत काया�लय, 
बेलवारी मोरङ

िनवेदकले ज�गास�ब�धी स�बि�धत कागजात 
पेस गरी िनवेदन िदएपिछ उ� ज�गा दता� गन� िम�न हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िनण�य नगरी िवभागको प�ानसुार 
तामेलीमा रा�ने गरी मालपोत काया�लय, मोरङबाट 
िनण�य भएको दिेखयो । मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ७(२) र ज�गा �शासन िनद�िशका, २०५८ को 

दफा ७(१) बमोिजमको �यव�थाअनसुारको िनण�य 
गन� दािय�व मालपोत काया�लयको रहेको प�र�े�यमा 
िनवेदकको िनवेदन स�ब�धमा कुनै िनण�य नगरी 
तामेलीमा रा�ने काय�बाट अ�यौल र अिनिण�तको 
ि�थित उ�प�न ह�ने भएकोले मालपोत काया�लयको िमित 
२०७३।३।३० को तामेलीमा रा�ने गरी भएको िनण�य 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िदएको छ । िनवेदकले 
पेस गरेको िनवेदन साथ संल�न िववािदत ज�गा 
स�ब�धमा भएका िन�सा �माणह�को मू�याङ्कन 
गरी िववािदत ज�गा �रट िनवेदकको हकभोग ितरोको 
र िनवेदकले िनर�तर जोत कमोद गरी आएको आवादी 
दता� छुट ज�गा हो वा होइन, िववािदत ज�गा िनवेदकका 
नाउमँा छुट दता� ह�ने नह�ने स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, वेलबारी 
मोरङका नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-WO-०८६८, उ��ेषण, 
मदन ब�नेत िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 

िवप�ीम�येक� च��ल�मी रिंजतकार 
ग�ुालाई घर ज�गा िब�� गन� दाता श�भ�ुसाद मडुवरीको 
पालादिेख नै िनवेदकले पसल कवल भाडामा िलएको 
र सोही घर श�भ�ुसाद मडुवरीले िब�� गरी िवप�ी 
च��ल�मी रिंजतकारले ख�रद गरकेो अव�था देिखने ।

�रट िनवेदकले िनवेदनमा पूव� घरधनीसगँ 
मौिखक �पमा पसल कवल िलने स�झौता भएको 
भनी उ�लेख गरकेोमा िनवेदक र पूव�घरधनी 
श�भ�ुसाद मडुवरीको बहुारी �रता मडुवरीबीच 
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भएको पसल कवल भाडामा िलने िदनेस�ब�धी 
स�झौताको �ितिलिप िमिसल सामेल रहेको 
देिख�छ । यसैगरी िनवेदकका नाउमँा घर खाली 
गन�स�ब�धी सूचनाह�को �ितिलिपसमेत िमिसल 
सामेल रहेको देिख�छ । िनवेदन दाबी, िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ र �ा� �माण कागजह� हेदा� िववादको 
�कृित घर बहाल िदने िलनेस�ब�धी करारीय �कृितको 
देिखन आउछँ । मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलमा 
भएको कानूनी �यव�थाले घर पसल कवल भाडामा 
िदने र िलनेबीच कानूनी दािय�व र कत��यको िसज�ना 
गरकेो देिखने । 

अत: ��ततु �रटमा उि�लिखत िववादको 
�कृितबाट मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महल र �चिलत 
करार कानूनमा भएको कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने भई िनवेदकले साधारण उपचार �े�बाटै कानूनी 
उपचार �ा� गन�स�ने देिखदँा असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त परकेो ��ततु �रटमा असाधारण 
अिधकार�े� आकिष�त नह�ने भई अिधकार�े�को 
अभावमा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०५०६, उ��ेषण / 
परमादशे, आशा ह�जेदार था� िव. मालपोत काया�लय, 
महो�री, जले�रसमेत

कानूनी हक अिधकारमा आघात परकेो 
िवषयमा कानूनी उपचारको बाटो अ�या� रहेको 
वा �भावहीन रहेको अव�था भएमा मा� संवैधािनक 
�यव�थाअन�ुप िनवेदक �रटमाफ� त उपचारको 
लािग अदालत �वेश गन�स�ने अव�था रह�छ । �रट 
िनवेदकले �रट िनवेदनमा �य�तो कानूनी उपचारको 
बाटो नभएको र भएपिन �भावहीन भएको भनी 
खलुाउन सकेको नदेिखने ।

िनवेदक आशा ह�जेदार था� र �ितवादी 
िवप�ीम�येका वै�नाथ झा र िसंहे�र ह�जेदार भएको 
म�ुा नं. ०७०-CP-०५८३ को िलखत दता� बदर दता� 
र वादी ियनै िनवेदक आशा ह�जेदार था� र �ितवादी 
िवप�ीम�येका वै�नाथ झा भएको ०७०-CP-
०५७७ को दा.खा.िनण�य दता� बदर दता� म�ुा दायर 
भएको देिखएको र उ� दाबीको िक.नं. १५ को ज�गा 
िवप�ीह�म�येका वै�नाथ झा िदने र िसंहे�र ह�जेदार 
िलने भई पा�रत भएको र.नं.५९५१ख बाट िमित 
२०६९।११।८ मा मालपोत काया�लय महो�रीबाट 
पा�रत राजीनामा िलखत तथा सोबाट �ितवादी 
िसंहे�र ह�जेदारको नामको दता�समेत बदर भई वादीको 
नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याई फैसला भएको अव�था 
रहेको उ� फैसलाको �ितिलिपबाट दिेखने । 

अदालतमा म�ुा दायर भई म�ुासमेत फैसला 
भइसकेको अव�थामा िनवेदकले सोही िवषयमा यस 
अदालतमा �रट दायर गरकेो देिखयो । यस अदालतबाट 
पनुः सोही िवषयमा �रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गरी 
उपचार �दान गन�  िम�ने नदेिखदँा मागबमोिजमको 
�रट जारी ग�र रहन ुपन� देिखन नआउने । 

अत: िववेिचत आधार कारण र �माणबाट 
�रट िनवेदकले माग गरकेो उपचारको िवषयमा �रट 
िनवेदकले दायर गरकेो मािथ उि�लिखत म�ुाह�बाट 
उपचार �ा� गन�स�ने नै देिखदँा �रट �े�ािधकारबाट 
केही ग�ररहन पन� दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-WO-०१९१, उ��ेषण, रितशच�� 
लाल सुमन िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, काठमाड�समेत

िनवेदक रितशच�� लाल समुनले आ�नो 
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िनवेदनप�को �करण नं. “ट” मा "..महािनद�शक 
भएपिछ सेवा िनव�ृ ह�न क�रब ८ मिहना समय मा� 
बाकँ� रहेको.." भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
��ततु �रट िनवेदन ०७१।५।२९ मा यस अदालतमा 
दता� भएको देिख�छ । आजको िदनस�म २ वष�भ�दा 
बढी समय �यितत भई िनवेदक नै िनजको सेवाबाट 
सेवा िनव�ृ भइसकेको अव�था दिेख�छ । तसथ� 
कानूनी उपचारको माग गन� �रट िनवेदक नै सेवा िनव�ृ 
भइसकेको अव�थामा �रटको  औिच�यिभ� �वेश गरी 
िववेचना ग�ररहन ु पन� अव�था रहेको नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०८२२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. चोलाबहादुर ठडराईसमेत

�ितवादी चोलाबहादरुले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसमेत कसरुमा सािबत भई बयान 
गरकेो, मौकामा कागज गन� िव�ण�ुसाद ठडराई र 
पजुा ठडराईले ससरुा चोलाबहादरु र पित िमनबहादरु 
सासू मायादेवीलाई खो�न घरबाट िन�क�, निलई 
घर फक� को भनी उ�लेख गरकेो, �वयम् �ितवादी 
िमनबहादरुले आफू र बाब ु चोलाबहादरु आमालाई 
खो�न भनी गएको भनी बयानमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ भने �ितवादीह�ले मायादेवी ठडराईलाई 
टाउकोमा ढुङ्गाले हानी मारकेो भनी उ�लेख गरकेोमा 
लास जाचँ मचु�ुकाबाट मतृकको टाउकोमा चोट रहेको 
भ�ने देिखएको, �ितवादीले चे�टे ढुङ्गामा मतृक 
बसेको ठाउबँाट धके�दा मतृक अ�दाजी २ िमटर तल 
लडेको, अ�दाजी २० िमटर पर लगेर फालेको भनी 
उ�लेख गरकेो कुरा मतृकले हातमा लगाएका चरुाह� 
घटना�थल वरपरस�म छ�रएको देिखएबाट पिन िम�न 

पगेुको देिखएको, शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
टाउकोमा चोट रहेको र Head injury को कारण म�ृय ु
भएको भ�ने उ�लेख भएको, �ितवादीउपर जाहेरवाला 
टेकबहादरु ठडराईको िकटानी जाहेरी परकेो ज�ता 
कागज �माणह�बाट मालाकार �पमा �ितवादीको 
मौका तथा अदालतमा गरकेो सािबती बयानलाई पिु� 
समिथ�त ग�ररहेको दिेखदँा �ितवादी चोलाबहादरुले 
मायादवेीलाई कत��य गरी मान�मा संल�न रहेको त�य 
पिु� ह�न आई �ितवादीले �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. मा प�रभािषत कसरु अपराध गरकेो देिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान 
गदा� आफू र बाब ुचोलाबहादरु भई आमा मायादेवीलाई 
खो�न घरबाट िन�लेको भनी उ�लेख गरकेो दिेखएको, 
�ितवादीको �ीमती पजुा ठडराईले �ीमान् िमनबहादरु 
तथा ससरुा चोलाबहादरु सासू मायादवेीलाई खो�न 
घरबाट िन�लन ु भएको भनी मौकामा कागज गरकेो 
देिखएको, िव�ण�ुसाद र�ेमीले मौकामा तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�मा राितको ९ बजेितर चोलाबहादरु र 
िमनबहादरुलाई आमालाई खोजतलास गन� िहडेँको 
अव�थामा भेटेको भनी उ�लेख गरकेो, �ितवादी 
चोलाबहादरुले आफूले गरकेो बयानमा िमनबहादरुले 
लास उठाउदँा किमज तथा सट�मा रगत लागेको भनी 
उ�लेख गरकेोमा बरामद सट� तथा पाइ�टमा रगत ज�तो 
टाटा देिखएको, अ�बेला �ितवादी िमनबहादरुको लगुा 
िनजको �ीमती पजुाले धनेु गरकेोमा घटना घटेको 
भोिलप�ट िमित २०६९।३।३० गते िनजले आ�नो 
लगुा आफँै धोएको, िक�रया सकेपिछ पिन अिमलो र 
कागतीले पनुः उ� लगुाह� धोएको भनी बताएको, 
पजुा ख�ीको उ� कागजलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न 
सकेको नदेिखएकोलगायतका त�यह�बाट �ितवादी 
कसरुमा इ�कार रहेपिन सहअिभय�ु चोलाबहादरुको 
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�ितवादी िमनबहादरु पिन घटना वारदातमा संल�न 
रहेको भ�ने भनाइ पिु� भइरहेको देिखदँा यी �ितवादी 
उ� वारदातमा संल�न रहेनछन् भ�न सिकने अव�था 
देिखन आएन । �ितवादी िमनबहादरु ठडराईले 
मायादेवी ठडराईको �यान मान� मत स�लाहमा पसी 
�यान मान�लाई संयोगस�म पा�रिदएको घटना�मबाट 
देिखन आएको ह�दँा िनज �ितवादीले �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
देिखन आउने ।

�ितवादी कृ�ण ठडराई कसरुमा इ�कार 
रहेको, िनजको इ�कारी िनजको सा�ीको बकप�बाट 
समेत समिथ�त भएको, वादी प�बाट �ितवादीउपरको 
अिभयोग पिु� गन� ठोस तथा िन�या�मक �माण केही 
पेस गन� नसकेको, केवल वादी प�का सा�ीह�ले 
गरकेो आशङ्का र अनमुानको भरमा मा� िनजलाई 
दोषी करार गन� मनािसब नह�ने ह�दँा उि�लिखत 
आधार कारणह�बाट पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
�ितवादी कृ�ण ठडराईले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
स�ु पा�पा िज�ला अदालतबाट �ितवादीह� 
चोलाबहादरु ठडराई र मीनबहादरु ठडराईलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरुमा 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने र �ितवादी 
कृ�ण ठडराईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७ नं. को देहाय ३ को कसरुमा ६ (छ) मिहना कैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी िमनबहादरु ठडराईलाई �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं. अनसुार ५(पाचँ) वष� कैद र 
�ितवादी कृ�ण ठडराईउपरको अिभयोग दाबी प�ुन 
नसक� िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने तथा अ�मा स�ु अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७१।३।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७३-WH-००८८, ब�दी��य�ीकरण, 
कौशलकुमार भ�राई िव. कारागार काया�लय, न�खु, 
लिलतपुरसमेत 

 िनवेदक अिधव�ासमेत तथा कुनै 
अिभभावक, संर�क, प�रवारका सद�य, िछमेक�, कुनै 
सरं�ण िदने संघ सं�था वा आफँैले िज�मा िलन स�म 
वा तयार रहेको भनी आधार खलुाई िनज गौबहादरु 
ग�ुङलाई िज�मा िलन तयार रहको कुनै आधार �माण 
वा �ितब�तासमेत िदन नसकेको पाइदँैन । िवप�ी 
कारागार काया�लयसमेतले अदालतको फैसला वा 
प�ाचार काया��वयन गन� नचाही थनुामा राखेको भ�ने 
नदिेखई अिभभावक वा सरं�णसमेत िज�मा िलन 
स�ने कोही �यि� वा कानूनबमोिजमको संगिठत वा 
असंगिठत सं�था िनज गौबहादरुलाइ� सरं�क�व िदन 
तयार नरहेको कारण त�कालीन िज�मा िलइरहेको 
सरकारी िनकायले संर�ण �योजनाथ� रा�न ु परकेो 
देिखन आउछँ । यसबाट थुनामा रा�ने कुनै अिभ�ाय 
नदिेखने । 

 मानिसक रोगको कारण सरं�क चािहने 
�यि�लाइ� त�काल सरं�क�व �दान गरी िज�मा 
िलने स�ंथा वा �यि� तयार नभएपिछ थुनामा रहने 
�यि�को िहतको लािग िज�मा िलने उपचार गन� गराउने 
काय�समेत कारागार काया�लय, आफँैले गरकेो देिखदँा 
�य�तो काय� गैरकानूनी थनुा नदेिखइ� संर�क�व 
�दान गन� क�याणकारी �योजनले स�म कारागारले 
त�काललाइ� िज�मामा िलएको मा�न ुपन� । 
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 िनवेदक गौबहादरु ग�ुङलाई िज�मा 
िलन चाहने अिभभावक, संर�क वा कुनै कानूनले 
अि�तयार�ा� गरकेा सं�थाह�ले िज�मा िलन चाहेमा 
जनुसकैु समयमा कारागार काया�लयले िज�मा िदन 
स�ने नै देिखएको र कारागारको सि�यतामा नै �य�ता 
संर�क�व �दान गन� संर�क िज�मा लगाइ� सव��म 
िहत ह�ने काय� गन�स�ने नै दिेखएको छ । सो काय� स�प�न 
नह�दँास�मको लािग िनज िनवेदक गौबहादरुलाई खाने 
ब�ने, �वा��य उपचारको �ब�ध िमलाई सरं�क�व 
�दान गन� गरकेो कारागार काया�लयलाइ�  मागबमोिजम 
याि��क �पमा आदेश जारी गदा� त�काल नै मानिसक 
स�तलुन गमेुको �यि�को िहतभ�दा अिहत नै ह�ने ।

 तसथ� मानिसक स�तलुन गमेुको �यि�लाइ� 
िज�मा िलने कानूनस�मत वैकि�पक �यव�था नभएको 
र अिभभावक, सरं�कसमेत कसैले िनज गौबहादरु 
िज�मा िलन नचाहेको तथा गैरकानूनी उ�े�य िलइ� 
थुनामा राखेको भ�ने नदेिखदँा हालको अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । 
िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-०९८३ र ०७१-
CR-१०६३, लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, राजेशकुमार 
गु�ा िव. नेपाल सरकार र अिनल झ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी राजेशकुमार ग�ुाको दाया ँ
ख�तीबाट लाग ु औषध �ाउन सगुर ३० �ाम 
बरामद भएको र िनज �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान कागज गदा�  उि�लिखत लाग ु
औषध मेरो साथबाट बरामद भएको हो तर अिनल झाले 
भारतको र�सौलबाट उ� लाग ुऔषध �याई िदएबापत 
�.२०००।- िदने भनी �.११,०००।– मलाई िदई 
र�सौल पठाएकोमा र�सौल ि�थत नहरको छेउमा पगुी 

�.११,०००।– मा ३० �ाम खैरो िहरोइन ख�रद गरी 
�याएको हो भनी बयान गरकेो दिेख�छ भने अदालतमा 
समेत उपि�थत भई बयान गदा� अिनल झाबाट सेवन 
गन�को लािग १० �ाम ख�रद गरकेो भनी उ�लेख गर े
पिन िनज �ितवादीबाट १० �ाम खैरो िहरोइन मा� 
बरामद भएको भ�ने कुरालाई िनज �ितवादीले ठोस 
सबतु �माणबाट पिु� गन� सकेको पाइदँैन । यस अथ�मा 
�ितवादी राजेशकुमार ग�ुता लाग ुऔषध ओसारपसार 
काय�मा संल�न रहेको कुरा पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी अिनल झाले भारतको र�सौलबाट 
उ� लाग ु औषध �याई िदएबापत �.२०००।- िदने 
भनी �.११,०००।– अका� �ितवादी राजेशकुमार 
ग�ुतालाई िदई र�सौल पठाएकोमा िनजले र�सौल 
ि�थत नहरको छेउबाट �. ११,०००।– मा ३० �ाम 
खैरो िहरोइन ख�रद गरी यी �ितवादी अिनल झालाई 
िदन भनी जीतपरु गई राखेको अव�थामा �हरीले 
राजेशकुमार ग�ुालाई प�ाउ गरकेो भ�ने कुरा �ितवादी 
राजेशकुमार ग�ुाले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा लेखाइिदएको पाइ�छ भने व�तुि�थित 
मचु�ुकाका राजेश�साद साहले समेत सो लाग ुऔषध 
ओसारपसारमा यी �ितवादी अिनल झाको संल�नता 
रहेको भनी पिु� भइराखेको अव�था देिखने । 

�ितवादी अिनल झाले अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा�को �ममा िमित २०६९।२।४ गतेका 
िदन म गाउ ँघरमा िथइन । मैले राजेशकुमार ग�ुालाई 
िचने जानेको पिन छैन । िनजबाट बरामद भएको लाग ु
औषध को कसको हो मलाई थाहा छैन भनी बयान 
गर े पिन िनज उ� वारदातमा तथा सो लाग ु औषध 
ओसारपसारमा िनजको संल�नता छैन भ�ने कुनै 
आधार �माण पेस गरकेो देिखदँनै भने सह�ितवादी 
राजेशकुमार ग�ुाको पोललाई यी �ितवादीले अ�यथा 
ह�ने गरी ख�डन गन� सकेको पिन देिखदैँन । �यस अथ�मा 
हेदा�  यी �ितवादी �वयम् ले लाग ुऔषध ओसारपसार 
नगरी लाग ुऔषध ओसारपसार गन� काममा अ�लाई 
द�ु�सािहत गरकेो र �यस कसरुमा आफूसमेत मितयार 
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भएको भनी िमिसल सलं�न कागजात �माणह�बाट 
देिखने । 

�ितवादी राजेशकुमार ग�ुाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज सो लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर ३० �ाम मैले दाया ँ ख�तीिभ� राखी 
साथमा िलई आइरहेको अव�थामा मेरो साथबाट 
�हरीले बरामदी गरकेो हो तर उ� लाग ुऔषध अिनल 
झाले भारतको र�सौलबाट िदएबापत �.२०००।- िदने 
भनी �.११,०००।– मलाई िदई र�सौल पठाएकोमा 
र�सौलबाट �.११,०००।– मा ३० �ाम खैरो िहरोइन 
ख�रद गरी िनज अिनल झालाई प�ुयाउन भनी जीतपरु 
जाने �ममा �हरीले मलाई प�ाउ गरकेो हो भनी बयान 
गरकेो पाइ�छ भने अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गदा� अिनल झाबाट सेवन गन�को लािग १० �ाम ख�रद 
गरकेो भ�ने िलएको िजिकर �मािणत गन� कुनै �वत�� 
सबतु �माण पेस गन� नसकेको र बरामदीमा सािबती 
बयान गरकेो देिख�छ । �यून मा�ामा सं�ह गरी सेवन 
�योजनको िजिकर िलन ुएउटा कुरा हो तर ३० �ाम 
लाग ुऔषध खैरो िहरोइन िलएर िहडेँको �ितवादीलाई 
अदालतसम�को बयानको भरमा मा� सेवन मा�न 
िम�ने नदिेखने । 

बरामद भएको लाग ु औषधको प�रमाणको 
स�ब�धमा िवचार गदा� ३० �ाम लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन िब�� िवतरणको लािग मा� �याउन स�ने 
देिखदँा �ितवादी राजेशकुमार ग�ुतालाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(छ)(२) 
बमोिजम १० वष� कैद र �.७५०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१।३० मा भएको फैसलालाई सो हदस�म 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।३।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी अिनल झाले आफू लाग ु औषध 
ख�रद गन� नगई सो ख�रद गन�को लािग अ�लाई पठाउने 
गरकेो भनी �ितवादी राजेशकुमार ग�ुताले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान कागजबाट ख�ुन आएको 

र यी �ितवादी अिनल झाले अदालतमा आई गरकेो 
बयानमा िमित २०६९।२।४ गतेका िदन म गाउ ँघरमा 
िथइन । मैले राजेशकुमार ग�ुालाई िचने जानेको पिन 
छैन । िनजबाट बरामद भएको लाग ुऔषध को कसको 
हो मलाई थाहा छैन भनी बयान गर े पिन िनज उ� 
वारदातमा तथा सो लाग ुऔषध ओसारपसारमा िनजको 
सलं�नता छैन भ�ने कुनै आधार �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन भने सह�ितवादी राजेशकुमार ग�ुाको पोललाई 
यी �ितवादीले आ�ना �माण�ारा अ�यथा ह�ने गरी 
ख�डन गन� सकेको पिन देिखदैँन । यी �ितवादी अिनल 
झाको उ� वारदातमा संल�नता नरहेको भए िनजलाई 
कसरु ठहर भएका �ितवादीले अनाहकमा पोल गरकेो 
अव�था देिखदैँन भने लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १२ बमोिजम उ� वारदातमा आ�नो 
सलं�नता नरहेको भनी �ितवादीले �माण पेस गरी 
पिु� गन� सकेको दिेखएन । सो प�र�े�यमा उ� लाग ु
औषध अिनल झाले �वयम् ओसारपसार नगरी उ� 
लाग ुऔषध ओसारपसार गन�को लािग अका� �ितवादी 
राजेशकुमार ग�ुतालाई द�ु�सािहत गरेको र �यस 
कसरुमा आफूसमेत मितयार भएकोले िनज �ितवादी 
अिनल झालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा सो फैसला बदर गरी िनजलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम ५ वष� 
कैद र �. ३७,५०० ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।३।३ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

लाग ुऔषधह� िनज �ितवादीबाट नै बरामद 
भएको भनी घटना िववरणलाई पिु� ह�ने गरी घटना 
िववरणका स�ब�धमा बिुझएका �यि�ह�ले समेत 
मौकामा कागज गरी सो बेहोरालाई अदालतमा समेत 
आई पिु� गरी िदएको अव�थामा आरोिपत कसरुमा 
सािबत भएका �ितवादी राजेशकुमार ग�ुालाई ओसार 
पसारतफ� को कसरुमा १० वष� कैद र �.७५,०००।– 
ज�रवाना गन� गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
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फैसला सो हदस�म िमलेकै देिख�छ । अका� �ितवादी 
अिनल झालाई लाग ुऔषध ओसारपसार गन� काय�मा 
द�ु�साहन गरकेो र सो काय�मा आफूसमेत मितयार 
भई सो काय�मा संल�न रहेको प�र�े�यमा िनजलाई 
सफाइ िदने गरी स�ु पसा� िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई सजाय गरकेो 
देिखन आयो । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ बमोिजम ५ वष� कैद र �.३७,५०० 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१।३।३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
�ितवादी राजेशकुमार ग�ुालाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(छ)(२) बमोिजम १० 
वष� कैद र �. ७५,०००।–  ज�रवाना ह�ने भनी स�ु 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१।३० मा 
गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।३।३ मा भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने र अका� �ितवादी 
अिनल झालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१।३० मा 
भएको फैसलालाई उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
५ वष� कैद र �.३७,५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।३।३ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का / शा.अ. िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७३-WO-१०९९, संिवधानको धारा 
१३३(२), (३) बमोिजम परमादेश, �ितषेधलगायत जो 
जे चािहने आदेश जारी ग�रपाऊँ, सुलभ खरलेसमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 
िश�ाको हकलाई संिवधानले मौिलक हकको 

�पमा ��याभूत गरकेो र �व�थ वातावरणमा पढ्न 
पाउन ु हरके नाग�रकको मौिलक तथा सवंैधािनक 
हक भएको स�दभ�मा अ�ययन अ�यापन गराउने 
हरके िश�ण सं�थाको व�रप�रको वातावरण शा�त 
र �व�छ ह�न ु ज�री छ । िनवेदकले दाबी गनु�भएको 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
३१ �दश�नी माग�मा नेपाल ल �या�पसलगायत ६ वटा 
िश�ण सं�था र काठमाड�  मोडेल अ�पतालसमेत 
रहेको र यी िश�ण र �वा��य सं�थाको आसपासमा 
रहेको भकुृटीम�डप व�रप�र महािधवेशन, सभा-
स�मेलन, �दश�नी ज�ता िविभ�न काय��मले ठुलो 
ठुलो �विन िनकाली ती िश�ण स�ंथामा अ�ययनरत 
िव�ाथ� र अ�पतालका िबरामी तथा िचिक�सकलाई 
�यहा ँ भएको ठुलठुलो �विनले असर प�ुयाएको भ�ने 
कुरा अ�यथा भ�ने देिखदँनै । नेपाल सरकार,  समाज 
क�याण प�रषद् र काठमाड� महानगरपािलकाले उ� 
िवषयलाई स�बोधन गन� गरी ठुलठुला �विन िन�कने 
�कृितका उपकरण तथा साधनको �योग कम गन� गरी 
�य�तो �थानमा काय��म स�चालन गन� गरी मापद�ड 
िनधा�रण गनु�पन� । 

सिंवधानले नै िश�ा र �वा��यस�ब�धी 
हकलाई आधारभूत मौिलक हकको �पमा ��याभूत 
गरकेो स�दभ�मा सव�साधारणलाई यी हकको �वत�� 
उपभोग गन�बाट वि�चत ह�ने गरी िविभ�न िकिसमका 
काय��मह� स�चालन ग�रदँा ह�नजाने �िततफ�  
�यव�थापन गन� दािय�व रा�यको नै ह�ने । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 
जनसं�या तथा वातावरण म��ालयलगायतका 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा नेपाल सरकार 
स�बि�धत म��ालय एवम् िनकाय शैि�क 
वातावरण, नाग�रकको �वा��यस�ब�धी हक तथा 
यातायातस�ब�धी �यव�था िमलाई सो हकको 
उपभोगलाई सहज त�ुयाउन ि�याशील रहेको तथा 
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िमित २०६९।७।१३ को नेपाल राजप�मा सहरी 
�े�, िमि�त आवास �े� र शा�त �े�मा िदवा समय र 
राि�कालीन समयमा �विन उ�सज�नको लािग �विनको 
गणु�तरस�ब�धी राि��य मापद�ड, २०६९ तोक� 
सोको पालना गराउदँै आएको छ । उ� �विन मापद�ड 
पालना भए नभएको स�ब�धमा अनगुमन गरी पालना 
नगन� संघ सं�थालाई �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही 
ग�रदँै आएकोले सो �े�मा भएको �विन �दूषणका 
स�ब�धमा आगामी िदनमा समेत मापद�डबमोिजम भए 
नभएको िवषयमा अनगुमन ग�रने तथा काठमाड�लाई 
‘नो हन� जोन’ घोषणा गरी काया��वयनमा आएको भ�ने 
ज�ता �ितब�ता �य� गरकेो दिेख�छ । यसबाट �विन 
�दूषण िनय��ण स�ब�धमा िलिखत जवाफकता� नेपाल 
सरकारको सकारा�मक �कृितको धारणा दिेखएको 
पाइ�छ तापिन िनवेदकले उ�लेख गरकेो �े�मा �य�ता 
काय��मह� �विन �दूषणरिहत ढङ्गबाट स�चालन 
नभई �विन �दूषण ह�ने िकिसमबाट नै स�चालन भई 
आएको भ�ने देिखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा �दश�नी माग�मा 
ह�ने िविभ�न राजनीितक दलह� र उनीह�का भात ृ
संगठनह� तथा अ�य कुनै पिन संघ सं�थाले गन� 
सभा स�मलेनलगायत काय��मले �विन �दूषण, 
�ािफक अ�यव�था िसज�ना भई �यस आसपासमा 
नेपाल ल �या�पसलगायतका ६ वटा िश�ण सं�थाका 
िव�ाथ�ह�को पठनपाठनमा अवरोध भएको तथा 
काठमाड� मोडेल अ�पतालका िबरामीलाई समेत असर 
पन� गरी �विन �दूषण भएको भ�ने दिेखएको र पठन 
पाठनको िवषय िव�ाथ�को भिव�यसगँ सरोकार रा�ने 
भएकोले िनवेदन मागबमोिजम सरोकारवालाह�को 
िश�ा, �वा��य र �वत��ताको हकलाई म�यनजर 
गरी उ� �थानमा भएका िश�ण सं�थाका िव�ाथ� वा 
अ�पतालका िबरामीलाई समेत �ितकूल असर नपन� 
गरी �विन �दूषण नह�ने कुराको सिुनि�चतता गररे मा� 
काय��मह� स�चाल गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का 

नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६८-WO-०३३५, परमादेश, िदलु 
तामाङ िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध 
(Convention on the Rights of the Child, 1989) 
ले बालबािलकाले बा�ँन पाउने, उिचत �याहार स�भार 
पाउने, उिचत िश�ा िद�ा पाउने, अिभभावकसगँ रहन 
पाउने, गैरकानूनी ह�त�ेप वा बलज�तीबाट मिु� 
पाउने, कुनैपिन शोषणबाट मिु� पाउने एवम् कानूनी 
सरं�ण पाउनेलगायतका थु�ै बाल अिधकार रहेको 
पाइ�छ । ��ततु बाल अिधकारस�ब�धी महासि�धलाई 
नेपालले सन् १९९० मा अनमुोदन गरकेो छ । �यसैगरी 
नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल प� 
भएका सि�ध स�झौता नेपालको कानूनसरह लागू ह�ने 
छ भनेबाट बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध पिन 
नेपालको  भूभागमा कानूनसरह लागू ह�ने । 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२, १३, १४, १६, १७, १८, २०, २१, २२, 
२३, २६, २९ र ३२ मा ��येक नाग�रक मिहला 
बालबािलकाको हक अिधकारस�ब�धी �यव�था 
ग�रएका छैन । नेपालको अ�त�रम संिवधानको 
धारा १३ को �ितब�धा�मक �यव�थामा मिहला 
बालबािलकासमेतको संर�ण सश��करण वा 
िवकासको लािग िवशेष �यव�था गन� सिकने कुरा 
उ�लेख छ । धारा १८(२) मा मिहला �िमक, व�ृ, 
अपाङ्ग तथा अशस� र असहायको सामािजक 
सरु�ाको हकको �यव�था ग�रएको छ । धारा २० मा 
मिहलालाई भेदभाव एवम् िहंसा िव��को हक�द� छ 
भने धारा २२ मा ��येक बालबािलकालाई नाम एवम् 
पिहचानको हक, आधारभूत �वा��य र सामािजक 
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सरु�ाको हक, शोषण िव��को हक, िवशेष सरु�ाको 
हकसमेत �द� ग�रएको छ । य�तो हक र अिधकारबाट 
वि�चत गराउदँ ै ह��लाका २३ जना बािलकाह�लाई 
भारतको तािमल रा�यमा प�ुयाएको देिख�छ । 
बािलकाह�को हक अिधकारलाई कुि�ठत गद� एक 
ठाउबँाट अक� ठाउ ँ गद� िवदेश भारतमा प�ुयाएको 
देिख�छ । जनु मानवता िव��को अपराध हो । य�तो 
अपराध गन� �यि� वा सं�थाको िव��मा रा�यले 
बेखबर भएर ब�न ुलाजमद� िवषय ह�ने । 

ह��लाका २३ जना बािलकाह�लाई के 
उ�े�यको लािग नेपालको माग� ह�दँै भारत प�ुयाएको 
हो । बािलका पठाउने �यि� वा िनकाय को हो ? 
पठाउने �यि�ले कुन माग�बाट िवदेश पठाएको हो 
र िनजले बािलकाह� पठाउदँा के उ�े�य राखेको 
िथयो । यस काय�ले नेपालको कानूनले िनिद�� गरकेो 
कानूनी दािय�वलाई के क�तो असर गद�छ भ�ने 
स�ब�धमा खोजिबन गनु�  नेपाल सरकारका स�ब� 
िनकायह�को काय� र दािय�विभ� �वतः पन� । 

अतः उि�लिखत संवैधािनक एवम् कानूनी 
�यव�थाको हक अिधकारबाट वि�चत गराउने 
उ�े�यले ह��लाका २३ (तेइस) जना बािलकाह�लाई 
भारत लैजाने �यि� वा सं�थाको िव��मा िनवेदकले 
िमित २०६८।६।१२ मा महानगरीय �हरी प�रसर 
जावलाखेल, लिलतपरुमा र िमित २०६८।६।१२ मा नै 
िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपरुमा िदएको जाहेरी 
दरखा�त दता� गरी कानूनबमोिजम अनसु�धान एवम् 
छानिबन गरी यस िवषयमा म�ुा च�ने हो वा नच�ने 
स�ब�धमा त�य र �माणका आधारमा िनण�य गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीम�येका िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरु र महानगरीय �हरी प�रसर लिलतपरुका 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०१५४, जबरज�ती करणी, 
रिव�� साउद िव. नेपाल सरकार

िमित २०६९।२।३२ को िदन छोरी वष� ६ क� 
‘प�रसर �’ कोठामा कोही नभएको बेला डर धाक देखाई 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी पीिडतक� आमाले 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�मा जाहेरी िदएको 
देिख�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण ह�दँा िनजको 
क�याजाली �याितएको छैन । तर क�याजालीको 
व�रप�र रातोपना र सिुनएको (Red & Swelling) 
देिख�छ भनी परोपकार �सिुत तथा �ीरोग अ�पताल 
िवकास सिमितले गरकेो �वा��य परी�णबाट 
देिख�छ । पीिडत ‘प�रसर �’ को उमेर ६ वष� रहेकोमा 
िववाद छैन । यी �ितवादी रिव�� साउदले अनसु�धानको 
�ममा एवम् अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहेका छन् । तर िनजले अदालतसम� आ�नो 
इ�कारी बयानलाई पिु� ह�ने गरी कुनै सा�ी अदालतमा 
उपि�थत गराउन नस�नकुा साथै कुनै �माण पिन 
पेस गन� स�नभुएको छैन । अक�तफ�  जाहेरवालीले 
अदालतमा उपि�थत भई िनज �ितवादी रिव�� 
साउदले नै पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो हो 
भनी जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� बकप� गरकेो 
देिख�छ । पीिडत ‘प�रसर �’ ले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� �ितवादी रिव�� साउदले पैसा िद�छु 
भनी कोठािभ� बोलाई ढोका ब�द गरी जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनी लेखाई िदएको देिखने ।

पीिडतक� आमाले मौकामा जाहेरी िददँा 
यी �ितवादी रिव�� साउदको नाम िकटान गरी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ भने सो जाहेरी बेहोरालाई 
समथ�न गद� अदालतमा बकप�समेत गरकेो 
देिख�छ । पीिडत �वयम् ले अदालतमा उपि�थत भई 
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बकप� गदा� िनजको नाम िकटान गरकेो दिेख�छ । 
पीिडतको उमेर िमिसल संल�न �माण कागजबाट ६ 
वष�को देिख�छ । यी �ितवादीले आरोिपत कसरु नगरकेो 
भए ६ वष�को ब�चीले आफूउपर भएको करणीको 
स�ब�धमा िसलिसलेवार त�रकाले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा�समेत यी �ितवादीको नाम उ�लेख 
गनु�पन� कुनै कारण िमिसल सलं�न �माण कागजबाट 
देिखदँैन । �ितवादी रिव�� साउदले आ�नो बयानमा 
िनजले पीिडतक� आमालाई िदएको �.१५००।- िफता� 
मा�दा उ� झ�ुा आरोप लगाएको हो भनी लेखाए पिन 
सो कुरालाई �मािणत गन� कुनै कागज �माण ��ततु 
भएको नेदेिखएकोले िनजको उ� बयान िव�सनीय 
रहेको मा�न सिकएन । ��ततु वारदातको ��य�दश� 
पीिडत �वयम् भएको र िनजले आफूउपर भएको 
वारदातको स�ब�धमा सोही बेला आ�नो आमालाई 
बताएको तथा सोलाई समथ�न गद� अदालतमा गरकेा 
बकप�लाई अ�यथा �मािणत गन�स�ने कुनै कागज 
�माण िमिसल संल�न रहेको नदेिखदँा सो बकप�लाई 
स�य त�यमा आधा�रत छैन भ�ने कुरा मा�न निम�ने ।

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
रिव�� साउदले ‘प�रसर �’ लाई जबरज�ती करणी गरी 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(क) 
नं. को कसरु गरकेोले िनज �ितवादीलाई ऐ. ३(क) 
नं. अनसुार १० वष� कैद तथा सोही महलको १० नं. 
अनसुार �ितवादीबाट �.५०,०००।- �ितपूित�समेत 
पीिडतले भराई पाउने ठह�याई काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।८।९ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०६२२, ०७२-CR-

०६२५, कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, काल ुच�द 
िव. नेपाल सरकार, सजुन कोइराला िव. नेपाल सरकार

सिुदप कोइरालाको घाटँीको अगाडीको �� 
घ�टीको दाया ँभागमा १.५ इ�च लामो, १ इ�च चौडाइ 
र १ इ�च गिहराइ भएको कािटएको घाउको �वालबाट 
रगत बगेको, शरीरको िविभ�न भागमा कोता�रएका 
घाउह�, दाया ँख�ुाको सा�ोको भागमा ३ इ�च लामो, 
२ इ�च चौडाइ र १ इ�च गिहराइ भएको घाउ दाया ँ
िपठ्युकँो भागमा रातो कालो दधा�रएका डामह� 
रहेको लासजाचँ �कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ । सिुदप 
कोइरालाको शव परी�ण �ितवेदनबाट िनजको म�ृयकुो 
कारण “Hypovolemia due to avulsion of right 
carotid artery” भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । उ� 
शव परी�ण �ितवेदन र लास जाचँ मचु�ुकाबाट सिुदप 
कोइरालाको म�ृय ु कत��यबाट भएको त�यमा िववाद 
नदिेखने । 

दाज ु सिुदप कोइरालाले मेरी �ीमती दीपा 
कोइरालालाई जबरज�ती करणी गन� खोजेको र िनज 
मतृकको नाममा रहेको बटुवलको पसल िधतो राखी ऋण 
िलन खो�दा ऋण िलन निदएकोले मतृकसगँ �रसइवी 
िथयो । सोही �रसइवीको कारणले अका�  �ितवादी काल ु
च�दलाई बटुवलबाट िलएर गई आफूसमेत सिुदपको 
ख�ुा समाई काल ुच�दले पिहला घाटँी िथचेको र मरकेो 
नमरकेो कुरा यिकन गन� पिछ छुरी घाटँीमा रोपेको र 
िनजले लगाएको  सनुको औठँी िस�� र मोबाइलसमेत 
िलई गएको हो भनी अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 
समेत आरोिपत कसरु �वीकार गरी �ितवादी सजुन 
कोइरालाले बयान गरकेा रहेछन् । अका� �ितवादी काल ु
च�दले पिन आफूलाई �ितवादी सजुन कोइरालाले 
�. २ लाख िदने भनेकाले सिुदप कोइरालाको पिहला 
घाटँी िथचेको र पिछ मर ेनमरकेो यिकन गन�लाई छुरी 
घाटँीमा रोपी मारी फालेको हो भनी आरोिपत कसरुमा 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत सािबत 
भई बयान गरकेा छन् । �ितवादीह�को उ� बयान 
िमिसल संल�न जाहेरी बेहोरा, जाहेरवालाको बकप�, 
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घटना िववरण कागजसमेतबाट समिथ�त भएको छ । यी 
�ितवादीह�ले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा�समेत 
आरोिपत कसरु �वीकार गरी कम सजाय गन� मा� 
याचना गरकेो दिेख�छ । यसबाट ��ततु वारदात यी 
�ितवादीह�ले नै घटाएको पिु� ह�न आएको देिखने । 

��ततु वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई हेदा� 
मतृक सिुदप कोइरालाले �ितवादी सजुन कोइरालाक� 
�ीमतीलाई जबरज�ती करणी गन� खोजेको र खा� 
पसल िधतोमा राखेर ऋण िलने खो�दा मतृकले 
ऋण िलन निदएको कुरामा यी दाजभुाइबीच मनमटुाव 
भएको रहेछ । सोही स�ब�धमा कुरा गन� जादँा सिुदपले 
ओ�याउन मिुन राखेको खकुुरी िनका�न खो�दा 
मा� �ितवादी काल ु च�दले िनजउपर �हार गरकेो 
देिख�छ । यसका अित�र� यी �ितवादी दवैुजना 
आरोिपत कसरुमा �वीकार रही अनसु�धानको 
�ममा एवम् अदालतमा बयान गरी अनसु�धान काय� 
र �याय स�पादनमा समेत सहयोग गरकेो दिेखएको र 
यी �ितवादीह� कुनै पेशेवर अपराधी नभई आफूले 
गरकेो काय��ित िनजह�ले प�ाताप ग�ररहेको 
िनजह�को पनुरावेदन बेहोराबाट समेत देिखएकोले 
यी �ितवादीह�लाई अ�य अपराधीसरह सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखदँा कत��य �यानको कसरुमा अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम १६ वष� सजाय गन� �यायोिचत ह�ने 
देिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादीह� काल ु च�द र सजुन 
कोइरालाको हकमा �यानस�ब�धी महलको माग वादी 
दाबी प�ुने ठह�याई भएको पा�पा िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी यी �ितवादीह�ले मतृकको 
�.४०,०००।- पन� मोबाइल र �.९१६०।- पन� सनुको 
औठंी जबरज�ती चोरी गरकेो देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १४ नं. को देहाय (२) बमोिजम 
�ितवादीह� काल ुच�द र सजुन कोइरालालाई जनही 
११/

२
 मिहना कैद र बरामद िबगो �.४९,१६०।- को 

डेढी ज�रवाना ह�ने भई सो ज�रवानाबापत कैदको 

सजायसमेत गरी जबरज�ती चोरीतफ�  समेत थप 
सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०७१।११।१० को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । कत��य �यानको कसरुमा पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 
जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १६ 
वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-WO-११२०, उ��ेषण / परमादेश, 
गौरीशंकर �. िसंहसमेत िव. उ�च अदालत, जनकपुर, 
धनुषासमेत

वादी िवरबहादरु साह तेली �ितवादी 
उमाशंकर �साद िसंह भएको लेनदेन म�ुामा 
दाबीबमोिजमको सावँा �.१४,००,०००।- र सोको 
कानूनबमोिजम ह�ने �याजसमेत वादीले �ितवादीबाट 
भराई पाउने ठहरी रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।८।१२ मा फैसला भएको रहेछ । सो फैसला 
काया��वयनको �ममा िबगो भराउन �योजनको लािग 
ज�गा िललाम ह�दँा िशवशंकर �साद िसंह र गौरीशंकर 
�साद िसंहले िनजह�को अंश भागको ज�गामा िललाम 
ह�न ु नपन� भनी िनवेदन िदएकोमा सला�ही िज�ला 
अदालतबाट उमाशकंर �साद िसंहको भागको ज�गा 
मा� िललाम गनु�  भनी िमित २०७३।४।२८ मा आदेश 
भएको देिख�छ । सो आदेशउपर उ�च अदालत, 
जनकपरुमा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. बमोिजम िनवेदन 
पदा� िमित २०७३।१२।४ मा िज�ला अदालतको 
आदशे बदर भएको रहेछ । यी िनवेदक गौरीशंकर �साद 
िसंहसमेत वादी र उदयशंकर िसंहसमेत �ितवादी भई 
चलेको अंश चलन म�ुामा सला�ही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।९।४ मा फैसला ह�दँा �ितवादीह�ले 
पेस गरकेो फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गा जिमनबाट 
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चार भागको दईु भाग वादीह�ले अंशबापत छुट् याई 
िलन पाउने ठहरकेो रहेछ । यसका साथै �ितवादीले 
फाटँवारीमा दखेाएको ऋणसमेत साह�को उजरुी 
परमेा सगोलको गो�ारा धनबाट बेहोनु�  पन� भनी सोही 
फैसलामा उ�लेख भएको देिखने । 

लेनदने म�ुा यी �रट िनवेदकसमेतका 
�यि�ह� एकासगोलमा नै रहेको अव�थामा चलेको 
र फैसला भई अि�तम भएर बसेको रहेछ । जबिक 
िनवेदकह�ले उदयशंकर िसंहसमेतलाई �ितवादी 
बनाई दायर गरकेो अशं म�ुा सो लेनदेन म�ुाको 
फैसला भइसकेप�ात् िमित २०७१।१०।१५ मा दायर 
भएको देिख�छ । लेनदेन म�ुाबाट सो म�ुाका �ितवादी 
उमाशंकर �साद िसंहले ितनु�  भराउन ुपन� ठहरकेो रकम 
ितरकेो वा ितनु�  नपन� गरी दािय�वबाट म�ु भएको कुनै 
कागज �माणबाट दिेखदैँन । लेनदेन म�ुामा फैसला 
भइसकेप�ात् दायर भएको अशं म�ुामा पिन वादी 
�ितवादीह� सगोलमा बिसरहेको देिखएकोले साह�को 
उजरु परमेा सगोलको गो�ारा धनबाट भराइिदने 
ठह�याई सला�ही िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । उ� अंश म�ुाको त�यबाट यी िनवेदकह� 
र �ितवादीह� एकासगोलमा बसेको देिखएको र 
उमाशंकर �साद िसहंसमेतबाट अशं माग गरकेो 
अव�थामा घरको म�ुय �यि� भई �यवहार चलाएको 
देिखन आयो । घरको म�ुय भई गरकेो लेनदेन 
�यवहारबाट िसिज�त दािय�व एकासगोलकै स�पि�बाट 
पूरा ग�रन ु पन� भनी मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
८ नं. को आशय रहेको देिख�छ । उमाशकंर �साद 
िसंहले उ� ऋण िलदँाको समयमा यी �रट िनवेदकह� 
एकासगोलमा रहेको अव�थामा ऋणको दािय�वबाट 
िनजह� उ�मिु� पाउन स�ने नदेिखएकोले उमाशंकर 
�साद िसंहको अंश हकको ज�गा मा� िललाम गनु�  
भनी िज�ला अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर 
गरकेो उ�च अदालतको आदेशलाई अ�यथा ग�ररहन 
परने । कानूनबमोिजम भएको सो आदेशबाट �रट 
िनवेदकको कुनै हक अिधकारमा आघात परकेो भनी 

िनजह�को तफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
�रट िनवेकदह� वादी भई चलेको अंश म�ुामा 
भएको फैसला र मलुकु� ऐन, लेनदेन महलको ८ 
नं. को कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा सला�ही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।४।२८ मा भएको 
आदशेलाई बदर गरकेो उ�च अदालत, जनकपरुको 
िमित २०७३।१२।४ को आदेशमा कुनै कानूनी �टुी 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े�ठ र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-०९५१, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. राजु बुढाथोक�समेत

�ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगारमा जान 
चाहेका �यि�ह�बाट िभसा श�ुकलगायतका अ�य 
रकम बझुी िलई वैदेिशक रोजगारीमा नपठाई फरार 
भएको भनी उ�लेख भएको उ� जाहेरीको कथनसमेत 
पिु� ह�न नसकेको र �ितवादीले ग�रिदएको भिनएको 
िलखतसमेत िनज �ितवादीले ग�रिदएको नदेिखई सो 
िलखत जाहेरवालाले नै िकत� गरकेो भ�ने �ितवादीले 
दायर गरकेो िकत� म�ुामा ठहर भएको अव�थामा 
�ितवादीह�ले िविभ�न �यि�ह�बाट वैदेिशक 
रोजगारको लािग िवदशे पठाउनको िनिम� रकम 
िलएको भ�ने �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा िनज 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�को िमित २०७१।२।५ को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।
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अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
र कारणबाट �ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को िमित २०७१।२।५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन   
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना (शाखा 
अिधकृत)
क��यटुर : हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल चै� २० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-०२६७, आव�यक 
व�त ुसरं�ण (टेिलफोन तार चोरी), नेपाल सरकार िव. 
अिमन केवटसमेत 

��ततु म�ुामा वारदातको �कृित तथा 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट ��ततु म�ुा साधारण 
चोरी एवम् आव�यक व�त ु सरं�ण ऐन, २०१२ को 
दफा ३ को कसरु देिखन आयो । साधारण चोरी म�ुामा 
चोरी भएको व�तकुो िबगो कायम गदा� चोरी भएको 
व�तकुो मू�यलाई कायम गनु�पन� देिख�छ । चोरीको 
व�तलुाई पिहलेकै अव�थामा प�ुयाउन ला�ने खच�समेत 
कसरुदारबाट भराई िदनपुन� भनी कानूनले �यव�था 
गरकेो नदिेखदँा चोरी भएको व�तकुो िबगोलाई नै ज�मा 
िबगो कायम गरी सोहीबमोिजम सजाय िनधा�रण गदा� 
कानूनको उ�े�य पूरा ह�ने । 

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले १०० िमटर 
केवल (तार) चोरी गरी उ� तार पगाली ९३.५ िकलो 
तामा िनकालेको र सो तामाको तारको �चिलत मू�य 
�ितिकलो �.१७०।- का दरले �.१५,८९५।- ह�ने 
भनी नेपाल टेलीकमको काया�लय, भैरहवाबाट खलुी 

आएको अव�थामा सो रकमलाई नै चोरीको िबगो 
कायम गरी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १२ नं. र आव�यक व�त ु संर�ण ऐन, 
२०१२ को दफा ३ अनसुार थप द�ड ज�रवानासमेत 
गन� गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणको 
आधारमा �ितवादीह� अिमन केवट, राजरनै केवट र 
रामकेवल केवटलाई जनही २ (दईु) मिहना कैद सजाय 
गन� र नपगु िबगो �.६२,७५१।६० �ितवादीह�बाट 
भराइिदने भनी स�ु िज�ला �शासन काया�लय, 
�प�देहीले िमित २०६६।३।३० मा गरकेो फैसलालाई 
सो हदस�म केही उ�टी गरी �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम १ (एक) मिहना 
कैद र बरामद ९३१/

२
 िकलो तामाको तारको िबगो 

बमोिजम �.१५,८९५।- ज�रवाना र आव�यक व�त ु
सरं�ण ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोिजम ह�ने उ� 
िबगोको थप द�ड �.१५,८९५।- समेत गरी जनही 
�.३१,७९०।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६७।९।२६ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७४ साल मङिसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-०८१८, बाघ मारी 
�यसको छाला र हड्डी ओ सारपसार, नेपाल सरकार 
िव. स�तोषबहादुर गु�ङसमेत 

�ितवादी राम तामाङले उ� बरामदी सामान 
िब�� गद� गरकेो अव�थामा प�ाउमा परकेो नभई 
आिथ�क �लोभनमा परी उ� सामान िक�ने �यि�लाई 
िलएर जादैँ गदा�को अव�थामा प�ाउमा परकेो भ�ने 
िनजको अिधकार�ा� अिधकारी एवम् स�ु वन 
काया�लयको बयानबाट ख�ुन आएको पाइयो । �य�तै 
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�ितवादी िचनीमाया तामाङले कसरुमा पूण�तः इ�कारी 
बयान िदए पिन सह�ितवादी स�तोषबहादरु ग�ुङले 
सामान आएको छ भनी फोन गरी बोलाएपिछ आउदँ ै
गदा� बाटोबाटै प�ाउ परकेो देिखदँा �ितवादी िचनीमाया 
तामाङको समेत बाघको छाला र हड्डीको ओसारपसार 
र िब�� िवतरणको काय�मा संल�नता रहेको देिखने । 

�ितवादीह�ले िनषेिधत व�त ुबाघको छाला 
र हड्डी िब�� गन� प�रप�च गदा�  गद�को अव�थामा 
प�ाउ परेका, �ितवादीह�ले एक आपसमा पोलापोल 
गरी बयान गरकेोसमेतबाट �ितवादीह� थमनबहादरु 
थापा, िचनीमाया तामाङ र राम तामाङलाई िनजह�को 
उ� बरामदी छाला र हड्डीको िब�� िवतरणको 
काय�मा रहेको संल�नताको आधारमा ज�रवाना मा� 
गदा� पिन राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) को उ�े�य पूरा ह�ने नै दिेखदँा 
िनजह�लाई जनही �. १ लाख �पैया ँज�रवाना गन� 
गरी भएको फैसला िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

अतः िववेिचत त�य, �माण एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा स�तोषबहादरु ग�ुङ, 
थमनबहादरु थापामगर र राम तामाङको हकमा िज�ला 
वन काया�लय, िचतवनबाट भएको फैसलालाई केही 
उ�टी गरी �ितवादी स�तोषबहादरु ग�ुङलाई ५ वष� 
कैद गन� र �ितवादी थमनबहादरु थापा मगर र राम 
तामाङको हकमा जनही �.१,००,०००।– (एक लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी र �ितवादी िचनीमाया 
तामाङको हकमा स�ुको फैसलालाई सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६८।७।२९ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-११७६, ०६८-CR-

११७७, सरकारी छाप द�तखत िकत�, अफान िमयाँ 
िव. नेपाल सरकार र तुलसी महतो िव. नेपाल सरकार 

बरामदी सामान न�कली वा स�कली 
के हो भ�ने स�ब�धमा परी�ण नै नभएको भ�ने  
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर रहेको स�दभ�मा 
आ�त�रक राज�व काया�लय, िवराटनगरले उ� 
बरामदी ि�टकर न�कली भएको भनी खलुाएको 
देिखएको र �ितवादीह�ले स�ु अदालतमा बयान 
गदा�समेत सो ि�टकर न�कली होइन भनी िजिकर 
िलन सकेकोसमेत नदेिखदँा स�कली वा न�कलीको 
स�ब�धमा पनुः परी�ण ग�ररहन पन� अव�था दिेखएन । 
अब �ितवादीह�ले बोक� �याएको बरामदी ि�टकरबाट 
कुनै �यि�, सं�था वा रा��लाई हािन नो�सानी 
नपगेुको भनी िलएको िजिकरको स�ब�धमा हेदा� कुनै 
�यि�को साथमा न�कली सामान रहेछ वा गैरकानूनी 
व�त ुफेला पछ�  भने �यो �योग गन�, िब�� गन� वा पिछ 
उपयोग गन�कै लािग �याएको वा ज�मा गरकेो मा�न ुपन� 
ह�दँा सो सामानको �योग नभएको भ�ने मा� आधारमा 
कसरुबाट उ�मिु� पाउने नदेिखने । 

सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुा र 
अ�तश�ुक छलेको स�ब�धी म�ुा एउटै िवषय नभई 
अलगअलग िवषयअ�तग�तका म�ुा भएको ह�दँा 
एउटै कसरुमा दोहोरो सजाय गरकेो भ�न िम�ने 
देिखएन । �ितवादीह�ले आफूह�बाट न�कली 
ि�टकर बरामद भएकोमा अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतमा समेत सािबत रहेको एवम् बरामदी मचु�ुका 
�ितवादीह�को रोहबरमा तयार गरकेो भ�ने बरामदी 
मचु�ुकाबाट दिेखएको र सो बरामदी मचु�ुकामा भएको 
द�तखत आ�नो होइन भनी �ितवादीह�ले िजिकर 
िलन नसकेको अव�थामा उ� बरामदी मचु�ुकाका 
�यि�ह�लाई बकप� नगराएको भ�ने मा� आधारमा 
बरामदी मचु�ुकालाई �माणमा िलएको िमलेन भनी 
�ितवादीह�ले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकँदा पनुरावेदक �ितवादीह�लाई कसरुदार 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
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फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 
अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणबाट 

�ितवादी जगनारायण पोदार र िकसनकुमार  
धनावतलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरकेो 
हदस�म स�ु फैसला सदर गरी �ितवादीम�येका 
तलुसी महतो र अफान िमयालँाई अिभयोग 
दाबीअनसुार सजाय गनु�पन�मा सफाइ िदने गरकेो मोरङ 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।६।१३ को फैसला 
सो हदस�म केही उ�टी गरी �ितवादी तलुसी महतो र 
अफान िमयालँाई िकत� कागजको १ नं. को कसरुमा ऐ. 
१२ नं. बमोिजम जनही १ (एक) वष� कैद ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६८।६।१ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CI-०२२४, घर भ�काई 
पाऊँ, बाबु थापा िव. नारायणबहादुर थापा 

�यवहारमा जनुसकैु त�रकाबाट �यवहार 
चलाएको भए पिन कुनै पिन ज�गामा नया ँ संरचना 
िनमा�ण गन�, भइरहेको सरंचना हेरफेर गन�लगायतको 
काय� �वािम�ववालाको म�जरुीले बाहेक कुनै पिन 
�यि�ले गन� पाउने कानूनी �यव�था रहे भएकोसमेत 
देिखदँैन । एका �यि�को हक �वािम�व रहेको ज�गामा 
अक� �यि�ले पिहलेदेिख नै भोग चलन गरी आएको 
भ�ने आधारमा अक� �यि�को �वािम�व कायम 
ह�न स�ने कानूनी �यव�थासमेत छैन । वादीको 
�वािम�वको उ� िक.नं.२४२ को ज�गामा पनुरावेदक 
�ितवादीको परुानो घर गोठ कायमै रहेको भ�ने 
आधारमा सो �थानमा �ितवादीले नया ँघर िनमा�ण गन� 
पाउने भ�न कानूनत िम�दैन । पनुरावेदन अदालतबाट 
वादीको �वािम�वको ज�गामा �ितवादीले बनाएको घर 
भ�काई वादीले चलन चलाई पाउने ठहर गरी भएको 

फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।
अतः िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 

िक.नं.२४२ को ज�गाको उ�रपूव�तफ�  �ितवादीले 
बनाएको घर भ�काई पाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने भनी 
िमित २०६७।५।३१ मा भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबीअन�ुप 
मलुकु� ऐन घर बनाउनेको महलको १ र ४ नं. बमोिजम 
घर भ�काई वादी दाबीको ज�गामा वादीले चलन चलाई 
पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।१०।९ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CR-०५०१, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. शिशराम खड्का 

पीिडत सतेुको कोठाको �यालको खरुो 
भािँचन,ु कोठामा चरुा फुटेको पाइन,ु �लाउज र 
इजार टुटेको पेटीकोट कोठामा भेिटनलेु पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने पिु� गन� स�ने 
देिखदँनै । पीिडत भिनएक� जाहेरवाली �वयम् ले 
अदालतमा उपि�थत भई मोबाइलको पैसा �ितवादीले 
नितरकेो �रसइवीबाट झ�ुा जाहेरी िदएको भनी बकप� 
गरकेो र पीिडतलाई जबरज�ती करणी भएको भनी 
दाबी िलने अिभयोजन प�ले पीिडतलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�ने पिु� गन� व�तिुन� 
�माण पेस गन� सकेकोसमेत पाइदँैन । फौजदारी 
म�ुामा अनमुानको भरमा कसैलाई पिन दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । जाहेरवालीले अदालतमा मौकामै उपि�थत 
भई बयान गरी �मािणतसमेत नगराएको र जाहेरीमा 
उि�लिखत कुरालाई ख�डन ह�ने गरी बकप� गरकेो 
अव�थामा �य�तो िकटानी जाहेरीलाई नै ठोस �माण 
मानी कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । अ�य �वत�� 
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�माणबाट �मािणत नगरकेो अव�थामा �य�तो जाहेरी 
दरखा�त सूचनाको �ोतको �पमा मा� रह�छ । 
अिभयोजनप�ले जाहेरी दरखा�तलाई पिु� गन� 
नसकेको अव�थामा �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदिेखने । 

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 
�ितवादी शिशराम खड्कालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. िवपरीत ३(१) नं. को कसरुमा 
ऐ ३(५) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने र ऐ. १०ग 
नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई �.१०,०००।- 
(दश हजार) �ितपूित� भराइिदने ठहर गरी िमित 
२०६८।९।२१ मा भएको �कुम िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादी शिशराम खड्कालाई 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट िमित २०६९।६।८ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-०८३०, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. �िवणकुमार शेरचन 

सफा हात िलएर आउने �यि�लाई 
मा� अदालतले सहयोग गन� स�छ । �ितवादीले 
जाहेरवालाको नाममा कािटएको २ थान चेकबमोिजमको 
रकम ब�क खातामा नभएको भनी ब�कबाट पिु� नह�दँ ै
जाहेरवालाले �हरीसम� उजरुी एवम् जाहेरीसमेत िदए 
पिछ मा�ै उ� चेक सटहीको लािग िमित २०६७।३।१७ 
मा ब�कमा चेक पेस भई ब�कले Return slip िदएको 
देिखयो । ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३(ग) मा आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएको 
जानी जानी चेक काटी िदने काय�लाई कसरुज�य काय� 
मानेको छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीले जाहेरवालाका 

नाममा काटेको चेकअनसुारको रकम खातामा 
नभएको भनी पिु� गन� �माण िबना नै �ितवादीलाई 
कारबाहीका लािग कानूनी �ि�या स�ु गरकेो देिखदँा 
जाहेरवालाले सफाहात िलई जाहेरी दरखा�त िदएका 
ह�न् भ�ने देिखएन । �य�तै जाहेरवालाले अदालतमा 
उपि�थत भई जाहेरी दरखा�तलाई �मािणत गरी 
बकप� गरकेोसमेत पाइएन । कसरुज�य काय� ह�नभु�दा 
पिहले नै �ितवादीले कानूनिवपरीतको काय� गरकेो 
भनी उजरुी गरकेो अव�थामा कसरु ह�न नपाउदैँ परकेो 
जाहेरीलाई आधार मानी पिछ ह�न गएको काय�लाई 
कसरु कायम गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत 
ह�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणको आधारमा 
अिभयोग मागदाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१।४ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-WO-०७०९, उ��ेषण 
/ परमादेश, रिव�� कुमार िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३५ग मा “आयोगले यस ऐनअ�तग�त कारबाही गरी 
कसैलाई ज�रवाना वा कुनै रकम असुलउपर गन� 
िदएको आदेश वा अ�य कुनै आदेशउपर स�बि�धत 
अदालतमा पुनरावेदन गन� सिकनेछ” भ�ने �यव�था 
भएको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको 
उ� िनण�यउपर �रट िनवेदक समाज क�याण प�रषद ्ले 
स�बि�धत अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने नै 
देिखयो । असाधारण अिधकार �े� अ�य वैकि�पक 
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उपचारको बाटो नभएको अव�थामा वा भए पिन 
अपया�� वा �भावहीन रहेको अव�थामा मा� आकिष�त 
ह��छ । कानूनबमोिजम अ�य वैकि�पक उपचारको 
�यव�था भएको िवषयमा �रट �े�बाट �वेश गरी 
उपचार िदन निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य, �माण र कानूनी 
�यव�थाअनसुार ��ततु �रट िनवेदनमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित २०६९।८।२१ 
मा भएको िनण�यमा िच� नबझेुको अव�थामा ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ग बमोिजम 
पनुरावेदन गन� पाउने वैकि�पक कानूनी बाटो अनशुरण 
नगरी असाधारण अिधकार�े� �हण गरी परकेो ��ततु 
िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश जारी गन� निम�ने । 
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल चै� ८ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CI-१२०८, मोही 
नामसारी, माइली तामाङ लामा िव. छेतेन �युरमान 
�े�समेत 

२०४२ सालदेिख नै दाबीका िक.नं. ३३, ३८, 
४५, ४६, ४७, ४८, ४२ समेतका ज�गाको रघवुर वै� 
दता�वाला मोही रहेको भ�ने देिखएको र अ�य ज�गाको 
मोहीमा अ�य �यि� रहेको देिखएको एवम् रघवुर वै�ले 
आ�नो मोहीको हक अ�य �यि�लाई राजीनामाबाट 
ह�ता�तरण गरी िदएको देिखन आयो । �य�तै २०४२ 
पिछ छेतेन �यरुमान �े� पशपुित गठुीको मोही कायम 
भई पशपुित गठुीको �वीकृितबाट उ� ज�गाको 
पटकपटक हक ह�ता�तरणसमेत गरी िववािदत 
ज�गामा �ितवादीह�को घर क�पाउ�डसमेत रहेको 
देिखएको अव�थामा दाबीको ज�गाका ज�गाधनी नै 
नरहेका �यि�लाई ज�गाधनी दखेाई मोही नामसारीका 
लािग परकेो िनवेदन मागबमोिजम दाबीका ज�गाको 
मोिहयानी हक वादीमा कायम गन� निम�ने भनी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न 

निम�ने । 
अतः िववेिचत त�य एवम् �माणको आधारमा 

दाबीका ज�गामा वादीको मोिहयानी नामसारी गन� 
गरी भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�बाट िमित 
२०६९।४।२३ मा भएको फैसलालाई उ�टी गरी 
मोिहयानी नामसारीमा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।७।९ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ७ गते रोज ६ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-००४४, 
सत�बमोिजमको दािय�व पूरा गराई पाऊँ, नकुल काक� 
िव. सुिनलकुमार साहसमेत 
  िनवेदकले पनुरावेदन अदालतमा दायर 
गरकेो िनवेदन प� हेदा�, मािथ उि�लिखत ऐ. ऐनको 
दफा ७४, ७५, ८२, ८६ समेतका दाबीह� िलई 
करारबमोिजमको दािय�वसमेत पूरा ग�रपाउ ँ भनी 
ऐ. दफा ८७ समेत देखाई िनवेदन दाबी िलएको 
देिख�छ । उ� �यव�थाअनसुार करारको अक� प� 
अथा�त् िनवेदकले दाबी िलएका िवप�ी सिुनलकुमार 
साहको कुनै काम कारबाहीबाट करारको प�रपालना 
स�भव नह�ने ि�थितमा �य�तो काय� रो�नस�मको 
लािग पनुरावेदन अदालतले �े�ािधकार �हण गरी 
आदशे गन�स�ने देिखने ।
  करार ऐन, २०५६ को अ�य दफाअ�तग�तका 
माग दाबी िलई करारको प�रपालना गराई पाउ ँ भनी 
िनवेदकले दायर गरकेो िनवेदनमा िनजले िजिकर 
िलएबमोिजम ऐ. दफा ८७ अ�तग�त पनुरावेदन 
अदालतको �े�ािधकार आकिष�त ह�न नस�ने देिखदँा 
�े�ािधकारको अभावमा िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला �िुटपूण� छ भ�ने 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न 
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नसिकने ।
तसथ�, िनवेदकले देखाएको करार ऐन, 

२०५६ को दफा ७४, ७५, ८२, ८६ अ�तग�तका 
िवषयमा िज�ला अदालतको �े�ािधकार आकिष�त 
ह�ने तथा िनवेदनको बेहोरा र �कृितअनसुार िनवेदन 
दाबी ऐ. दफा ८७ अ�तग�तको नभएकोले ऐ. दफा ८७  
बमोिजमसमेत पनुरावेदन अदालतले �े�ािधकार �हण 
गन� निम�नेसमेत ह�दँा �े�ािधकारको अभाव भएको 
आधारमा िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७२।११।५ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकाशकुमार रजक 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१४८७, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. िवनोदकुमार 
राय यादवसमेत 

िमिसल संल�न �थलगत िनरी�ण �ितवेदन 
एवम् िज�ला िश�ा काया�लय, महो�रीको िमित 
२०६७।२।२७, २०६८।५।२८ र २०६९।५।१२ को 
प�समेतबाट सर�वती जनता �ाथिमक िव�ालयले 
क�ा ३ स�मको िव�ालय स�चालन अनमुित �ा�त 
गरकेोमा िववाद देिखएन । उ� िव�ालय स�चालनको 
�ममा सो िव�ालयलाई आ.व.०६७/६८-०६९/७० 
स�मको अविधमा िविभ�न शीष�कमा िज�ला िश�ा 
काया�लय, महो�रीबाट �.७,४८,०१७।२५ 
िनकासा भएको र उ� रकम िहनािमना भएको भ�ने 
म�ुय आरोपप� रहेको पाइ�छ । िव�ालयको नाममा 
िनकासा भएको उ� रकम स�ब�धमा िमिसल संल�न 
कागजात हेदा� िव�ालयह� ब�द गन� तथा गा�ने 
स�ब�धमा िश�ा म��ालयको िमित २०७१।५।९ 
को िनण�य काया��वयनबाट उ� सर�वती जनता 
�ाथिमक िव�ालय ब�द गन� िनण�य भएको भ�ने दिेखन 

आउछँ । सोही िनण�य काया��वयनका �ममा िज�ला 
िश�ा काया�लय, महो�रीबाट उ� सर�वती जनता 
�ा.िव. �थापनाकालदेिख २०७०/०७१ स�म उ� 
िव�ालयका नाममा िनकासा भएको रकम िफता� गन� 
प�ाचार भएको र सोबमोिजम उ� िनकासा भएको 
दाबीको रकम �.७,४८,०१७।२५ राि��य वािण�य 
ब�कमा रहेको  िज�ला िश�ा काया�लय, महो�रीको 
खातामा ज�मा ग�रसकेको भ�ने िमिसल सलं�न 
कागजातबाट देिखन आउने । 

यसरी आरोपप�मा वादीले यी 
�ितवादीह�उपर दाबी गरकेो स�पूण� रकम िज�ला 
िश�ा काया�लयको आदशेानसुार बझुाइसकेको र 
िव�ालयसमेत ब�द भइसकेको दिेखएकोले वादी 
दाबीअन�ुप यी �ितवादीह�ले िहनािमना गरकेो 
भ�न िमलेन । �ितवादीह� िवनोदकुमार राय यादव 
र राम नरशे यादवले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०७३।११।११ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल पसु २० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CI-००९७, िलखत दता� 
बदर, बु�ु तेली िव. गौतम केवट

पथृकपथृक �थान र िक�ामा िवभािजत 
ज�गाजिमनको सम� �े�फललाई मा� आधार मानेर 
सम� स�पि�को मू�य यिकन ह�ने होइन । ज�गा जिमनले 
मू�यलाई �भाव पान� त�वह�को तलुना�मक िव�लेषण 
गररे नै सम� स�पि�को प�रमाण यिकन ह�ने ह�दँा उ� 
िक.नं.३३० को ज�गाको �े�फललाई अ�य ज�गा 
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जिमनको �े�फलसगँ मा� तलुना गररे सम� स�पि�को 
प�रमाण कायम गन� िम�दैन । पथृकपथृक  स�पि�को 
पथृकपथृक मू�याङ्कनबाट कायम ह�न आएको सम� 
मू�याङ्कन गरी स�पि�को प�रमाण यिकन ह�ने ह�दँा 
उ� िववािदत ज�गा िब�� ह�दँाको अव�थामा अ�य 
बाकँ� रहेको ज�गा जिमनको प�रमाणलाई आधार मानी 
हेरी िन�कष� िनका�न निम�ने ।

िववािदत िलखत ह�दँाका अव�थामा 
एकासगोलका अिंशयारा रहेका यी ��यथ� वादीको 
म�जरुी �वीकृित िलइएको नदेिखएको ह�दँा त�कालीन 
अव�थामा यी वादीको उ� स�पि�मा ३ भागको 
१ भाग अशंहक िनिहत रहेको देिखएकोले दाबीको 
िलखतमा उि�लिखत िक.नं. ३३० को ज�गाबाट ३ 
भागको १ भाग वादीको हक जित वादीलाई िफता� 
ग�रिदन ुपन� अव�था िव�मान देिखन आउने ।

िववािदत राजीनामाको िलखतबमोिजमको 
अचल स�पि� एकलौटी तवरबाट आफूखसुी गन� पाउने 
नदेिखएको र उ� िलखत गदा� यी वादीलाई सा�ी 
राखेको वा िनजको म�जरुीसमेत रहेको नदिेखएको 
ह�दँा उ� िववािदत राजीनामाको िलखत िलन ुिदन ुगदा� 
वादीको अशं हकलाई �भािवत त�ुयाएको अव�थामा 
वादीको हक जित िलखत बदर ग�रिदन ुपन�मा वादी दाबी 
प�ुन नस�ने भनी स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला निमलेकोले सो फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम ३ भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६६।११।१९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� ��ततु म�ुामा िववािदत राजीनामाको 
िलखतबमोिजमको अचल स�पि� एकलौटी तवरबाट 
आफूखसुी गन� पाउने नदेिखएको र उ� िलखत गदा� 
यी वादीलाई सा�ी राखेको वा िनजको म�जरुीसमेत 
रहेको नदेिखएको ह�दँा वादीको हक जित ३ भागको 
१ भाग िलखत बदर ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०६६।११।१९ मा भएको फैसला 

िमलेकै देिखन आएको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-०५९०, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. सुमन �े� 

�ितवादी समुन �े�समेत भई �ितवादीह� 
सनुबहादरु ग�ुङ, अिमत तामाङ, शेरबहादरु 
थापामगरको संय�ु लगानीमा यरुोिपयन मलुकुमा 
�टुडे�ट िभसालगायतको काम गन� उ�े�यले Mission 
Abroad Services and Consultancy Pvt. 
Ltd. दता� गरी स�चालनमा रहेको िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट देिख�छ । यी �ितवादीउपर ह�र 
नगरकोटी र राजकुमार भ�डारीले जाहेरी िदएको 
देिख�छ । जाहेरवालाम�येको राज कुमार भ�डारीले 
आ�नो बकप�मा वैदेिशक रोजगारमा मकाउ जानका 
लािग यी �ितवादीह�लाई रकम बझुाएको उ�लेख गद� 
िनज �ितवादी समुन �े�लाई �.२, ३०,०००।– (दईु 
लाख तीस हजार �पैया)ँ बझुाएको, देवे�� �माली 
मगरलाई �.१,३०,०००।- र सनुबहादरु ग�ुङलाई 
�.२,००,०००।– बझुाएको भनी उ�लेख गरकेो 
भए तापिन िनज जाहेरवाला राजकुमार भ�डारीले 
सनुबहादरु ग�ुङलाई �.२,००,०००।– बझुाएको 
स�ब�धमा िलखत मा� पेस गरकेो देिख�छ भने िनज 
�ितवादी समुन �े�लाई रकम बझुाएको भ�ने कुनै 
पिन �माण पेस गन� सकेको िमिसल संल�न अ�य 
�माणह�बाट दिेखएन । आरोप ला�दैमा िनजले 
आरोिपत कसरु गरकेो मा�न िम�दनै सो आरोपको पिु� 
वादीले शङ्का रिहत तवरले गनु�पन� । 

��ततु म�ुामा �ितवादी समुन �े� मौकामा 
अनसु�धान अिधकृत र �यायािधकरण दवुै िनकायमा 
अनपुि�थत रही फरार रहेको र िनजको िनद�िषताको 
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स�ब�धमा कुनै �माण पेस भएको नदेिखए तापिन  
िनजउपर लगाएको आरोप कुनै व�तिुन� ठोस 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखएन । कुनै पिन 
�यि�लाई आरोिपत कसरु कायम गरी सजाय गदा� 
सो कसरुको शङ्कारिहत तवरले पिु� गनु�पन� ह��छ । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले अिभयोग �मािणत 
गन� भार वादीलाई रहेकोमा सोबमोिजम वादीले 
यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी �मािणत गन� 
सकेको नदेिखएको अव�थामा शङ्काको सिुवधा यी 
�ितवादीले पाउने नै देिखने । 

अत: उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी समुन �े�उपरको अिभयोग वादीले 
शङ्कारिहत ठोस सबदु �माणह�बाट �मािणत गन� 
सकेको नदिेखदँा िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई भएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७०।९।९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०८५८, उ��ेषण, 
वेद�साद पौडेल िव. पुनरावेदन अदालत पोखरासमेत 

अि�तम फैसला ह�दँा अंश पाउने नपाउने, अशं 
पाउने भए कसकसबाट पाउने वा कस-कसबाट नपाउने 
कुन कुन स�पि� ब�डा ला�ने भ�ने कुराको िव�ेषण 
ह��छ । अदालतबाट फैसला भइसकेपिछ पिन आफूलाई 
िच� नबझुेको कुरामा पनुरावेदनको अिधकार प�लाई 
सरुि�त नै रहेको ह��छ । य�तो सरुि�त वैकि�पक 
अिधकार रहदँारहदँै तायदाती माग गरकेो आदेशउपर 
िनवेदक असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त यस 
अदालतमा �वेश गरकेो दिेख�छ । �य�तो आदेशउपर 
परकेो ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको िजिकरबमोिजम 
ग�रिदने हो भने स�ु िज�ला अदालतमा चलेको अशं 

म�ुाको िनण�यमा ��य� असर पन� जा�छ । मािथ�लो 
अदालतले त�लो अदालतमा िवचाराधीन कुनै म�ुालाई 
असर पान�गरी कुनैपिन आदेश जारी गनु�  उपय�ु नह�ने । 

��ततु म�ुामा प�ह�ले वैकि�पक उपचारको 
बाटो अवल�बन ग�रसकेको देिख�छ । �याङ्जा िज�ला 
अदालतमा िवचाराधीन अशं चलन म�ुामा ब�ुनपुन� 
�माण बझुी उ� अदालतबाट िनण�य ह�ने नै छ । य�तो 
अव�थामा वैकि�पक उपचारको समाि� भएको मा�न 
िम�ने नदेिखने ।

अतः स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतमा 
सामा�य �े�ािधकारअ�तग�त चिलरहेको म�ुामा ह�ने 
फैसलाउपर पनुरावेदन गन� हक �रट िनवेदकलाई 
सरुि�त नै ह�ने भई वैकि�पक उपचारको पया��ता 
रहेभएको देिखएको ह�दँा �रट िनवेदनबाट मातहतको 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुाको काम कारबाहीमा 
असर पन�गरी �रट जारी गनु�पन� अव�था देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-१२०३, उ��ेषण, 
मौसम आले मगर िव. िव�ालय िश�क िकताबखाना, 
�युिजयम माग� छाउनी काठमाड�समेत

िनवेदकले आफू हकवाला भएकोले 
पा�रवा�रक िनविृ�भरणको अिधकार पाउनपुछ�  भनी 
िनवेदन िदएकोमा िव�ालय िश�क िकताबखानाको 
िमित २०७३।५।६ को िनण�यमा इ�छाएको �यि� 
प�रवत�न गन� िम�ने / निम�ने िवषयमा िन�य�ल 
गरकेो दिेखए तापिन िमिसल संल�न रहेको िव�ालय 
िश�क िकताबखानाको िमित २०७३।७।३० को 
िनण�यतफ�  हेदा� उ� िनण�यमा “इ�छाउने �यि�को म�ृय ु
भइसकेको अव�थामा इ�छाइएको �यि� प�रवत�न गन� 
निम�ने” �यव�थाअनसुार पा�रवा�रक िनविृ�भरणका  
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स�ब�धमा इ�छाइएक� ढकमाया आलेको िनधन 
भइसकेकोले िनयमानसुार िबरामी िबदा र 
औषधोपचारको रकम हकवालालाई िदन �वीकृत” 
भनी उ�लेख भएको देिखएकोले यी िनवेदकलाई 
हकवालाको हैिसयतबाट िबरामी िबदा र औषधोपचारको 
रकम िदन िदलाउनको लािग िवप�ी िव�ालय िश�क 
िकताबखानाको �वीकृित रहेको देिखन आयो तर िनज 
हकवालालाई पा�रवा�रक िनविृ�भरण भने �दान 
गन�गरी िनण�य गरकेो नदिेखने ।

िनवेदक रामबहादरु आले मगरको सहोदर 
छोरा देिख�छन् । रामबहादरु आलेमगरले इ�छाएको 
�यि� िनजक� प�नी ढकमाया आले मगरको म�ृय ु
भइसकेको दिेख�छ । बाकँ� एक मा� छोरा भएकोमा 
िनज छोराले जे जित सिुवधा पाउने हो सो पाउने 
कुरामा कुनै िववाद नै नभएकोमा इ�छाउने �यि�को 
म�ृय ुभइसकेकोले प�रवत�न गन� निम�ने भिन कानूनको 
िनता�त गलत �या�या गरी भएको िनण�य िश�ा 
िनयमावली, २०५९को िनयम ११५ (१) को ��य� 
�िुट दिेखदँा सो िनण�य उ��ेषणको आदेशबाट बदर  
ह�ने । 

िनवेदकलाई िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
िनयमानसुार पा�रवा�रक िनविृ�भरणलगायत िनजले 
कानूनबमोिजम पाउन स�ने सबै सिुवधा िदन,ु िदलाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WO-०३३८, उ��ेषण, 
शकु�तला ब�नेत िव. उ�च अदालत, पाटनसमेत

तायदाती फाटँवारी माग गन� िवषय म�ुाको 
एउटा �ि�यागत िवषय हो । अंश पाउने िदने 
�योजनका लािग सामा�यतः अंशब�डाको २० नं. 

बमोिजम अंश पाउन स�ने देिखन आएपिछ यो �ि�या 
अपनाइ�छ । यो आदेश अि�तम फैसला होइन । 
अि�तम फैसला ह�दँा अंश पाउने नपाउने, अंश पाउने 
भए कस-कसबाट पाउने वा कस-कसबाट नपाउने 
कुन कुन स�पि� ब�डा ला�ने भ�ने कुराको िव�ेषण 
ह��छ । अदालतबाट फैसला भइसकेपिछ पिन आफूलाई 
िच� नबझेुको कुरामा पनुरावेदनको अिधकार प�लाई 
सरुि�त रहेको नै ह��छ । य�तो सरुि�त वैकि�पक 
अिधकार रहदँारहदँ ैतायदाती माग गरकेो आदशेउपर 
िनवेिदका असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त यस 
अदालत �वेश गरकेो देिख�छ र �य�तो आदशेउपर 
परकेो ��ततु िनवेदनमा िनवेिदकाको िजिकरबमोिजम 
ग�रिदने हो भने स�ु िज�ला अदालतमा चलेको अंश 
म�ुाको िनण�यमा ��य� असर पन� जा�छ । मािथ�लो 
अदालतले त�लो अदालतमा िवचारािधन कुनै म�ुालाई 
असर पान� गरी कुनैपिन आदशे जारी गनु�  उपय�ु
नह�ने ।

िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुाबाट 
िनवेिदकाको हक हनन् भएको वा हकमा अपूरणीय �ित 
प�ुन गएको भिन कहीकँतैबाट देिखदैँन । यसरी िज�ला 
अदालतबाट िनण�य नै नभई िनज िनवेिदका नेपालको 
सिंवधान २०७२ को धारा १३३(२) को �योग गरी 
यस अदालतमा �वेश गरकेो देिख�छ । उ� अशं चलन 
म�ुामा ब�ुन ुपन� �माण बझुी स�ु अदालतबाट ठहर 
िनण�य ह�ने नै ह�दँा हाल उ� िवचाराधीन रहेको म�ुाको 
काम कारबाहीमा असर पन� गरी यस अदालतबाट �रट 
जारी गन� उपय�ु ह�दैँन । ��ततु म�ुामा वैकि�पक 
उपचारको समा�ी भएको मा�न िम�ने देिखएन । 
वैकि�पक उपचारको बाटो रहेभएको अव�थामा उ� 
सवंैधािनक �यव�थाअनसुार �रट �े�ािधकार आकिष�त 
ह�ने नदिेखने ।

अतः उ� सामा�य �े�ािधकारअ�तग�त 
चिलरहेको म�ुामा ह�ने फैसलाउपर पनुरावेदन गन� 
हक सरुि�त नै ह�ने भई वैकि�पक उपचारको पया��ता 
रहेभएको देिखएको ह�दँा �रट िनवेदनबाट मातहतको 
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अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुाको काम कारबाहीमा 
असर पन�ग�र �रट जारी गन�पन� अव�था नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०८९८, उ��ेषण, 
कृ�णबहादुर थापासमेत िव. �हरी �धान काया�लय, 
क.�. शाखा, न�साल काठमाड�समेत

िनवेदकह� �हरी पहरा गण िनयमावली, 
२०३८ काया��वयनमा रहेका बखत उ� िनयमावलीको 
िनयम (८) मा उ�लेख भएको उमेर हदको अधीनमा 
रही ऐ. िनयम (७) को देहाय (ख) वा (ग) मा भएको 
�यव�थाबमोिजम “िनयिु� भएको भए पिन यसरी 
िनयिु� भएका कम�चारीको हकमा समेत िनविृ�भरण 
वा उपदानको हकमा सो बखतको �चिलत �हरी 
िनयमावली, २०३३ बमोिजम ह�नेछ” भनी उ� �हरी 
पहरा गण गठन िनयमावली, २०३८ को िनयम (१४) 
मा उ�लेख भएको पाइएकोले हाल �चिलत �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम १३१(१) मा भएको 
�यव�थाअनसुार िनज �रट िनवेदकह�को नोकरी सेवा 
अविध नपगेुको भ�ने कुरामा िववाद नदेिखने ।

�हरी पहरा गण गठन िनयमावली, २०६४ 
को िनयम (९) मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
�.स.िन. पदको लािग ५८ वष�स�म र �हरी हब�दार 
तथा �हरी जवानको हकमा  ५४   वष�स�म   उमेरको   
हद  ह�नेछ  भ�ने �यव�था रहेको भए तापिन �हरी 
िनयमावली, २०७१ जारी ह�दँा उ� �हरी पहरा गण 
गठन िनयमावली, २०६४ खारजे ग�रएको र सो खारजे 
भएको िनयमावलीबमोिजम भए गरकेा काम कारबाही 
यसै िनयमावलीबमोिजम भए गरकेो मािननेछ भ�ने 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम २१२(१) मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुार �रट िनवेदकह�का 
हकमा समेत �हरी िनयमावली, २०७१ लागू ह�ने भ�ने 

कुरामा कुनै ि�िवधा नरहने ।
िनवेदकह� �हरी िनयमावली, २०७१ को 

िनयम १२७(३) मा “िमित २०४९।११।१५ भ�दा 
अिघ �हरी सेवामा िनयिु� भई उपिनयम (१) को 
ख�ड (क) वा (घ) बमोिजम “अवकाश �ा� गन� �हरी 
कम�चारीका हकमा िनज िनयिु� ह�दँा बहाल रहेको 
�हरी िनयमावलीबमोिजम अवकाश �ा� गन� जित 
उमेर बाकँ� रहेको छ सो अविध िनजले गरकेो ज�मा 
नोकरी अविधमा थपी िनजले पाउने िनविृ�भरणको 
िहसाब ग�रनेछ” भ�ने �यव�था रहेको भए तापिन 
�हरी िनयमावली, २०७१ बाट �हरी पहरा गण गठन 
िनयमावली, २०६४ खारजे भएको र सोही खारजे 
भएको िनयमावली, २०६४ बाट खारजे भएको �हरी 
पहरा गण गठन िनयमावली, २०३८ बमोिजम िनयिु� 
भई �हरी पहरा गण गठन िनयमावली, २०६४ को 
िनयम (९) मा उ�लेख भएबमोिजमको उमेरको हद 
प�ुन बाकँ� रहेका �हरी कम�चारी �हरी िनयमावली, 
२०७१ बमोिजमको उमेरको हद पगुी अवकाश �ा� 
गन� भएमा सािबक �हरी िनयमावली २०३३, �हरी 
िनयमावली, २०४९ र �हरी िनयमावली, २०७१ मा 
�यव�था भएबमोिजम �.स.िन.को हकमा १८ वष� र 
�हरी हव�दार तथा �हरी जवानको हकमा १६ वष� 
नोकरी नपगेु पिन िनविृ�भरण �ा� गन�स�ने भनी 
हालको �हरी िनयमावली, २०७१ मा कानूनी �यव�था 
रहेको नदिेखने ।

यिद �हरी िकताबखानाले गहृ म��ालयको 
िनद�शन पालना नगरकेो हो भने य�तो अव�थामा �रट 
िनवेदकह�ले िकताबखानालाई िवप�ी बनाउन ुपन�मा 
यस �रट िनवेदनमा िकताबखानालाई िवप�ी बनाएको 
पिन देिखदँनै । िवप�ी नै नबनाएको प�ले गरकेो काम 
कारबाहीलाई गैरकानूनी घोषणा गन� अिधकार कानूनले 
िदएको पिन नपाइने ।

िनवेदकह�लाई िवप�ीह�को के कुन 
िनण�यबाट िनविृ�भरण उपल�ध नगराएकोले के कुन 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदकह�ले �प� �पमा 
िनवेदनमा खलुाउन नसकेको र अवकाश प�मा समेत 
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िनवेदन िजिकरबमोिजम िनविृ�भरण निदने भिनएको 
पाइएन । �हरी िनयमावली िमित २०७१।१।८ देिख 
लागू भएकोले सो �हरी िनयमावली, २०७१ को 
संशोधनअनसुार अवकाश िदइएको र सो अविधको 
तलब सिुवधासमेत निदएको भ�ने िनवेदकह�ले 
आ�नो �रट िनवेदनमा िजिकरसमेत िलइएको नपाइने । 

अतः िववेिचत आधार र �माणबाट �हरी 
कम�चारीको सेवा अविध गणना गरी िनविृ�भरण 
वा उपदान पाउने वा नपाउने स�दभ�मा आव�यक 
कारबाही �हरी िकताबखानाबाट ह�ने र सोको िनण�य 
गन� अिधकार �हरी िकताबखानालाई रहेभएको 
देिखदँा �हरी िकताबखानालाई िवप�ी नबनाएको एवम् 
िनवेदकह�लाई िनयिु� ह�दँाको बखत कायम रहेको 
िनयमावलीबमोिजमको सेवा सिुवधाबाट वि�चत गरकेो 
भ�नेसमेत नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-०२१९, मानव 
बेचिबखन र ओसारपसार तथा जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. उमर ब�स ह�सेन िमयाँ 

पीिडतको जाहेरी र बकप�मा �ितवादीह�ले 
अ�थायी साधन �योग गरी जबरज�ती करणी गरकेोले 
परी�णमा वीय� नदेिखएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
देिखए तापिन वारदात�थलबाट �य�ता अ�थाई साधन 
बरामद भएको पाइदँैन र मौकामा िमित २०६६।९।२९ 
मा जाहेरी िददँा पीिडतले �ितवादीह�ले क�डम �योग 
गरी जबरज�ती करणी गरकेो भनी लेखाएको अव�था 
पिन देिखदँनै । जाहेरीप�ात् अनसु�धानका �ममा 
�हरीमा कागज गदा� मा�ै उ� कुरा पीिडतले �य� 
गरकेो पाइयो । वारदातकै िदन यी पीिडतको शारी�रक 
परी�ण भएकोमा करणी भएको कुनै ल�णसमेत 
देिखदँैन । एउटै ब�द कोठामा �ितवादीह� र पीिडत 
रहेको आधारमा जबरज�ती करणी भएको भनी 

अनमुान गन� कानूनतः निम�ने । 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुले अपराध गरकेो 

हो िक होइन भ�ने त�यगत सबदुह�को आधारमा 
िनण�य गन� कुरा हो, अपराधीलाई बचाइ िदने िनयतले 
�वयम् पीिडतलगायत कसैले बयान िदन स�ने 
ि�थितलाई �यानमा राखी �यायकता�ले िनण�य िददँा 
कसैले सफाइ िदने बयान िददैँमा अिभय�ु िनरअपराध 
ठहर गनु�पन� वा कसैले अिभय�ु िव�� बयान िददँमैा 
अपराधी ठह�रन ुनै पन� भ�न नसिकने । 

�यि�को बयानलाई सबदुैको �पमा मा� 
िलन सिक�छ, तर अकाट्य �माण मा�न सिकँदैन । 
जबरज�ती करणी म�ुामा करणी �थािपत गन� िवषयमा 
पीिडत तथा अ�य �यि�को भनाइ मह�वपूण� रहेको 
ह��छ । उनीह�को भनाइ मह�वपूण� रहदँारहदैँ पिन 
अकाट्य भने ह�दँैन । जबरज�ती करणीका स�ब�धमा 
पीिडत तथा अ�य �यि�ह�ले �य� गरकेो कुरालाई 
पीिडत तथा पीडकको शारी�रक परी�णलगायतका 
अ�य �माणले पिु� गरकेो अव�थामा �माणमा
िलनपुन� । 

��ततु म�ुाको वारदातमा पीिडतको जाहेरी 
दरखा�त र िनजको बकप�बाट �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भ�नेबाहेक अ�य कुनै 
िमिसल संल�न �माणबाट जबरज�ती करणी भएको 
देिखदँनै । पीिडतको �वा��य प�र�ण �ितवेदनमा 
समेत ग�ुताङ्गमा वीय� �खलन नभएको‚ योनीको 
िझ�ली �याितएको पाइएको तर बािहरी भागमा करणी 
भएका ल�ण तथा र�ह� मािडएको, िलङ्ग �वेश 
गरकेो नदेिखएको, पीिडतको क��  र स�ुवाल एवम् 
ग�ुाङ्गको �या�पल परी�ण गदा� पिन श�ुक�ट फेला 
नपरकेो भ�ने उ�लेख भई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी िकटान नगरेको अव�थामा सोको �ितकूल 
ह�नेगरी केवल जाहेरी दरखा�त र पीिडतको बकप�लाई 
मा� आधार मानी जबरज�ती करणी भएको हो भनी 
िन�कष�मा प�ुन नसिकने । 

सहअिभय�ु ज�रना खातनुले पीिडत केटी 
क३ लाई आ�नो घरमा �याएर राखेको र �ितवादीह� 
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उ� वारदात�थलमा उपि�थत भई िववाहको कुरा 
चलेको भ�ने �ितवादी उमर ब�स ह�सेनको अदालतको 
बयानबाट देिखएको, वारदातमा संल�न भएको कुरा 
सह�ितवादीम�येक� ज�रना खातनुको बयानबाट 
खलेुको, घटना िववरणको कागज गन� वादीका सा�ी 
शिम�ला थापाले अदालतमा उपि�थत भई आफूले 
पीिडतलाई भेट्दाको अव�थामा पीिडतका गाला र 
सा�ामा कािटएको, पीिडतको स�ुवालसमेतको कपडा 
�याितएको भनी बकप� गरकेो अव�थासमेतबाट 
पीिडत क३ लाई जबरज�ती करणी गन� �यास 
ग�ररहेको अव�थामा �ितवादी ज�रना बेगम खातनु र 
िनजको पितको आकि�मक उपि�थितको कारणबाट 
मा� पीिडत क३ लाई �ितवादीह� उमर ब�स 
ह�सेनसमेतले जबरज�ती करणी गन� नपाएको िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट समिथ�त ह�न आएको दिेखयो । 
तसथ� �ितवादीह�को उ� काय� जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेो देिखदँा पनुरावेदक / �ितवादी उमर ब�स 
ह�सेनलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(३) को कसरु वारदातमा सोही महलको ५ नं. 
बमोिजम ३ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बागलङुबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङिसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-०८२१, जबरज�ती 
करणी, मानबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार

�ितवादी मानबहादरु थापाले पीिडत 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य िनजले 
मौकामा जाहेरवालीलाई करणी गरकेो ह� ँ भनी गरकेो 
सािबती बयान, वारदात �थलमा पीिडतलाई लगी 
गएको त�यलाई �वीकार गरी अदालतमा गरकेो बयान, 
गाडीमा राखी लगेको र गाडीमा ढोकाह� लक गरी 
एका�त �थानमा प�ुयाई हातपातसमेत गरी जबरज�ती 

करणी गरकेो, सो �ममा पोते चिुडएको, लगुा �याि�एको, 
पोतेका दाना छ�रएको �पमा पाउन ु लगुा फाटेको 
ह�न ु र भा�दा िनधारमा पीिडतलाई चोट लागेको भनी 
पीिडतले िदएको जाहेरीलाई समथ�न गरी ग�रिदएको 
बकप�, िनधारमा िनल डाम लागेको भ�ने घाउ जाचँ 
�ितवेदन, वारदात�थलमा मे.१.च.१२५० नं. को भेन 
गाडी रोिकएको, सो गाडीिभ� चालक मानबहादरु थापा 
सतेुको अव�थामा फेला परी िनय��णमा िलई गाडीिभ� 
पोतेका दानाह� छ�रएको अव�थामा फेला परी उ� 
पोतेका दानाह� र उ� भेन गाडीसमेत बरामद गरकेो 
बरामदी मचु�ुकासमेतबाट समिथ�त ह�न आएको देिखदँा 
पीिडत जाहेरवाली (प�रवित�त नाम) स�रता दाहाललाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न 
आयो । तसथ� �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ को देहाय 
५ बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र �ितवादीबाट पीिडतले 
�.६०,०००।- �ितपूित�समेत भरी पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।  

िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट 
समेत ��ततु म�ुामा पीिडत र �ितवादीबीच अिभयोग 
दाबी ग�रएबमोिजमको नाता नभई गाउकँा काकाका 
छोरा  र बढाबाबकुो छोरी भ�ने नातास�म खलेुको 
देिखयो । �य�तो नाताको स�ब�धमा हाडनाता करणीको 
२(१), ३(२), ३(३) नं. िभ�को नाता नभई पीिडत र 
�ितवादी सोही नाता स�ब�ध रहेको बढाबाबकु� छोरी 
(िदिद भाई) नाताकोस�म देिखएकोले �ितवादीलाई 
हाडनाता करणीतफ�  हाडनाता करणीको महलको २ नं. 
को देहाय ४ बमोिजम ६ मिहना कैद गरकेो पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट भएको फैसला िमलेकै देिखने । 

अतः िववेिचत आधार र �माणसमेतबाट 
�ितवादी मानबहादरु थापालाई बढाबाबकु� छोरी भ�ने 
नातास�म खलेुको अव�थामा मलुकु� ऐन, हाडनाता 
करणीको ३ नं. को देहाय २ बमोिजम थप सजाय 
गनु�पन�मा हाडनाता करणीको २ को (१) बमोिजम ३ वष� 
कैद गरकेो हदस�म स�ु पाचँथर िज�ला अदालतबाट 
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िमित २०७१।१।२९ मा भएको फैसला निमलेको ह�दँा 
केही उ�टी भई हाडनातातफ�  �ितवादीलाई थप ६ (छ) 
मिहना मा� कैद ह�ने र जबरज�ती करणीतफ�  अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको महलको ३ को 
देहाय ५ बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र �ितवादीबाट 
पीिडतले �.६०,०००।- �ितपूित�समेत भरी पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७१।११।१८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल २४ गते गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०४२०, कत��य 
�यान, जयबहादुर म�ल िव. नेपाल सरकार 

घटना�थलबाट बरामद भएको दाउले 
मतृक �ीमतीलाई �हार गरी घाटँी रटेी मारकेो 
ह� ँ भनी �ितवादीले सनाखतसमेत ग�रिदएको 
देिख�छ । िमिसल संल�न मतृक िच�ता म�लको त�वीर 
हेदा� िनजको घाटँी दद�नाक �पमा रिेटएको र गिहरो 
घाउसमेत देिख�छ । �ितवादीले आफूले हितयार �हार 
गरी �ीमती िच�ता म�ललाई मारकेो कुरा �वीकार गरी 
कसरुमा सािबत ह�दँ ैअदालतसमेतमा बयान गरकेो सो 
बयान जाहेरवाला एवम् घटना िववरणका मािनसह�ले 
अदालतमा आई समथ�न ह�ने गरी ग�रिदएको बकप�, 
घटना�थल लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शवपरी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट समिथ�त ह�न आएको दिेखदँा 
मतृकको म�ृय ु �ितवादीको कत��यबाट भएको भ�ने 
पिु� ह�न आउने । 

वारदात ह�दँाका अव�थामा �ितवादीले 
मतृक �ीमतीलाई �यान मानु� पूव� िविभ�न कुरा सोची 
�यान मान� घटना�मसिहतको योजना बनाई हितयार 
�याएको, �हार गरेको, �हार कित पटक गरकेो हो र 
�यसको असर के क�तो र�ो भ�ने यावत् घटना�मका 
िववरण िसलिसलेवार तवरले तक� पूण� आधारसिहत 

मौका तथा अदालतमा गरकेो बयानमा खलुाएको 
देिख�छ । मतृकलाई के कित कारणले मारकेो हो �यो 
कुराको ज�रया खलुाउन,ु घटनापिछ प�ाउ पन� डरले 
भागी लकु� िछपी ब�न ुर �ीमतीले अ�य� जान िदएको 
स�लाहको कारण पिह�याउन ु तथा �ीमती अ�सगँ 
लागी भनी ह�या गनु�  ज�ता कुराले �ितवादी मानिसक 
रोगी नै रहेछ भ�न सिकने कुरा कुनै पिन �माणले 
समथ�न गरकेो देिखदँैन । यी �ितवादी ६/७ मिहनाअिघ 
मा� नेपाली सेनाबाट अवकाश भएको देिख�छ 
तर मानिसक रोगीबाट अवकाश भएको भ�ने पिन 
देिखदँनै । यी �ितवादीले मानिसक रोगी भएको कारण 
देउती निस�ङ होम सखु�तको डा. सिबना �े�को उपचार 
िटकटमा उ�लेख गरबेमोिजम औषधी सेवन गरकेो 
भने तापिन उ� िटकटमा लेिखएको औषधी र�सी 
िपउदँा नरा�ो असर नपरोस् भनी िदएको �याि��कको 
औषधी भएको भ�ने दिेखदँा िनजले मानिसक रोगको 
औषधी सेवन गरकेोसमेत देिखएन । िनज �ितवादीले 
आफूले गरकेो कामको �कृित र प�रणाम थाहा पाउने 
अव�थाको िठक �यि� भएको अव�थामा �ितवादीले 
कसरु गरकेो देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

अदालतले अ.बं.१८८ नं. को �योग गरी 
सजाय घटाउदँा गा�भीय�तापूव�क िवचार गनु�पछ�  । 
अ.बं.१८८ नं. �योग गरी सजाय घटाउने राय �य� 
गन� सामा�य िनयम होइन । यसको �योग अपवाद 
हो । �यसैले सजाय घटाउने राय �य� गदा� िवधाियकाले 
अ.बं.१८८ नं. मा �योग गरकेो “इ�साफ गन� हािकमको 
िच�ले भिवत�य हो िक भ�न ह�नेस�मको शङ्काले” 
वा “अपराध गरकेो अव�था िवचार गदा�” भ�ने यी 
दईु वा�यांशलाई �यान िदई �यायाधीशले यी दईु 
वा�यांशलाई समथ�न गन� �माणह� िमिसलमा भएको 
कुरा र ती �माणको आधारमा आफूले अ.बं.१८८ नं. 
�योग गरी सजाय घटाउन राय �य� गरेको भ�ने कुरा 
रायबाट नै �प� देखाउन स�नपुछ�  । अ.बं. १८८ नं. 
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अनसुार सजाय घटाउने भनेको िबनाआधार र कारणको 
�विववेक�य अिधकार होइन । धा�रलो हितयार �योग 
गरी आ�नो सगँसाथमा रहेक� �ीमतीको कत��य गरी 
ह�या गरकेो य�तो जघ�य अपराधमा पनुरावेदकलाई 
कैद सजायमा Leniency देखाउन पन� कुनै 
कारण ह�दँनै । ��ततु म�ुामा �ितवादीले �ीमतीलाई 
सिुनयोिजत �पमा मान� मनसाय गरी धा�रलो हितयार 
दाउले �हार गरी मारी वारदातलाई ढाकछोप गन� आफू 
फरार भएको अव�थामा मलुकु� ऐन, अ.बं १८८ नं. 
बमोिजम घटी सजाय गन� गरी जाहेर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत सखु�तको रायसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतका आधारमा पनुरावेदक / �ितवादी 
जयबहादरु म�ललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. को  कसरुमा सोही महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
स�ु सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।३।७ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट िमित २०७३।१।१६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१२०२, लाग ुऔषध 
चरसे, नेपाल सरकार िव. श�भु�साद बािनयाँ 

�ितवादी श�भ�ुसाद बािनया ँ आ�नो 
ग�त�यतफ�  जान लागेको गाडीमा भाडा ितरी या�ा 
गरकेो अव�थामा संजोगले सोही गाडीमा लाग ुऔषध 
बरामद भएकै आधारमा मा� लाग ुऔषध ज�तो ग�भीर 
�कृितको कसरुमा गाडीमा सवार सबै जनालाई कसरुदार 
ठह�याउन �याय र कानूनसङ्गत ह�दँनै । िनजलाई 
कसरुदार ठह�याउनको लािग सो लाग ुऔषधका बारमेा 
िनजले जानकारी पाएको र िनजको समेत सहमितले 
गाडीमा राखी लगेको ह�न ुअिनवाय� ह��छ । तर �ितवादी 

श�भ�ुसाद बािनयाकँा हकमा �य�तो �मािणत 
ह�ने कुनै �माण कागजात िमिसल सलं�न रहेको 
देिखदँनै । सो स�ब�धमा सहअिभय�ुह�ले समेत 
कहीकँतै यी �ितवादीको समेत संल�नता रहेको छ 
भनी पोल गरी बयान गरकेो देिखदँैन । य�तो अव�थामा 
�ितवादीउपर लगाएको कसरु �मािणत गन� र �यसको 
पिु� गन� �माण वादी नेपाल सरकारले पेस गनु�पन�मा 
कुनै पिन सबतु �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा  
केवल शङ्काको आधारमा मा� दोषी ठहर गन� िम�ने 
अव�था दिेखदँैन । तसथ� �ितवादी श�भ�ुसाद 
बािनयालँाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारण र �माणबाट 
�ितवादीम�येका श�भ�ुसाद बािनयाकँो आरोिपत 
कसरुमा संल�नता रहेको पिु� ह�ने ठोस �माणको 
अभावमा लाग ु औषध चरसे बरामद भएको गाडीमा 
सवार भएकै आधारमा मा� कसरुदार कायम गरी 
सजाय गन� ठह�याएको हदस�म स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतको िमित २०७२।०७।१७ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही उ�टी भई िनजले 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७२।१२।७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-००१४, लाग ुऔषध 
(खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार िव. च�दन �े�समेत 

अनसु�धानको �ममा सहअिभय�ुले 
लाग ु औषध कारोबारमा सलं�न रहेको भनी पोले 
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पिन अदालतमा बयान गदा� यी �ितवादी �र�ेकुमार 
िव�लाई सहअिभय�ुले पोल गरकेो देिखएको छैन । 
यी �ितवादीबाट ��ततु म�ुामा लाग ु औषध बरामद 
नभएको र अनसु�धानमा लाग ु औषध कारोबारमा 
संल�न रहेको भनी पोल गन� सहअिभय�ु अदालतमा 
�वयम् इ�कार रही यी �ितवादी �र�ेकुमार िव�लाई 
पोल गरकेो नदिेखएकोले केवल अनसु�धानको �ममा 
गरकेो पोलकै आधारमा लाग ु औषध कारोबार गरकेो 
भनी ठहर गनु�  �यायसङ्गत देिखन नआउने ।

�ितवादी च�दन �े� र �र�ेकुमार िव�को 
साथबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको भ�ने 
नदेिखएको सह�ितवादी ब�ु ग�ुङले मौकामा बयान 
गदा� यी दवैु �ितवादी च�दन �े� र �र�ेकुमार िव�लाई 
आरोिपत कसरुमा पोलस�म गरकेो आधारमा यी दईु 
�ितवादीह�ले लाग ुऔषध िब�� िवतरण र कारोबार 
गन� गरकेो भनी ठहर गन� �माणको अभाव देिखने ।

अतः िववेिचत आधार एवं कारणह�बाट 
�ितवादी च�दन �े� र �र�ेकुमार िव�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन�मा मितयार ठह�याई 
कम सजाय ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला बदर गरी यी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, ��यथ�, �ितवादी च�दन �े�ठ र 
�र�ेकुमार िव� अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार नभई 
मितयारसरहका देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ) 
(२) ले ह�ने सजायको ऐ.ऐनको दफा १७ अनसुार 
जनही ५ वष� ६ मिहना कैद तथा जनही पचास हजार 
�पैया ँज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।१०।१९ को फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।६।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
इित संवत् २०७४ साल असार ११ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१४५७, ०७१-
CR-११६२, ०७१-CR-१३४१, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. ल�मण 
िघिमरसेमेत, सानुमैया िघिमर े िव. नेपाल सरकार र 
ल�मण िघिमर ेिव. नेपाल सरकार 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको 
कसरुमा अिभयोग लागेको �यि�ले कसरु अपराध 
गरको छैन भनी िजिकर िलएमा िनद�िषता पिु� गन� 
भार िनज �ितवादीमा नै रहने भनी मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा 
९ ले गरकेो छ । तर यहा ँयी �ितवादी ल�मण िघिमर े
अदालतको बयानमा कसरुमा इ�कार रहे तापिन 
आ�नो इ�कारी बयान अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
गन� भने सकेका छैनन् । केवल कोरा इ�कारीबाट 
�माण िसज�ना ह�न नस�ने ह�दँा पीिडतलाई ललाई 
फकाई लगेको भ�ने मौकाको बयान �माणमा िलन 
िम�ने देिख�छ । पीिडतलाई िनजको घरबाट आ�न ु
साथमा िलएर गएको, पीिडतलाई भारत प�जाबस�म 
प�ुयाएको र अ�य �यि�लाई िज�मा लगाएको भ�ने 
देिख�छ । उता पीिडतले आफू वे�याविृ�मा सलं�न 
ह�नपुरकेो भ�ने िनजको बकप�बाट दिेख�छ । आफूले 
आ�नू साथमा िलएर गएक� पीिडतलाई अ�को िज�मा 
लगाई पीिडतको कुनै खोज खबर केही नगरी आफूह� 
नेपाल फक� आएको देिखएकोले यी �ितवादी ल�मण 
िघिमरकेो पीिडतलाई बेचिबखन गन� काय�मा ��य� 
सलं�नता रहेको दिेखन आउने ।

अिभयोग दाबीको कसरुमा यी �ितवादी 
ल�मण िघिमरकेो संल�नता रहेको भ�ने िनजको 
मौकाको बयान, पीिडत तथा जाहेरवालीको 
बकप�समेतबाट पिु� भएको देिखदँा अिभयोग दाबीको 
कसरुमा म र मेरो �ीमतीको कुनै संल�नता छैन भ�ने 
यी �ितवादी ल�मण िघिमरकेो पनुरावेदन िजिकर एवम् 
िनजका कानून �यवसायीले गनु�भएको बहससगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।



31

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, वैशाख - १

पीिडतले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादी 
सानमैुया िघिमरलेे आफूलाई साइलँा र िनजको 
�ीमती कमला भ�ने सिवता राईसगँ पठाएको भनी 
लेखाउन सकेक� छैनन् । तथािप िपरतीलाई घ�ुन जाउ ँ
भनी यी �ितवादीले पीिडतलाई आफूसगैँ िबता�मोड 
�याएक� र केही िदन सगैँ बसेको र कमला भ�ने 
सिवता राईले पीिडतलाई भारत लाने कुरा गरी लान 
ला�दा केही नभनेको, पीिडतको घर प�रवारलाई �यस 
बारमेा खबरस�म पिन नगरकेो अव�था देिखएकोले 
यी �ितवादी सानमैुया िघिमरकेो आरोिपत कसरुमा 
��य� संल�नता नदिेखए पिन आ�नो �ीमान् ल�मण 
िघिमरकेो साथमै भारत प�जाबसगैँ पगेुक� पीिडतलाई 
अ�य मािनसको िज�मा लगाउदँासमेत कुनै िकिसमको 
िवरोध नगरी आ�नो �ीमान् ले गरकेो काय�मा सहमित 
जनाएको दिेखएको कारणबाट पीिडत िब�� ह�न गई 
बे�याविृ�मा समेत सलं�न ह�न ु परकेो भ�ने दिेखन 
आएबाट यी �ितवादी सानमैुया िघिमरलेे पीिडतलाई 
बेचिबखन गन� काय�मा मितयारको भूिमका खेलेको 
िनजको आचरणबाट देिखन आएको ह�दँा िनजले मलाई 
मितयार मानी कसरु ठहर गन� िम�दैन भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजका कानून �यवसायीको 
बहससगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पीिडत भिनएक� िपरतीले स�ु अदालतमा 
गरकेो बकप� हेदा� यी �ितवादी ल�मण िघिमर े र 
सानमैुया िघिमरलेे पीिडत िपरतीलाई वे�याविृ�मा 
लगाएको भनी बकप� बेहोरामा उ�लेख गरकेो 
देिखदँैन । िमिसल संल�न �माण एवम् त�यह�बाट 
�ितवादी ल�मण घिमरलेे पीिडतलाई ललाई फकाई 
पोखरा घ�ुन लैजा�छु भनी झ�ुयाई आ�नो ससरुाली 
घर हेट�डाबाट िबता�मोडस�म �याई डेरा कोठामा 
राखी पिछ साइला भ�ने र�नकुमार राई र िनजको 
�ीमती कमला राई भ�ने सिवता राईको सहयोगमा 
बेचिबखनको काय� गरकेो र �ितवादी ल�मण िघिमरके� 
�ीमती सानमैुया िघिमरलेे �ीमान् ल�मण िघिमरलेे 
जे जसो भ�छन् सोहीअनसुारको काममा िवरोध 
नजनाएको अव�थस�म दिेखन आएकोले यी �ितवादी 

सानमैुया िघिमरकेो भूिमका मितयारस�म दिेखएको र 
यी दवैु �ितवादी ल�मण िघिमर ेर सानमैुया िघिमरलेे 
नै पीिडत िपरतीलाई वे�याविृ�मा लगाएको त�य पिु� 
ह�न आएको देिखदँैन । �ितवादी ल�मण िघिमरकेो 
पीिडतलाई बेचिबखन गन� काय�मा ��य� संल�नता 
देिखएको र �ितवादी सानमैुया िघिमर े मितयारको 
�पमा दिेखएकोले पीिडतलाई वे�याविृ�मा लगाएतफ�  
सजाय नगरी �ितवादी सानमैुया िघिमरलेाई 
मितयारमा मा� सजाय गरकेो निमलेको भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न
नसिकने ।

तसथ�, िववेचना ग�रएअनसुार िमिसल 
सलं�न जाहेरी दरखा�त, �ितवादीह�ले मौकामा 
अिधकार�ा�त अिधकारी एवम् अदालतमा गरकेो 
बयान, पीिडत, जाहेरवाली र बिुझएका मािनसले 
अदालतमा गरकेो बकप�समेतका �माण आधारबाट 
�ितवादी सानमैुया िघिमर े आरोिपत कसरुमा ��य� 
सलं�न रहेको नदेिखदँा िनजलाई मितयारस�म 
मा�नपुन�स�मको अव�था देिखदँा िनज �ितवादी 
सानमैुया िघिमरकेा हकमा मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ज) बमोिजम १० वष� कैद र �. १ लाख ज�रवाना 
ह�ने र �ितवादी ल�मण िघिमरलेाई ऐ. ऐनको दफा 
१५(१)(क) बमोिजम २० वष� कैद र �.२ लाख 
�पैया ँज�रवाना ह�ने र �ितवादीह�लाई ऐ.ऐनको दफा 
१५(२)(ख) बमोिजम थप सजाय गन� नपन� ठहर भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।९।८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ११ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-०१७४, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. बलराम म�डल 
धानुकसमेत 
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�ितवादी िव�ालाल मिुखयाको साथबाट 
हातहितयार खरखजाना बरामद भएको देिखएको छैन । 
अिभयोगप�मा बरामद भएको हातहितयार खरखजना 
यी �ितवादी िव�ालालले सह�ितवादी बलाराम 
म�डललाई िदएको भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
अनसु�धानको �ममा बयान गन� सह�ितवादी सहदवे 
म�डलले अिधकार�ा�त अिधकारी र स�ु िज�ला 
�शासन काया�लयमा बयान गदा� यी �ितवादीलाई पोल 
गरकेो देिखदैँन । अका� सह�ितवादी बलराम म�डलको 
अनसु�धानका �ममा भएको बयानमा बरामद भएको 
हातहितयार खरखजना यी �ितवादी िव�ालाल को हो 
भ�ने उ�लेख गरकेो देिखए पिन म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
बयान गदा� यी �ितवादीलाई पोल गरी बरामदी 
हातहितयार खरखजाना ियनै �ितवादी िव�ालाल 
मिुखयाको हो भ�ने लेखाउन सकेको दिेखदँैन । ��ततु 
म�ुाका �ितवेदक �.ना.िन धनबहादरु राजवशंीले पिन 
दाबीको कसरुमा यी �ितवादीको संल�नता रहेको 
भनी उ�लेख गन� सकेको नदेिखदँा यी �ितवादीउपर 
अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने ठोस �माणको अभाव ह�दँा 
यी �ितवादी िव�ालाल मिुखयाले अिभयोग दाबीको 
कसरु गरकेो देिखन नआउने ।

�ितवादी बलराम म�डलको साथबाट 
हातहितयार खरखजाना बरामद भएको दिेखदैँन । स�ु 
म�ुा हेन� िज�ला �शासन काया�लय, स�तरीमा बयान 
गदा� िनज आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । सह�ितवादी सहदेव म�डलको मौकामा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको बयानमा बरामद 
भएको हातहितयार खरखजाना यी �ितवादी बलराम 
म�डलको भएको र सो हातहितयार आफूले बोकेको 
भनी उ�लेख भएपिन िनजले म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
बयान गदा�  सो कुरा उ�लेख गरी यी �ितवादी बलराम 
म�डललाई पोल गरकेो दिेखदँैन । सह�ितवादी सहदवे 
म�डलले अनसु�धानमा बयान गदा� यी �ितवादी 
बलराम म�डलउपर गरकेो पोल अ�य �माणबाट 
समिथ�त ह�न सकेको नदेिखने ।

अवैध हातहितयार बोकेर िहड्ँने �यि� 

सगँसगैँ िहडेँको र साथै प�ाउ परकेो भ�ने आधारमा 
मा� कसरुदार ठहर गन� िम�ने ह�दैँन । शङ्काको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने ह�दँा केवल शङ्काय�ु 
आधारमा कसरुदार ठहर गन� निम�ने ह�दँा यी �ितवादी 
बलराम म�डल धानकुले अिभयोग दाबीको कसरु 
गरकेो �मािणत ह�न आएको नदिेखने ।

कुनै �यि�उपर अिभयोग लगाउन ु मा� 
पया��त ह�दँनै । सो कसरु �मािणत गन� शङ्कारिहत 
�माण पिन ह�नपुछ�  । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ मा फौजदारी म�ुामा �ितवादीको कसरु �मािणत 
गन� भार वादी प�को ह�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । ��ततु म�ुाका �ितवादी बलराम म�डल धानकु 
र िव�ालाल मिुखयाउपरको अिभयोग दाबी �मािणत 
गन� व�तिुन� �माण वादी प�बाट पेस भएको  िमिसल 
सलं�न �माण कागजबाट नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार एवम् �माणबाट 
�ितवादी बलराम म�डल र िव�ालाल मिुखयालाई 
सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७०।२।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०९४०, कत��य 
�यान, िवनोदकुमार माझीसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी रशेम माझीको घरबाट खकुुरी 
तथा रमेश िव.क.को घरबाट फलामको �ा�ड नक 
बरामद भएको र सो �ा�ड नक वारदातमा आफूले 
�योग गरकेो हो भनी �वयम् िनज रमेश िव.क.ले 
सनाखतसमेत गरकेो पाइ�छ । मतृक पदम पनुको बाया ँ
छातीदिेख घाटँीस�म १ से.िम. चौडाइ भएको ६.५ 
से.िम. लामो िनलडाम, ओठमा २ इ�च ल�बाइ आधा 
इ�च गिहरो कािटएको घाउ, मािथ�लो दातँ भािँचएको, 
टाउकोमा ३ इ�च ल�बाइ आधा इ�च चौडाइ भएको 
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गिहरो घाउ मखुमा िगजाले ओठ छाडेको भ�ने 
लास जाचँ मचु�ुकाबाट दिेख�छ । मतृकका शरीरमा 
कुटिपटबाट भएका बह�सङ्�यक चोटह� देिखनलेु 
मतृकउपर सामूिहक �पमा कुटिपट भएको पिु� 
ह��छ । वारदातको िमित र समयमा पनुरावेदक 
�ितवादीह�समेत वारदात�थलमा मौजदु रहेको 
देिख�छ । फलामको �ा�ड नक बरामद भएकै छ । यी 
त�य �माणले पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान समिथ�त भएको देिखने । 

व�ततुः ��य� �पमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�को मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी 
र मनसाय रहेको िमिसल �माणबाट देिखदँनै । तर 
मतृकका शरीरमा परकेा घा खतह� हेदा� मतृकउपर 
धा�रलो हितयारसमेत �योग भएको देिख�छ । 
वारदात�थलमा मौजदु रही मतृकलाई कुटिपट गन� 
काय�मा संल�न यी पनुरावेदकह�ले मतृकलाई धा�रलो 
हितयारसमेतले पटकपटक कुटिपट �हार गदा� मािनस 
मन� स�छ भ�ने कुरा सामा�य समझ भएको जो कोही 
मािनसले सामा�य �पमा ब�ुने र अनमुान गन� िवषय 
हो । तसथ� यी पनुरावेदक �ितवादीह�को मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको ��य� मनसाय नरहेको दिेखए तापिन 
िनजह� समेत सामूिहक �पमा कुटिपटमा संल�न भई 
मतृकलाई कुटिपट गदा�  �योग भएको हितयारसमेतको 
अव�थालाई �ि�गत गदा�  मरोस् भ�ने मनसाय राखेर 
नै कुटिपट गरकेो देिखन आएकोले मनसाय त�वको 
अभाव रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।  

मतृक पदम पनुको म�ृय ु पनुरावेदक 
�ितवादीह�समेतको कुटिपटबाट भएको दिेखएको 
तर कुन �ितवादीले छाडेको चोटले मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने कुरा िमिसल �माणबाट दिेखन 
आउदँैन । यस अव�थामा �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. मा भएको उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई जनही ज�मकैद ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखएकोले वारदातमा संल�नता नभएकोले सफाइ 

पाउ ँ भ�ने िनजह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अपराधीलाई सजाय गनु�को उ�े�य 
अपराधीबाट समाजको सरु�ा गनु� , भिव�यमा �यस 
�कारका अपराध गन� उ�मखु �यि�लाई हतो�सािहत 
गराउन,ु आफूले गरकेो अपराधको �ायि�चत गराई 
िनजलाई सधुार गरी भोिल कानूनपरायण नाग�रक 
बनाई समाजमा पनु�था�िपत गनु�  र पीिडत प�लाई 
सा��वना िदलाउन ु हो । �यसैले अपराधको �कृित, 
वारदात ह�दँाको अव�था र प�रि�थित पीिडत प�ले 
वारदातमा खेलेको भूिमका, पीडक अथा�त् कसरुदारले 
अपराध घटेपिछ खेलेको भूिमका र घटना�ित आफूले 
गरकेो �ायि�तसमेतलाई �ि�टगत गरी अपराध र 
सजायमा स�तलुन ह�ने गरी सजाय िदइन ुर ह�नपुन� । 

अतः �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको ��य� मनसाय रहेको नदिेखएको, 
िनजह�को उमेर अव�था र वारदात ह�दँाको अव�था 
प�रि�थितलाई म�यनजर गरी हेदा� कुटिपटस�मको 
काय� गदा� घिटत भएको ��ततु वारदात भिवत�य 
हो िक भ�ने आशङ्का देिखएकोले पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� 
देिखन आउने ।

तसथ� �ितवादीह� िवनोदकुमार माझी, 
रमेशकुमार िव.क. र गणेशबहादरु िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट 
भएको िमित २०७२।३।७ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने र ��ततु वारदात ह�दँाको अव�था 
र प�रि�थितलाई �ि�गत गदा� िनज �ितवादीह�लाई 
हदैस�मको सजाय गदा� चक� पन� भई �यायोिचतसमेत 
नह�ने ह�दँा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम जनही कैद वष� १० (दश) ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०३८४, 
उ��ेषण, राजकुमार ठाकुरसमेत िव. ग�डा 
नगरपािलका काया�लय, ग�डा रौतहटसमेत 

�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
को िनयम २१५(१)(ख) बमोिजम गिठत पदपूित� 
सिमितको िसफा�रसमा िनय�ु भई काम काज गरी 
आएका िनवेदकह�लाई सनुवाइको मौकासमेत निदई 
िनवेदकह�लाई काम काजमा नलगाउने र िदई आएको 
सेवा सिुवधासमेत निदने गरी जानकारी िदने भनी िवप�ी 
ग�डा नगरपािलका बोड�को िमित २०७२।६।१८ को 
िनण�यबाट िनवेदकह�को िसज�ना भएको रोजगारीको 
हक कुि�ठत ह�न गएको दिेखएकोले िवप�ी ग�डा 
नगरपािलका बोड�को उ� २०७२।६।१८ को िनण�य 
र सोको आधारमा िनवेदकह�लाई िदएको जानकारी 
प�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  ।

िनवेदकह�लाई सािबकबमोिजम काम काज 
गन� िदई िनजह�ले पाउने तलबमान सेवा सिुवधा 
उपल�ध गराउन ु भनी िबप�ी ग�डा नगरपािलका 
काया�लय, ग�डा र ऐ. को काय�कारी अिधकृतको 
नाउमँा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
इित संवत् २०७४ साल पसु १८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-११८३, 
उ��ेषण / परमादेश, सुनैनादवेी �ीवा�तवसमेत िव. 
नागे�र अटो आय�ससमेत
 आफूले �ा� गनु�पन� रकमको स�ब�धमा 
नािलस गरकेो अव�थामा दाबी गरकेो रकम असलुउपर 
गन� �योजनाथ� ऋणीको हक प�ुने स�पि� रो�का रा�ने 
काय�लाई अ�वाभािवक भ�ने अव�था नह�ने । 
 िवप�ी नागे�र साह कलवारले चेक अनादर 
म�ुा दायर गरी िनवेदकह�को हक प�ुने ज�गा 
रो�काको लािग िनवेदन िदएकोमा ती ज�गाह� NIC 

Asia ब�कबाट रो�का रिहरहेको अव�थामा सो ब�कबाट 
रो�का फुकुवा भएप�ात् िवप�ी नागे�र साह कलवारले 
दाबी गरकेो चेक अनादर म�ुाको रोहमा रो�का रा�ने 
आदशे भएको दिेख�छ । NIC Asia ब�कबाट रो�का 
रिहरहेको ज�गा सो ब�कको लेना फ�य�ट भई फुकुवा 
भएपिछ मा� यी िवप�ी नागे�र साह कलवारले दाबी 
गरकेो चेक अनादर म�ुामा भएको रो�का आदेश 
ि�याशील ह�ने ह��छ । िनवेदकह�ले रो�का नह�नपुन� 
भनी माग गरकेो ज�गाह�बाट िवप�ी नागे�र साह 
कलवारले दाबी गरकेो अनादर भएको चेकको रकम 
भ�रभराउ ह�न स�ने नस�ने िवषय सोही चेक अनादर 
म�ुाको कारबाहीको रोहमा िन�पण ह�ने िवषय भएकोले 
NIC Asia ब�कबाट रो�का भइरहेको ज�गा सो ब�कबाट 
रो�का फुकुवा भएमा िवप�ी नागे�र साह कलवारको 
चेक अनादर म�ुामा रो�का रा�ने भनी िवप�ी 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट र उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
�मशः २०७३।३।२ र २०७३।१२।१० मा भएको 
आदशेमा कुनै कानूनी �िुट रहेको नदेिखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी गनु�पन� नदेिखने । 
 अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
िनवेदन माग दाबीबमोिजम पसा� िज�ला अदालत, उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डा इजलास तथा उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट रो�का 
स�ब�धमा भएका आदेशह� िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणको आदशे जारी गरी बदर ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िमनबहादरु कँुवर 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-WO-०८९४, उ��ेषण, 
िडलबहादुर ढकालसमेत िव. गुठी सं�थान के��ीय 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत 

िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनमा तालवाराही 
मि�दरमा भवनको लािग चािहने सिमधा �यव�था गन� 
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िव.सं.१८६८ मा टोकबहादरुले लालमोहर �ा�त गरकेो 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गनु�भएको छ । �य�तो तालवाराही 
मि�दरको िहतको लािग रािखएको गठुीको स�पि� �यि� 
िवशेषका नाउमँा रहन स�ने ह�दँैन । गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा १९ ले छुट गठुीको स�पूण� अिधकार 
गठुी सं�थानमा सरकेो ह�दँा �य�तो गिुठयार, रकमी, 
खा�गीदारको हक समा�त भइसकेको ह�दँा १८६८ को 
लालमोहरको आधारमा िवप�ी �रट िनवेदकको हक 
�थािपत ह�न स�दैन । ऐनले हक समा�त ग�रसकेकोमा 
आ�नो हक छ भनी दाबी गन� कदािप िम�दैन । उ� 
ज�गामा िनवेदकको के क�तो कानूनी हक रहेको हो 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको छैन । िवप�ीले 
उि�लिखत ज�गामा घर बनाई बसोबाससमेत रहेको 
भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेाट गठुीको स�पि� 
�यि�गत �पमा �योग ग�ररहेको बेहोरा �रट िनवेदन 
दाबीबाटै पिु� ह�ने ।

तालबाराही गठुी राजगठुीको लगतमा रहेको 
गठुी भएको ह�दँा गठुी सं�थानले गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा १६ र १७ ले िदएको अिधकार �योग 
गरी �यव�थापन सिमित गठन गरी गठुीको �यव�थापन 
गरी आएको देिख�छ । िवप�ीले लालमोहरबमोिजम 
काम ग�रआएको भनी दाबी गर ेतापिन सोबमोिजमको 
काम िवप�ीह�ले गरकेा छैनन् । िवप�ीह�ले गठुीको 
स�पि� �यि�गत स�पि�झ� भोगचलन गरकेो अव�था 
रहेको दिेख�छ । िववािदत ज�गा तालबाराही मि�दरको 
छानाका लािग खर र भाटा िदने र वािष�क पूजामा चढ्ने 
बली सफा गन� एक भारी दाउरा बझुाउने एक �कारको 
खा�गी ज�गा भएकोमा मि�दर हाल प�क� बनेको र 
बली�था ब�द भएकाले उ� ितनवटै साम�ी िदन नपन� 
भई िवप�ीह�ले उ� काम गन� नपन� भई िवप�ीह�को 
कुनै दािय�व नरहेको र �थलगत �ितवेदनबाट 
देिखएको ह�दँा नै खा�गी ज�गाको लगतमा नरा�ने गठुी 
तैनाथी ज�गाको �पमा लगत रा�ने गरी स�चालक 
सिमितबाट िनण�य भएको देिख�छ । गठुी स�ंथान 
स�चालक सिमितबाट भएका िनण�य र सोका आधारमा 
भएका प�ाचार कानूनस�मत भएको र गठुी स�ंथान 

स�चालक सिमितको िनण�यसमेतबाट िनवेदकको कुनै 
पिन कानूनी तथा संवैधािनक हक आघात नपरकेो ह�दँा 
हकदैयाको अभावमा दायर भएको �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-०६३०, घरभाडा 
िदलाई घरज�गा खाली गराई पाऊँ, ��बहादुर मगर 
िव. खड्ककुमारी िसलवाल 

�ितवादी ��बहादरु मगर र अ�य िववािदत 
टहरामा भाडामा ब�ने �यि�ह�ले �ितवाद गदा� 
िववािदत टहराह� गणेश�साद िसलवालको भनी 
�ितवाद गर े पिन �वयम् गणेश�साद िसलवालको 
तफ� बाट िववािदत टहराह�मा आ�नो हक प�ुने 
हो भनी दाबी िलएको र हक कायम गराउन सकेको 
देिखदँनै । यी �ितवादीसमेतको अिधकृत वारसेको 
हैिसयतले िनज गणेश�सादले म�ुा लडेको आधारमा 
गणेश�साद िसलवाल म�ुाको प� कायम ह�ने 
अव�था रहेको दिेखदैँन । �ितवादीतफ� का िव�ान् 
अिधव�ाले िमित २०४१।३।२६ मा भएको 
कबिुलयत स�झौताउपर िचतवन िज�ला अदालतमा 
स�झौताबमोिजम �ितपूित� रकम िदलाई पाउ ँ भ�ने 
म�ुा हाल िवचाराधीन रहेको ह�दँा सो म�ुा िज�लाबाट 
िकनारा भई आएपिछ मा� यो म�ुाको िनण�य गनु�पछ�  
भनी �य� गनु�भएको बहस बुदँा स�ब�धमा िवचार गदा� 
��ततु म�ुा घर भाडा िदलाई घर खाली गराई पाउ ँ
भ�ने िवषयको रहेको र िचतवन िज�ला अदालतमा 
कारबाहीमा रहेको भनेको म�ुा �ितपूित�स�ब�धी रहेको 
भ�ने देिखएकोले �ितपूित�स�ब�धी म�ुाको कारबाही 
नटुङ्िगदैमा ��ततु घरभाडास�ब�धी म�ुा िकनारा गन� 
निम�ने भ�ने देिखदैँन । िववािदत टहरा िक.नं. ४०१ र 
५३५ को ज�गामा भएको भ�ने त�य न�सा मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । ती दवैु िक�ा ज�गा यी वादी खड् गकुमारी 
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िसलवालको नाउमँा दता�  रहेको देिखएको छ । एकाको 
नाउमँा दता� रहेको ज�गामा भएको टहरा ज�गा दता� नै 
नभएका गणेश�साद िसलवालबाट भाडामा िलएको 
भनी �ितवादीले िलएको िजिकर कानूनसङ्गत रहेको 
देिखन नआउने ।

अतः उपयु�� आधार �माणह�बाट िववािदत 
घर टहरा �ितवादीले खाली ग�रिदन ुपन� गरी भएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल जेठ १ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-२०१२, माना चामल, 
देवे�� �वार िव. किवताकुमारी खाती 

स�ु कैलाली िज�ला अदालतले �ितवादी 
देवे�� �वारँबाट वादी किवताकुमारी खातीलाई 
मानाचामल भराइिदने ठहर गरकेो हदस�म उ� फैसला 
िमलेको देिखए पिन �ितवादीबाट वादीलाई खाना 
खच�को लािग िदलाएको �.५,०००।- (पाचँ हजार) 
रकमले कुनै पेसा �यवसाय नभएक� काठमाड�मा डेरा 
गरी बसी उ�च िश�ा हािसल गन� पिढरहेक� वादीलाई 
िनजको खाना लगाउन िश�ा, �वा��य उपचारसमेतको 
लािग चािहने �यूनतम खच� �.५,०००।- ले प�ुन स�ने 
अव�था नदेिखने ।

अंश पाउने ठहरी भएको फैसला अि�तम 
भइसकेपिछ पिन अंश पाउन फैसला काया��वयनको 
छु�ै कानूनी �ि�या अवल�बन गनु�पन� ह��छ । अशं 
म�ुाबाट वा स�ब�ध िव�छेद म�ुाबाट अंश पाउने ठहर 
भएको फैसलाबमोिजम ब�डा छुट् याउने काय� भई 
चलन पजु� �ा� नगरसे�म अंश �ा� गन� प�ले अंशको 
स�पि� भोगचलन गन� पाउने अव�था ह�दँैन । यसरी 
एकासगोलमा ब�न नसक� प�नीले पितउपर अंशसिहत 
स�ब�धिव�छेद म�ुा दायर गरकेो अव�थामा प�नीले 

अंशको चलन नपाउ�जेलस�म अथवा पितप�नीका 
बीच बेमेल भई पितप�नी अलग बसेमा प�नीलाई पितले 
अंशब�डाको १० नं. लो�ने �वा�नीको ४क, ४ख र 
४ग नं. अनसुार आिथ�क हैिसयत एवम् आय�ोतको 
आधारमा खाना, लाउन, िश�ा दी�ा, औषधोपचारको 
�यव�था गनु�पन� ।

पनुरावेदक �ितवादी देव�� �वारको 
पा�रवा�रक आिथ�क हैिसयतको अित�र� िनज 
सदूुरपि�म िडिभजन सडक काया�लयमा काय�रत 
कम�चारी रहेको देिखएको र िनजको मािसक 
प�र�िमक �.१८,८००।– रहेको र यी ��यथ� वादी 
किवताकुमारी अ�ययनरत िव�ाथ� रहेको भ�ने देिखन 
आएकोले ��यथ� वादीलाई माना चामल �व�प 
मािसक �.९,४००।– भराइिदने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको फैसला अ�यथा देिखन नआउने ।  

तसथ�, ��यथ� वादी किवता कुमारी 
खातीलाई मािसक �. ५,०००।– (पाचँ हजार �पैया)ँ 
�ितवादीबाट मानाचामल भराई िदलाई िदने गरी भएको 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी मािसक �.९,४००।– 
(नौ हजार चार सय �पैया)ँ अंश �ा� गरी सोको चलन 
नपाउदँाको समयस�म वादीले �ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िदपायल, 
डोटीको िमित २०७२।८।१४ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�रता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-WO-०३२२, उ��ेषण / 
परमादेश, राजे�� �धान िव. एन.आई.सी. एिसया ब�क 
िल. समेत

��यथ� ब�कले पटकपटक िधतोको 
मू�याङ्कन गदा�समेत िनवेदक पमुरी इि�जिनय�रङ 
सिभ�स �ा.िल.ले गरकेो मू�याङ्कनको दईु ितहाई 
मू�यभ�दा कम भएको र पटकपटक सूचना �कािशत 
गदा�समेत ऋणीले कजा� च�ुा नगरकेो ह�नाले ब�कले 
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िविभ�न िमितमा राि��य दिैनक पि�कामा ऋण च�ुा गन� 
तथा िधतो िललाम िब��स�ब�धी साव�जिनक सूचना 
�कािशत गरकेो र सो समयमा समेत ऋणी क�पनीले 
कजा�  च�ुा नगरकेो तथा िधतो स�पि� ख�रद गन�का 
लािग ब�कबाट िधतो मू�याङ्कन गराएको रकमभ�दा 
कम मा�को बोलप� �ा� भएकोले सो बोलप�समेत 
ब�कले अ�वीकृत गरी �चिलत कानूनबमोिजम िधतो 
स�पि� गैरब�िकङ स�पि�को �पमा ब�क आफँैले 
सकार गन� �योजनको लािग िमित २०७१।८।२४ 
मा �थानीय िनकायको �ितिनिधसमेतको रोहबरमा 
प�चकृते मू�याङ्कन गरी उ� िधतोमा रहेको 
स�पि�को प�चकृते मू�य �.८९,००,०००।– 
कायम भएको दिेखयो । जनु िनवेदक क�पनीले गरकेो 
मू�याङ्कनको दईु ितहाइभ�दा कम रहेको देिखने । 

��यथ� ब�कले ऋणीलाई यथे�ट समय 
�दान गदा�समेत कजा� च�ुा भ�ुान नभएको र 
उपय�ु बोलप�समेत �ा� नभएको ि�थितमा �चिलत 
कानूनबमोिजम उ� िधतोको प�चकृते मू�याङ्कन 
गरी कायम भएको मू�य �.८९,००,०००।– मा 
ब�कले गैरब�िकङ स�पि�को �पमा सकार गरकेो र  
त�प�ात् समेत उ� स�पि� िब�� गन� अिभ�ायले तथा 
ब�कको गैरब�िकङ स�पि� नीितबमोिजम उ� स�पि� 
िडजाइन ए�ड डेभलपस� इि�जिनयस� क�स�टे�सी 
ए�ड �रसच� से�टर �ा.िल. माफ� त मू�याङ्कन गराउदँा 
मू�याङ्कनकता�को िमित २०७२।८।८ को मू�याङ्कन 
�ितवेदनमाफ� त उपयु�� िधतो घरज�गाको फेयर माक� ट 
मू�य �.१,१७,०८,०००।– कायम भएको देिखएकोले 
नेपाल रा�� ब�कको िनद�शनको अधीनमा रही िनवेदक 
क�पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गनु�पन� देिखई 
नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शनको इ.�ा.िनद�शन 
नं.१२।०७२ मा भएको �यव�थाबमोिजम ब�कको िमित 
२०७२।१०।२९ को प�बाट िनवेदक क�पनीलाई 
कजा�  सूचना के��को कालोसूचीमा समावेश गन� 
स�ब�धमा ३५ िदनको सूचना िदइएको र िनवेदकले 
िदएको �प�ीकरण ब�कलाई िच� ब�ुदो नभएको तथा 
सो समयाविधस�म पिन ऋणीले कजा� च�ुा गरकेो 

नदिेखएको ह�नाले नेपाल रा�� ब�कको िनद�शनको 
अधीनमा रही िनवेदकलाई जानकारी प� िदएको 
३५ िदनपिछ मा� ब�कको िमित २०७२।१२।१४ 
को िसफा�रस प�बमोिजम कजा� सूचना के��ले िमित 
२०७२।१२।२९ मा कालोसूची नं. ५४८९ बाट 
िनवेदकको नाम कजा� सूचना के��को कालोसूचीमा 
समावेश गरकेो र िनवेदकलाई कालोसूचीमा समावेश 
ग�रएको जानकारी ब�कको िमित २०७३।४।११ को 
प�बाट िदएको देिखएकोले सो काय�लाई कानूनस�मत 
भएको होइन भनी मा�न निम�ने ।

तसथ�, नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत 
िनद�शनको इ.�ा.िनद�शन नं.१२।०७२ को बुदँा 
नं.७(३) बमोिजम ऋणीको स�पूण� कजा� च�ुा भएको 
अव�थामा ऋणीसरह िधतो मू�याङ्कनकता�लाई 
कालोसूचीबाट हटाउन स�ने �ावधान रहेको 
देिखएकोले ��यथ�ह�ले िनवेदकलाई कालोसूचीमा 
समावेश गरकेो काय� र िनण�य कानूनस�मत रहेको 
देिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनयाँ
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-WH-००३०, 
ब�दी��य�ीकरण, अ�जु अया�ल िव. महानगरीय �हरी 
�भाग कािलमाटी, काठमाड�समेत 

थनुवुा राजे��कुमार ब�नेतका उपर जाहेरी 
दरखा�त िदने जाहेरवाला उ�व सापकोटाले धािदङ 
िज�ला अदालतमा लेनदेन म�ुाको िफरादप� 
दायर गरी सो अदालतबाट िमित २०७४।१२।१ 
मा जाहेरवाला उ�व सापकोटाले यी थुनामा रहेका 
राजे��कुमार ब�नेतबाट सावा ँ�याज भरी पाउने ठहर 
भएको फैसलाको �ितिलिपसमेतबाट देिखएकोले 
यी राजे��कुमार ब�नेतलाई िहरासतमा नै राखी 
अनसु�धान गनु�पन�स�मको अव�था त�काल देिखन 
नआउने ।
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नेपालको संिवधान र अ�य �चिलत 
कानूनह��ारा ��याभूत ग�रएको मािनसको मौिलक 
तथा कानूनी हकको संर�ण गन� दािय�व भएको 
रा�यको अङ्गले नाग�रकको मौिलक हकमा ब�दजे 
गनु�पदा� सवंेदनशील ह�नपुन�मा कुनै आधार �माणिबना 
यी थनुवुा राजे��कुमार ब�नेतलाई प�ाउ गरी �हरी 
िहरासतमा नै राखी अनसु�धान गनु�पन�स�मको उिचत 
आधार र कारण खलुाउन सकेको नदेिखनकुो साथै 
उि�लिखत ठगी तथा संगिठत अपराध म�ुामा �याद 
थप गरी थनुामा राखी म�ुामा अनसु�धान गरकेो काय�को 
औिच�यसमेत पिु� गन� सकेको देिखन नआउने ।

तसथ�, थुनामा रहेका िनज राजे��कुमार 
ब�नेतलाई अ�य म�ुामा थनुामा रा�न ुनपन� भए यस 
म�ुामा थुनाबाट आजै म�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनयाँ
इित संवत् २०७५ साल असोज १ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-०१४७, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. अशोक लामा

पीिडत �ानबहादरु जोशीको घाउजाचँ 
(केश) फारामबाट िनजको टाउकोमा ४ वटा चोट 
तथा दायाबँाया ँ कुममा १/१ वटा चोट रहेको 
पाइ�छ । �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम 
�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� लगाउने तथा सो ठाउमा गई वचन िदने वा म�त 
गन� �यि� �यान मान� उ�ोगको कसरुदार ह��छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यस स�दभ�मा िवचार 

गदा� ��ततु घटनामा पीिडत जाहेरवालाको घाउकेश 
फारामबाट मन�स�मको चोट पटक लागी घाइते भएको 
देिखएन । अ�य कुनै कारणले वा िनजलाई मान� 
मनसायबाट नभई पीिडतसगँ धनमाल खो�ने मनसायले 
�ितवादीले कुटिपट गरकेो देिख�छ । �यानस�ब�धीको 
१५ नं. को कसरु �थिपत ह�न ते�ो प�को ह�त�ेप 
अिनवाय� त�वका �पमा रह�छ । तर ��ततु म�ुामा 
ते�ोप�को ह�त�ेपका कारण पीिडतको �यान मन� 
नपाएको भ�ने कुरा िमिसल कागजह�बाट नदेिखने ।

�ितवादीले पीिडतको साथमा रहेको 
धनमाल लट्ुने उ�े�यले बसमा या�ा गरी पीिडतउपर 
गरकेो कुटिपटलाई �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
बमोिजमको घट्ना वारदात भयो भनी मा�न िम�ने 
नदिेखदँा घटना वारदातसमेतलाई िवचार गरी उ� 
घटना सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
अनसुार कुटिपटमा प�रणत गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिखने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
इ�कार रहे पिन मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान कागज गदा� आकाश लामासमेतको मत 
स�लाहमा माइ�ोबसका या� ु लट्ुने योजनाबमोिजम 
छुरीसमेत िलई जोरपाटी कलंक� �टमा च�ने 
माइ�ोबसमा चढी सो बसमा या�ा गन� पीिडतह�सगँ 
रकम तथा धनमाल भएको थाहा पाई कुटिपट गरी 
नगद, मोबाइल तथा िस��समेतको धनमाल लटुी बाडँी 
िलई बसेको अव�थामा पिस�प�ट प�ाउ परकेो भनी 
कुटिपट गरी रकमसमेत िलएको त�यलाई �वीकार 
गरकेो अव�था देिखने ।

पीिडत �ानबहादरु जोशीले �ितवादी अशोक 
लामालाई िचनी ियनै �ितवादीसमेतले घटना वारदात 
गरकेो भनी सनाखत गरी, िनज �ितवादीसगँ बरामद 
भएको मोबाइल लिुटएकै मोबाइल हो भनी सनाखत 
पिन ग�रिदएको अव�था देिखने । 

सङ्किलत िमिसल संल�न �माणह�बाट 
िनजले जबरज�ती चोरी गरकेो �थािपत भएको 
अव�थामा कसरु ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन 
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अदालतको फैसला मनािसब देिख�छ । तर सजायको 
हकमा िवचार गदा� चोरीको १४ (२) नं. मा चोरीको १२ 
नं. ले साधारण चोरीमा पिहलो पटकको लािग १ मिहना 
कैद गन� �यव�था रहेको र १४ (२) नं. मा जबरज�ती 
चोरी गन�लाइ डेढो बढाई सजाय गन� �यव�था रही 
ज�रवानाबापत समेत कैद गनु�पन� �प�ट कानूनी 
�यव�था रहेकोमा िबगो �.७०००।– कायम गरी 
�.७०००।– मा� ज�रवाना गरकेो हदस�म निमलेको 
देिखदँा �.७०००।- मा डेढो बढाई सजाय गन� �यव�था 
अन�ुप िबगो �.७०००।– को डेढो �.१०,५००।-
ज�रवाना र ११/

२
 मिहना कैद गरी ज�रवानाबापत समेत 

कैद ह�ने ह�दँा �.१०,५००।– लाई पिन कैदमा प�रणत 
गनु�पन� देिखदँा सो हदस�म पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः �यान मान� उ�ोगतफ� को दाबीलाई 
कुटिपटतफ�  प�रणत गन� तथा �ितवादीले मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको ४ नं.को कसरु गरकेो ठह�याई 
�.७०००।- िबगो कायम गरी िबगो भराई िबगोबमोिजम 
�.७०००।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  भनी िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६५।८।१५ को  फैसला 
चोरीको ४ नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरकेो र �यान 
मान� उघोग र डाकँा नठहन� भनी भएको पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६८।८।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �यानस�ब�धी उ�ोग र 
डाकँामा नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । चोरीको महलको 
१४(२) नं. बमोिजम ऐ. को १२ नं. ले पिहलो पटकको 
जबरज�ती चोरीमा ह�ने सजाय १ मिहना कैदको 
डेढो ११/

२
 मिहना कैद गरी  सोही नं. बमोिजम िबगो 

�.७०००।– को डेढो �.१०५००।– ज�रवाना र 
ज�रवानाबापत समेत कैद गनु�पन�मा �.७०००।- मा� 
ज�रवाना गरी कैद तथा ज�रवानाबापत कैद गन�तफ�  
नबोली भएको फैसला सो हदस�मको उ�टी भई 
�ितवादीलाई सजायबापत ११/

२
 मिहना कैद र िबगोको 

डेढी ज�रवाना भएको �.१०५००।– ज�रवाना गरी 

सोबापत समेत कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार २१ रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६६-CR-००९९ र ०६६-
CR-०२६१, डाकँा, अिमन िमया िव. नेपाल सरकार र 
तािवल अ�सारी िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतले �ितवादी�य अिमन िमया र तािबल 
अ�सारीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरसम� पनुरावेदन परकेो र 
पनुरावेदन अदालतले स�ुको फैसला उ�टी ह�ने 
ठह�याई �ितवादीह�लाई ६ वष� कैद तथा िनजह�बाट 
१ लाख �ितपूित�समेत भराइ िदने गरी फैसला 
गरकेोसमेत देिखने । 

फैसला गदा� उि�लिखत मलुकु� ऐन, 
अ.बं.२०२ नं. बमोिजम ��यथ� िझकाई िनज 
�ितवादीह�लाई समेत राखी फैसला गनु�पन� भ�ने 
काय�िविधको अवल�बन गरकेो िमिसलबाट नदेिखने ।

�याय िन�पणका स�दभ�मा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त प�रपालन नगरी कानूनी �ि�यालाई 
समेत उपे�ा गरी िनण�यमा प�ुन ु कानूनसङ्गत ह�न 
स�दनै । �ाकृितक �यायको िस�ा�तिभ� दवुै प�को 
कुरा स�ुनपुन� भ�ने िस�ा�तको प�रपालना अिनवाय� 
मािन�छ । स�ु तहबाट सफाइ पाएको प�का हकमा 
पनुरावेदन तहमा फैसला उ�टी ह�ने अव�था आएमा 
पनुरावेदन तहमा उपि�थत भई आ�नो सफाइमा 
�माण पेस गन� र आ�नो भनाइ कानून �यवसायीमाफ� त 
समेत रा�न पाउने हकको ��याभूित नेपालको 
सिंवधानको �व�छ सनुवुाइको हकअ�तग�त ग�रएको 
तथा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०२ नं. समेतले सो अिधकार 
म�ुाका प�ह�लाई �दान ग�ररहेको देिख�छ । यो 
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�यव�था काय�िविध कानूनअ�तग�तको रहेपिन यसको 
प�रपालनाको अभावमा प�को �व�छ सनुवुाइको हक 
तथा आफू िव��को कसरुमा आ�नो कुरा रा�न 
पाउने सारभूत अिधकारको हनन ह�न जाने देिखदँा उ� 
कानूनी �यव�थाको अवल�बन िबना स�ुको फैसला 
उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादीह� अिमन िमया र 
तािबल अ�सारीलाई कसरु अिभयोगमा दोषी ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६४।१०।१७ को फैसलामा काय�िविधगत �िुट 
रहेको देिखदँा उ� फैसला बदर ह�ने ठहछ�  । अब ��ततु 
म�ुामा जे जो ब�ुनपुन� हो बझुी कानूनबमोिजमको 
स�पूण� काय�िविध पूरा गरी पनु: इ�साफ गनु�  भनी 
स�ु िमिसलसिहतको पनुरावेदन अदालतको िमिसल 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरमा िफता�  पठाइ िदने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CI-१६०२, ज�गा 
िखचोला चलन, �काश साह तेली िव. गोिव�द�साद 
साह 

त�काल बहाल रहेको �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ९(१) को ख�ड (ग) ले िबगो �. 
पचास हजार भएको म�ुामा मा� पनुरावेदन अदालतले 
पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही वा पूरै उ�टी 
भएको म�ुामा मा� सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�न 
स�ने कानूनी �यव�था गरकेोमा ७५००।– िबगो भएको 
��ततु म�ुामा मोरङ िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले 
गरकेो फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन  नै ला�न 
स�ने नदेिखने ।  

अतः आ�नो पनुरावेदन स�ुने �े�ािधकारिभ� 

नपन� ��ततु  पनुरावेदन प�को   औिच�यिभ� �वेश गरी 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेको छ 
छैन भ�नेतफ�  िवचार गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु 
पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ह�रकृ�ण �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-१२१०, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. िवमला तामाङ

�ितवादी िवमला तामाङ पीिडतसगैँ िवदेश 
भारतस�म पगेुको नदिेखएबाट पीिडतलाई बेचिबखन 
गदा�का अव�थास�मको काय�मा िनजको ��य� 
सलं�नता रहेको देिखन नआई नेपाल सरहद िभ�ैको 
काठमाड�बाट हेट�डास�म पीिडतलाई प�ुयाउने 
काय�मा िनजको संल�नता रहेको देिख�छ । पीिडतलाई 
िवदेश भारतको िद�लीस�म प�ुयाई बेचिबखन गन� 
काय�मा मो�ान नाम गरकेा अ�य �यि� पीिडतका 
साथमा गएको भनी पीिडतको जाहेरी बेहोरा, िनजले 
मौकामा गरकेो बयान तथा �ितवादीले मौकामा गरकेो 
बयान बेहोराबाट देिखएको ह�दँा पीिडतलाई बेचिबखन 
गन� लैजाने उ� काय�मा यी �ितवादीले सहयोग प�ुयाई 
पीिडतको बेचिबखन भए गरकेो भ�ने नै देिखन आउने ।

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ज) मा 
"मानव बेचिबखन वा ओसारपसारको कसरु गन� 
द�ु�साहन, षड्य�� वा उ�ोग गन�लाई वा सो कसरुको 
मितयारलाई सो कसरु गदा�  ह�ने सजायको आधा सजाय 
ह��छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा यी �ितवादी 
उ� कसरुको मितयारका �पमा रहेको पिु� ह�न आई 
िनजलाई १० वष� कैद र ५०,०००।- �पैया ँज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको स�ु अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखन आएको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
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पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 

िनज �ितवादी िवमला तामाङलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१) 
(ज) बमोिजम १० वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना 
तथा ऐ.को दफा १७ बमोिजम �.२५,०००।- 
पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराई िदनपुन� ठहर 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।३।२६ को फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।०५।१० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७४ साल जेठ १४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CR-१४१२, गौ वध, ताराबहादुर राई 
िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले उ� गाई, बा�छीको कुनै 
उपकार गदा� गाई बा�छीलाई ढुङ्गाले ला�न गएको 
वा अ�य केही कुरा गदा� अक�मात �पमा उ� गाई र 
बा�छीलाई ला�न गएको भ�ने िनजको बयान बेहोराको 
कथनबाट समेत देिखदँैन । गोठघरमा बाधँी रािखएको 
गाईले ठूलो ठूलो �ास फेरी हा�न खोजेको कारणले 
आफूले उ� गाईलाई ढुङ्गाले टाउकोमा �हार गरकेो 
भनी �ितवादीले गरकेो बयान बेहोराको कथनबाट 
नै उ� गाई र बा�छीलाई आफूले सामा�य �पले 
ढुङ्गाले �हार गरकेो अव�थामा टाउकोमा ला�न 
गएको भ�नेसमेत देिखएन । उ� गाई र बा�छीलाई 
दवुै िसङको बीच टाउकोमा २/४ पटक िहका�एको भनी 
अदालतसम�को बयान बेहोरामा नै उ�लेख गरकेो 
देिखएको छ । Death due to fracture injury of 
brain, and haeammorage र Death due to 
fracture, head injury and brain damage मतृक 
गाई र बा�छीको पो�टमाट�म �रपोट�बाट देिखएबाट समेत 

गाईको सवंेदनशील अङ्गको �पमा रहेको टाउकोमै 
ढुङ्गाले जानी जानी िहका�एको कारण उ� गाई र 
बा�छीको म�ृय ुभएको देिखएको छ । य�तो ि�थितमा 
आफूले उ� गाई र बा�छीलाई मार� भ�ने िनयतले 
मारकेो नभई भिवत�यबाट उ� गाई र बा�छीको म�ृय ु
ह�न गएको भ�ने यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
कहीकँतैबाट पिु� �मािणत ह�न सकेको नदेिखएबाट 
यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, यी �ितवादीले गाईको संवेदनशील 
अङ्ग टाउकोमै ढुङ्गाले जानी जानी िहका�एको कारण 
उ� गाई र बा�छीको म�ृय ुभएको देिखन आएबाट िनज 
�ितवादी सजुन भ�ने ताराबहादरु राईलाई मलुकु� ऐन, 
चौपायाको महलको १ नं.को कसरु ऐ.महलको ११ नं. 
बमोिजम बा� वष� कैद ह�ने भनी स�ु इलाम िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।३।३१ को फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७१।११।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर    
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ १४ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CI-१६७५, उ��ेषण, शुभनारायण 
�साद यादवसमेत िव. पसा� िज�ला अदालत, वीरग�ज 

पनुरावेदकह�को नाउकँो तामेली �याद 
हेदा�  पनुरावेदकह�म�येका पवनकुमार ग�ुा तथा 
शभुनारायण यादवको नाउकँो �याद िनजह�को 
ठेगाना पसा� अलौ गा.िव.स. वडा नं.८ मा िनजह� तथा 
िनजह�को उमेर पगेुका एकाघरका सद�यसमेत फेला 
नपरकेो भनी िनजह�को घर दैलोमा सोही वडाका २ 
जना �थानीय �यि�समेतलाई सा�ी राखी गा.िव.स.का 
�ितिनिधको रोहवरमा िमित २०६६।११।४ मा �याद 
तामेल भएको देिख�छ भने पनुरावेदक वजृा सहनीको 
नाउकँो �याद िनजको ठेगाना पसा� अलौ गा.िव.स. वडा 
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नं. ७ मा िनज तथा िनजका उमेर पगेुको एकाघरका उमेर 
पगेुका कुनै �यि�समेत फेला नपरकेोले िनजको घरमा 
�थानीय �यि� २ जना सा�ीसमेत राखी गा.िव.स.को 
�ितिनिधको रोहवरमा �याद तामेल भएको देिख�छ । 
सोबमोिजम �ि�या प�ुयाई तामेल भएको �यादलाई अ. 
बं. ११० नं. मा भएको  उि�लिखत �ि�याअन�ुप नै 
तामेल भएको मा�न ुपन� । 

पनुरावेदकह�का नाउमँा अ.ब.ं११० नं. 
बमोिजमको �ि�या प�ुयाई �याद तामेल भएको 
देिखएको, सो �यादिभ� आफू अदालतमा उपि�थत 
भई �ितवादसमेत गन� सकेको नदेिखदँा िनजह�लाई 
सनुवुाइको मौका िदइएन भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने ।

अतः उपयु�� िववेचनाह�बाट यी 
पनुरावेदकह� उपयु�� अपहरण म�ुामा �ितवाद गन� 
आउनको लािग जारी गरकेो �याद रीतपूव�क तामेल 
भएको देिखएको, तामेल भएको �यादिभ� िनजह� 
अदालतसम� उपि�थत ह�न र �ितवाद गन� नगएको र 
िमिसल संल�न �माणह�को आधारमा कानूनबमोिजम 
पसा� िज�ला अदालतबाट यी पनुरावेदकह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गरी 
सोहीबमोिजम कैदको सजायसमेत ह�ने गरी फैसला 
भइसकेको आधार र कारणसमेतबाट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७२।२।१३ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ह�रकृ�ण �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-०५००, गौ वध, 
नेपाल सरकार िव. ह�मन पुलामीसमेत 

�ितवादीह�को अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान हेदा� िभरबाट लडेको गो� 
उठाउन जादँा उठाउन नसकेपिछ हामी घरमा िफता� 
आई अब गो� उठाउन सिकएन काटेर मास ु खाऔ ँ
भनी स�लाह भई हामी चारजैना पनुः गो� भएको 
�थानमा गई गो�को घाटँी रटेी शरीरबाट अलग गरी 
ख�ुाको िफलाको मास ु िनकाली पोली खाएको भ�ने 
देिखए तापिन अदालतसम�को बयानमा कचल 
९ को देउराली भ�ने ठाउकँो भीरबाट लडी मरकेो 
गो� काटी मास ु खाएका हौ ँ । हामीले िजउदँो गो� 
काटेको होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिखयो । �ितवादीह�को उ� इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी �ितवादीका सा�ी ह�मबहादरु फुङजा, 
नारायण पलुामी, गनुबहादरु सिु�लङ, कण� तरामलेु 
बकप� ग�रिदएको पाइने ।

नेपाल सरकारका सा�ीका �पमा रहेका 
जाहेरवाला ह�मबहादरु राहादीले �ितवादीह�ले 
जगंलमा लोटेको गो� काटी मास ु खाएका ह�न भ�ने 
सनुेको ह� ँ । उ� गो� िजउदँो िथयो वा मरकेो िथयो 
मलाई थाहा भएन भनी बकप� गरको दिेखयो । 
अनसु�धानका �ममा बिुझएका कमल�साद �यौपाने 
र कण�बहादरु भ�डारी र दगुा�बहादरु भ�डारीले िजउदँो 
मरकेो वा के क�तो अव�थाको गो�को मास ुखाएका 
ह�न् �यो थाहा भएन भनी अदालतमा बकप� गरकेो 
देिखयो । िमित २०६९।२।६ गते घटेको घटनाको 
सूचना िमित २०६९।६।४ अथा�त् ४ मिहनापिछ 
मा� िदएको दिेख�छ । घटना घटेको ४ मिहनापिछ 
जाहेरी िदनपुन� आधार र कारण जाहेरीमा खलेुको पिन 
देिखदँनै । िसनो परी�ण �ितवेदनमा carcass लास 
गो�को रहेको भ�ने उ�लेख भएबाट गो�को मास ु
भ�नेस�म �थािपत ह�ने हो, उ� गो� िजउदँो काटेको 
भ�ने �थािपत नह�ने ।

�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान अ�य �वत�� �माणबाट पिु� ह�न 
सकेको छैन । वारदात घटेको ४ मिहनापिछ जाहेरी 
पनु�  र जाहेरवाला एवम् वादीका सा�ीह�ले यी 
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�ितवादीह�ले िजउदँो गो� काटी मारी खाएका ह�न् 
भनी िकटानसाथ भ�न नसकेको अव�था ह�दँा जाहेरी 
बेहोरा नै शङ्का�पद दिेखन आएको छ । गो� भीरबाट 
लडेको भ�ने त�य �थािपत भइरहेको प�र�े�यमा 
िजउदँो गो� मारकेो हो भ�ने ठोस एवम् व�तिुन� 
�माणको अभावमा केवल शङ्का वा अनमुानको 
आधारमा गौ वधज�तो जघ�य अपराधमा सजाय गनु�  
फौजदारी �याय िस�ा�तको �ितकूल ह�ने ।

तसथ� �ितवादीह�ले अदालतसम� गरको 
बयान जाहेरवाला, व�तिु�थत मचु�ुकाका मािनस 
एवम् �हरीमा कागज गन� �यि�ह�ले गरकेो बकप� 
तथा िसनो परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न 
�माणबाट �ितवादीह�ले गौवधको कसरु गरकेो त�य 
शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�न नसकेको ह�दँा शङ्काको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउने फौजदारी कानूनको मा�य 
िस�ा�तसमेतको आधारमा पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको िमित २०७०।१२।२४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २  शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-WO-१२०४, उ��ेषण, महारजिनयाँ 
गुरौ िव. भूिमसुधार काया�लय, नवलपरासीसमेत 

िनवेदकका पित िशवनारायण गरुौले यो 
गठुी स�ंथान ऐन, २०२१ �चलनमा रहेकै समयमा 
िमित २०२८।१२।०५ मा यस ज�गामा मोिहयानी 
हकको �माणप� पाएको देिखएको छ । िनजले �य�तो 
मोिहयानी हकको �माणप� भूिमसधुार म��ालयबाट 
पाएको देिख�छ । सो पाउदँा गठुी सं�थानको कुनै 
म�जरुी रहे भएको भ�ने पिन यी िनवेदकले देखाउन 
सकेको पाइदँैन । गठुीको लगतमा मोहीकायम भएको 
भ�ने पिन िनवेदकले दखेाउन सकेको पाइदैँन । 
यसबाट उ� ज�गामा िदइएको मोिहयानी हकलाई 
कानूनअन�ुप िदएको भ�न निम�ने । 

कानूनअन�ुप िसज�ना नभएको वा िसज�ना 
ह�न नस�ने हकमा कहीकँतैबाट कुनै हकको भनी 
�माणप� �ा�त भएकै आधारमा हक िसज�ना भएको 
भ�न िम�दैन । �यसरी �ा�त भएको भिनएको हकले 
कुनै कानूनी मा�यता नपाउने ह�दँा �वतः शू�यमा 
प�रणत ह��छ र सोको आधारमा हक नामसारी ह�ने 
वा स�पि�स�ब�धी अ�य हकह� �चलन गन� पाउने 
नदिेखने ।  

ऐनको दफा ३१ मा यस ऐनबमोिजम गठुी 
तैनाथी ह�ने ज�गा राजगठुी र सं�थानको िहतिवपरीत 
कुनै �यि�ले कुनै िकिसमले ब�दोब�तीमा िलएको 
भए पिन गठुी सं�थान ऐन, २०२१ लागू भएपिछ 
ब�दोब�तीमा पाएको �य�तो हक अिधकार �वतः 
समा�त भई �य�तोमा सं�थान र राजगठुीको हक र 
�वािम�व पनुः कायम ह�ने छ भ�ने �यव�थाले पिन 
राजगठुीको ज�गामा कायम भएको हकसमेत समा�त 
भई �य�तो ज�गामा �वतः गठुी स�ंथानअ�तग�त 
राजगठुीको हक �वािम�व ह�ने देिखएबाट पिन गठुी 
स�ंथान ऐन, २०२१ �चलनमा रहेकै अव�थामा 
अथा�त् २०२८ सालमा गठुी सं�थानको कुनै म�जरुी 
िबना यी िनवेदकका पितले सो ज�गामा मोिहयानी हक 
�ा�त गन�स�ने भ�ने दिेखन नआउने ।    

गठुीको ज�गाको ज�गाधनी �ी कुमारवत� 
माई भएको र कुमारवत� माइको मि�दरको पजुारी यी 
िनवेदकका पित िशवनारायण गरुौ भएकोले िनजले पजुा 
आजा गरबेापत ��ततु ज�गा जोती भोग ग�रआएकोमा 
कुनै िववाद नरहेको अव�थामा यी िनवेदकका पित 
िशवनारायण गरुौले उ� ज�गामा मोिहयानी हक �ा�त 
गन� देिखन नआउने । 

ज�गा जोतभोगको िविभ�न �योजन र सत� 
ह�ने ह��छ । ज�गा जोतभोग गरकैे आधारमा मोिहयानी 
हक कायम ह�ने ह�दँैन । मोहीको हैिसयतले ज�गा 
जोतभोग गन� सत� ज�गाधनीसगँ राखी सोअनसुार 
ज�गाधनीले �वीकार गरी मोहीको हैिसयतले कमाएको 
आिधका�रक रकेड� राखी जोतभोग गरकेो ज�गामा मा� 
मोिहयानी हक कायम ह�ने । 
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��ततु ज�गा राजगठुीको लगतमा रहेको र 
सोको स�पूण� �यव�था गठुी सं�थानले गठुी ऐनअनसुार 
गन� ह��छ । �य�तो ज�गा मोहीको हैिसयतले कमाएको 
भए सोको लािग गठुी सं�थानको म�जरुी देिखई लगतमा 
समेत जिननपुन�मा सो रहेभएको दिेखन आउदँैन । 
य�तो गठुीको ज�गाको िनयमनसमेत भूिमस�ब�धी 
ऐनअनसुार ह�ने नभई गठुी स�ंथान ऐनअनसुार गठुी 
सं�थानबाट नै ह�ने । 

िनवेदकको पितले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २५ अनसुार िमित २०२८।१२।५ मा उ� 
ज�गामा मोिहयानी हकको �माण प� पाएको भ�ने उ� 
�माणप�बाट दिेखए पिन यसरी मोिहयानी हकको 
�माणप� पाएको गठुीकै ज�गाको स�ब�धमा आव�यक 
�यव�था गन� बनेको तथा गठुी स�ब�धको िवशेष ऐनका 
�पमा त�काल �चिलत रहेको गठुी सं�थान ऐन, 
२०२१ को कानूनी �यव�थाअनकूुल रहे भएको दिेखन 
नआएबाट उ� �माणप� कानूनअन�ुप िदएको दिेखन 
नआएबाट सोले कानूनी मा�यता पाउने नदिेखने । 

कानून�ितकूल पाएको कुनै िन�सा वा 
�माणप� तथा भए गरकेो कुनै काय� जनुसकैु समयमा 
पिन बदर ह�ने ह��छ । �यसले कुनै �कारले किह�यै पिन 
कानूनी मा�यता पाउन स�दनै र �यसको आधारमा 
कुनै �कारको हक अिधकारसमेत िसज�ना ह�न 
स�दैन । यसमा पिन यी िनवेदकका पित िशवनरायण 
गरुौले पाएको मोिहयानी हकको �माण प� त�काल 
�चिलत गठुी सं�थान ऐन, २०२१ को कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल रहेको र त�प�चात् लागू भएको 
गठुी स�ंथान ऐन, २०२९ र हाल �चिलत गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ को कानूनी �यव�थासमेत अनसुार 
िमलेको नदेिखएकोले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने । 

गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को 
�ितब�धा�मक वा�यांश ख�ड (क) मा गठुीको कुनै 
िनि�चत काम गरबेापत जोतभोग गन� पाउने रकमीले 
�य�तो ज�गामा मोिहयानी हक नपाउने भ�ने ��ट 
कानूनी �यव�थाअनसुार सो ज�गामा यी िनवेिदकाले 
आ�नो पितले जोतभोग गरी आएको भ�ने आधारमा 

पिन मोिहयानी हक �ा�त गन�स�ने देिखन नआएकोले 
मोिहयानी हक नामसारी ग�रपाउ ँ भनी यी िनवेदकले 
िदएको िनवेदन खारजे ग�रिदन भनी लेखी पठाउने भ�ने 
गठुी सं�थान �धान काया�लयको िमित २०७३।१०।७ 
को िनण�य कानूनअन�ुप िमलेकै देिखन आउने । 

गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा २७ 
को �ितब�धा�मक वा�यांश ख�ड (क) मा गठुीको 
कुनै िनि�त काम गरबेापत जोतभोग गन� पाउने 
रकमीले �य�तो ज�गामा मोहीयानी हक नपाउने 
भ�ने ��ट कानूनी �यव�थाअनसुार सो ज�गामा 
यी िनवेिदकाले आ�नो पितले जोतभोग गरी सोको 
आय�ताबाट कुमारवत� माईको पूजा चलाई आएको 
ह�दँा गठुी सं�थानलाई केही नबझुाएको भनी उ�लेख 
गरकेो दिेखएबाट पिन िनजका पितले कानूनबमोिजम 
मोिहयानी हक �ा� गन� स�ने देिखन नआएकाले 
मोिहयानी हक नामसारी ग�रपाउ ँ भनी यी िनवेदकले 
िदएको िनवेदन खारजे ग�रिदन भनी लेखी पठाउने भ�ने 
गठुी सं�थान �धान काया�लयको िमित २०७३।१०।७ 
को िनण�य कानूनअन�ुप िमलेकै देिखन आउने ।

गठुी स�ंथान काया�लयको िनण�य िमलेकै 
देिखए पिन यी िनवेदकका पितले कुमारवत� माईको 
पूजाआजा गरी उ� ज�गा भोग ग�रआएको देिखएको 
छ । यसरी िपतापूखा�को पालादिेख पूजा गरी ज�गा 
चलन भोग ग�रआएको देिखएबाट िनजका स�तान 
दरस�तानले पिन पूजा गद� गएमा उ� ज�गा भोग चलन 
गन� पाउने नै दिेखन आयो र स�बि�धत िनकायले पिन 
िनजका स�तानले पूजाआजाको काय�लाई िनर�तरता 
िदएस�म सो ज�गा भोग चलन गन� िदनपुन� नै ह��छ । 
िववािदत ज�गा कुमारवत� माईको पूजाआजा गरबेापत 
पिहलेदिेख नै यी िनवेदकका पित िशवनारायण गरौले 
भोग चलन गद� आएको देिखएकाले िनजका स�तान 
दरस�तानले ज�गाको आय�ताबाट पूजा स�चालन 
ग��जेलस�म िनजह�ले नै उ� ज�गा चलन गन� 
पाउने गरी िवप�ी गठुी सं�थानले �यव�था िमलाउन ु
पन�स�मको अव�था देिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट दाबीको 
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िक.नं.२९ को ज�गा राजगठुीको लगतमा दता� रहेको �ी 
कुमारवत� माई ज�गाधनी रहेको र उ� ज�गा कुमारवत� 
माइको मि�दरमा पजुा आजा गरबेापत पजुारीले मा� 
भोग चलनस�म गन� पाउने र सो ज�गामा मोिहयानी 
हक कायम ह�न नस�ने देिखएकोले गठुी स�ंथान 
�धान काया�लयबाट त�काल �चिलत गठुी स�ंथान 
ऐन, २०२१ को दफा १७ मा भएको कानूनी �यव�था 
कायम ह�दँाका बखत पजुारीले पूजा गरबेापत जोती 
भोग गरी आएको ज�गाको मोिहयानी हकको �माणप� 
िलएको भए तापिन �यसको आधारमा राजगठुीको 
ज�गामा मोही हक नपाउने ह�दँा �यहा ँ परकेो िनवेदन 
खारजे ग�रिदन भूिमसधुार काया�लय नवलपरासीलाई 
लेखी पठाउन र मोही नला�ने ज�गा पूजा गरबेापत जोती 
भोग गरी आएकोमा पजुारीको म�ृय ुभएको अव�थामा 
नया ँ पूजारी िनय�ु गन� र पूजा ग��जेल उ� ज�गा 
जोती भोग गन� पूजारीले पाउने �यव�था गन� अिधकार 
गठुी स�ंथानको भएको बेहोरासमेत भूिमसधुार 
काया�लय नवलपरासीलाई जानकारी गराउने भनी 
िमित २०७३।९।१६ मा भएको भिनएको िनण�य र 
सोस�ब�धी िमित २०७३।१०।७ को प� तथा काम 
कारबाही कानूनस�मत नै रहेको देिखएकाले िनवेदन 
मागअनसुारको आदशे जारी गन� िम�ने देिखन आएन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-RB-००८०, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िवगीता राणा (अिधकारी) 

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनको दफा ३(ग) 
ले गरकेो �यव�थाअनसुारको कसरु कायम ह�न चेकमा 
उि�लिखत रकम धारकलाई भ�ुानी िदने र भ�ुानी 
िलने काय� अिनवाय� �पमा स�प�न भएको ह�नपुन� 
देिख�छ । यस �यव�थाले जारी भएको चेक ब�ङ्कबाट 
भ�ुानी भइसकेको छ भने �य�तो अव�थालाई मा� 

स�बोधन गद�छ । कसैले जारी गरकेो चेक धारकले 
ब�ङ्कमा ��ततु गरकेो तर खातावालाको खातामा 
जारी चेकमा उि�लिखत रकम नभएको कारण भ�ुानी 
ह�न नसक� चेक िफता� ह�ने अव�थाको काय�लाई यस 
दफाले समेट्न सकेको नदेिखने ।

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३(ग) बमोिजमको कसरु कायम ह�नको लािग 
चेकबमोिजमको रकम भ�ुानी िलने िदने काय� स�प�न 
भइसकेको ह�नपुन� अिनवाय�तालाई वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी दगुा�  काक� रहेको (ने.का.प. २०७२, अङ्क 
८, िन.नं. ९४५२) ब�िकङ कसरु म�ुामा �वीकार गरी 
िस�ा�तसमेत कायम भइसकेको र ��ततु म�ुाको 
िवषय व�त ु र िस�ा�त �ितपादन भएको म�ुाको 
िवषयव�त ु समान देिखएकोले ��ततु म�ुामा उ� 
िस�ा�त आकिष�त ह�ने ।

अतः ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) ले आफूले काटेको चेकले खा�ने रकम 
आ�नो खातामा नभएको जानकारी ह�दँा ह�दँै पिन 
चेक काट्ने काम गरी चेक बराबरको रकम भ�ुानी 
िलने िदने काय�लाई कसरु कायम गरको तर भ�ुानी 
िलने िदने काय� भई नसकेको अव�थालाई कसरु 
कायम नगरकेो देिखएकोले पनुरावेदन अदालत पाटन 
वािण�य इजलासले िमित २०७०।८।२१ मा अिभयोग 
दाबी खारजे ह�ने ठह�याई गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०७६९, वन पैदावार 
हािन नो�सानी, नेपाल सरकार िव. स�तोषकुमार 
खड्कासमेत 

�ितवादीह� अनसु�धान अिधकारीसम� 
३ थान काठसिहत प�ाउ परकेो त�यमा सािबत रहेका 
र बरामदी मचु�ुकासमेतबाट िनजह�को सािबती 
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बयान समिथ�त भएको देिखदँा यी �ितवादीह�ले िबना 
इजाजत वन पैदावार हािन नो�सानी गरी वन ऐन, 
२०४९ को दफा ४९(घ) र (ङ) बमोिजमको कसरु 
गरकेो ��ट �थािपत ह�न आउने ।

बरामदी मचु�ुकामा ६'X९"X१२", 
६'X९"x१०" र ७१'/

२
X३६" काठ ज�मा गरी ३ थान 

ठुटा गरी ज�मा ८५ �य.ु िफट काठ �ितवादीह�ले 
काटी हािन नो�सानी गरकेो भनी ��ट उ�लेख रहेको 
देिख�छ । सोबाहेकका अ�य काठह� उ�लेख गरकेो 
भए पिन सो काठह�को को�मा बरामद काठ भएको 
भनी जनाइएको पाइदँैन । बरामद भएको काठ स�दभ�मा 
सज�िमन मचु�ुकाका मािनसह� र बरामदी मचु�ुकाका 
मािनसह�समेतले बकप� गदा� बरामदी मचु�ुकामा 
उि�लिखत काठको ठुटा थान-३ बाहेकका अ�य के 
कित ठुटाह� हािन नो�सानी गरकेो भनी िकटानी साथ 
खलुाउन सकेको दिेखएन । साथै �वयं �ितवेदकले पिन 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत ३ थानबाहेकको अ�य 
काठको अव�था बारमेा खलुाउन सकेको अव�था 
देिखएन । अत: य�तो ि�थितमा बरामदी काठको 
ठुटाह� बाहेकको अ�य बरामद नभएको काठको 
ठुटाह�लाई अनमुान गरी एवम् बरामद नै नभएको काठ 
हािन नो�सानी भएको भनी आधार िलई िबगो कायम 
गरी सजाय गन� िम�ने नदिेखने ।

व�ततु: बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत 
व�त,ु �यसको प�रमाण एवम् िववरणह�को त�य 
अ�यथा �मािणत नभएस�म बरामदी मचु�ुकामा 
उ�लेख भएकै त�यलाई आिधका�रक �माणको �पमा 
िलइ�छ । ��ततु �ि�कोणबाट हेदा� ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारले �ख काटेको ठाउमँा अ�य 
काठका ठुटाह� मौजदुा रहेको अव�थामा बरामद 
भएका काठह�को मा� िबगो कायम गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� छ भनी िजिकर 
िलएको पाइ�छ । तर जङ्गलमा रहेको अ�य काठका 
ठुटाह� पिन यी �ितवादीह�ले पटकपटक काटी 
हािन नो�सानी गरकेो भनी व�तगुत आधार एवम् 
ठोस �माण गजुान�  सकेको पाइदँैन । यसरी बरामदी 

मचु�ुकामा उि�लिखत बरामद भएको काठ मा�को 
िबगो कायम गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ह�दँा बरामद नै नभएको काठको पिन िबगो 
कायम गरी सजाय गनु�पछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उपयु�� िववेिचत र िव�ेिषत आधार 
�माणबाट बरामदी मचु�ुकामा ६'X९"X१२", 
६'X९"x१०" र ७१'/

२
X३६" बरामदी काठ र ३ थान 

ठुटाको ज�मा ८५ �य.ु िफट काठ �ितवादीह�ले हािन 
नो�सानी गरकेो दिेखएकोमा बरामदी ३ थान काठ र सोको 
ठुटा बाहेकका जङ्गलमा रहेका अ�य ठुटाह�समेतको 
िबगो कायम गन� गरी गरकेो सजायको हदस�म उदयपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१।१३ मा भएको 
फैसला कानूनस�मत नदिेखदँा केही उ�टी भई वन 
ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(३)(४) बमोिजम 
बरामद काठ र सोही ऐनको दफा ६६ बमोिजम बरामद 
आरासमेत जफत गरी �ितवादीह�लाई बरामद ८५ 
�य.ु िफटको �ित �य.ु िफट �.२५०।- को दरले 
ह�न आउने िबगो �.२१,२५०।- को दो�बर अथा�त् 
�.४२,५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६७।१२।१४ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६८-WO-११८१, उ��ेषण, 
�ाने���साद भुसाल िव. अकला कुिम�नीसमेत 

िनवेदक �ाने���साद भसुालसमेत �ितवादी 
भई िववािदत ज�गाको स�ब�धमा घर भ�काई िखचोला 
मेटाई चलन म�ुा चली किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट 
िमित २०५९।१२।६ मा फैसला ह�दँा �ितवादीको 
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घरमा आउने जाने र बालफाल गन� चािहने ज�गा र घर 
बनेको जिमनबाहेकका अ� जिमन  �ितवादीको क�जा 
छुटाई वादीह�ले चलन चलाई िलन पाउनेसमेत  गरी 
ठह�याएको फैसला  पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०६१।७।१६ मा सदर भई अि�तम भएको 
देिख�छ । िखचोला म�ुाको उ� फैसलाले सरुि�त 
गरकेो यी िनवेदकको घरवासको हकमा आघात प�ुने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट आदेश भएको दिेखन 
नआउने ।

पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।१।१४ को आदेश�ा� भएपिछ किपलव�त ु
िज�ला अदालतबाट च.नं.६३०३ िमित २०६९।३।२८ 
को प�बाट िनवेदक अकला कुम�समेतका नाउमँा 
िववािदत िक.नं.१२ को ज�गा दािखल खारजेको 
लािग लेखी पठाइसकेको देिख�छ । यसरी उ� 
िक.नं.१२ को ज�गा आ�ना नाउ ँ दता� गराएपिछ पूर ै
ज�गा अकला कुम�, कोठारी कुम� र रामकुमार कुम�ले 
संय�ु �पमा िमित २०६९।५।२६ मा नै राजीनामा 
गरी इ�री�साद भसुाललाई िब�� ग�रसकेको 
देिख�छ । तत् प�ात् पिन उ� िववािदत ज�गा 
ई�री�साद भसुालले टु�ा पारी गाि�दप भसुाल, जग 
नारायण�साद नािगला र दीपक िघिमरलेाई िब�� 
गरकेो भ�ने िनज �ाने���साद भसुालले नै पेस गरकेो 
िनवेदनबाट देिखने । 

िनज िनवेदकले पेस गरकेो राजीनामाको 
�ितिलिपबाट सोही ज�गाम�येको ०-५-८ ज�गा 
दीपनारायण िघिमरबेाट राजीनामा गरी िव�ण ुखनालका 
नाउमँा िमित २०७३।१०।७ मा ख�रद गरकेो 
देिख�छ । सोही िलखतमा िलने िव�ण ु खनालको 
लेिखएको तीनप�ुते िववरणमा पित �ाने���साद 
भसुाल र ससरुा मोतीलाल भसुाल भनी उ�लेख भएको 
देिखदँा यी �रट िनवेदकको �ीमतीकै नाउमँा उ� ज�गा 
ख�रद भइसकेको समेत देिखने । 

पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६९।१।१४ मा आदेश गदा� यी िनवेदकलाई 
अस�बि�धत भनी उ�लेख गरकेोस�म िमलेको नदेिखई 

अ� वादी रामकुमार कुम� र �ितवादी यी िनवेदक 
भएको घर भ�काई िखचोला मेटाई चलन म�ुाको 
फैसलासमेत हेरी फैसला काया��वयनतफ�  परकेा 
दरखा�तमा कारबाही गन� पठाएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६९।१।१४ को आदशे �िुटपूण� 
नदिेखदँा अ�यथा गनु�पन� देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधारमा दे.नं.१८६२ र 
७२८ को म�ुामा भएको फैसलाले कायम गरकेो हक 
हनन् भएको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०६९।१।१४ मा भएको आदशेमा िनवेदकलाई 
अस�बि�धत भनी उ�लेख गरकेो श�दस�म सा�दिभ�क 
नदिेखदँा सो अस�बि�धत भ�ने श�दस�म हटाई 
िदइएको छ । �रट िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदशे जारी गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।१।१४ को आदशे बदर गनु�पन� देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६९-CR-५०३, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, रिव�� बुढाथोक� िव. नेपाल सरकार 

मौकामा बिुझएक� वारदात�थलका  
��य�दश� पीिडताको बिहनीले मौकामा भएको 
कागजमा भएको सहीछाप मेरो हो । बेहोरा िददीलाई 
समाएको �रसले भनेको ह� ँ । �ितवादीले िददीलाई 
हातमा मा� समाएको हो भनी स�ु अदालतमा बकप� 
गरकेो देिखयो । पीिडता प�रवित�त नाम “एम” ले 
स�ु अदालतमा उपि�थत भई �ितवादीले म घासँ 
कािटरहेको बेला मेरो हात मा� समाएका ह�न् । मौकाको 
बेहोरा �रसको झ�कमा भनेको ह� ँ । पिछ बिहनीले 
हिँसयाले िहका�उन खो�दा भागी गएका ह�न् भनी बकप� 
ग�रिदएको देिखदँा ��ततु वारदात मलुकु� ऐन आशय 
करणीको महलअ�तग�तको कसरुको प�रभाषािभ� पन� 
जाने देिखन आउने । 
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घटना�थल �कृित मचु�ुका, पीिडतले 
िदएको जाहेरी दरखा�त, पीिडतले मौका ग�रिदएको 
कागज, ��य�दश�को कागज, यी �ितवादीले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान, पीिडता 
“एम” ले तथा ��य�दश�ले स�ु अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�समेतका �माणह� र वारदातको 
�कृितसमेतलाई हेदा�  ��ततु वारदातमा स.म.ुस. 
ऐन, २०४९ को दफा २७ अनसुार सरोकारवाला 
पीिडतालाई िझकाई िनजले सकार गर ेवादी प� कायम 
गरी ��ततु म�ुा ��ततु िमिसलबाट आशय करणीतफ�  
प�रणत गरी कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा 
ग�रिदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०६८।९।२६ मा भएको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ु
नपन� ।

अत: वारदातको �कृितअनसुार सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम 
सरोकारवाला पीिडतलाई िझकाई िनजले साकार गर े
वादी प� कायम गरी ��ततु म�ुा आशय करणीतफ�  
प�रणत गन� गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०६८।९।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CI-०५५३, अंश चलन, 
शा�ती ब�नेत िव. अलैची ब�नेतसमेत 

पनुरावेदक वादी शा�ती ब�नेतको आमा 
तारादेवी ब�नेत र दाज ु��हाद ब�नेत वादी र च�दा 
भ�ने तारादेवी ब�नेत तथा िवनोद ब�नेतसमेत 
�ितवादी भई २०३५ सालको दे.िम.नं.१७१५ को 
अंश म�ुा चली काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०३६।३।१८ मा भएको फैसलाबाट वादीको आमा 
तारादेवी एवम् दाज ु��हाद ब�नेतले चार भागको दईु 
भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भई सो फैसला अि�तम 

भएर बसेको दिेखने । 
अका� ��यथ� �ितवादी अल�ची ब�नेतसमेत 

वादी भई च�दा भ�ने तारादेवी ब�नेतसमेत �ितवादी 
भएको ०४८।०४९ सालको दे.दा.नं.३२।३५६१ 
को अशं चलन म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५६।२।१९ मा भएको फैसला पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०५८।४।२९ मा सदर 
भएको पाइ�छ । उपयु�� दवुै म�ुा फैसला ह�दँाको 
अव�थामा ३५ वष� नपगेुक� अिववािहत छोरी यी 
पनुरावेदक वादीले अशं पाउने अव�था देिखन आएन । 
मलुकु� ऐनमा २०५९।६।१० देिख लागू ह�ने गरी भएको 
एघार� संशोधनबाट लागू भएको अंश ब�डाको १ नं. 
बमोिजम मा� अिववािहत छोरीले समेत अशं पाउने 
कानूनी �यव�था गरकेो अव�थामा त�काल �चिलत 
अंशब�डाको महलको १६ नं. बमोिजम अंश पाउने 
अव�था नदेिखने ।

पनुरावेदक वादीले आ�नो आमा र दाजकुो 
अंश हकबाट मा� अंश �ा� गन� हो । िपता इ��मानको 
छोरा र �ीमतीसरहको अंिशयारको हैिसयत यी वादीको 
त�कालीन अव�थामा नदेिखई िववाह खच� पर सारकेो 
देिखन आएकाले अ�य कुरातफ�  िवचार गनु�  नपन� ।

िक.नं.३ को ज�गा मोही हकको ज�गा ह�दँा 
ब�डा गनु�  नपन� आमा तारादवेीको िनजी आज�नको 
ज�गा हो भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� 
उ� ज�गाकै स�ब�धमा वादीको आमा तारादेवीले यसै 
अदालतमा २०६२ सालको �र.नं.३५८४ को उ��ेषण 
म�ुा दता� गरी सो म�ुामा वादी �ितवादीबीच चलेको 
अंश म�ुामा अि�तम भएको फैसलालाई ��य� कानूनी 
�िुटको अभावमा �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� नह�ने र 
फैसला काया��वयन गन� काय�मा अवरोध गन� नह�ने 
भनी िमित २०६६।१२।१६ मा �रट खारजे भएको 
देिख�छ । यसरी ��ततु िववाद सोही बखत टुङ्गो लािग 
अि�तम फैसला काया��वयन भइसकेको िवषयलाई 
अिहले अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

पनुरावेदक वादीक� आमा तथा दाज ु वादी 
भई चलेको २०३६ सालको अंश म�ुाबाट िनजह�ले 
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४ भागको २ भाग अंश पाई ब�डासमेत छु��इसकेको 
भ�ने देिखएको र िनज वादी आमा तारादवेी तथा दाज ु
��हादको हागँातफ�  रही हालस�म अिववािहत रहेको 
भ�ने देिख�छ । य�तो ि�थितमा यी वादी िनजक� आमा 
तारादेवी र दाज ु��हादसगँ मा� सगोलमा रहेको मा�न ु
पन� ह��छ र िनजले आमा तथा दाजबुाट स�म अशं 
पाउन ुपन� देिखन आउने ।

अत: पनुरावेदक वादीले िनजको आमा 
तारादेवी एवम् दाज ु��हाद ब�नेतबाट मा� अशं पाउन ु
पन� देिखएकोले िमित २०५६।२।१९ को फैसलाबाट 
५ भागको २ भागलाई एक भाग कायम गरी (िक.
नं.१५४ र १५६ को ज�गाबाट उ� फैसलाबमोिजम 
यी दवैु िक�ालाई ५ भागको २ भागलाई एक भाग 
कायम गरी) पनुः तीन भाग गरी एक भाग अशं वादीले 
�ितवादीबाट छु�याई िलन पाउने ठहरी काठमाड�  
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१०।३ मा भएको 
फैसला मनािसब ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।८।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०५५४, अंश चलन, 

शा�ती ब�नेत िव. अलैची ब�नेतसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०८१९, लाग ु
औषध खैरो िहरोइन, नेपाल सरकार िव. ह�र िब�म 
शाहीसमेत 

�ितवादीह�बाट लाग ु औषध खैरो िहरोइन 
ज�मा ७.०६ �ाम बरामद भएको त�यमा िववाद 
देिखदँैन । साथै सो बरामद ह�दँा लाग ु औषध पोका 
पान� कागजह�को टु�ा पा�रएको ज�मा ६८ थान, 
कागज टु�ा पान� क� ची पिन बरामद भएको पाइ�छ । 
लाग ु औषधको कसरुमा बरामद भएको लाग ु औषध 

अिभय�ुबाट अ�यथा हो भनी पिु� नभएस�म िनजको 
साथबाट लाग ु औषध बरामद ह�न ु नै कसरु �थािपत 
भएको मािनने । 

िनरपे� दािय�वको अपराधमा �माणको 
भार �ितवादीमा िनिहत रहेको ह��छ । आफूउपरको 
आरोपको ख�डन सबतु �माण पेस गरी अिभय�ुले 
गनु�पन� ह��छ । जसको साथबाट लाग ु औषध बरामद 
भएको त�य पिु� ह��छ, उसैबाट कसरु भएको हो भनी 
मािन�छ । लाग ुऔषध साथमा भेिटन ुनै कसरु भएको 
मािनने ह�दँा सो काय� गन� मनसाय िनजमा िथयो िथएन 
भनी िवचार ग�ररहन ुपन� देिखदँैन । सेवन वा िब�� कुन 
�योजनको हो भ�ने ��नको स�ब�धमा भने बरामद 
भएको प�रणाम तथा अ�य प�रि�थितज�य �माणलाई 
िवचार ग�रन ुपन� ।    

�ितवादी�यले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
सेवन र िब�� गन� उ�े�यले भारत सोहरतगढबाट 
�.३,०००।- मा ख�रद गरी �याएको भनी बयान गरकेा 
छन । िनज �ितवादीह�सगैँ गई ख�रद गरी �याई एकै 
ठाउमँा बसी धेर ै पोकाह�मा सो लाग ु औषध रा�ने 
उ�े�य िलएकोस�ब�धी सो काय�ह�बाट िनजह�ले 
बेचिबखन गन� िनयतले ओसारपसार गरी लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसरु गरकेो 
देिखयो । �ितवादीह� एकैसाथ गई ख�रद गरी �याई 
सानासाना पोका बनाउने काय� गदा�गद� बरामद भएको र 
सो बरामदी मचु�ुकामा िनज �ितवादी रोहवरमा बसेको 
देिखन आएकाले �ितवादीह�को सो काय� िब�� गन� 
उ�े�यले नै ओसारपसार गरकेो पिु� ह��छ । त�काल 
बरामद भएको प�रमाणसमेत ७.०६ �ा. रहेको पाइने । 

�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु
औषधको प�रमाणलाई िवचार गदा� सेवन �योजनको 
लािग मा� राखेको हो भ�ने पिन दिेखदँैन । 
�ितवादीह�ले लाग ु औषधलाई स-साना पोकाह� 
बनाउने काय�बाट नै िब�� िवतरण गन� उ�े�य िलएको 
�प� ह��छ । तसथ�, �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बेचिबखनसमेत उ�े�य िलएको भनी 
गरकेो सािबती बयान बरामदीलगायतका व�तगुत 
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�माणबाट पिु� ह�ने ।   
अतः लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 

को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम जनही १ वष� कैद 
सजाय गन� ठहर गरी सेवनतफ�  सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७०।२।२० 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजम �ितवादी�य ह�रिव�म शाही र िव�वास 
र�ेमीलाई जनही ५ (पाचँ) वष� कैद र �.५,०००।- (पाचँ 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई �ितवादीह�लाई 
सजाय गन� गरकेो स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
फैसला स�ु सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित संवत् २०७५ साल जेठ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CI-१००६, छुट ज�गा 
दता�, िचरि�जवी िघिमर े िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�

पनुरावेदकले दाबी गरकेो ज�गा सािबकमा 
बलबहादरु रानामगरले ठुली थापा �े�ीलाई र.नं.१४११ 
िमित २०३०।७।८ मा, �यसैगरी ठुली थापा �े�ीले 
मानबहादरुलाई र.नं.१९२८ िमित २०३१।७।२६ 
मा र मानबहादरु ब�नेतले र.नं.५४६८ िमित 
२०३१।१२।२६ मा यी पनुरावेदकलाई राजीनामा गरी 
िलन ुिदन ुगरकेो पाइ�छ । तर ती िलखतह�मा सािबक 
लगत, �े�फल, बीज माना कुनै नखलुाई राजीनामा 
पा�रत गरी िलएको दिेख�छ । सािबक दता� उतार केही 
उ�लेख छैन । छुट ज�गा दता�को िनवेदन िददँाका बखत 
सािबक लगत देखाई िलखतको हकको �ोत देखाउन 
सकेका छैनन् । २०३१ सालमा राजीनामा ग�रिदएको 
ज�गा िभड्ने �माण देिखदँनै । स�ु नापीका समयमा 
�माण दखेाउन नसक� िफ�डबकुको जोताहा महलमा 
पत� जिनएको देिखने ।

वादीले �ा� गरकेो २०३१ सालको 
राजीनामाको ज�गा यो िववािदत ज�गा ह�न �े�ता 

�माणबाट देिखनपुद�छ । ज�गा दता�को म�ुय �ोत 
सािबक लगत, ितरो ितरकेो रिसदसमेतबाट पिु� 
गनु�पद�छ । पनुरावेदकले २०१५ सालको आ�ना 
िपता िशवनाथ पा�या िघिमरकेा नाउकँो लगत िनवेदन 
साथ िमित २०५०।३।१७ मा मालपोत काया�लय, 
काठमाड�मा पेस गरकेो पाइ�छ । २०३१ सालमा 
िकनेको ज�गा २०१५ सालको बाबकुा नाउकँो 
लगतिभ� पन�स�ने अव�था नै रहदँनै । बाबकुो नाउकँो 
सािबक लगत बाट दता� ह�ने ज�गा हो भने सािबकदेिख 
नै सो ज�गा िनजैह�को नाउमँा रहन ुपन� ह��छ । २०३१ 
सालमा अ�बाट ख�रद गरकेो राजीनामालाई पिु� गन� 
२०१५ सालको आ�नो बाबकुो लगत पेस गरबेाट नै 
दाबीको राजीनामािभ� िववािदत ज�गा पन� ि�थित नै 
नरहने ।

नापीको समयमा पत� जिनई त�कालीन 
�ी ५ को सरकारको नाममा हाल सािबक नापी भई 
२०६१ सालमा �े�तासमेत �मािणत भएको अव�था 
देिख�छ । यी पनुरावेदकको नाउमँा दता� ह�न स�ने 
�ोतको भरपद� र अकाट्य �माणको अभाव 
देिखयो । य�तो अव�थामा दाबीको ज�गा यी 
पनुरावेदकको नाउमँा दता� ह�न स�ने नदेिखने ।

तसथ�, पनुरावेदकका नाउमँा मागबमोिजम 
ज�गा दता� गन� निम�ने भनी स�ु मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारबाट िमित २०६७।३।१० मा भएको 
िनण�य सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनले िमित 
२०६७।८।९ मा गरकेो फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६९-RB-००१४, 
सेयरधनीको िहत संर�ण ग�रपाऊँ, च��बहादुर राई 
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िव. सहदवे आचाय�समेत 
पनुरावेदकले आ�नो हकको सेयर अ�य 

�यि�लाई िब�� गरी सकेको र सो िब��बाट हक 
�थािपत भएका �यि�सगँ ��यथ�ह�ले सेयर 
ख�रद गरकेो भ�ने दिेख�छ । �यि�का नाममा रहेका 
क�पनीका सेयर भनेका �यि�का स�पि� ह�न । य�तो 
स�पि�लाई कानूनको �ि�या पूरा गरी हक ह�ता�तरण 
गन�समेत िम�ने नै ह��छ । यसरी कानूनबमोिजम हक 
ह�ता�तरण भई कायम रहेका सेयर सद�यह�को 
साधारण सभाले �ब�धप� र िनयमावलीसमेतको 
अधीनमा रही क�पनीको स�चालन वा �यव�थापन 
स�ब�धमा आव�यक िनण�य गन�स�ने नै ह�दँा �यसलाई 
कानून �ितकूल मा�न निम�ने ।

��यथ�ह�ले �े�ािधकार नाघी के क�तो 
काम गरकेो र �य�तो काम कारबाहीबाट यी पनुरावेदक 
सेयरधनीको के क�तो हक िहतमा के कसरी 
असर परकेो हो भ�ने स�ब�धमा �प� �पमा दाबी 
िलई आ�नो दाबी �माणबाट पिु� गराउन सकेको 
देिखदँैन । मका� पन� �यि�ले �प� माग दाबी 
िलई सािधकार िनकायमा उपचार माग गन� स�न ु
पद�छ । दाबी नै �प�ट छैन भने �य�तो दाबीबाट उपचार 
�दान ह�न स�ैन । दाबी नै �प�ट नभएको अव�थामा 
अदालतले अनमुान गरी उपचार �दान गन� निम�ने । 

क�पनीको पुजँी विृ� गरी उनाउ �यि�लाई 
सेयर िब�� गरी क�पनीमा �वेश गराउन लागेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा हेदा� क�पनी अिविछ�न 
उ�रािधकारवाला र �वशािसत सं�थाको �पमा रहेको 
कानूनी �यि� हो । यसले �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही आ�नो स�चालन िविध, �यव�थापनको त�रका 
र लगानी गन� पुजँीसमेतका कुरामा आव�यक िनण�य 
गन�स�ने नै ह��छ । सोहीबमोिजम पूवा��चल एजकेुसन 
फाउ�डेसन �ा.िल.बाट िनण�य एवम् काम कारबाही 
भएको देिख�छ । उ� �ा.िल.को साधारण सभाबाट 
पुजँी विृ� गन� गरी भएको िनण�यबाट पनुरावेदकको हक 
िहतमा कसरी असर प�यो भ�ने कुरा पिु�ट ह�न आएको 
पाइएन । सेयर दता� िकताबबाट यी पनुरावेदकसगँ 

७,५०० थान सेयर रहेको देिख�छ र िनजले चाहेमा 
क�पनीले पुजँी विृ� गन� िनण�य गरकेो सेयरसमेत 
ख�रद गन�स�ने भनी ��यथ�ह�को �ितउ�र प�मा 
बेहोरा उ�लेख भएको छ । िनज िनवेदकको हक िहतमा 
असर परकेो भ�ने कुनै िव�सनीय त�य ��ततु भएको 
देिखन नआउने ।

��यथ�ह�ले िव�ालयको रकम िनजी 
खातामा ज�मा गरी िहसाब गोलमाल गरकेो भनी 
पनुरावेदकको िजिकर �ित ��यथ�ह� इ�कार रहेको 
पाइयो । ��यथ�ह�ले िव�ालयको यो यित रकम 
यो ब�कमा यसको नाममा ज�मा गरी गोलमाल गरकेो 
भनी �प�ट �पमा पनुरावेदकले दाबी िलन सकेको 
देिखदँनै । यो िवषय क�पनीको वािष�क लेखा 
परी�णसमेतबाट यिकन ह�ने िवषय भएकोले �यसबाट 
अ�यथा देिखए सोही बखत �चिलत कानूनबमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा अिहले नै यो म�ुाको रोहमा िन�पण गरी 
रहन ु पन� िवषय भ�ने दिेखएन । ��यथ�ह�बाट तीन 
करोड दश लाख मू�य बराबरको स�पि� िदलाई 
पाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी रहेको देिख�छ । क�पनी ऐन, 
२०६३ को दफा १३८ र १३९ मा ग�रएको कानूनी 
�यव�था क�पनीमा कुनै स�चालक वा पदािधकारीले 
गरकेो �िुटपूण� काय� रो�नका लािग त�काल आव�यक 
कारबाही गन� अव�थामा ि�याशील ह�ने �यव�था हो 
भ�ने देिखने । 

अतः िनवेदक उजरुवालाको दाबी केही हदमा 
�प� नभएको र सो दाबी �माणबाट पिु� ह�नसमेत 
नसकेको देिखदँा पनुरावेदकको हकिहत �ितकूल ह�ने 
गरी ��यथ�ह�को सलं�नतामा पूवा��चल एजकेुसन 
फाउ�डेसन दमक �ा.िल.बाट िनण�यह� भएको देिखन 
आएन । तसथ�, सो िनण�य बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेतको 
उजरुी िनवेदन माग दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगर, वािण�य इजलासको 
िमित २०६८।१०।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-१६७६, बेलगती 
मोही लगत क�ा, जिलल राउत गदी िव. मजािहर राउत 
गदी

जोतहाको अ�थायी िन�सा, मोहीको १ 
नं. लगत, मोिहयानी हकको �माणप�, िफ�डबकु, 
ज�गाधनी �माणपजुा� इ�यादी �माणह� मोही 
कायमस�ब�धी िववादको िन�पणको लािग आव�यक 
पन� िलखतह� ह�न । एकपटक मोही कायम भइसकेपिछ 
कानूनबमोिजम मोही िन�कासन नभएस�म मोहीको 
मोिहयानी हक भूिमस�ब�धी ऐनको दफा २६ ले 
सरुि�त गरकेो छ । वादीले िववािदत ज�गा �ा� 
गदा� मोिहयानी लागेको ज�गा �ा� गरकेोमा िववाद 
छैन । ज�गा �ा� गरी मोहीको मोिहयानी हक भएको 
कुरा �वीकार गरी बसेपिछ अब आएर उि�लिखत ज�गा 
मोहीले कहीलेँ पिन जोतकमोद नगरकेो र मोही भजाई 
राउत गदीको नाम मोहीको १ नं. लगत, २ नं. लगत 
�कािशत भएको �माणसमेत भूिमसधुार काया�लयको 
अिभलेख शाखामा नभएकोले �य�तो मोहीलाई मोही 
मा�न निम�ने भएकोले बेलगती कायम गरी मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी भ�न पाउने हक वादीलाई 
देिखएन । पिहलाकै ज�गाधनीको पालामा 
कानूनबमोिजम मोिहयानी हक कायम भइसकेपिछ उही 
ज�गा िक�ने अक� ज�गाधनीले वष�पिछ आएर मोहीको 
१ नं. लगत, २ नं. लगत �कािशत भएको �माण 
नभएको भ�दै बेलगती कायम गरी मोही लगत क�ा गद� 
जाने हो भने भूिमस�ब�धी कानूनी �यव�था र कानूनी 
रा�यको नै उपहास ह�न जाने ।

िववािदत िक.नं. ५१ को ज�गाको मोिहयानी 
हकको �माणप� हेदा� मोहीको नाम भजािहर राउत 
गदी, उ� ज�गाको िफ�डबकु उतारमा िकसानको 
महलमा भजाई राउत, वादी जिलल राउत गदीको 
नाउकँो ज�गाधनी �माणप�मा उ� िक.नं. ५१ को 
मोहीको नाम भजाई राउत उ�लेख भएको देिखयो । 
िनज �ितवादीले पेस गरकेो नाग�रकताको �माणप�मा 

ईस ु िमया गदीको छोरा मजािहर राउत गदी उ�लेख 
भएको देिखयो । उ� िववािदत ज�गाको मोही भिनएका 
�यि�को नाम नै मोहीसगँ स�बि�धत िविभ�न 
कागजातह�मा भजािहर, मजािहर, भजाई उ�लेख 
भई मोहीको नाम नै फरक परकेो अव�था देिखयो । 
जानक�टोला गा.िव.स. वडा नं. ९ ब�ने मजािहर राउत 
गदीले �ा� गरकेो  िक.नं. ५१ को मोिहयानी हकको 
�माणप�मा िनजको नाम भजािहर राउत लेिखएको र 
नाग�रकता �माणप�मा िनजको नाम मजािहर राउत 
गदी उ�लेख भई नाम फरक पर ेपिन भजािहर राउत 
गदी र मजािहर राउत गदी एउटै �यि� हो भनी च.नं. 
१३० िमित ०६३।१२।२४ मा जानक�टोला गा.िव.स. 
पसा�ले �मािणत गरकेो देिखने । 

च.नं.१५ िमित ०६४।६।१८ मा जानक�टोला 
गा.िव.स.�ारा िज�ला पसा�, जानक�टोला गा.िव.स वडा 
नं. ९ दशौता ब�ने जमदार गदीको नाित, ईस ुराउत 
गदीको छोरा, मजािहर राउत गदी र भजािहर राउत 
गदी एउटै �यि� ह�न् भनी तीनप�ुते �मािणत गरकेो 
देिख�छ । �यसैगरी दाबीको िक.नं. ५१ को ज�गाको 
मोहीको नाम कतै मजािहर राउत गदी र कतै भजाई 
राउत गदी लेिखए पिन मजािहर राउत गदी र भजाई 
राउत गदी एउटै �यि� ह�न् । िनज मजािहर राउत 
गदीको नाग�रकतामा बाबकुो नाम ईस ु िमया गदी र  
मोहीहकको �माण प�मा पलक राउत गदी लेिखए पिन 
ईस ुिमया गदी र पलक राउत गदी एउटै �यि� ह�न् ।  
िक.नं. ५१ को ज�गा िनज मोही मजािहर राउत गदीले 
जोतकोड गरी आएको भनी िमित २०६६।०१।११ 
मा गाउँसज�मीन मचु�ुका गरी सोही बेहोरा उ�लेख 
गरी च.नं.१०२ िमित ०६६।१।१२ मा जानक�टोला 
गा.िव.स.ले भूिमसधुार काया�लय, पसा�लाई 
िसफा�रसप� लेखेको देिख�छ । मजािहर राउत गदी र 
भजाई राउत गदी एउटै �यि� ह�न् भनी च.नं. ५५६८ 
िमित २०६९।१०।२५ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�ले �मािणत ग�रिदएको पिन देिखने । 

उ� िसफा�रसलाई वादीले अ�यथा भ�न 
सकेको पिन देिखदँनै । �माणमा आएको २०६३ 



53

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, वैशाख - १

सालको िम.नं. ५४६।१८६ को म�ुामा दाबीकै िक.नं. 
५१ ज�गा बाडँफाडँ ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुाको िमिसल 
हेदा�, िनज ज�गाधनीले उ� िक.नं. ५१ को ज�गाको 
मोही बाडँफाडँ ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६३।९।५ 
मा भूिमसधुार काया�लय, पसा�मा िनवेदन दता� गरी 
�ितवादी भजाई राउत गदीलाई मोही �वीकार गरकेो 
अव�था देिख�छ । सोही म�ुाको �याद तामेलको 
�ममा उ� िक.नं. ५१ ज�गाको मोही भजाई राउत 
भए पिन िनज �ितवादी मजािहर राउत गदी आ�नो 
नाम र बाबकुो नामसमेत ढाटँी भजाई राउत गदी भ�ने 
�यि� म ह� ँभनी मजािहर राउत गदीले जालसाजीपूव�क 
�याद तामेल गर े गराएको भनी यी वादी जिलल 
राउत गदीले यीनै �ितवादी मजािहर राउत गदीउपर 
िदएको जालसाजी म�ुामा वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।२।७ गते 
फैसला भएको दिेखएबाट समेत मोहीको िविभ�न 
कागजातह�मा भजािहर राउत गदी, मजािहर राउत 
गदी र भजाई राउत गदी भ�ने नाउ ँगरकेो एउटै �यि� 
भएको देिखन आउने ।  

िववािदत ज�गाको मोहीको बाबकुो नाम फरक 
परकेोले मोही लगत क�ा ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदक 
ज�गाधनीको िजिकर छ त�स�ब�धमा हेदा�, �ितवादी 
मजािहर राउत गदीको नाग�रकताको �माणप�मा 
िनजको बाबकुो नाम ईस ु िमया ँ गदी उ�लेख भएको 
र मोहीको पा�रवा�रक लगतमा िनजको बाबकुो नाम 
पलक राउत गदी भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा दवुै 
नाम थर गरकेो �यि� एउटै �यि� ह�न् वा होइनन् भनी 
िवचार गनु�पन� देिखयो । �ितवादीले आ�नो िपताको 
नाउ ँपलक राउत गदी भ�ने ईस ु िमया ँगदी ह�न् भनी 
िजिकर िलएको देिख�छ । नाग�रकताको �माणप� 
जारी गन� िनकाय िज�ला �शासन काय�लयबाट �ा� 
ह�न आएको िमिसल संल�न िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�को च.नं.१५३६, िमित २०७०।५।१ को प�बाट 
पलक राउत गदी भ�ने इस ुिमया ँगदी एउटै �यि� ह�न् 
भ�ने देिखइरहेको अव�था छ । ज�गाधनी �वयम् ले 
मोही ज�गा बाडँफाडँ ग�रपाउ ँ भनी पिहले िदएको 

म�ुामा �ितवादीलाई मोही �वीकार गरकेो र दाबीको 
ज�गामा �ितवादीको मोिहयानी हक कायमै रहेको 
िमिसल सलं�न कागजातह�ले पिु� ग�ररहेको ह�दँा 
मोहीको िपताको नाउ ँफरक परकेो भ�नेसमेत आधार 
िलई वादी दाबीको ज�गाको बेलगती मोही लगत क�ा 
ह�ने ठह�याएको स�ु भूिमसधुार काया�लय, पसा�को 
फैसला उ�टी गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट बेलगती 
मोही भनी लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार काया�लय, 
पसा�बाट िमित २०७१।१।९ मा भएको िनण�य उ�टी 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७२।४।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-०१०८, चलन 
चलाई पाऊँ, भगवती काक� िव. िवजय रानाभाट

िववािदत �ि�ब�धकको िलखत मलुकु� ऐन, 
रिज��ेसनको महलको १ नं. बमोिजम स�बि�धत 
मालपोत काया�लयबाट कानूनको रीत प�ुयाई 
रिज��ेसन पास भएको देिख�छ । वादीले ऐनको 
�यादिभ� चलनको लािग नािलस गरकेो पाइयो । 
वादीले नािलस िददँा �ितवादीले ब�धक राखेको अचल 
स�पि� वादीको नाउँमा दता� गरी चलन चलाई पाउ ँ
भनी दाबी िलएको देिखने ।

व�ततुः भोगब�धक�को िलखतले 
�वािम�ववालाको �वािम�व समा� गद�न । भोग  
ब�धक�वाला साह�ले असामीको ऋण च�ुा नगरसे�म 
िलखतअनसुारको स�पि�मा भोगािधकारको 
हैिसयतस�म रा�ने ह�दँा यसले स�पि�को �वािम�वलाई 
िन�तेज पाद�न । �ि�ब�धकको िलखतबमोिजमको 
भाखािभ� ऋणीले रकम िफता� गन� नसकेमा ब�धक 
राखेको अचल स�पि� नै साह�को नाउमँा हक 
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ह�ता�तरण गरी चलन चलाई िदनपुछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था देिखदँनै । ऋणीले भाखािभ� साह�को रकम 
िफता� गन� नसकेमा रकम िफता� नगरसे�म साह�ले 
ब�धक राखेको स�पि� भोगस�म गन� पाउने अव�था 
रह�छ । ब�धक रहेको स�पि� नै साह�को नाउमँा 
हक ह�ता�तरण गरी भोगचलन गन� िदनपुछ�  भ�ने 
होइन । यस अव�थामा �ितवादीले ब�धक राखेको  
िक.नं. ५२ �े.फ. १२७.२७ व.िम. को ज�गासमेतका 
स�पि� वादी िवजय रानाभाटले चलन चलाई पाउने नै 
देिखयो । वादी िवजय रानाभाटबाट �.२०,८४,०००।– 
�पैया ँमा� िलएको र उ� रकम एनिडइपी डेभलपमे�ट 
ब�कको चेक नं.१२५२२६ िमित २०६९।६।१० 
मा िदइसकेको छु भ�ने �ितवादी भगवती काक�को 
पनुरावेदन िजिकर भए पिन सो त�य िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� भएको नपाइने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।१०।८ मा भएको फैसला 
उ�टी भई वादी दाबीबमोिजमको ज�गा चलन चलाई 
िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।६।१८ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-०१५८, �ितपूित�, 
पु�पमिण पोखरले िव. िवराटनगर उपमहानगरपािलका 
काया�लय, मोरङसमेत

िववािदत ज�गाको स�ब�धमा िवराटनगर 
उपमहानगरपािलकाको �ािविधक कम�चारीले 
बिनसकेको घरले ि�मूित�  पथको सडक �े�फल ३ िफट 
९ इ�च िमचेको देिखएको भ�ने िमित २०६४।४।१७ 
मा �ितवेदन पेस गरकेो देिख�छ । वादीले िक.नं. ४७३ 
र ४९३ को ज�गामा २०४९।०५० मा घर िनमा�णको 

काय� स�ु गरकेो भए पिन िनजले िमित २०६४।४।२९ 
मा घर िनमा�ण स�प�न भएको �माणप� िलनभु�दा 
अगािड अथा�त् िमित २०६४।४।१७।५ गते िवराटनगर 
उपमहानगरपािलका काया�लयमा कागज गदा� आफूले 
मापद�ड र �चिलत िनयमअनसुार ज�गाको दि�णप�� 
क�ची सडकको बीच से�टरदेिख १४ िफट ९ इ�च 
छाडी घर पखा�ल िनमा�ण गनु�पन�मा सो नगरी ३ िफट 
९ इ�च साव�जिनक सडकको ज�गा िमची घर िनमा�ण 
गरकेोले सो मापद�डिवपरीत र िमिचएको जित भाग 
िवराटनगर उपमहानगरपािलकाबाट सडक िब�तार 
गदा� वादी आफँैले आ�नै खच�मा उ� मापद�डिवपरीत 
र िमिचएको संरचना िबना मआु�जा भ�काउने र सो 
स�ब�धमा कहीकँतै कुनै िकिसमको उजरुबाजरुसमेत 
गन�छैन भनी िवराटनगर उपमहानगरपािलकामा कागज 
गरी �ित भएको स�ब�धमा कुनै दाबी नगन�समेत गरी 
कागज गरकेो कुरा उपमहानगरपािलकाबाट �ा� न�सा 
पासस�ब�धी �माण िमिसलबाट देिखने । 

िवराटनगर उपमहानगरपािलकाअ�तग�त 
गिठत ि�मूित�  सडक एवम् नाला िनमा�ण उपभो�ा 
सिमितले वादी प�ुपमिण पोखरेलले बनाएको ज�गा 
घर पखा�लले ि�मूित�  पथको िमिचएको ३ िफट ९ इ�च 
�े�फल मा� भ�काएको देिख�छ । वादीले उि�लिखत 
ज�गामा घरको न�सा पास गदा� िमित २०६४।४।१७ 
मा गरकेो कबिुलयतभ�दा बढी ज�गा, पखा�ल, घर 
�ितवादीह�ले भ�काएको भ�ने वादी दाबी पिन 
नभएको र सो कागजिवपरीत गई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३४ बमोिजम वादीले �ितवादीह�बाट 
�ितपूित�को माग गन� अव�था पिन नरहने । 

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७३।२।१० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०३४४, �यान 
मान� उ�ोग, िदलबहादुर लामा िव. नेपाल सरकार 

िमित २०६७।०५।०३ गते जाहेरवाला 
पदम�साद दाहाल आ�नो फम�मा रहेको अव�थामा 
�ितवादी िदलबहादरु लामाले गोली �हार गरी भा�द ै
गरकेो अव�थामा पे�तोल र गोलीसिहत त�काल 
प�ाउ परकेो देिख�छ । �ितवादी िदलबहादरु लामाले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� 
िचतवन िज�लाका व�र� �यि�ह�को ह�या गरी 
आतङ्क म�चाई च�दा माग गन� योजनाअनसुार 
िज�ला �हरी काया�लय, निजक कानून �यवसायीलाई 
ह�या गरमेा च�दा असलु गन� सिजलो ह�ने ठानी 
पदम�साद दाहाललाई ह�या गन� योजना बनाएको र 
सो योजनाअनसुार िववेक पा�डे, सागर के.सी., टाटे 
ग�ुङ, अजु�न बाह�न, सदुन बाह�नसमेतलाई बोलाई 
कानून �यवसायी पदम�साद दाहाललाई गोली हा�ने 
भ�ने िनण�य गरी सो �पुलाई A, B, C मा िवभाजन 
गरी जाहेरवालालाई गोली हानेको ह�,ँ पैसाको लोभले 
य�तो काम गरकेो ह� ँ भ�ने बेहोरा उ�लेख गरबेाट 
जाहेरवालालाई �यान मान� उ�े�यले गोली �हार 
गरकेो भनी कसरुमा सािबत रहेको पाइयो । साथै 
जाहेरवालालाई यी लगायतका �ितवादीह�ले 
वारदात ह�नपूुव� भेटी जाहेरवालाको ल फम�मा गएको 
देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीसमेत भई िचतवनको 
व�र� �यि�को ह�या गरी आतङ्क म�चाई च�दा माग 
गन� योजनाअनसुार जाहेरवाला मािथ गोली �हार 
गरकेो पिु� ह�न आउने । 

कानूनमा उ�लेख भएअनसुार कैदमा 
रा�ने अविध िनधा�रण गदा� अपराधको गि�भरता, 
अपराध गदा�को अव�था, अपराध गनु�को उ�े�य र 
अपराधमा संल�न �यि�को आपरािधक मनोविृ�, 
प�ृभूिम, िनजको आचरण र समाजमा पन� असर 
ज�ता कुरालाई �याल गनु�पन� ह��छ । अपराधमा 
संल�न �यि�लाई कसरुदार ठहर गरपेिछ �य�तो 

कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण गन� स�ब�धमा िवकिसत 
िविभ�न द�डका िस�ा�तह�म�ये समानपुाितकता 
(Proportionality) अथा�त् कसरुअनसुारको सजाय 
(Let the punishment fit  the crime) पिन एक 
हो । यस िस�ा�तअनसुार �ितवादीबाट भएको 
कसरुज�य काय�को सम� अव�था र गाि�भय�समेतलाई 
िवचार गरी िनजलाई ह�ने कैद सजायको अविध िनधा�रण 
गनु�पन� ।

यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतको योजना 
मतुािवक िचतवन िज�लामा कुनै िविश� �यि�ह�को 
ह�या गरी समाजलाई आतङ्िकत त�ुयाई च�द 
असलुी गन� सहज ह�ने भ�ने िनजह�को उ�े�य रहेको 
देिख�छ । �ितवादीह�को य�तो कलिुषत उ�े�य 
समाजको शाि�त अमनचयनको लािग अ�य�त घातक 
मा� नभई घिृणत र िन�दनीय रहेको मा�नपुद�छ । यही 
उ�े�य हािसल गन� जाहेरवालालाई गोली हा�ने िनण�य 
गरी काया��वयनको �ममा योजनाब� त�रकाले आ�नो 
�पुलाई A, B, C मा िवभाजन गरी ��येक �पुको 
काय� िवभाजन गरी िबहान क�रब १०.०० बजेको 
मािनसह�को �यापक चहल पहल ह�ने अित संवेदनशील 
समयमा जाहेरवालाको काया�लय रहेको साव�जिनक 
�थानमा िदनदहाडै समाजलाई आतङ्िकत बनाउने 
उ�े�यले हाकाहाक� गोली हा�ने काय�लाई सामा�य 
�पमा िलन सिकँदैन । �ितवादीले जाहेरवालालाई 
गोली �हार गदा� मािनस मन� स�ने भ�ने सामा�य समझ 
भएको �यि�ले ब�ुन स�छ । �ितवादीले गरकेो य�तो 
आपरािधक तथा घिृणत काय�ले आपरािधक ग�भीरता र 
सवंेदनशीलता बढाएको छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले 
�यान मान� उ�े�यले अिधव�ा पदम�साद दाहाललाई 
गोली हानी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ 
नं. बमोिजम �यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेो देिखन 
आयो । तसथ� पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट ७ 
वष� कैद गरकेो सजाय बढी भयो भ�ने पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार एवम् कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िदलबहादरु लामालाई 
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�यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद 
सजाय गरी स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।१२।१३ मा भएको फैसला केही उ�टी 
गरी िनज �ितवादीलाई ७ वष� कैद गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७१।१।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यरटर: िमन ुशाही
इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०८८९, फैसला 
बदर ब�डा दता� बदरसमेत, सिुनल खड्कासमेत िव. 
िव�व�भर थापा

वादी िव�व�भर थापा �ितवादी र�जना 
खड्का भएको िमित २०६६।११।६ मा दे.नं. ४७०० 
को लेनदेन म�ुा दायर भएको र सो म�ुामा �ितवादी 
र�जना खड्काबाट मा� लेनदेनको िबगो वादीले 
भ�रपाउने ठहर गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।१।७ मा फैसला भएको र सोउपर 
�ितवादीह�को पनुरावेदन परी ऋण िलदाको 
अव�थामा सगोलमा रहेका र�जना खड्का, िवनय 
खड्का र सिुनल खड्कासमेतका सबै अंिशयारह�को 
सगोलको स�पि�बाट साह�को सावँा �याज भराई िलने 
गरी उ� लेनदेन म�ुा पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
िमित २०६८।७।४ मा िमलाप� गरी सो म�ुा अि�तम 
भएको देिखने ।

साथ�क र सिुनता खड् काले िदएको अशं 
म�ुामा फैसला भइसकेपिछ लेनदने म�ुा परकेो 
देिख�छ । िव�व�भर थापा र र�जना खड्काबीच लेनदेन 
कारोबार ह�दँाका अव�थामा सगोलमा रहेका र�जना 
खड्का, िवनय खड्का र सिुनल खड्कासमेतका सबै 
अंिशयारह�को सगोलको स�पि�बाट साह�को सावँा 

�याज भराई िलने गरी लेनदने म�ुाका वादी िव��भर 
थापा र �ितवादी र�जना खड्कासमेत बीच पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा िमित २०६८।७।४ मा िमलाप� 
भएको दिेख�छ । िनज िव��भर थापा अंशचलन म�ुाको 
प� रहे भएको देिखदँनै । अशं चलन म�ुामा भएको 
फैसला र सोबमोिजमको ब�डा मचु�ुकासमेतलाई 
असर पन� गरी उ� म�ुाको प� नै नरहेको �यि�ले 
िमलाप� गन�स�ने अिधकार कानूनत: पनुरावेदक 
�ितवादीह� िवनय खड्कासमेत र िव�व�भर थापामा 
रहन स�ने दिेखदैन । उ� िमित २०६८।७।४ को 
िमलाप�मा जो जो प� रहेका छन् ितनको हकमा मा� 
िमलाप�ले असर गन� ह��छ । तसथ�, �ितवादी साथ�क 
खड्का र सिुनता खड्का उ� लेनदेन म�ुाको प� 
नै नरहेकाले िनजह�को हकमा उ� लेनदेन म�ुामा 
भएको िमलाप�ले असर गन� वा िनजह�को हकमा 
दािय�व िसज�ना ह�न स�ने नदेिखने ।

िव�व�भर थापा र र�जना खड् काबीच भएको 
िमित २०६०।४।९ को कपाली तमसकुमा सिुनता 
खड्का वा िनजका पित सिुनल खड्कासमेत सा�ी 
बसेको भ�ने देिखदँैन । पा�रवा�रक स�ब�धमा िवचलन 
आई अंश म�ुा चिलसकेपिछ पिछबाट लेनदेनको 
कपाली तमसकुको िवषय अगािड सारकेो देिख�छ । 
घरायसी तमसकुमा जनुसकैु िमित पिन रा�न सिकने 
देिखने ।

अंशको िवषय िनता�त �यि�को नैसिग�क 
अिधकारसगँ जोिडएको ह�दँा यस िवषयलाई किथत 
लेनदेनको िवषय िसज�ना गरी अिधकार शू�य बनाउन 
कानूनत: िम�दैन । अंश म�ुाका �ितवादी अथा�त् यस 
म�ुाका पनुरावेदक �ितवादी र�जना खड्कासमेतले 
उ� अशं चलन म�ुामा कुनै �ितवाद नगरी पिछ 
अंशको तायदाती फाटँवारी पेस गदा�को अव�थामा 
मा� िव��भर थापा साह� रहेको स�री लाख �पैयाकँो 
कपाली तमसकु पेस गरकेो देिखएको र उ� अंश चलन 
म�ुा फैसला भइसकेपिछ मा� सो कपाली तमसकुको 
आधारमा िनज िव��भर थापाले िमित २०६६।११।०६ 
लेनदेन म�ुा दायर गरकेो भ�ने देिखएकोले पनुरावेदक 
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�ितवादीह� र िव�व�भर थापाले पर�पर िमलेमतो गरी 
साथ�क खड्का र सिुनता खड्काको अंश हकमा असर 
पान� उ�े�यले नै सो काय� गरकेो त�य पिु� ह�न आएबाट 
उ� कपाली तमसकुबापतको दािय�व यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले मा� बेहोनु�  पन� देिखन आउने ।

ऋण िलएको रकम सगोलको �योजनको 
लािग वा पा�रवा�रक िज�मेवारी बहन गन� �ममा 
खच� ग�रएको ह�नपुद�छ भ�ने हो । �यसरी पा�रवा�रक 
�योजनमा खच� ग�रएको भ�ने िमिसल �माणबाट 
नदेिखएको र अशं हकमा असर पन� प�को म�जरुीले 
ऋण िलएको भ�ने पिन नदेिखएको अव�थामा उ� 
ऋणको दािय�व अ�य अंिशयारसमेतलाई वहन गराउन ु
पन� भ�ने उ� कानूनको मनसाय रहेको भनी अथ� गन� 
निम�ने ।

�य�तै ठूलो प�रमाणमा ऋण िलदँा के कुन 
�योजनका लािग िलइएको र सो ऋण रकम के कसरी, 
कहा ँ खच� ग�रएको हो भ�ने पिन उ� ऋण िलने 
प�रवारको िज�मेवार सद�यले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २८ समेतबमोिजम खलुाई देखाई पिु�समेत गन� 
स�नपुद�छ । अ�यथा आ�ना नाता स�ब�धका �यि�का 
नाममा घरसारमा कपाली तमसकुको िलखत तयार 
गरी ऋण देखाई अशं मान� गलत �विृ�ले ��य पाउने 
ह��छ । यस िकिसमको गलत �विृ�लाई िन��सािहत 
गनु�  �याय र कानूनको सव�प�र उ�े�य ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादीह�ले पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला बदरको लािग यस अदालतमा 
पनुरावेदन दायर गरकेोमा म�ुा अि�तम िकनारा ह��जेल 
तारखेमा नरही िमित  २०७२।५।१५ मा तारखेसमेत 
गजुारी बसेको िमिसलबाट दिेखन आएकोबाट आ�नो 
म�ुा�ित यी पनुरावेदक �ितवादीह� संवेदनशील 
रहेको वा सोको औिच�य �मािणत गन� गराउनसमेत 
सकेको भ�ने देिखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट अशं 
चलन म�ुामा भएको फैसला बदर ह�ने ठह�याई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी भई वादी 
िव��भर थापाको िफराद दाबी खारजे ह�ने ठहर गरी 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।५।१६ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल साउन २३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०६५८, उ��ेषण, 
�रया �े� िव. वीना �े�समेत

�रट िनवेदक नेपालबाट अ��ेिलया ��थान 
गन� अ�यागमन िवभागबाट िमित २०७४।१२।०७ का 
िदनमा रोिकएको भ�ने कुरामा िववाद देिखएन । उ� 
काय� ह�नमुा िवप�ीह�म�येकै �रट िनवेिदकाक� आमा 
िबना �े�ले मिहला आयोगमा िदएको िनवेदन बेहोरा 
नै रहे भएको देिखन आयो । उ� िदन �रट िनवेिदका 
अ��ेिलया ��थान गनु�पन�मा अ�यागमन काया�लयले 
�रट िनवेिदकालाई मिहला आयोगमा उपि�थत 
गराएको देिख�छ । त�प�ात् मिहला आयोगले �रट 
िनवेिदका र िनजको आमाका बीचमा िविभ�न समयमा 
छलफल गराएको भ�नेसमेतको बेहोरा राि��य मिहला 
आयोगको िलिखत जवाफबाट देिखने ।

यस अदालतको िमित २०७४।१२।१८ को 
आदशेप�ात् िनज अ��ेिलया गइसकेको भ�ने कुरा 
िनवेिदकाका कानून �यवसायीह�ले इजलाससम� 
�य� गरकेो ह�दँा िनवेिदका अ��ेिलया गइसकेको 
भ�ने देिखन आयो । यस अव�थामा �रट िनवेदनमा 
अ��ेिलया जानबाट रोक लगाउने काय� नगनु�  र आ�नो 
नाउकँो पासपोट�  िफता� गन� आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भनी िलएको िनवेदनको मूल िजिकर भएको र िनज 
हाल अ��ेिलयामा गइसकेको अव�था ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन पन� नदेिखने । 

अ�यागमन काया�लयले िमित २०७४।१२।७ 
मा �रट िनवेिदकालाई अ��ेिलया जाने �ममा रोक� 
राि��य मिहला आयोगमा छलफलका लािग हािजर 
गराएको देिखयो । अ�यागमन काया�लयको उ� 
काय�ले �रट िनवेिदकाको संिवधान �द� �वत�� 
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�पमा आवतजावत गन� पाउने हकबाट िनज बि�चत 
भएको कुरा देिखन आयो । छलफल गराउने काय�का 
लािग मा� िनवेिदकालाई अ��ेिलया जानबाट रो�न 
कानूनतः िम�ने देिखदैँन । प�रवार बीचको घरले ु
िववादमा छलफलको लािग िनवेिदका िवदेश जाने 
िदनभ�दा अगावै राि��य मिहला आयोगले �हरीमाफ� त 
िनवेिदकालाई उपि�थत गन� लगाएर �यस स�ब�धमा 
आव�यक त�य एवम् कुराह� बझुी �यस िववाद 
स�ब�धमा िन�य�लमा प�ुन स�ने अव�था ह�दँा 
ह�दँ ै राि��य मिहला आयोगले पिन �य�तो �ि�या 
अपनाउन सकेको नदेिखने । 

कुनै कसरुका स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
उजरु परी कानूनले अनसु�धान गन� पाउने अिधकारी र 
अदालतले देशिभ� र िवदेश कतै जान रोक लगाई त�काल 
प�ाउ गनु�  भनी भएको आदशेबमोिजम अिधकार�ा� 
िनकायबाट �यि�लाई प�ाउ गनु�  कानूनसङ्गत नै ह�न 
आउछँ । तर ��ततु िवषयका स�ब�धमा िनवेिदकालाई 
िवदशे जान रोक लगाई त�काल प�ाउ गनु�  भनी कुनै 
पिन अदालत, वा अिधकार�ा�त िनकायबाट आदेश 
भएको नभई सामा�य घरायसी िवषयका स�ब�धमा 
छलफलका लािगस�म िनवेिदकालाई राि��य मिहला 
आयोगमा उपि�थत गराउने भ�ने बेहोराले िवदेश 
या�ामा जान लागेक� िनवेिदकालाई ��य� �पमा मका� 
पन� गरी िवदेश जानबाट रो�ने अ�यागमन काया�लयको 
��ततु काय� �यायोिचत नदेिखने । 

कुनै कसरुका स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
अनसु�धान गन� पाउने अिधकारी र अदालतले त�काल 
प�ाउ गनु�  भनी भएको आदशेबमोिजम बाहेक कुनै 
पिन नाग�रकलाई �वत�� �पमा िहडँडुल गन� पाउने 
संिवधान�द� नैसिग�क अिधकारबाट बि�चत नगनु� , 
नगराउन ु भनी िवप�ी मिहला आयोग र अ�यागमन 
काया�लयका नाउमँा िनद�शना�मक आदशे जारी 
ग�रएको देिखने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल पसु २६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१९०१, अंश दता�, 
रामअवध�साद वर ैिव. राजपित देवी बैरनीसमेत

म�ुामा वादी �ितवादीह�बीचमा अंशब�डा 
ह�नपुन� कुरामा मखु िमलेको देिख�छ । िनजह�को 
बीच नातामा कुनै िववाद दिेखदँैन । यहा ँम�ुय �पमा 
िववाद िज�ला पसा� नगवा (वी) वडा नं.६ नं. िक. 
नं. ३०४ को �े�फल ०-०-१२१/

२
 ज�गा  अंिशयार 

बीचमा ब�डा नला�ने भनी फैसला भएको कुरामा रहेको 
देिख�छ । वादी र �ितवादीह� सगोलमा छँद ैसगोलको 
आय आज�नबाट जनिकया कुिम�नबाट िज�ला पसा� 
नगवा (वी) वडा नं.६ िक. नं. ३०४ को �े�फल 
०-०-१२१/

२
 ज�गा �. ९,४००।– मा जेठो छोरा 

िशवलखन बरकैो नाउमँा मालपोत काया�लय, पसा�बाट 
िमित २०४९।२।२ गते र.नं. ५१९० को िलखतबाट 
राजीनामा िलखत पा�रत गरी ख�रद िलएको कुरा 
िमिसल संल�न िलखतबाट देिखने ।

िशवलखन वादी भई िमित २०५५।१।३ मा 
दायर भएको अशं म�ुा दता� ह�दँाका बखत िववादको 
िक.नं.३०४ को ज�गा िनज िशवलखनको नाममा 
कायम रहेको अव�थामा उ� म�ुा दायर भएप�चात् 
िनज िशवलखनले तारखे गजुारी बसेकोले तामेलीमा 
गएप�चात् िमित २०५८।७।१९ मा हरदशे राउतलाई 
िब�� गरकेो पाइयो । उ� हक ह�ता�तरण गरउेपर अ�य 
अंिशयारह�ले िलखत बदर म�ुा दायर भई ८ भागको ७ 
भाग िलखत बदर ह�ने ठहरी िमित २०६४।१०।२० मा 
भएको फैसला र सो फैसला काया��वयन गन� अविधिभ�ै 
िमित २०६५।४।३ मा सो ज�गा अंिशयारम�येकै आमा 
राजपितदेवीले स�पूण� ज�गा राजीनामा गरी िलएबाट 
िनजको नाममा कायम भएको अव�था देिखयो । यस 
अव�थामा उ� िववादको िक. नं. ३०४ को ज�गा वादी 
�ितवादीह� बीचमा ब�डा ला�ने सगोलको स�पि� नै 
देिखन आउने ।

वादी र �ितवादीह� सगोलमा रहेको 
अव�थामा िक.नं. ३०४ को ज�गा सगोलको आय 



59

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, वैशाख - १

आज�नबाट जेठो छोरा िशवलखनको नाउमँा राजीनामा 
िलखत गरी िकनेकोमा अंशब�डा नह�दै सगोलमा बसेको 
अव�थामा िशवलखनले िब�� गर े तापिन अशंब�डा 
गरी छु�ी िभ�न नभई सगोलमा बसेको अव�थामा 
पिछ आमाको नाउमँा कायम आएको भ�ने आधारमा 
मा� छोराह�लाई अंश हक नला�ने भ�न कानूनस�मत 
देिखन आएन । सगोलको आय आज�नबाट भएको िक. 
नं. ३०४ को ज�गा अ�य �यि�बाट आमा राजपितदेिव 
वरकैो नाउमँा कायम भएको देिखए पिन सो सगोल कै 
स�पि� नै ह�दँा सबै अंिशयारह�मा उ� िक. नं. ज�गामा 
बराबर अशं भाग ला�ने ह��छ । यी पनुरावेदक �ितवादी र 
��यथ� वादीह� सगोलमा रहेको देिखएको र ियनीह� 
बीचमा अशंब�डा भई छु�ी िभ�न भएको अव�था 
नह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादी रामअवध वरसैमेत सबै 
अंिशयारले िक.नं. ३०४ को ज�गासमेतबाट बराबर 
आ-आ�नो अंश भाग पाउने नै देिखने । 

तसथ�ः उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणबाट स�ु िज�ला अदालतले िमित २०५५।१।३ 
लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी िक.नं. ३०४ को 
ज�गा मानो छु��एप�ात् ख�रद गरकेो ह�दँा ब�डा नला�ने 
भनी िमित २०६९।१०।२१ मा भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१।८।२९ मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने र उ� िक.नं. ३०४ 
को ज�गा वादी �ितवादीह� बीचमा अशं भाग ब�डा 
ला�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल चैत ३ गते रोज १ शभुम ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या. �ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-१२०६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. धनकुमार पजुा�समेत

वारदात घट्दाको अव�थामा 
�ितवादीह�म�येका धनकुमार पजुा�, खेम पनु र 
िगरबहादरु पनुले मतृक �यास िघिमरलेाई हितयार 
छाडेको कुरामा इ�कार रही वारदात�थलबािहर 
रहेको कुरालाई मौकाको बयानमा खलुाएको र 
अदालतको बयानमा समेत सो कुरालाई �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीह� वारदात �थलमा नै गई 
मतृकलाई हितयार छाड्ने काय�मा सलं�न रहेको भनी 
वादी प�ले �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
�माण गजुा�न सकेको नपाइने ।

�ितवादीह� धनकुमार पजुा�, खेम पनु र 
िगरबहादरु पनु �ितवादीह�लाई सहयोग प�ुयाउने 
िनयतले वारदात�थल बािहर बसी वारदात 
घटेपिछ भागेको भ�ने त�य �थािपत भएको देिखदँा 
िनजह�को हकमा �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
आकिष�त ह�ने देिखएन । उि�लिखत अव�थामा िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) बमोिजम सजाय नगरी ऐ. १७(३) नं. बमोिजम 
जनही ३ वष� कैद सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखन आउने ।

�ितवादी राजन ग�ुङलाई सफाइ िदएको 
फैसला निमलेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा हेदा� �ितवादी राजन 
ग�ुङ अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� आ�नो 
नाम राजन ग�ुङ नभइ र�जन ग�ुङ भएको र आफू 
सो वारदातमा उपि�थत नभएको भनी िजिकर िलएको 
पाइ�छ । ��य�दश� बिु�मान पनुले अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादी राजन ग�ुङलाई उ� वारदातमा 
सलं�न रहेको भनी िकटान गन� सकेको देिखदँैन । यस 
अव�थामा शङ्का कै भरमा �ितवादी राजन ग�ुङ 
भ�ने �यि� र�जन ग�ुङ नै ह�न् भनी कसरुदार कायम 
गन� �यायोिचत नदिेखदँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी िस�ाथ� पनु र िडलन �वाज�मेनको 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादीलाई 
पनुरावेदन अदालतबाट �यानस�ब�धी महलको 
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१७(३) नं. बमोिजम जनही ३ वष�को सजाय भएको 
देिख�छ । �ितवादी धनकुमार पूजा�ले मौकाको बयानमा 
यी �ितवादीह�लाई पोल गरकेो देिख�छ । घटनाको 
��य�दश� बिु�मान पनुले समेत यी �ितवादी िस�ाथ� 
पनु र िडलन �वाज�मेन वारदात �थलमा आएको भनी 
मौकामा र अदालतमा बयान गदा�समेत िकटान गरकेो 
देिख�छ । यसबाट िनज �ितवादीह�को मत स�लाह 
र सहयोगमा नै वारदात घट्न गएको देिखदँा आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाऊँ भ�ने �ितवादीह� िस�ाथ� 
पनु र िडलन �वाज�मेनको पनुरावेदन िजिकर समेत 
मनािसब देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीह� िस�ाथ� पनु, िडलन �वाज�मेन, 
धनकुमार पजुा�, िगरबहादरु पनु, खेम पनुसमेतलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम 
जनही ३ वष� कैद ह�ने र राजन ग�ुङको हकमा सफाइ 
िदएको फैसला मनािसब ठह�याई पनुरावदेन अदालत, 
पोखराबाट िमित २०६७।११।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०६२१, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. रिवन सुनुवारसमेत 

जाहेरी बेहोरा र जाहेरवालाको बकप�बाट 
स�जय तामाङउपर शङ्कास�म �य� गरकेो देिख�छ । 
मौकामा कसरुमा सािबत रहेका र पिछ कसरु ठहर भएका 
�ितवादी सरुने पालङुवाले मौकामा �ितवादीह�लाई 

गढाउ नगरकेो र अदालतको बयानमा समेत पोल 
गरकेो देिखदैँन । �ितवादी रिवन सनुवुार र स�जय 
तामाङको जाहेरवालासगँ पूव��रसइवी रहेको भ�ने 
िमिसलबाट खलेुको छैन । वारदातको चार मिहनापिछ 
मा�ै जाहेरी परकेो र वारदातका स�ब�धमा जाहेरीमा 
उ�लेख नभएको कुरालाई अदालतमा आई बकप� 
गदा� रिवन सनुवुारले ठोकठोक भनी आदशे िदएको 
भनी जाहेरीसगँ िवरोधाभाषपूण� भनाई उ�लेख गरबेाट 
सो बकप�लाई कसरु पिु� गन� आधारको �पमा �हण 
गन� �यायोिचत देिखदँैन । जाहेरीमा च�मिदत र �यान 
मन�बाट बचाउ गन� भिनएका �यि� अि�का मावो 
िल�बूले समेत यी �ितवादीको �हारबाट पीिडत घाइते 
भएको भनी खलुाएको नपाइने ।

�ितवादीम�येका सरुने पालङुवालाई कसरु 
ठहर भएको र पीिडतको शरीरमा खकुुरीको एउटा मा� 
चोट देिखएको अव�था ह�दँा व�तिुन�ठ र शङ्का रिहत 
तवरबाट �मािणत नभएस�म जाहेरी र मौकाको िझनो 
पोलको आधारमा मा� यी �ितवादीह� रिवन सनुवुार 
र  संजय तामाङलाई समेत �यान मान� उ�ोग ज�तो 
ग�भीर फौजदारी अपराधमा कसरुदार ठह�याउन 
�यायोिचत नदेिखदँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट स�ु 
ता�लेजङु िज�ला अदालतको िमित २०७१।११।११ 
को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी रिवन सनुवुारले 
समेत अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०७२।५।२७ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् । 


