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

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-WO-०११९, 
उ��ेषण / परमादेश, प�ुपराज पा�डेय िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

हा�ो दशेको स�दभ�मा हेदा� हा�ो सामािजक 
अ�यासमा �ाकृितक �पमा स�तान �ा� गन� नसकेका 
द�पती वा �यि�का हकमा धम�प�ु वा धम�प�ुी �हण 
गन� �चलन रहेको छ । यो �चलनलाई कानूनी �पमा 
नै मा�यता �दान गरी मलुकु� ऐन धम�प�ु धम�प�ुीको 
महलमा धम�प�ु वा धम�प�ुीको यो�यता, अिधकार 
र दािय�वका स�ब�धमा िविवध �यव�था ग�रएको 
छ । समाजमा पा�रवा�रक सद ्भाव, सामािजक �याय 
र नैितकता कायम गन� सामािजक आव�यकताको 
स�बोधन गन� धम�प�ु वा धम�प�ुीस�ब�धी साव�जिनक 
नीितगत �यव�था कायम गरकेो पाइने । 

आमा, बाब ुर स�तानिबचको स�ब�ध या त 
�ाकृितक ह��छ या कानूनी ह��छ । �ाकृितक स�ब�ध 
आफँैले �ाकृितक �पमा ज�म िदएर ह��छ भने हाल 
�चिलत कानूनी �यव�थाअनसुार कानूनी स�ब�ध 
धम�प�ु वा धम�प�ुीको �हणबाट ह�ने ह��छ । �ाकृितक 
�पमा स�तान ज�माउने कुरा संिवधान �द� 
�जननस�ब�धी हकसगँ स�बि�धत छ भने कानूनी 
�पमा स�तान �हण गन� पाउने कुरा कानूनका 
सत�को अधीनमा रहने ह��छ । उ� कानूनी �यव�था 
सामािजक िहत कायम गन� साव�जिनक नीितगत िवषय 
भएको देिख�छ । सोबाहेक अ�य कुनै पिन त�रकाबाट 
स�तान �ा� गन� कुरा हा�ो सामािजक �चलनका 
साथै कानूनी �यव�थासमेतको अभाव रहेको ।  

सरोगेसी सेवा स�चालनको िवषय 
िवधाियका�ारा िनिम�त कानूनबाट �यवि�थत ह�नपुन� 
हो, होइन भ�ने �� ��ततु िववादमा टड्कारो �पमा 
खडा भएको छ । सरोगेसी सेवा परोपकारको �पमा 
�दान ग�रएको होस वा �यावसाियक �पमा भएको 
होस यसबाट उ�प�न ह�ने सम�यालाई अनदेखा 
गन� सिकँदैन । मिहलाको कोखको �यापा�रक �पमा 
�योग गन� िम�ने निम�ने ? सरोगेसी �ि�याबाट 
ज�मेको ब�चाको कानूनी �पमा आमाबबुा को ह�ने ? 
कोख भाडामा िदने मिहलाको आफूले ज�म िदएको 
ब�चा�ितको हक के क�तो ह�ने ? उ� ब�चाको 
जैिवक आमाबाबकुो हक र दािय�व के क�तो रहने ? 
यिद ब�चा िवकलाङ्ग जि�मयो भने �यसको रखेदेख 
एवं सरं�णको िज�मेवारी कसमा रहने ? ज�मप�ात् 
DNA निमलेको भनी स�झौता गन� आमाबाबलेु ब�चा 
�हण गन� अ�वीकार गरमेा ब�चाको हकको संर�ण 
कसरी गन� ? कोख भाडामा िलएको मिहलाको 
शरीर वा जीवनको शोषण नह�ने �यव�था कसरी 
गन� ? नाबालकको अिधकारको संर�ण कसरी 
गन� ? ब�चाको राि��यता र स�पि�स�ब�धी 
िववादह� उठेमा के ह�ने ? ब�चाको ज�म, म�ृय,ु 
िववाह, बसाइसराई ज�ता �यि�गत घटनाको दता� 
र �माणीकरण के क�तो ह�ने ? िववािहत द�पतीले 
ब�चा िलने समयमा स�ब�ध िव�छेद गरकेो अव�था 
भएमा उ� ब�चामािथको हक कसमा रहने ? 
द�पतीम�ये एकले मा� स�झौता गरकेो भएपिछ 
अक�ले अ�वीकार गरमेा के गन� ? सरोगेसी सेवा 
�दायक �यि� वा स�ंथाको प�जीकरण �यव�थापन 
तथा उ�रदािय�वका िवषयह� के क�तो 
रहने ? स�ा आमाको सामािजक सरं�ण कसरी 
गन� ? स�ा आमाका अिधकारह� के क�तो ह�ने ? 
सरोगेसीस�ब�धी सेवा �वाह कानूनस�मत �पमा 
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�वाह भए नभएको हेन� िनयमनकारी िनकाय कुन ह�ने 
र कसरी िनयमन गन� ? िववाद उ�प�न भएमा म�ुा 
हेन� अिधकार�े� कुन िनकायमा रहने आिद िविवध 
��ह� सरोगेसी सेवासगँै अ�तरिनिहत भएर आउने । 

सरोगेसी सेवा �वाहका स�ब�धमा मािथ 
उ�लेख ग�रएका ��ह�लगायत अ�य कैय� िवषयमा 
िववाद उ�प�न ह�नस�ने कुरा �वाभािवक ह��छ । 
यस कुराको पिु� सरोगेसी सेवालाई ख�ुला गरकेा 
मलुकुमा अदालतस�म दायर ह�न आएका मािथ 
िविभ�न �करणमा उि�लिखत िववादसमेतबाट पिु� 
भएको छ । िववािहत द�पतीबाहेक अक� �यि�माफ� त 
स�तान �ाि� गन�, ब�चाको िपत�ृव एव ं मात�ृवको 
िनधा�रण गन� र ब�चा एवं आमाबाबकुो हक अिधकार 
र दािय�व िनधा�रणस�ब�धी िवषय केवल कानून�ारा 
मा� �थािपत ह�ने ह��छ । सो स�ब�धमा उठान भएका 
िववािदत िवषय पिन कानूनबमोिजम नै िन�पण ह�ने 
ह��छ । सरोगेसी सेवा �वाहसगँै अ�तरिनिहत भएर 
आउने िववािदत ��ह�को स�बोधन गन� सरोगेसी 
स�ब�धमा िवधाियका िनिम�त कानून आव�यक मा� 
नभई अप�रहाय� ह�ने ।

नेपाल सरकारले जारी गरकेो राि��य �वा��य 
नीित, २०७१ को रणनीित नं. १२ मा गुण�तरीय 
�वा��य सवेा �वाह गन� आव�यक नीितगत, 
स�ंथागत र �यव�थापक�य मा�यम�ारा �वा��य 
��ेमा सुशासन कायम गन� िन�नअनुसारको 
रणनीितह� (नीित १२ सगँ स�बि�धत) िलइन े
छ भ�ने उ�लेख छ । जसअ�तग�त रणनीित नं. 
१२.१४ मा बाझँोपनलाई Surrogacy स�ब�धी 
कानून�ारा �यवि�थत ग�रने छ भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उ� �वा��य नीित संिवधान �द� 
नाग�रकको �वा��यस�ब�धी मौिलक हकको सरं�ण 
तथा नाग�रकको �वा��य �व��न, संर�ण, सधुार र 

पनु�था�पनसमेत गन� उ�े�यले जारी भएको देिख�छ । 
जसमा बाझँोपनलाई �यवि�थत गन� सरोगेसीस�ब�धी 
कानून िनमा�ण ग�रने भ�नेस�म उ�लेख गरकेो तर 
िनवेदकले दाबी गरजे�तो िबना कानून Commercial 
Surrogacy को सेवा स�चालन गन� भ�ने उ�लेख 
गरकेो भने नदिेखने । 

मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएअनसुार कितपय मलुकुले कुनै पिन �कारको 
सरोगेसी सेवालाई वैधता �दान नगरकेो र वत�मान 
समयमा िव�का अिधकांश मलुकुले Commercial 
Surrogacy लाई फौजदारी अपराध मानी 
अवैध घोषणा ग�रसकेको अव�थामा िवनाकानून 
मि��प�रषदक्ो िनण�यबाट नेपालमा िचिक�सा 
पय�टन (मेिडकल टु�र�म) �व��नको नाममा आमा, 
बाब ु र सरोगेट आमा सबै िवदेशी नाग�रक भएमा 
नेपालका �वा��य सं�थामा सरोगेसी सेवा उपल�ध 
गराउन �वीकृित �दान गन� भनी गरकेो िनण�य 
आफँैमा कानूनको हैिसयतको नह�नकुा साथै कानूनी 
मा�यताअनकूुलको समेत देिखएन । मि��प�रषदब्ाट 
िमित २०७१।६।२ मा भएको उ� िनण�यले अ�य 
मलुकुमा गैरकानूनी घोिषत भएको Commercial 
Surrogacy लाई कानूनिबना नै समथ�न तथा 
��य िदएकोसमेत देिखएको ह�दँा सो िनण�यलाई 
कानूनस�मतको िनण�य मा�न िमलेन । नेपाल सरकार 
�वा��य म��ालयबाट नेपालका अ�पतालह�बाट 
िवदेशी नाग�रकह�लाई सरोगेसी सेवा उपल�ध 
गराउने िवषयको नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०७१।६।२ को िनण�य बदर गन� िवषयको ��ताव 
मि��प�रषदक्ो बैठक सङ्�या ३५/०७२ िमित 
२०७२।६।१ मा मि��प�रषदक्ो बैठकमा पेस भई 
उ� िमित २०७१।६।२ को िनण�य बदर गन� िनण�य 
भएको देिख�छ । नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
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िमित २०७१।६।२ को िनण�य �वय ं मि��प�रषदल्े 
नै अनपुय�ु मानी िमित २०७२।६।१ मा बदरसमेत 
ग�रसकेको ह�दँा सो स�ब�धमा थप बोिलरहन ुनपन� ।

सरोगेसी �िविधबाट मिहलामा ह�नस�ने 
शारी�रक र मानिसक हािनको कुनै िवचार ै नगरी 
कोख भाडामा िदने र ब�चा ज�माई उपल�ध 
गर े गराएबापत रकम लेनदने गन� �यावसाियक 
सरोगेसीलाई िवनाकानूनी �यव�था �योगमा 
आउन िदन ु समाजको लािग घातक मा� नभएर 
मिहलाह�को शोषणज�य काय�को �ो�साहनसमेत 
ह�न जाने ह��छ । कुनै नारी िववाहपूव� गभ�वती ह�दँा 
कलंकको ला�छना लगाइने समाजमा िवना कानूनी 
�यव�था एवं कानूनबमोिजमको िनयमनकारी 
िनकायको अनमुित िवना सरोगेसी सेवाको �िविध 
�यवहारमा लाग ु गन�लाई छुट �दान गन� िम�ने 
ह�दँैन । सरोगेसी सेवा स�चालन गन� �वा��य स�ंथा 
�ा�डी िसटी ि�लिनक ए�ड हि�पटल �ा. िल. लाई 
सरोगेसी सेवा ब�द गन� नेपाल सरकार �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयले िमित २०७२।५।१६ 
मा िनण�य गरी प�ाचार गरकेो र नेपाल सरकार 
मि��प�रषदले् सरोगेसी सेवालाई �वीकृित �दान 
गन� भनी िमित २०७१।६।२ मा गरकेो िनण�य 
मि��प�रषदक्ो िमित २०७२।६।१ को िनण�यबाट 
हाल कायम नरही बदर भइसकेको प�र�े�यमा 
िनवेदकको ��ततु िनवेदन नै िन��योिजत भइसकेको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�को कुनै 
औिच�य रहेको नदिेखने ।

सरोगेसीस�ब�धी सेवा वा �यवसाय 
िवधाियका िनिम�त कानूनबाट मा� �यवि�थत 
ग�रनपुन� जन �वा��य, िश�ाचार वा नैितकताको 
िवषय हो । सरोगेसी आमा, ती आमाबाट ज�मने 
ब�चा र सरोगेसी आमाबाट स�तान �ा� गन� 

चाहने जैिवक आमाबाबकुो हक अिधकारका 
िवषयह�लाई स�बोधन गन� कानूनी �यव�थाको 
शू�यतामा  सरोगेसी सेवा स�चालनस�ब�धी 
�यवसाय स�चालन गनु�  वा गन� िदन ु साव�जिनक 
नीित एवं साव�जिनक िहतिवपरीत ह�न जाने 
ह��छ ।  सरोगेसी आमाबाट स�तान ज�माई �हण 
गन� पाउने वा �य�तो पेसा वा �यवसाय स�चालन 
गन� पाउने कुरा संिवधान �द� हकको िवषय 
होइन । सरोगेसीबाट स�तान �ाि� गन� गराउने 
�यवसाय स�चालनको िवषय संिवधानले प�रक�पना 
नगरकेो अव�थामा यसलाई अिधकारको �पमा 
मा�न पिन निम�ने ।

कुनै पिन काय�लाई वैध मा�न �यो काय� 
सामािजक �पमा �वीकाय�, नैितक मू�य र 
मा�यतामा उिचत ह�नकुो साथै कानूनबाट �वीकृत 
ह�न ुआव�यक ह��छ । �य�तो काय� �यायपूण� छ छैन 
सोसमेत मह�वपूण� ह��छ । सरोगेसी आमा ब�न ुकुनै 
पिन मिहलाको �वेि�छक परोपकारको चाहना हो वा 
बा�यता हो िवचारणीय कुरा हो । स�तान नभएकालाई 
स�तान दान िदने परोपकारय�ु �वेि�छक चाहना 
भए �यहा ँ कुनै रकमकलम वा श�ुक िलने अव�था 
नै ह�दँनै । जब रकम िलएर सरोगेसी आमा ब�नपुन� 
स�झौता ह��छ भने �यो आिथ�क कमजोरीको बा�यता 
हो भ�ने ��ट ह��छ । आमा र ब�चािबचको स�ब�ध 
शा�त, पिव� र सबैभ�दा निजकको नाता पिन हो । 
सरोगेट आमाले आ�नो कोखमा ह�का�एर ज�माएको 
ब�चा पूव�स�झौताअनसुार अ�य �यि�लाई िदनपुन� 
भए तापिन ब�चा�ितको गिहरो मात�ृव रहने नै 
ह��छ । केवल आिथ�क अभावको कारण अ�य ते�ो 
�यि�को ब�चा आ�नो कोखमा धारण गन�, आफूले 
गभ�मा राखेर ज�म िदएको ब�चाबाट भौितक एवं 
कानूनी �पमा सदाको लािग टाढा ह�ने गरी ह�ने 
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स�झौता कुनै पिन मिहलाका लािग सहज िवषय 
होइन । आफूले ब�चा ज�माएपिछ आमाले �यो ब�चा 
अ�लाई स�ुपन ु िनकै गा�ो कुरा हो । केही देशमा 
सरोगेट आमाले ब�चा ज�माएपिछ िदन नमानेको तथा 
ब�चालाई आमाबाट छुटाएपिछ �य�ता मिहलामा 
मानिसक सम�या भएको ��ा�तसमेत पाइएका छन् । 
यसले सरोगेसी ह�ने मिहलालाई सदाको लािग पीिडत 
बनाउने, सरोगेट आमालाई कुनै पिन �ि�ले �याय 
नगन� र यो मिहलाको भावना र संवेदनाशीलतासगँ 
गािँसएको िवषय ह�दँा यसलाई �यायपूण� मा�न 
नसकेको कारण अिधकांश दशेह�मा Commercial 
Surrogacy लाई कानून बनाई ब�देज लगाइएको 
पाइ�छ । य�तो अव�थामा नेपालमा कानून नै नबनाई 
Commercial Surrogacy सेवा स�चालन गनु�  वा 
गन� िदन ुकुनै पिन िहसाबले उिचत मा�न नसिकने ।

��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर भए 
तापिन सरोगेसीका स�ब�धमा िचिक�सा िव�ानमा 
भएको िवकास र यसको सकारा�मक �योग गन� 
स�दभ�मा िव�का िविभ�न दशेह�ले कानून िनमा�ण 
गरी �यावसाियक स�ा आमा (Commercial 
Surrogacy) लाई िनषेध गरकेा र कानूनले तोकेको 
सत�ह�को अधीनमा रही केवल आ�ना देशका 
िन:स�तान द�पितको हकमा भने परोपकारी सरोगेसी 
सेवा स�चालन गन� अनमुित �दान गन� गरकेो अ�यास 
एवं नेपालमा िविभ�न �वा��य सं�थामा ��य वा 
अ��य �पमा �यावसाियक �कृितको सरोगेसी 
सेवा स�चालनमा आएको अव�थालाई म�यनजर 
गदा� नेपालमा �यावसाियक सरोगेसी सेवालाई 
िनय��ण गन� र स�तान सःुख �ा� गन� असमथ� तथा 
अस�म भएका �वदेशी िन:स�तान द�पतीको हकमा 
सामािजक चाहनाअन�ुप परोपकारी स�ा आमा 
(Altruistic Surrogacy) स�ब�धी सेवा कानून 

बनाएर स�चालन तथा िनयमन गन� सरोगेसीस�ब�धी 
कानूनको िनमा�ण ह�न ु आव�यक भएको ह�दँा िन�न 
िवषयह�को स�बोधन ह�ने गरी सरोगेसीस�ब�धी 
कानून िनमा�ण गन� िवप�ी बनाइएका सरकारी 
िनकायह�का नाममा ��ततु िनद�शना�मक आदेश 
जारी ग�रएको छः- 

१. मिहलाको कोखको �यापा�रक �पमा 
�योग गन� निम�ने ह�दँा �यावसाियक स�ा 
आमा (Commercial Surrogacy) लाई 
पूण� �पमा �ितबि�धत गन�, 

२. कमजोर �वा��य अव�थाको कारण वा 
�जनन �मता नभएको कारण स�तान 
सखु �ा� गन� नस�ने भनी �वीकृत 
मेिडकल बोड�ले िसफा�रस गरकेा नेपाली 
नाग�रक रहेका िन:स�तान िववािहत 
द�पतीलाई मा� सरोगेसी सेवा उपल�ध 
गराउने, 

३. नेपाली समिलङ्गी द�पती वा एकल 
प�ुष वा एकल मिहलालाई सरोगेसी सेवा 
उपल�ध नगराउने,

४. कुनै पिन िवदेशी नाग�रकलाई नेपालमा 
सरोगेसी सेवा उपल�ध नगराउने, 

५. स�ा आमाबाट स�तान �ा� गन� नेपाली 
नाग�रक रहेका िन:स�तान िववािहत 
द�पती दवैुको म�जरुी ह�नपुन�,

६. स�ा आमा ह�न चाहने मिहला कुनै आिथ�क 
लाभ आज�न गन� तथा �यावसाियक 
�ि�ले स�ा आमा ह�न नपाउने, केवल 
परोपकारको भावनाले िनजको �वत�� 
सहमितले मा� स�ा आमा ब�न स�ने, 
इ�छा �ितकूल स�ा आमा ब�न कुनै 
मिहलालाई बा�य पान� नपाइने, 
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७. परोपकारी स�ा आमा ह�न चाहने मिहलाको 
िनि�त तोिकएको यो�यता पूरा ह�नपुन� 
ज�तैः िनजको उमेरको अव�था, ब�चा 
ज�माउन स�ने �वा��य अव�था ह�नपुन�, 
िनज अिववािहत ह�न नह�ने, क�तीमा 
एउटा स�तान ज�माइसकेको ह�नपुन�, कुनै 
मिहला एक पटकभ�दा बढी स�ा आमा 
ह�न नपाउने, स�ा आमा ह�न िनजको 
पित वा प�रवारको उमेर पगुेको कुनै एक 
सद�यको समेत म�जरुी ह�नपुन� आिद ।  

८. नेपाली नाग�रकलाई सरोगेसी सेवा 
उपल�ध गराउन चाहने �वा��य सं�थाले 
पूरा गनु�  पन� भौितक पूवा�धारका स�ब�धमा 
िनि�त मापद�ड तोक� तोिकएको 
मापद�ड पूरा गन� �वा��य सं�थाले 
कानूनले तोकेको िनकाय वा अिधकारीबाट 
अनमुित प� िलएर मा� कानूनबमोिजम 
सरोगेसीस�ब�धी �वा��य सेवा �दान गन� 
स�ने, 

९. कानूनबमोिजम सरोगेसी सेवा िलन चाहने 
नेपाली द�पती र स�ा आमा ह�न चाहने 
मिहलाले कानूनले तोिकिदएको िनकायमा 
सरोगेसी सेवा स�ब�धमा िनवेदन िदई 
उ� िनकायबाट छानिबन गरी सरोगेसी 
सेवाको लािग यो�य मानी िसफा�रस 
गरकेा �यि�ह�का हकमा मा� �वा��य 
सं�थाले सरोगेसी सेवा उपल�ध गराउने,

१०. सरोगेसी �ि�याबाट ज�मेको ब�चाको 
कानूनी �पमा आमाबबुाको िनधा�रण 
गरी ब�चाको आमाबाबसुगँको हक तथा 
ब�चा�ितको आमाबाबकुो दािय�वसमेत 
��ट गन�,

११. स�ा आमाले आफूले ज�म िदएको ब�चामा 
के क�ता हक ह�ने हो ��ट गन�,

१२. ब�चाको �यि�गत घटना दता�  र 
पि�जकरणको स�ब�धमा ��ट गन�,

१३. सरोगेसीस�ब�धी सेवा �वाह कानूनस�मत 
�पमा �वाह भए नभएको हेन� िनयमनकारी 
िनकायको �यव�था गन�,

१४. सरोगेसी स�ब�धमा िववाद उ�प�न भएमा 
म�ुा हेन� अिधकार�े� भएको िनकाय 
कानूनमा नै तोिकिदने,

१५. कानून �ितकूल सरोगेसी सेवा �दान गन� 
�यि� तथा �वा��य सं�था एव ंसो सेवा 
िलनेलाई कसरुको मा�ाअन�ुप कैद वा 
ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�नस�ने कानूनी 
�यव�था गन� ।

यो िनद�शना�मक आदेशको 
�ितिलिपसिहतको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ी सरकारी िनकायह�लाई 
िदनू । साथै यो िनद�शना�मक आदेशको पालना भए 
नभए स�ब�धमा अनगुमन गनु�  भनी यस अदालतको 
फैसला काया��वयन िनद�शनालयलाई आदेशसिहतको 
जानकारी िदने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना 
इित संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०७०-CR-१३६१, िकत� ठगी, 
िवजय ग�ुङ भ�ने िवजय�काश सनुवुार िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�  आफूले भनेको वा गरकेो कुरा ब�ुन 
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स�ने अव�थामा रहेको िथइन भनी िजिकर िलएको 
देिखदँनै । अिधकार�ा� अिधकारीले कसरु �वीकार 
गरी तयार ग�रएको कागजमा जबरज�ती सहीछाप 
गराएको भनी अदालतको बयानमा उ�लेख गरकेो 
भए पिन के क�तो जबरज�ती काय� भएको हो भनी 
खलुाउन सकेको देिखएन । �हरीले कुटिपट गरी 
यातना िदई कसरुमा सािबती बयान िदएको भ�नसमेत 
सकेको दिेखदँैन । य�तो अव�थामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �माणमा िलन 
िम�दैन भनी अथ� गन� निम�ने । 

��ततु म�ुामा �ितवादी िवजय�काश 
सनुवुारले �यारी ग�ुङको ज�गा न�कली ज�गाधनी 
खडा गरी िनजको नाग�रकता, ज�गाधनी �माणपजुा� 
तथा न�कली कागजात बनाई सरकारी सहीछाप िकत� 
गरी िब�� गन� काय� गरी गराई िनज �ितवादीले िकत� 
काय� गरी जाहेरवालालाई �. २७ लाख ठगीसमेत 
गरकेो भ�ने मािथ िववेिचत त�य र �माणबाट पिु� 
ह�दँा �ितवादी िवजय�काश सनुवुारलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�ने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार र �माणह�बाट �ितवादी िवजय ग�ुङ भ�ने 
िवजय�काश सनुवुारलाई अिभयोग दाबीबमोिजम २ 
वष� कैद र �. २ लाख ज�रवाना गरी �. २ लाख 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराई िदने ठहर गरकेो 
स�ुको फैसलामा िबगो �. २७ लाख दिेखएकोमा 
�ितवादी िवजय�काश सनुवुारलाई िबगो �. २७ 
लाखबमोिजम ज�रवाना गरी िकत� कागजको १२ 
नं. बमोिजम थप १ वष� कैदसमेत गनु�पन�मा सो 
नगरकेो हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई 
ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम �. २७ लाख 
ज�रवानासमेत गरी िकत� कागजको १२ नं. बमोिजम 

थप १ वष� कैदसमेत ह�ने र उ� िबगो �. २७ लाख 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई भराइिदने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।७।२६ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल जे� ६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-RC-००७६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. काकु भ�ने अिनल साक�

�हरीमा कागज गन� िदलखसुी िव.क.ले 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप� हेदा� मेरा पित मतृक 
दवेराज िव.क.लाई िसतला साक�ले घरमा बोलाई 
िनज र िनजका छोराले हितयारले हानी िनजह�कै 
कत��यबाट मेरो लो�ने देवराज िव.क.को म�ृय ुभएकोले 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीअनसुार सजाय 
ह�नपुद�छ भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीका सा�ी िजतबहादरु साक� �ितवादीह�ले 
मतृक दवेराजलाई कत��य गरी मारकेा होइनन् 
सफाइ पाउनपुद�छ भनी बकप� गरकेो भएपिन मतृक 
दवेराजले िसतला साक�को हात समातेको देखी 
छोरा अिनलले आमाको हात छुटाउन मतृकलाई 
धकेली िददँा िनज दाउको खिलयोमा ठोि�कन गई 
टाउकोमा चोट लागेको हो भ�ने कुरालाई �वीकार ै
गरकेो देिख�छ भने िनज घटना�थलमा दे�ने स�ुने 
सा�ीको �पमा रहेको भनी ख�ुन आएको पिन 
नदेिखएको अव�थामा िनज �ितवादीका सा�ीको 
भनाइलाई िव�सनीय मा�नपुन� नदेिखने । 

मतृक देवराज िव.क. िमित २०६९/१२/१४ 
गते साझँ मेरो घरमा आई मेरो आमासगँ अनिुचत 
काय� गन� लागेको शंका मानी मेरो घरमा रहेको बासँको 
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लाठी हातमा िलई जोडले िनजको २ पटक हातमा 
र १ पटक टाउकोमा िहका�एको ह� ँ सोही चोटका 
कारण िनजको म�ृय ु भएको हो भनी अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो अदालतसम�को 
बयान बेहोराबाट पिन मतृक दवेराज िव.क.र�सी 
खाई हा�ो घरमा आई मेरो म�मी िसतला साक�को 
हात समातेको दखेी िनजले गलत िवचारले हात 
समातेको स�झी मैले म�मीको हात छुटाए ँर िनजलाई 
धकेली िददँा िनज मतृक आगँनमा रहेको दाउको 
खिलयोमा ठोि�कन पगुी भागेका ह�न् भनी गरकेो 
बयान बेहोरा हेदा� आ�नो ज�म िदने आमालाई 
कसैले अनिुचत काय� गन� लागेको अव�थामा �हार 
गरकेो अव�था देिखन आएकोले िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन� स�ने देिखदँा 
मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) 
वष�को कैद सजाय गन� मनािसब दिेखएको भनी स�ु 
बिद�या िज�ला अदालतले �य� गरकेो राय सदर गन� 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०७१।८।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल असार १० गते रोज ६ शभुम् ।

४
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-००६८, 
जबरज�ती करणी, �पबहादरु खड्का िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी �पबहादरु खड्काले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� जाडँको सरुमा पीिडत 
बािलकालाई आ�नो घरिभ�को खाटमा समाती 
आ�नो काखमा राखी िनजको ग�ुाङ्गलगायतका 
शरीरका सबै अङ्ग मसुारकेो, बािलका काखमा आई 

टािँसन थालेपिछ मैले सवंेदनशील अङ्ग स�ुस�ुयाउदै 
दाया ँ हातको का�छी औलंा परु ै िनज बािलकाको 
योिनिभ� घसुाएको ह� ँभनी बयान गरकेो देिख�छ भने 
अदालतसम� आई बयान गदा�  मेरो औलंाले योिनमा 
छोइनाले नङ्गले कोत�रन गई सिु�नएर रगत आएको 
हो भनी उ�लेख देिखने ।

जाहेरी दरखा�त एवं जाहेरवाली तथा 
पीिडतले अदालतसम� आई गरकेो बकप�, 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी एवं 
अदालतसम� गरकेो बयान, घटना�थल �कृित 
मचु�ुका, पीिडतको �वा��य जाचँ �ितवेदन 
तथा सो �ितवेदनलाइ समथ�न ह�ने गरी िवशेष�ले 
अदालतसम� आई गरकेो बकप�लगायतका 
िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट यी 
�ितवादीले जाडँको सरुमा आ�नो घरिभ� ए�लै 
बसेको अव�थामा पीिडत नाबािलकालाई काखमा 
राखी शरीरको िविभ�न अङ्गलगायत संवेदनशील 
अङ्गमा समेत समुस�ुयाई बलपूव�क पीिडतको 
योिनिभ� आ�नो दाया ँहातको का�छी औलंा घसुाइ 
तलमािथ गरी योिनबाट रगत िनकाली क�याजाली 
�या�नेस�मको काय� गरी बािलकाको योिनबाट 
रगत बगी जोडले िच�याएको कारण छोडेको भ�ने 
त�यलाई उि�लिखत �माणह�ले मालाकार 
(Chain of Evidence) �पमा पिु� �मािणत भएको 
दिेखन आउने ।

जहासँ�म सो काय� यौन तिृ�को मनसायबाट 
गरकेो होइन भ�ने �ितवादीको कथनतफ�  िवचार 
गदा�  मनसाय आफँैमा सा��य िवषय होइन । यो 
�यि�ले गरकेो काय�, आचरण, �कृित र �व�पबाट 
िन�य�ल ग�रने िवषय ह�न् । ��ततु स�दभ�मा यी 
�ितवादीले पीिडतलाई काखमा रा�न,ु समा�न ु र 
स�ुस�ुयाउनकुो अ�तरिनिहत उ�े�यका आधारमा 
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�ितवादीको मनसाय त�वको पिहचान गनु�पन� ह��छ । 
पीिडत ४ वष�क� नाबािलकालाई जाडँ खाएको सरुमा 
आ�नो घरिभ� एका�त पारी बािलकालाई काखमा 
रा�न,ु पीिडतको शरीरका संवेदनशील अङ्गह� 
स�ुस�ुयाउन ु र यितले मा� नपगुी पीिडतको 
योिनिभ� औलंा घसुाई क�याजाली �याितने गरी 
तलमािथ गरी रगतिप�छे गराउन ुर पीिडत बािलकाले 
पीडाले जोडले िच�याउन थालेपिछ �ितवादीले 
छािडिदएको भ�ने �थािपत त�यको आधारमा 
हेदा� सो काय� यौन तिृ�को मनसाय वा अ�ाकृितक 
मैथनुबाहेक अ�य उ�े�य अ�तरिनिहत िथयो होला 
भनी सामा�य अनमुानस�म गन� िम�ने अव�था नह�दँा 
��ततु पनुरावेदन िजिकर एवं िव�ान् वैतिनक कानून 
�यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

जबरज�ती करणीको महलको ९क. नं. मा 
कसैले कुनै नाबालकसगँ कुनै िकिसमको अ�ाकृितक 
मैथनु गर े गराएमा जबरज�ती करणी गरकेो मानी 
यसै महलको ३ नं. बमोिजम ह�ने सजायमा थप एक 
वष�स�म कैद गरी �य�तो नाबालकलाई िनजको 
उमेर र उसलाई प�ुन गएको मका�समेत िवचार गरी 
मनािसब �ितपूित�समेत भराइिदनपुछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�थाअनसुार यी �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको ३(१) नं. बमोिजम तजिबजी १० (दश) वष� 
कैद र ऐ. ९(क) नं. बमोिजम थप १ (एक) वष� कैद 
गरी �ितवादीबाट पीिडतलाइ �.३०,०००।– (तीस 
हजार) �ितपूित� भराउने गरी स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।०१।०६ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०७२।०९।२० गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
इित संवत् २०७५ साल �ावण १५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-W०-०५८२, उ��ेषण 
/ परमादेश, �यागराज पोते िव. पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत

�रट िनवेदक �यागराज पोतेउपर िज�ला 
�शासन काया�लय सला�हीमा दूिषत खा� पदाथ� 
िब�� िवतरण म�ुा चलेको त�यमा पिन िववाद 
छैन । म�ुा दायर भएप�ात् िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय सला�हीले िनवेदक �ितवादीको नाममा 
िमित २०६५।६।२९ गते ३० िदने �याद जारी 
गरकेो देिख�छ । िनवेदकको नाममा जारी भएको 
�याद सूचना िज�ला �हरी काय�लयमाफ� त इलाका 
�हरी काया�लय ह�रऔनलाई तामेल गन� लेखी 
पठाएअनसुार इलाका �हरी काया�लय ह�रऔनबाट 
खटेका िवप�ी �हरी सहायक िनरी�क मनोज 
�यौपाने र �हरी हव�दार मोहनराज पोखरलेले 
िनवेदक / �ितवादी आफँैले आ�नो नामको �याद 
बझेुको, सा�ी िनवेदक �ितवादीको बसोबास भएको 
वडा नं. ९ भ�दाबाहेक वडा नं. ८ ब�ने स�भिुदन 
राइन, ऐ. ब�ने शेख महबबु र गा.िव.स.का �ितिनिध 
सहायक सिचव िच�बहादरु िव.क. को रोहवरमा 
�याद तामेल भएको भ�ने कुरा तामेली �यादबाट 
दिेख�छ । रोहवरमा बसेका भिनएका िच�बहादरु 
िव.क. को नाम लेिखनभु�दा पिहले राजकुमार थापा 
लेखेको दिेखएकोमा �यो नाम काटी �यसको मािथ 
िच�बहादरु िव.क. लेिखएपिछ नाम काटेर थपेको 
ठाउमँा सही छाप गराएको नदेिखने ।  

�याद कानूनबमोिजम रीतपूव�क तामेल 
भएको ह�दँनै भने �य�तो तामेली �यादको आधारमा 
भएको फैसलासमेतबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
हनन् भएको मा�नपुन� अव�था आउछँ । कुनै पिन 
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�यि�उपर चलेको म�ुामा कानूनबमोिजम �ितवाद 
गन� पाउने हकलाई हनन गन� िम�दैन । जोसकैुउपर 
लागेको अिभयोगमा अिभयोग लागेको �यि�ले 
�ितवाद गन� पाउने �य�तो कानूनी हक �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तमा आधा�रत ह�ने ह�दँा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भएको काम कारबाहीले 
वै�ता �ा� गन� स�दैन भ�ने स�ब�धमा यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट िनवेदक वीरबहादरु 
राउत अिहर िव�� गहृ म��ालयसमेत भएको 
(ने.का.प. २०६८, मङ्िसर, िन.नं. ८६६३, प�ृ 
१२७६) उ��ेषण / परमादेश म�ुामा समेत िस�ा�त 
�ितपादन भइसकेको । 

िनवेदकले माग गरबेमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� हो होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� मािथ 
ग�रएको िववेचनासमेतबाट िनवेदक नामको �याद नै 
अ.बं. ११० नं. को रीत नपगुी तामेल भई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत समेत भएको देिखएको र 
बेरीतको तामेली �यादको आधारमा कसरुदार ठहर 
गदा� िनवेदकको संिवधान �द� समानता, �वत��ता 
र �यायस�ब�धी हकमा �ितकूल असर पन� देिखदँा 
िनवेदकलाई १ वष� कैद सजाय र �. ७,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठहरी िज�ला �शासन काया�लय 
सला�हीबाट िमित २०६७।१२।१७ मा भएको िनण�य, 
िमित २०६५।७।२७ को तामेली �यादलगायत 
िनण�यप�ात् भएका अ�य काम कारबाहीसमेत 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७ 
को उपधारा (२) र नेपालको संिवधानको धारा १३३ 
को उपधारा (२), (३) बमोिजम उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदक �यागराज पोतेउपर 
िज�ला �शासन काया�लय सला�हीमा चलेको दूिषत 
खा� पदाथ� िब�� िवतरण म�ुामा कानूनबमोिजम 
�याद तामेल गरी बयान र �ितवाद गन� मौका �दान 

गन� िज�ला �शासन काया�लय सला�हीको नाममा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७५ साल �ावण २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-CR-०६७८, जालसाज, 
आशबहादुर िल�बु िव. सुखमाया िल�बुसमेत

यसमा वादी कृ�णबहादरु िल�ब ु �ितवादी 
मेरो िपता अ�बर बमबहादरु िल�बसुमेत भएको 
ज�गा िखचोला म�ुामा िमित २०३८।१०।२० को 
आदेशबमोिजम झगडा परकेो ज�गाको न�सा ह�दँाका 
अव�थामा मािथ उि�लिखत चार िक�लािभ�को 
ज�गा न.नं. १४७ मा परी न�सा कु�डली तथा न�सा 
कैिफयतसमेतमा मेरो बाबकुो ज�गा हो भ�ने कुरा र 
आ�नो ज�गा न.नं. १५१ मा परकेो भनी �प� खलुाई 
यी �ितवादीका पित / ससरुा मोहन िसंह िल�बलेु 
उ� िफराद दाबीको न�सामा सनाखतमा समेत 
बसी ज�गा मेरो िपताको ठहर कायम रहे भएको �प� 
ह�दँा उ� ज�गा िवप�ीह�ले म घरमा नभई िवदेश 
गएको समयमा जालसाजपूण� त�रकाले नापी गरी दता� 
गरकेो ह�दँा सो बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी रहेकोमा 
िवप�ीले नापी र मालपोत काया�लयमा गई कुनै िववाद 
गन� स�नभुएकोसमेत नह�दँा मालपोत काया�लयबाट 
भएको िमित २०५३।१२।२७ को दता�  िनण�य 
सदर राखी िवप�ी िफरादीको झ�ुा दाबीबाट फुस�द 
िदलाइपाउ ँभ�ने �ितउ�र िजिकर रहेको छ । यसमा 
वादी दाबी नप�ुने भनी स�ु िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएकोमा स�ु िज�ला अदालतले गरकेो 
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फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी गरी पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर खारजे ह�ने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िच� नबझुी 
वादीको यस अदालतमा पनुरावेदन दायर ह�न आएको 
देिखने । 

यसमा यसै लगाउको ०६६-CI-०९३३ 
नं. को नापी दता� �े�ता बदर गरी हक कायम गरी 
मेरो नाममा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा आज यसै 
इजलासबाट पनुरावेदन  खारजे ह�ने ठहरी  फैसला 
भएकोले ��ततु म�ुामा पिन सोही आधार र 
कारणबाट यी पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । यी पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल चै� ९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-०६१६, उ��ेषण, 
च��का�त झा िव. नरदेवी आयुव�द िचिक�सालयसमेत

यस अदालतबाट �रट नं. ०६७-WO-
०२४१ मा भएको आदशेानसुार स�वा भएका 
उमेश�सादलाई िज�ला आयवु�द �वा��य के�� 
दोलखामा िफता� पठाउने गरी आयवु�द िवभागबाट 
जारी भएको िमित २०६७।५।६ को च.नं. १३६ 
को िनण�यबाट स�वा भएको �थान नरदेवी 
आयवु�द िचिक�सालय नरदेवीमा कामकाज गराउन ु
भनी िवप�ीका नाउमँा परमादशेको आदेश जारी 
भएपिछ सहायक �तर पाचँौका उमेश�साद साह सो 
काया�लयमा हािजर भई कामकाज गरकेो दिेखदँा एउटै 
िनण�यबाट स�वा भएका यी �रट िनवेदक च��का�त 
झासमेतलाई नरदेवी आयवु�द िचिक�सालयले िमित 

२०६९।८।२४ गते च.नं. २५३ बाट बरबझुारथ 
रमाना िलन ुभनी िदएको प� कानूनस�मत नै देिखन 
आयो । यस अदालतको आदेश एवम् �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालय (सिचव�तर) को िमित 
२०६७।१।६ को िनण�यानसुार िनजको पदािधकार 
िज�ला आयवु�द �वा��य के�� दोलखा रहेको 
दिेखएकोले स�वा गन� अिधकार�ा� अिधकारीले 
िनयमानसुार गरकेो स�वाको आधारमा िदएको 
प�लाई अ�यथा भ�न िमलेन । एउटै काया�लयमा 
दरब�दीभ�दा बढी कम�चारी रा�न निम�ने अव�था 
ह�दँा स�वा भएपिछ आ�नो स�वा भएको 
काया�लयमा रमाना िलई जान ु�वाभािवक र िनयिमत 
�ि�या रहेबाट यी िनवेदकलाई स�वा भएको 
दरब�दी रहेको काया�लयमा जान प�ाचार भएकोलाई 
�वाभािवक �पमा नै मा�नपुन� ।

अतः मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�समेतबाट िवप�ी नरदेवी आयवु�द 
िचिक�सालयको प.सं.०६९/७० च.नं. २५३ िमित 
२०६९।८।२४ को प� र सो स�ब�धमा भए गरकेा 
काम कारबाही कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� 
अिधकारीबाट भएको देिखदँा बदर गनु�पन� अव�था 
दिेखन आएन । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
दिेखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७१ साल चै� ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं२

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७५-WH-०००७, 
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ब�दी��य�ीकरण, राजा खड्का िव. झापा िज�ला 
अदालतसमेत

�रट िनवेदकले अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतसम� कसरुमा इ�कारी रही बयान गर े
तापिन मौकामा कागज गन� मकरबहादरु देवानले 
�ितवादी र जाहेरवाली आ�नो घरमा �ीमान् 
�ीमती रही बसेको र िनजह� एउटै कोठामा स�ुने 
ब�ने गरकेाले जाहेरवालीलाई करणी गरकेो िव�ास 
ला�छ भनी घटना िववरण कागज गरकेो अव�था 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, जबरज�तीको महलको 
१ नं.ले कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी 
निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी 
गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकोमा यी �ितवादीउपर झापा 
िज�ला अदालतमा दायर भएको जबरज�ती करणी 
म�ुामा अनसु�धानका �ममा सङ्किलत त�काल 
�ा� �माणह�को आधारमा थनुामा राखी म�ुाको 
पपु�� गन� गरी भएको आदेशलाई उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट सदर कायम भई सो 
आदेशउपर यस अदालतमा असाधारण अिधकार 
�े�को �योग गरी �रट दता� गरकेो पाइने ।

यी िनवेदक �ितवादीउपर जाहेरवालीले 
�ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी िकटानी जाहेरी िदएको, मौकामा कागज गन� 
मकरबहादरु देवानसमेतले जाहेरवाली र �ितवादी 
एउटै कोठामा �ीमान् �ीमती भएर सगँै स�ुने ब�ने 
गरकेा ह�न्, जबरज�ती करणी गरकेो िव�ास ला�छ 
भनी कागज गरकेो देिखदँा �ितवादीउपर वादी नेपाल 
सरकारले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. 
को कसरुमा सोहीको ३(५) नं. बमोिजम सजाय गरी 
ऐ.ऐनको  १० नं. बमोिजम �ितपूित� िदलाई भराइपाउ ँ

भ�ने म�ुय अिभयोग मागदाबी भई उ� दाबीबमोिजम 
�माणह�को मू�याङ्कन र िव�ेषण गरी �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ ले कसरु �मािणत गन� भार 
वादी नेपाल सरकारमा नै िनिहत रही सोही आधारमा 
सजाय िनधा�रण गन� काय� स�ु िज�ला अदालतको 
�े�ािधकारको िवषय भएको । साधारण �े�ािधकार 
र असाधारण �े�ािधकार समाना�तर �े�ािधकार 
पिन होइनन् र असाधारण �े�ािधकारले साधारण 
�े�ािधकारलाई अनादर गन�, सीिमत त�ुयाउने, 
िनय��ण गन�, �ित�थापन गन� वा कुनै िकिसमबाट 
िन�तेज त�ुयाउनेसमेत असाधारण �े�ािधकारको 
मकसद ह�न नस�ने ।

िनयिमत वा सामा�य �े�ािधकारको 
िवक�प असाधारण �े�ािधकार पिन होइन । 
असाधारण �े�ािधकार सामा�य �े�ािधकारको 
पनुरावेदक�य �े�ािधकार पिन होइन । यसरी 
असाधारण �े�ािधकारलाई साधारण �े�ािधकारको 
पनुरावेदक�य �े�ािधकारको �पमा िलने हो भने 
साधारण �े�ािधकार र असाधारण �े�ािधकारिबच 
अ�तर नै मेिटन प�ुदछ र साधारण �े�ािधकारको 
औिच�य नै समा� ह�न जाने ।

िनवेदकउपर लगाइएको अिभयोग सोही 
आधारमा थनुामा रा�न पठाएको स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेश र उ� आदेशलाई 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर इलाम 
इजलासको आदेश मलुकु� ऐन अ.बं.११८(२) नं.मा 
भएको को कानूनी �यव�थालाई असंवैधािनक छ भनी 
चनुौती िदन नसकेको अव�था ह�दँा थनुामा राखी म�ुा 
पपु�� गन� गरी मातहत अदालतबाट भएको आदेश 
असवैंधािनक तथा गैरकानूनी रहेको भ�ने देिखन 
नआउने मातहत दईु तह अदालतबाट सामा�य कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त �माणको यथोिचत मू�याङ्कन गरी 
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िन�पण भई टुङ्गो ला�ने िवषयमा यस अदालतले 
�रट �े�ािधकारबाट पनुरावेदन सनेुसरह गरी ह�त�ेप 
गद� जाने हो भने िववादको किह�यै पिन अ��य ह�न 
नस�ने, अदालतको साधारण �े�ािधकारस�ब�धी 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�थासमेत अथ�हीन ह�न 
जाने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा  
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.३

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६८-WO-०२९३, उ��ेषण, 
सुय� िव�म िल�बु (चेमजोङ) िव. �म अदालत 
अनामनगर, काठमाड�समेत

कुटनीितक सिुवधा �ा� राजदूत, दूत र 
�ितिनिधको सूचीमा िमिसल संल�न नेपाल सरकारको 
पररा�� म��ालयबाट २०६६ �ावणमा �कािशत 
LIST OF DIPLOMATIC AND CONSULAR 
CORPS AND OTHER REPRESENTATIVE 
मा Diplomatic staff-British Gurkhas Nepal 
अ�तग�त Lt. Col. A.P.M. Griffith Field Director 
Gurkha Welfare Scheme को नाम उ�लेख 
भएको पाइ�छ । उ� LIST OF DIPLOMATIC 
AND CONSULAR CORPS AND OTHER 
REPRESENTATIVE अनसुार Lt. Col. A.P. 
M. Griffith कुटनीितक सिुवधा �ा� �यि� रहेको 
भ�ने देिख�छ । बेलायत एक �वत�� साव�भौमस�ा 
स�प�न रा�� हो । अ�तरा�ि��य कानूनको िस�ा�त 
तथा स�बि�धत रा��को कानूनबमोिजम कुनै पिन 

मलुकुको राजदतुावास, राजदूत, दूत र �ितिनिधलाई 
कुटनीितक सिुवधा �ा� ह�ने ।

कुटनीितक �ितिनिधलाई �यि�गत 
हैिसयतका म�ुा मािमला तथा कामकारबाहीबाहेक 
िनजह�को औपचा�रक काममा सबै फौजदारी, 
दवेानी तथा �शासक�य अिधकार �े�बाट उ�मिु� 
ह�ने देिख�छ । िवदेशी राजदूतावास र राजदूतावासका 
अिधकारीह�ले गरकेो औपचा�रक काममा Vienna 
Convention on Diplomatic Relation 
लगायत अ�तरा�ि��य कानूनको मा�यताले उ�मिु� 
�ा� गद�छ । गोरखा वाइलफेयर ि�कम बेलायती 
दूतावासअ�तग�तको British Gorkhas Nepal 
बाट स�चािलत रहेको र कुटनीितक सिुवधा �ा� 
सं�था नरहेको भ�ने पररा�� म��ालयबाट जानकारी 
आएको �म अदालतको फैसलाबाट दिेख�छ । 
पररा�� म��ालयको उ� जानकारी प�बाट गोरखा 
वाइलफेयर ि�कम कुटनीितक सिुवधा �ा� सं�था 
रहेको भ�ने देिखदँनै । जहासँ�म उ� सं�थाको 
Field Director Lt. Col. A.P. M. Griffith भने 
कुटनीितक सिुवधा �ा� �यि� भएको र िनजले नै 
िनवेदकलाई पदबाट अवकाश िदएको दिेख�छ । Lt. 
Col. A.P. M. Griffith को उ� काय�ले कुटनीितक 
उ�मिु� पाउछँ वा पाउदँनै भ�ने स�ब�धमा हेदा� 
िनजले बेलायतको राजदूत, दूत र �ितिनिधको 
हैिसयतमा औपचा�रक काममा आधा�रत नभई 
कुटनीितक सिुवधा �ा� नभएको सं�थामा रहेर काय� 
गरकेो पाइ�छ साथै िनवेदकलाई िदएको िनयिु�प�मा 
The GWs staff regulations have recently 
been updated. This letter and the attached 
statement of particulars expasins to you 
the principle terms and conditions of your 
employment which are in accordance 
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with GWS staff regulations. You are also 
employed in accordance with Nepal 
employment law भनी नेपाली कानून लाग ुह�ने 
उ�लेख भएको र िलिखत जवाफमा पिन नेपाली 
कानून लाग ुह�ने अव�थामा लाग ुह�ने भ�ने देिखएको 
ह�दँा गोरखा वाइलफेयर ि�कमबाट भएको काम 
कारबाहीमा �थानीय कानून लाग ु ह�ने नै देिख�छ । 
उपयु�� पररा�� म��ालयको प�समेतका आधारबाट 
गोरखा वाइलफेयर ि�कम कुटनीितक सिुवधा तथा 
उ�मिु� �ा� िनकाय रहेको भ�ने देिखन नआउने । 

दबाब तथा करकापबाट िनवेदकले िदएको 
राजीनामा �वीकृत गरउेपर डाइर�ेटरसम� िदएको 
पनुरावेदन िनजसम� प�ुनै निदई िफ�ड डाइर�ेटर 
A.P.M. Griffith ले नै सदर गरकेो काय� �ाकृितक 
�याय तथा �म कानूनिवपरीत रहेको छ । आचरणको 
िवषयमा केि��त रही पनुब�हाली नगरी ६ मिहना 
बराबरको �ितपूित� भराउने �म अदालतको फैसला 
निमलेको भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  हेदा� , Gurkha 
Welfare Scheme का िफ�ड डाइर�ेटर A.P.M. 
Griffith तथा िनजले खटाएको टंकबहादरु िल�बूले 
राजीनामा िदन दबाब िदएकोले िववाद नहोस् भनी 
िनज टंकबहादरु िल�बूसम� िवप�ीह�कै परामश�मा 
१७ अि�ल २००९ मा १ अ�टुबर २००९ देिख 
लाग ुह�ने गरी िदएको राजीनामा १८ अि�ल २००९ 
देिख नै लाग ुह�ने गरी �वीकृत भएको भनी िनवेदकले 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनवेदकले �वइ�छाले 
राजीनामा िदएकोले �वीकृत भएको भ�ने िवप�ीको 
िजिकर छ । िवप�ीको परामश�मा राजीनामा िदएको 
कुरा िनवेदकले �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । १७ अि�ल २००९ मा िदएको राजीनामा 
१ अ�टुबर २००९ देिख लाग ुह�ने गरी िदएको भ�ने 
पाइ�छ । उ� राजीनामा १८ अि�ल २००९ देिख 

नै लाग ुह�ने गरी �वीकृत भएको िनवेदनमा उ�लेख 
छ । यसरी राजीनामा �वीकृत भएपिछ िनवेदकले 
उ� राजीनामालाई करकापको सं�ा िदई पनुरावेदन 
गरकेो पाइ�छ । आफँैले िदएको राजीनामाउपर 
पनुरावेदन गरकेो िवषयमा �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
लाग ु ह�ने अव�था देिखदँैन । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त अक� प�ले िदएको उजरुी वा दाबीमा 
िवप�ीलाई निझकाई सनुवुाइबाट बि�चत गरमेा लाग ु
ह��छ । ए�रया वाइलफेयर अिस�े�स अिफसरको 
पदमा रहेको िनवेदकले िवप�ीकै परामश�मा केही 
समयपिछबाट लाग ुह�ने गरी राजीनामा िदएको भ�ने 
कुरा �वीकार गरपेिछ सो राजीनामा अिघकै िमितबाट 
�वीकृत भएपिछ �यसलाई दबाबबाट भएको 
भनी तक�  गरकेो उिचत दिेखदँैन । �रट िनवेदनमा 
एकाितर िवप�ीको परामश�मा राजीनामा िदएको 
भ�ने पाइ�छ भने अक�ितर दबाबमा राजीनामा 
िदएको भनी िवरोधाभाष देिखएको छ । राजीनामा 
िदएको कुरा �वीकार ग�रसकेपिछ पनुः होइन वा 
दबाब भनी म�ुा गद� जाने काय� सामा�य समझको 
�यि�लाई अशोभनीय ह��छ । �म कानून लाग ु ह�न 
कानूनिवपरीतको बखा��तीह�न ुपद�छ । आफँैले िदएको 
राजीनामा �वीकृत भएको अव�थामा �म कानून लाग ु
ह�ने अव�था देिखदँनै । अतः िनवेदकले १ अ�टुबर 
२००९ देिख लाग ु ह�ने ग�रिदएको राजीनामाको 
अव�थालाई िवचार गरी िनजलाई ६ मिहना बराबरको 
पा�र�िमक �ितपूित� �व�प भरी पाउने ठहर गरी �म 
अदालतबाट िमित २०६८।२।२७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत कानूनी आधार, कारण 
र �माणह�समेतबाट �म अदालतबाट भएको िमित 
२०६८।२।२७ को फैसलाले िनवेदकको मौिलक हक 
हनन भएको नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना 
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६७-CR-०२३६,  िडिजटल 
�यामेरा चोरी पैठारी, राज�व अनुस�धान िवभाग, 
ह�रहरभवन, लिलतपुर िव. मिणधर नेपाल

भ�सार ऐन, २०१९ को दफा ३४क मा 
यस ऐनअ�तग�त भ�सार अिधकृतलाई भएको सबै वा 
केही अिधकार नेपाल सरकारले कुनै अिधकारीलाई 
तोक� स�ुप�न स�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । िमिसल सलं�न िमित २०६२।३।२९ को 
नेपाल सरकार, मि���तरीय िनण�यको �ितिलिपबाट 
राज�व अनसु�धान िवभागका उपमहािनद�शक 
सवुासधर शा�यलाई भ�सार ऐन, २०१९ को दफा 
३४क बमोिजम भ�सार अिधकृतलाई भएको सबै 
अिधकार �योग गन� पाउने गरी तोक� अिधकार 
�दान गरकेो देिख�छ । राज�व अनसु�धान िवभागका 
उपमहािनद�शक सवुासधर शा�यले ��यथ� �ितवादी 
फोटो क�सन� �ा.िल. ले िडिजटल �यामेरा चोरी पैठारी 
गरकेो स�ब�धमा िमित २०६२।८।१९ मा िनण�य 
गरकेो दिेख�छ । उपयु�� उि�लिखत कानूनी �यव�था 
तथा नेपाल सरकार मि���तरीय िनण�यबाट भ�सार 
अिधकृतलाई भएका सबै अिधकार �योग गन� पाउने 
गरी राज�व अनसु�धान िवभागका उपमहािनद�शक 
सवुासधर शा�यलाई तोक� सोहीअन�ुप िनजले 
िनण�य गरकेो देिखएकोले राज�व अनसु�धान 
िवभागका उपमहािनद�शकले िमित २०६२।८।१९ मा 
गरकेो िनण�यमा अिधकार�े�को अभाव रहेको भ�न 
निम�ने ।

आफूले िनकासी वा पैठारी गरकेो 
मालव�तकुो भ�सार ितरकेो �माण प�ुयाउनपुन� 
कानूनी दािय�व सो मालव�त ु िनकासी वा पैठारी 
गन�को रहेकोमा �ितवादी फोटो क�सन� �ा.िल. ले 
िवदेशमा िनिम�त िडिजटल �यामेरा ख�रद एवम् िब�� 
गरकेो देिखएको, िवदेशबाट आयात गदा� भ�सार 
महसलु ितरकेो �माण कागज पेस गन� नसकेको तथा 
उ� �यामेरा �थानीय बजारमा ख�रद गरकेो भए सो 
ख�रद गरकेा िबलह� पेस गन� नसकेको अव�था ह�दँा 
�ितवादी फोटो क�सन� �ा.िल.ले िडिजटल �यामेरा 
चोरी पैठारीको कसरु गरकेो देिखने ।

भ�सार ऐन, २०१९ को दफा ३४क 
बमोिजम भ�सार अिधकृतलाई भएको सबै अिधकार 
�योग गन� पाउने गरी राज�व अनसु�धान िवभागका 
उपमहािनद�शक सवुासधर शा�यलाई तोिकएको 
र िनजले आफूलाई �ा� अिधकारअ�तग�त िनण�य 
गरकेो देिखएकोले अिधकार�े�को अभाव रहेको 
भ�ने आधारमा राज�व अनसु�धान िवभागको िनण�य 
बदर ह�ने ठहर गरी भएको राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को फैसला �िुटपूण� रहेको दिेखन आयो । 
��यथ� �ितवादी फोटो क�सन� �ा.िल. ले िवदेशमा 
िनिम�त िडिजटल �यामेरा िब�� गरकेो पिु� भइरहेको 
तर िडिजटल �यामेरा पैठारी गदा� भ�सार महसलु 
ितरकेो ��ापन प�लगायतका कागज �माण पेस 
गन� नसकेको तथा �थानीय बजारमा ख�रद गरकेो 
रिसद, �माणबाट पिु� गन� नसकेकोले पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ��यथ� �ितवादी फोटो क�सन� 
�ा.िल. ले िडिजटल �यामेरा िब�� गरकेो मू�य �. 
३२,७२,७२७।- बराबरको िडिजटल �यामेरा चोरी 
पैठारी गरकेो देिखने । 

अतः मािथ �करणह�मा िववेचना 
ग�रएबमोिजम राज�व अनसु�धान िवभागका 
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उपमहािनद�शकलाई ��ततु म�ुामा िनण�य गन� 
�े�ािधकार रहेको देिखएको, फोटो क�सन� �ा.
िल.ले िवदेशमा िनिम�त िडिजटल �यामेरा �. 
३२,७२,७२७।- मा िब�� गरकेो, सो �यामेरा 
िवदशेबाट पैठारी गदा� भ�सार महसलु ितरकेो वा 
�थानीय बजारमा ख�रद गरकेो कागज �माणबाट 
�मािणत गन� नसकेकोसमेतबाट ��यथ� �ितवादी 
फोटो क�सन� �ा.िल.का विक� ङ डाइर�ेटर मिणधर 
नेपालले �.३२,७२,७२७।- मू�य बराबरको 
िडिजटल �यामेरा चोरी पैठारी गरी भ�सार ऐन, 
२०१९ को दफा ५(४) बमोिजमको कसरुमा सोही 
ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोिजम 
��यथ� �ितवादीले चोरी पैठारी गरकेो िबगो �. 
३२,७२,७२७।- असलु गन�, िबगोबमोिजम �. 
३२,७२,७२७।- ज�रवाना ह�ने र पाचँ वष� कैद ह�ने 
तथा कैदबापत �. ४५,०००।- असलुउपर ह�ने 
ठहर गरी राज�व अनसु�धान िवभागबाट िमित 
२०६२।८।१९ मा भएको िनण�य निमलेको भनी 
उ� िनण�यलाई बदर ह�ने ठह�याएको राज�व 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६६।६।२२ 
मा भएको फैसला �िुटपूण� देिखदँा उ� फैसला उ�टी 
ह�ने र ��यथ� �ितवादीलाई िडिजटल �यामेरा चोरी 
पैठारी गरी भ�सार ऐन, २०१९ को दफा ५(४) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा ८(क) 
बमोिजम िबगो �. ३२,७२,७२७।- कायम गरी 
सो िबगो असलु गन� र �ितवादीलाई िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ह�ने तथा पाचँ वष� कैद ह�ने सो कैदबापत 
�. ४५,०००।- असलुउपर गन� ठह�याएको राज�व 
अनसु�धान िवभागको िमित २०६२।८।१९ को 
िनण�य सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
इित संवत् २०७३ साल काित�क २३ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-WO-०६९०, 
उ��ेषण / परमादेश, राजन िघिमरसेमेत िव. सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयसमेत

िनवेदकह�ले लामो समयस�म तलब, 
भ�ा, पोसाक भ�ा र चाडपव� खच� नपाएकोले 
सोसमेत उपल�ध गराई पाउन माग गरकेो स�ब�धमा 
िवचार गदा� यस अदालतबाट िमित २०७५।१।२ 
मा िनवेदकह�ले पाउनपुन� उि�लिखत आिथ�क 
सिुवधासमेत १ मिहनािभ� िदन ुभ�ने बेहोराले िवप�ी 
�म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयको 
नाममा आदशे भएको देिखदँा िनवेदकह�ले पाउने 
तलब, भ�ा, पोसाक भ�ा ज�ता आिथ�क सिुवधा 
स�ब�धमा केही िवचार ग�ररहन नपन� । 

िनवेदकह�ले लामो समयस�म वैदेिशक 
रोजगार िवभागअ�तग�त काठमाड� काया�लय 
ताहाचलमा �ज ु हािजर रहदँा पिन िवप�ीह�ले 
पद�थापन नगरी नगराई िवप�ी �म, रोजगार 
तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका सिचवले िमित 
२०७४।१२।२० मा िवप�ी सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयमा िफता� गन� गरी 
गरकेो िनण�य बदर माग गरकेो स�ब�धमा िवचार 
गदा�  िनवेदकह� िवप�ी सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७३।५।३१ 
दिेख िमित २०७४।५।१४ स�मको िनण�य र �म 
रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयको िमित 
२०७४।२।४ लगायत िविभ�न िमितको िनण�यले 
िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभाग काठमाड� काया�लय 
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ताहाचलमा स�वा भएको देिख�छ । िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (३) को ख�ड 
(ख) मा भौगोिलक �े� "ग" "घ" मा स�वा भएका 
िनजामती कम�चारी क�तीमा २ वष�को अविधस�म 
स�वा भएको काया�लयसमेतमा काय�रत रहन पाउने 
�यव�था रहेको पाइ�छ । तर िनवेदकह�लाई िवप�ी 
�म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयले 
वैदेिशक रोजगार िवभाग, काठमाड� काया�लयमा 
पद�थापन गन� दरब�दी नभएको कारण सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयमा िफता� 
पठाउने भनी िमित २०७४।१२।२० मा िनण�य गरकेो 
देिखने । 

िनजामती कम�चारीको दरब�दी िमलान 
गन� काय� िवप�ी सङ्घीय मािमला तथा सामा�य 
�शासन म��ालयको हो । �यसमा पिन पद�थापन 
ह�न नसकेका कम�चारीको �यव�थापन गन� म�ुय 
दािय�व िवप�ी सोही म��ालयको भएको कुरा 
�म, रोजगार तथा सामािजक सरु�ा म��ालयको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । िनवेदकह� िवप�ी 
वैदेिशक रोजगार िवभाग, काठमाड� काया�लयमा 
�ज ु हािजर भएप�ात् हालस�म पद�थापन ह�न 
सकेको देिखदँैन । यस स�ब�धमा हाल के कसो 
भएको छ भ�ने स�ब�धमा ब�ुन िनवेदकह�लाई 
इजलासमा उपि�थत ह�न पकुार गदा� िनवेदकह� 
उपि�थत भएको देिखएन । यसरी कम�चारीको 
�यव�थापन गन� र दरब�दी िमलान गन�समेतका काम 
िवप�ी सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको भएको दिेखदँा िवप�ी �म, रोजगार 
तथा सामािजक सरु�ा म��ालयका सिचवले िमित 
२०७४।१२।२० मा िनवेदकह�लाई सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयमा िफता� 
पठाउने भनी गरकेो िनण�यमा कुनै �िुट नदेिखएको 

र सो िनण�यले िनवेदकह�को संवैधािनक र कानूनी 
हकमा आघात नपगुेको ह�दँा मागबमोिजम �रट जारी 
गन� िम�ने दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला / इशा सवेुदी
इित सवंत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी  
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-CR-०००५, घुस / 
�रसवत िलई ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
रमेशकुमार गौतम

िमिसल संल�न �माणह� अवलोकन 
गदा� , सव��थम उजरुकता��यले मौकामा िदएको 
उजरुी एवम् घटना िववरण कागजमा समेत बबई 
बह�मखुी �या�पसको शौचालयको से�टी ट्याङ्क� 
िनमा�ण काय� स�प�न �ितवेदन तयार गन�का 
लािग �ितवादीले घसु / �रसवत माग गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । तर �ितवादीले घसु / �रसवत मागेको र 
िलएको नभई पा�र�िमकबापतको रकमस�म िलएको 
भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । उजरुीकता�ह� 
अदालतमा उपि�थत भई आ�नो मौकाको 
भनाइलाई समथ�न गरी बकप� गन� सकेको 
दिेखदँैन । यस ि�थितमा उजरुकता�ह�को मौकाको 
उजरुी एवम् कागजलाइ� िव�सनीय मा�न ु �माण 
कानूनको िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।

गलु�रया नगरपािलकाको काया�लयमा 
अिस�टे�ट सब-इि�जिनयर पदमा काय�रत �ितवादी 
रमेशकुमार गौतमले बबई बह�मखुी �या�पसमा 
शौचालयको से�टी ट्याङ्क� िनमा�ण स�ब�धमा 
केही �ािविधक काम गरकेो भ�ने देिख�छ । जनु त�य 
उ� �या�पसको च.नं.३८, िमित २०७५।४।२८ 
को प�मा बबई बह�मखुी �या�पसमा िनमा�ण गन� 
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लािगएको भौितक संरचना शौचालयको से�टी 
ट्याङ्क� िडजाइन, इि�टमेट, रखेदखे तथा �ािविधक 
स�लाहका लािग एक जना �ािविधक खटाई सहयोग 
ग�रिदनहु�न भनी गलु�रया नगरपािलकालाई प�ाचार 
ग�रएकोमा जवाफ नआएको कारण �या�पसको 
स�चालक सिमितसमेतको मौिखक अनरुोधमा 
गलु�रया नगरपािलकाका अिस�टे�ट सब-इि�जिनयर 
रमेशकुमार गौतमबाट उ� िनमा�ण काय�को रखेदेख 
तथा �ािविधक स�लाह िलई काय� स�प�न भएप�ात् 
केही पा�र�िमक िदने मौिखक सहमित भए पिन िनजले 
हालस�म यस �या�पसबाट पा�र�िमक निलएको 
भनी उि�लिखत बेहोराबाट पिु� भएको दिेख�छ । 
यसरी िमिसल सलं�न �ितवादीको बयान, वादी र 
�ितवादीको सा�ीह�को बकप�, िस.डी.को िलिपव� 
उतार, �या�पसको प�लगायतका �माणह�बाट 
�ितवादीले आ�नो पा�र�िमकबापतको रकम भनी 
उजरुीकता�सगँ िलएकोस�म देिखयो, तर घसु / 
�रसवतको �पमा रकम िलइ� आरोिपत कसरु गरकेो 
भ�ने देिखन नआउने ।

िस�ा�ततः अिभयोजन प�ले घसु / 
�रसवतस�ब�धी म�ुामा �ितवादीउपरको आरोिपत 
कसरु �थािपत गन� स�नपुद�छ । तर अिभयोजन प�ले 
�ितवादीले उजरुकता�सगँ घसु / �रसवत माग गरकेो 
वा �वीकार गरी िलएको भ�ने त�य पिु�ट गन� दािय�व 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादी प�मा रहेको 
र वादी प�ले उ� आरोप दाबी शकंारिहत तवरबाट 
पिु�ट ह�ने व�तिुन�ठ आधार �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । यस ि�थितमा फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तअनसुार �ितवादीले शकंाको सिुवधा पाउने 
ह�दँा िनज �ितवादीलाइ� आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७६।१।१२ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 

िनज �ितवादीलाइ�  आरोप दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट बबइ� 
बह�मखुी �या�पसमा शौचालयको से�टी ट्याङ्क� 
िनमा�णको लागत इि�टमेट तथा िनमा�ण काय�को 
रखेदेखसमेत गरबेापत �या�पसले पठाएको 
पा�र�िमक भनी उजरुीकता�ह�ले �ितवादीलाइ� उ� 
रकम िदएको र �ितवादीले पिन उजरुकता�बाट घसु 
�रसवतको �पमा नभइ� पा�र�िमकबापतको होला 
भनी रकम िलएको भ�ने देिखयो । अत: �ितवादीले 
उजरुकता�बाट घसु �रसवत िलइ� ��टाचारज�य 
कसरु गरकेो भ�ने आरोप दाबी व�तिुन�ठ �माणबाट 
पिु�ट ह�न सकेको नदेिखदँा िनज �ितवादी रमेशकुमार 
गौतमले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने गरी िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०७६।१।१२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
इित संवत् २०७६ साल पसु २९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-१६६७, जबरज�ती 
करणी, �यामलाल सनुार (िव.क.) िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदकले जबरज�ती करणीको घटनाको 
जाहेरी बेहोरा एव ं बकप�लाई �वा��य परी�ण 
�ितवेदनले पिु� गनु�पन� भ�ने िजिकर िलएकोमा यी 
पीिडत �वय ं िववािहत रहेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट ख�ुन आयो । िनजमािथ �ितवादी 
आ�नै बबुाले १५ वष�को नाबालक अव�थादेिख नै 
जबरज�ती करणी गन� गरकेो भ�ने पीिडतको भनाइ 
र�ो । घटना ह�दँा िनजको उमेर १७ वष� वा सोभ�दा 
मािथ भ�ने �वा��य जाचँ �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
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पाइयो । वारदात ह�दँाका बखत पिन करणी गन� 
नमाने वा बोले, कराए मा�रिद�छु भनी डर, �ासमा 
पाररे करणी गरकेो भ�ने देिखयो । घटना भए लग�ै 
पीिडतको �वा��य परी�ण ग�रएको देिखएन भने 
कपडाह� बदिलएको तथा धोइएको अव�थामा 
परी�ण ग�रएको दिेखने । 

माइतीकै सरं�णमा रहेक� िववािहत 
मिहलालाई करणी गन� इ�कार गर ेवा अ�लाई सनुाए 
मा�रिद�छु भनी �ासमा पारी जबरज�ती करणी गरकेो 
��ततु घटनामा पीिडतले बा�य भई �यान जोगाउनकै 
लािग पिन �ितकार नगरी पीडकलाई सहज अव�था 
िसज�ना ग�रिदएको ह�नस�ने र य�तो अव�थामा 
उमेर र अव�थाका कारण पीिडतको यौनाङ्गमा 
सङ्घष�का िच�ह� नदेिखने कुरालाई इ�कार गन� 
सिकँदैन । अ�य �वत�� �माणले जबरज�ती करणी 
भएको भ�ने पिु� भइरहेको अव�थामा �वा��य 
जाचँ �ितवेदनमा पीिडतको यौनाङ्गमा सङ्घष�का 
िच�ह� नदेिखएको भ�ने आधारमा मा� जबरज�ती 
करणीको वारदात नभएको भ�न सिकने अव�था 
रह�न । य�तो अव�थामा पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा �वा��य अव�था सामा�य रहेको, 
पीिडतको यौनाङ्गमा No abrasion, laceration, 
No Signs of struggle भ�नेसमेत उ�लेख भई 
आएकै आधारमा मा� जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीले िलएको िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका आधारमा 
पीिडतले मौकाको जाहेरी तथा बकप�समेतमा 
आफूमािथ आ�नै बबुाबाट जबरज�ती करणी 
भयो भनी �य� गरकेा कुरालाई अ�य �वत�� 
�माणले पिन पिु� ग�ररहेको अव�था ह�दँा �ितवादी 
�यामलाल सनुार (िव.क.) ले हाडनाता पन� आ�नै 

छोरीमािथ जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुरा 
पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम जबरज�ती करणीतफ�  मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
६ वष� कैद र आ�नै छोरीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेोमा सोही ऐनको हाडनाता करणी गन�को 
महलको १ नं. बमोिजम थप १० (दश) वष� कैद ह�ने 
तथा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १० 
नं. एवं १०ग नं. बमोिजम पीिडतले �.५०,०००।- 
(�पैया ँ पचास हजार) �ितपूित�समेत भराई पाउने 
ठह�याई स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।०१।२३ मा भएको फैसला सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित 
२०७३।११।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-RC-००२९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सदुीपकुमार राईसमेत

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी, 
घटनालाई पिु� गन� घटना�थल एवं लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, �ितवादीले नै घटना गराएको भ�ने 
बेहोराको बिुझएका मािनसह�को कागज एवं कुटिपट 
गदा�  �ीमतीको म�ृय ु भएपिछ �यसबाट ब�न घरमा 
आगो लगाएको ह� ँ भनी �ितवादी आफँैले गरकेो 
सािबती बयानसमेतबाट ियनै �ितवादी सदुीपकुमार 
राईले नै िवभ�स ढङ्गले �ीमती िनम�ला राईको ह�या 
गरकेो भ�ने कुरा स�माण पिु� ह�ने । 

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
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आधारमा �ितवादी सदुीप कुमार राईलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने र अका� 
�ितवादी दगुा�धन राईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी स�ु खोटाङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।०३।२७ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित २०७४।१।२५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक जाचँका 
िनि�त यस अदालतमा पेस ह�न आएको साधकसमेत 
सदर ह�ने भए पिन मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) बमोिजम सव��व गन� नह�ने ह�दँा 
�ितवादी सिुदपकुमार राईको हकमा सव��व भने 
नह�ने भई फैसलाबमोिजमको अ�य सजाय सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.६

मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सु�मालता 
माथेमा, ०७२-CR-२०६१, कत��य �यान, 
यमबहादुर भ�ने यामबहादुर पुलामी मगरसमेत िव. 
नेपाल सरकार

जाहेरवाला खड्गबहादरु पलुामी मगरले 
िदएको पिहलो तथा दो�ो पूरक जाहेरी दरखा�तमा 
समेत यी �ितवादी कुलमाया पलुामी मगरलाई पोल 
गन� सकेको देिखदँैन । घटना िववरण कागज ग�रिदने 
समुन पलुामी मगर, सिलना भ�ने गोमा पलुामी 
मगर, सिुनल पलुामी मगर र पिव�ामाया बािज�पाक 
मगरसमेतले मौकामा कागज गदा� यी �ितवादी 
कुलमाया पलुामी मगरलाई पोल गरी लेखाई िदएको 

पाइदँैन । जाहेरवाला खड्गबहादरु पलुामी मगरले 
अदालतमा बकप� गदा�  यी �ितवादी कुलमाया 
पलुामी मगरलाई पोल गरी बयान गरकेो भए तापिन 
िनजले कुलमायासमेतले मतृकलाई कुटेको अर े
भ�ने सनेुको हो भनी यी �ितवादीसमेतले मतृकलाई 
कत��य गरी मारकैे ह�न् भनी िकटानीसाथ खलुाउन 
सकेको अव�था नदेिखने ।

�ितवादी कुलमाया पलुामी मगरले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा 
पूण��पले इ�कार रही गरकेो बयान, जाहेरवाला 
खड्गबहादरु पलुामी मगरले िदएको पिहलो तथा दो�ो 
पूरक जाहेरी दरखा�तमा समेत यी �ितवादीलाई 
पोल गन� नसकेको अव�था, घटना िववरण कागज 
ग�रिदने समुन पलुामी मगर र पिव�ामाया बािज�पाक 
मगरसमेतले मौकामा कागज गदा�  यी �ितवादीलाई 
पोल गरी लेखाउन नसकेको अव�था, जाहेरवाला 
खड्गबहादरु पलुामी मगरले अदालतमा बकप� गदा� 
यी �ितवादीले मतृकलाई कत��य गरी मारकैे ह�न् भनी 
लेखाउन नसकेको अव�था तथा घटना भएको िदन 
अका� �ितवादी यामबहादरु पलुामी मगर मतृकको 
घरमा गएको ��य� दे�ने मतृकको छोरा सिुनल 
पलुामी मगरले यी �ितवादीलाई पोल गन� नसकेको 
र यी �ितवादीको शरीरमा सङ्घष�का कारण ह�न 
स�ने घाउ, चोटह� नदेिखएको अव�थासमेतका 
िमिसल सलं�न कागज �माणह�बाट मतृक सिुशला 
पलुामी मगरलाई कत��य गरी मान�मा यी �ितवादी 
कुलमाया पलुामी मगरसमेतको सलं�नता पिु�ट ह�न 
सकेको नदिेखदँा यी �ितवादीको पित अका� �ितवादी 
यामबहादरु पलुामी मगरको मतृकसगँ अवैध �ेम 
स�ब�ध भई िनजह�को शारी�रक स�ब�धसमेत 
भएको कारण मतृक र यी �ितवादीको िबच झैझगडा 
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भएको आधारमा मा� शंकाको भरमा िबनाआधार, 
�माण कत��य �यान ज�तो ग�भीर �कृितको म�ुामा 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदिेखदँा यी �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मतृक सिुशला पलुामी 
मगरलाई कत��य गरी मारकेो कसरुमा सजायसमेत 
गरकेो स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

अत: �ितवादी यमबहादरु भ�ने यामबहादरु 
पलुामी मगरले मतृक सिुशला पलुामी मगरलाई कत��य 
गरी मारी आरोिपत कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो धनकुटा िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।५।२७ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाको िमित २०७२।११।१९ को 
फैसला िमलेकै देिखए तापिन मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम सव��व ह�ने गरी 
सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा �ितवादी यमबहादरु भ�ने 
यामबहादरु पलुामी मगरलाई ज�मकैदको मा� सजाय 
ह�ने ।

�ितवादी कुलमाया पलुामी मगरउपरको 
अिभयोग दाबी वादी नेपाल सरकारतफ� बाट 
त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको नदेिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
र १३(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत धनकुटाको िमित 
२०७२।११।१९ को फैसला सोहदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादी कुलमाया पलुामी 

मगरले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७७ साल असार १२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७७-WH-००२७, 
ब�दी��य�ीकरण, �र�कु जयसवाल िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत

िनवेदकले आफूसगँ फेला परकेा चेक र 
कागजातलाई नै ��ाचार गरकेो भ�ने अव�था ह�दँनै 
भनी िलएको िनवेदन िजिकरको स�ब�धमा हेदा� 
उ� िवषय अदालतमा म�ुा पेस भएप�चात् म�ुाको 
कारबाही तथा िकनारा गदा�को अव�थामा �माणको 
िववेचना गरी िन�कष�मा प�ुने िवषय भएको ह�दँा 
अनसु�धानको अव�थामा रहेको िवषयमा अिहले नै 
�माणको िववेचना गरी ��ाचार गरकेो हो होइन भनी 
म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनको रोहबाट हेन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�रट िनवेदक �रतेश ग�ुतालाई अि�तयार�ा�त 
िनकाय अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट ��ाचार गरकेो आरोपमा अनसु�धान 
तहिककातको िसलिसलामा िहरासतमा राखी बयान 
िलनेलगायतका काय� स�प�न गन�को लािग बाटोको 
�यादबाहेक २४ घ�टािभ� म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
पेस गरी कानूनस�मत �पमा �याद थप अनमुित 
�दान भई िवशेष अदालतको आदेशानसुार थनुामा 
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राखेको दिेखदँा सो थुनालाई गैरकानूनी थुना मा�न 
िम�ने अव�था िव�मान भएको नदेिखदँा िनवेदकको 
मागअनसुार ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गनु�पन� नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७७ साल भदौ १० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७७-CR-०५९२, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. जनराज शाहीसमेत

घटना िववरणका मािनस प�ृवीबहादरु 
म�लले बकप� गदा� पीिडत के.आई.िसंह म�ललाई 
घाइते अव�थामा दखेेको ह� ँ टाउकोमा चोट िथयो 
तीनवटा टाकँा लगाएको िथयो । िनज के.आई.
िसंहलाई �ितवादीह�ले खकुुरी �हार गरी घाइते 
बनाएका ह�न् भनी लेखाएका र पीिडतको घाउजाचँ 
फारामबाट पिन घाइते केआई िसंह म�लको तालकुो 
भागमा 5cm ल�बाइ र अ�य ठाउकँो व�रप�र घाउचोट 
रहेको धा�रलो हितयार �योग भएको अव�था देिखदँा 
वारदातको �कृितबाट कुटिपटको वारदात भएन होला 
भनी भ�न िम�ने नदेिखदँा �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं.बमोिजम ५ वष� 
कैद ह�ने तथा बकप� गन� सा�ी िबड्के म�ललाई 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा ४४(२)(क) बमोिजम �.१०००।- (एक हजार) 
ज�रवाना ह�ने गरी स�ु मगु ु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७६।३।६।६ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादी �ानराज शाही, �काश शाही र िव�णबुहादरु 
म�लले ��ततु म�ुाको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने र सा�ी िबड्के म�ललाई लागेको ज�रवानाबाट 
उ�मिु� िदई फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 

दफा ७२ बमोिजम सरोकारवाला प�ले सकार गरी 
�वीकार गर े��ततु म�ुा कुटिपटतफ�  दता�  गरी सोको 
जानकारी जाहेरवाला एवं पीिडतसमेतलाई िदने गरी 
उ�च अदालत सखु�त, ज�ुला इजलासबाट िमित 
२०७६।१२।५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: रोशनकुमार झा
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७८ साल आषाढ २२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७६-WH-०४०१, 
ब�दी��य�ीकरण, सोहन, �ेम, रोिहत भ�ने 
ने�बहादुर घत� िव. उ�च अदालत पाटनसमेत

�रट िनवेदकले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाउन भनी रकम िलएको, रकम 
िफता� गन� �वीकार गरकेो, आ�नो ठगी गन� मनसाय 
नभएको, किहलेकाही ँ काम गदा� िब�ने स�भावना 
भएको अव�थामा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दायरामा पन� िवषयलाई मलुकु� अपराध संिहताको 
दफा २४९ अ�तग�त दायर भएकोतफ�  �यान निदई 
भएको आदेश गैरकानूनी रहेको भ�ने िनवेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा� अिभयोगप�मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह��छ या ह��न र मनसायपूव�कको 
काय� हो, होइन, आसय के िथयो भ�ने ज�ता 
िवषय सामा�यतया म�ुाको अि�तम िकनारा ह�दँाको 
अव�थामा िन�पण ह�ने िवषय भएको ह�दँा म�ुाको 
अि�तम िकनारा ह�दँा िन�पण ह�ने िवषयमा अनकूुल 
वा �ितकूल ह�ने गरी असाधारण अिधकार�े�को 
�योग गन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
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�रट िनवेदकलाई ठगी म�ुाको कारबाहीको �ममा 
त�काल �ा� �माणको आधारमा थुनामा रा�ने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।१०।१ 
मा भएको आदेश सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७६।११।१५ को आदशेमा कुनै कानूनी 
�िुट िव�मान रहेको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न स�ने अव�था 
नरहेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: खमु�साद भ�डारी
इित संवत् २०७७ साल असार २८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७१-CR-१४९९, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
मुकुटबहादुर रायमाझी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले भाषा िश�ा, 
�ािविधक िश�ा िदई उ�पादनशील िसप र �मताका 
आधारमा �वदेश तथा वैदेिशक रोजगारमा आपूित�का 
लािग काय� गन�, िवदेशमा अ�ययनका लािग जाने 
�यि�समेतलाई परामश� िदनेलगायतका काय� गन� 
उ�े�य �ब�धप�मा उ�लेख गरी िपस व�ड� एजकेुसन 
ए�ड ओभरिसज क�स�टे�सी नामको �ा.िल. िमित 
२०६५/०७/२० मा क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
दता�  गरी क�पनी दता�को �माणप�समेत िलइसकेको 
देिख�छ । कोही कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा 
लगाइिद�छु भनी झ�ुो आ�ासन िदई वा �लोभन 
देखाई वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिदने उ�े�यले कुनै 
रकम िलएको वा िवदेश पठाएको िमिसल संल�न 
�माणह�बाट �प��पमा खलुेको देिखन आएन । 
�यसैगरी को को �यि� िनज पनुरावेदक �ितवादीबाट 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी िसलिसलामा पीिडत भएको 
हो भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट ख�ुन 
आएकोसमेत देिखदँैन । साथै �ितवादीउपर कुनै 

पिन �यि�ले िनजले वैदिेशक रोजगारमा लगाइिद�छु 
भनी झ�ुो आ�ासन िदई वा �लोभन देखाई वैदेिशक 
रोजगारीमा लगाइिदने उ�े�यले कुनै रकम िलएको वा 
िवदेश पठाएकोले पीिडत भएको भनी िकटानी जाहेरी 
िदएको पिन देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट �ितवादीह�ले कसकसलाई कुन देशमा 
पठाएको हो भ�ने त�य नखलुाइएको, को को 
�यि� पीिडत भएको हो भ�ने कुरा ख�ुन आएको 
नदेिखएको, तथा पनुरावेदक �ितवादीले भाषा िश�ा, 
�ािविधक िश�ा िदई उ�पादनशील िसप र �मताका 
आधारमा �वदेश तथा वैदिेशक रोजगारमा आपूित�का 
लािग काय� गन�, िवदेशमा अ�ययनका लािग जाने 
�यि�समेतलाई परामश� िदनेलगायतका काय� गन� 
उ�े�य �ब�धप�मा उ�लेख गरी क�पनी दता�को 
�माणप�समेत �ा�त गरकेो देिखएको, �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी पिन नपरकेो र पीिडत पिन कोही 
नखलेुको अव�थामा सजाय गरकेो निमलेको ह�दँा 
िपस व�ड� एजकेुसन ए�ड ओभरिसज क�स�टे�सी 
�ा.िल.का स�चालक�य �ितवादीह� मकुुटबहादरु 
रायमाझी र राजाराम लािमछानेले िवनाइजाजत 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरी वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको 
कसरु गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई ऐ. 
ऐनको दफा ४३ बमोिजम २।०।० (दईु) वष� कैद 
र जनही �.२,००,०००।- (दईु लाख) ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७१।०२।२६ गते भएको 
फैसला उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी मकुुटबहादरु 
रायमाझीले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
इित संवत् २०७६ साल काित�क २१ गते रोज ५ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी नहकुल 
सवुेदी, ०७७-WH-०३२७, ब�दी��य�ीकरण, 
�ेमाकुमारी िगरी िव. मकवानपुर िज�ला अदालतसमेत

िमिसल संल�न कागजातह�बाट यी 
�रट िनवेदक िमित २०७६।३।२४ गतेस�म 
कैदबापत थुनामा बसेको र िमित २०७६/३/२५ 
देिख ज�रवानाबापत कैदमा बसेको भ�ने दिेखन 
आयो । यी िनवेदक मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १६१(२) बमोिजम 
यो संिहता �ार�भ भएको िमितदेिख एक िदनको 
�.३००।- का दरले ज�रवानाबापत कैद क�ा ह�ने 
अव�थाअनसुार िहसाब गदा� �.१,४०,०००।- 
ज�रवानाबापतको कैदभ�दा बढी नै थनुामा 
बिससकेको देिखन आयो । जसबाट िनवेदकले 
ज�रवानाबापतको पिन कैद भ�ुान ग�रसकेको 
अव�था देिखएकोले मलुकु� फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा ५ तथा केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, 
एक�करण समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९(२)(ख) बमोिजम प�रवित�त कानून मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ मा तोिकएभ�दा बढी सजाय 
गन� िम�ने नदेिखने ।

िववेिचत आधार र �ितपािदत 
िस�ा�तअनसुार िनवेदकको थनुा गैरकानूनी देिखदँा 
िनजलाई अ�य म�ुा वा कारबाहीबापत थनुामा 
रा�नपुन� नदिेखए त�काल गैरकानूनी थुनाबाट म�ु 
ग�रिदन ुभनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रोशनकुमार झा
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७८ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-WO-००१९, 
परमादशे, दयाराम ह�मागाईसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनजी तवरबाट स�चािलत िव�ालयह�ले 
आ�नो िव�ालयको बारमेा स�चारमा�यममाफ� त 
�चार �सार गरी आ�नो िव�ालयको िवशेषताको 
बारमेा जानकारी िदनलुाई अ�यथा भ�न िम�दनै । 
कानूनले तोकेको सीमामा रहेर �चार �सार गनु�लाई 
पिन अ�यथा भ�न नसिकने ।

आ�नो कारोबारको कितस�म िव�ापनमा 
खच� गन� पाउने भ�ने कुरा पिन आयकरस�ब�धी 
�चिलत कानूनले तोकेको पाइ�छ । सोही सीमािभ� 
रहेर गरकेो खच�लाई अ�यथा भ�न पिन िम�दैन । 
िनवेदकले कुन िव�ालयले कित रकम कुन िशष�कमा 
खच� गर े भनेर भ�न सकेको पाइदँैन । िव�ापनको 
नाउमँा िव�ाथ�सगँ कित रकम उठाए भ�ने 
दिेखदँैन । िनवेदन दाबीबमोिजमको खच� िववरण 
दखेाएर आ�नो दाबी �मािणत गराउन सकेको पिन 
दिेखएन । उपयु�� त�यबाट सरकारले तोकेको 
श�ुकभ�दा बढी िलएमा �चिलत कानूनले सजाय 
गन� स�ने कानूनी �यव�थासमेत भएको अव�थामा 
िनयमन गन� कानून छैन भनी िलएको दाबी मनािसब 
नदेिखने । 

िनवेदकले सामदुाियक िव�ालयमा िव�ाथ� 
कम भएको कारणले स�चालन गन� नसकेर ब�द ह�ने 
अव�था भएको त�य पेस गरकेा छन् भने अक�तफ�  
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िनजी िव�ालयले एकलौटी िव�ालय स�चालन 
गरकेो ज�तो कुरा उठाउन ु भएको छ । िश�ासगँ 
स�बि�धत ऐन िनयमावलीले तोकेको सत� र अधीनमा 
रही िश�ासगँ स�बि�धत िविभ�न िवषयमा अ�ययन 
अ�यापन गन� ब�देज लगाएको पाइदँैन । त�काल 
�चिलत नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(च) मा ��येक नाग�रकलाई कुनै पेसा, 
रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता रहेको 
उ�लेख छ । सोही हकको सीमाअ�तग�त रहेर नै िनजी 
�तरमा समेत उ.मा.िव. स�म िव�ालयह� खोली 
स�चालनमा रहेको पाइ�छ । िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १५४ को अधीनमा रही 
िव�ालयको नामकरण गन�बार े िश�ा म��ालयबाट 
प�रप�समेत भएको ह�दँा सोबमोिजम िव�ालयको 
नामकरण गन� िवषय �वेि�छक भएकोले बा�य पान� 
िम�ने पिन होइन । उ� िनयमावली र प�रप�बमोिजम 
नभए स�बि�धत िनकायबाट अनगुमन भई आव�यक 
कारबाही ह�ने नै देिखने । 

उ�च मा.िव. ह�ले िवदेशी नाम राखेको 
भ�ने िवषयमा िश�ा म��ालयको �यानाकष�ण भई 
तत् स�ब�धमा १० बुदँ े सूचना जारी गरकेो िवषय 
स�ब�धमा िनवेदकले आ�नो िनवेदनको �करण 
नं. ५ मा �वीकारसमेत गरकेो देिख�छ । िनवेदकले 
दाबी िलएका िवषयह� स�बि�धत िनकायले 
समयानकूुल स�बोधन ग�ररहेको देिखएको, �चिलत 
कानूनबमोिजम िश�ा �े�लाई िनयिमत र �यवि�थत 
गन� �ितब� रही िनर�तर ि�याशील रहेको भ�ने 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । उि�लिखत स�दभ�मा 
िनवेदकले नेपाल सरकारले कानूनबमोिजमको कुन 
काय� / कत��य पूरा नगरकेो हो भ�ने कुरा �प�सगँ 
खलुाउन सकेको पाइएन । यसबाट िश�ा ऐन, 
िनयमावलीमा िव�ालयको िश�ण श�ुक िनय��ण 

र िव�ालय िनरी�णस�ब�धी आव�यक कानूनी 
�यव�था भएकै देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था तथा आधार कारणबाट िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १५४(१) मा समाज तथा रा��को 
लािग उ�लेखनीय योगदान गन� वा ऐितहािसक �यि�, 
दवेदेवी, ितथ��थल वा �ाकृितक स�पदाको नामबाट 
नेपालीपन झि�कने गरी िव�ालयको नामकरण 
गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको, िव�ालयको 
िश�ण श�ुक िनय��ण, िव�ालयको अनगुमन र 
िनय��णस�ब�धी कानूनी �यव�था कायम रहेको 
र समयानकूुल प�रमाज�न गन� �ममा रहेको देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िव�मान अव�थामा 
जारी गनु�पन� देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (देिबना)
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-०९२४, िमलाप� बदर, 
सािव�ीदेवी कलवारनीसमेत िव. राजेश�साद 
जयसवाल 

िपता रघनुाथ रामले छोरी भागीरथी 
दवेीलाई महो�री मालको र.नं. २०३६/१९१८ 
िमित २००८।३।१५ को दान बकसको िलखत 
पास गरी ज.िव.४५-९-१६ ज�गा दानबकस 
ग�रिदएको भ�नेसमेत देिख�छ । सो दानबकस �ा� 
गरकेो ज�गासमेत यो यस ठाउमँा िनजह�ले दता� 
गराइसकेका छन् भनी यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
कुनै �माण िदन सकेकोसमेत देिखन नआउने ।

उ� िमित २०४७।५।६ को िमलाप�को 
िव��मा परकेो ियनै पनुरावेदक �ितवादी सािव�ी 
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देवीसमेत पनुरावेदक �ितवादी र भागीरथी 
देवीसमेत ��यथ� वादी भएको संवत् २०५४ 
सालको दे.प.ुनं.४१६२ को िमलाप� बदर म�ुामा 
राम�यारी र रामदेईको स�पि� खाने तीन 
जना हकदार भागीरथी देवी, पशुपित�साद र 
राजेश�सादसमेत देिखएकोमा िमित २०४७।५।६ 
गतेको िमलाप� बदरमा ३ अिंशयारम�ये भागीरथी 
देवी र पशुपित�सादको मा� िफराद परकेो र 
राजेश�सादको िमलाप� बदरमा िफराद नपरकेो 
अव�थामा िनजको हकमा समेत िमलाप� बदर ह�न े
ठह�याएको स�ु धनुषा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरकेो पुनरावेदन अदालत जनकपुरको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखँदा केही उ�टी 
भई ३ भागको २ भाग वादीह� भागीरथी देवी र 
पशुपित�सादको हकस�म िमलाप� बदर ह�ने ठहछ� 
भनी यस अदालतबाट िमित २०६१।२।४ मा फैसला 
भई अि�तम भएर रहेको देिख�छ । यसरी िववािदत 
ज�गा यी पनुरावेदकसमेतले गरकेो िमलाप� बदर ह�ने 
गरी यस अदालतबाट उ� िमित २०६१।२।४ मा नै 
फैसला भइसकेको अव�था िव�मान देिखने ।

सािबक मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
८६ नं. मा “फैसला, िडसिमस, िमलाप�, खारजे 
भएका म�ुामा सो फैसला, िडसिमस, िमलाप�, 
खारजे भएकोले अका�को हकसमेत जान े भएको 
रहछे भने जसको हक जाने छ �यसैले थाहा पाएको 
प�ितस िदनिभ� यसमा हा�ो पिन हक ला�छ 
यसले मा� हारी वा िडसिमस, खारजे, िमलाप� 
गराएकोले हा�ो हक जाने होइन भनी आ�नो हक 
जितमा झगिडयाका नाउँमा नालेस िदए इ�साफ 
ग�रिदनुपछ�” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखने ।

��यथ� वादी राजेश�साद जयसवालले 
आ�नो हक जाने कुरामा सो िमलाप�को न�कल 

सारी थाहा पाएको िमित २०६४।५।१२ बाट ३५ 
िदनिभ� नै िमित २०६४।५।१४ मा उ� िमित 
२०४७।५।६ को िमलाप� बदर ग�रपाउ ँभनी िफराद 
िलई अदालत �वेश गरकेो देिख�छ । सािबक मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको ८६ नं. को उ� कानूनी 
�यव�थाको मकसद दईु प�िबच म�ुा चली फैसला, 
िडसिमस, िमलाप� वा खारजे भएको बेहोराले 
कुनै अक� प�को हक गएको छ भने �य�तो हक 
जाने �यि�ले थाहा पाएको ३५ िदनिभ� िमलाप� 
बदरमा आउन पाउने ह��छ । अथा�त् अ.बं. ८६ नं. 
को साहारा िलई अदालतमा �वेश गन� �यि� अिघ 
चलेको म�ुाको प� िवप� नभई कुनै ते�ो प� रहेको 
ह�नपुन� भ�ने सो कानूनी �यव�थाको मूल सार रहेको 
प�र�े�यमा यी ��यथ� वादी म�ुाको प� िवप� नभई 
ते�ो प� रहेको देिखन आएको छ । िनज वादीले उ� 
हद�यादिभ� नै उपचार खोजेको अव�थामा ��ततु 
िवषयमा हद�यादिवहीन तथा �चिलत कानूनी 
�यव�थाको िवपरीत िफराद दायर गरकेो भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीह�को भनाइ तक� सङ्गत रहेको 
दिेखन नआउने ।

िववािदत ज�गाको स�ब�धमा हदब�दीमा 
छानिबन ह�दँा यी वादी राजेश�सादसमेत प�रवार 
कायम भएको देिख�छ । हजरुआमा भागीरथी दवेीले 
�ा� गन� अपतुालीमा िपता पशपुित�साद र यी 
वादी नाित राजेश�सादसमेतको हक कायम ह�ने 
आधारबाट हदब�दीिभ� नपन� भनी भूिम सधुार 
काया�लय धनषुाबाट िमित २०४६।५।३ मा िनण�य 
भएको पाइयो । सो हदब�दीको िनण�यबाट िववािदत 
ज�गामा वादी राजेश�सादको समेत १ िह�सा 
ला�ने �प� छ । हदब�दीको िनण�यबाट हक िह�सा 
यिकन भई सोही आधारबाट वादी राजेश�सादको 
हक यिकन भइसकेको देिखयो । अतः िववािदत 
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ज�गामा वादीको हकिह�सा रहने गरी आिधका�रक 
िनकायबाट िनण�य भइसकेको अव�थामा ��यथ� 
वादीको हक िह�सामा पन� भनी �प� भइसकेको 
उि�लिखत स�पि�मा पनुरावेदन �ितवादीह�ले 
अशं म�ुा गरी िमित २०४७।५।६ मा िमलाप� गरी 
ब�डा गरकेो काय� दूिषत ि�या नै ह�ने ।

पनुरावेदक बलदेब महतोको म�ुा सकार गन� 
मंगल महतो िव�� ��यथ� महादवे महतो भएको म�ुा 
नं. २०६३-CI-०४३४ को फैसला बदर म�ुा (ने.
का.प.२०६८, अङ्क ५, िन.नं. ८६२३) मा "दूिषत 
तवरबाट अ�को हक ला�न ेस�पि� एकलौटी हो 
भनी देखाई भएको फैसला जितसुकै तहबाट भए 
पिन बदरभागी ह��छ, हरके तहमा मका� पन� �यि� 
जानुपद�छ बदर गराउनु पद�छ भनी �या�या गनु� र 
मा�नु आ�मगत ह�न जाने” भनी यस अदालतबाट 
िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत देिखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�था र यस 
अदालतबाट �ितपादन भएको िस�ा�तसमेतको 
आधारमा ��ततु म�ुामा पिन ��यथ� वादीले 
उ�लेख गरकेा िनजको िजज ु हजरुआमा राम�यारी 
देवीको नाउकँो िक.नं.९३ समेतका िविभ�न 
िक�ाह�को ज�मा ९-१-० ज�गा र रामदेइ दवेीको 
नाउकँो िक.नं. ४ समेतका िविभ�न िक�ाह�को 
ज�मा ९-६-१० ज�गामा हक नै नभएका 
�यि� यी पनुरावेदकह�समेतले एक आपसमा 
िलनिुदन ु गरी िमित ०४७।५।६ मा िमलाप� गरी 
आ-आ�नो भाग िह�सामा रा�ने गरी काय� गरकेो 
देिख�छ । सोसमेतका आधार �माणबाट दाबीको 
उ� ज�गाह�मा वादीको िजज ु हजरुआमाह�को 
हकभोग रहेको देिखएको र सो स�पि�मा यी 
��यथ� वादीको समेत हक �थािपत भएको भ�ने 
देिख�छ । सो अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादीले 

एकआपसमा िमलेमतो गरी दूिषत तवरले िमलाप� 
गराएको भ�ने नै देिख�छ । य�ता काय�ले समय 
सीमाको कारणले मा�यता पाउने ि�थित नरहोस 
भनेर नै थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� नािलस 
गन� पाउने �यव�था अ.बं. ८६ नं. ले गरकेो 
दिेख�छ । सो हद�यादिभ� दता� भएको ��यथ� 
वादीको िफराद कथनलाई अ�यथा भनी भ�न 
िम�ने देिखन आउदँनै । अतः वादी राजेश�साद 
जयसवालको समेत हक जिनइरहेको ज�गालाई 
असर पन� गरी यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले जनुसकैु 
बेहोराबाट हक �ा� गन� काय� गरकेो भए पिन सो 
काय�ले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने भई दूिषत नै 
रहेको देिखन आउछँ । य�तो अव�थामा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर र यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई 
हेन� गरी िन�सा �दान भएको आदेशसमेतसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट वादी राजेश�साद जयसवालको 
हक कायम भएको ज�गासमेत राधे�याम 
जयसवालसमेतका �ितवादीह�ले अंश िलनिुदन ुगरी 
गरकेो िमित २०४७।५।६ को दूिषत िमलाप�को वादी 
राजेश�साद जयसवालको हकको ३ भागको १ भाग 
ज�गाको हकमा िमलाप� बदर ह�ने ठह�याएको स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।४ को 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०६८।३।१२ मा भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखएकोले सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १२ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउका ०७१-CR-०९०९, 

०७१-CI-०९२५, जालसाजी, दता� 
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बदर दता�, सािव�ीदवेी कलवारनीसमेत 
िव. राजेश�साद जयसवालसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ । 

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-००९४, लागु 
औषध कोर�ेससमेत, भगवती चौधरी भ�ने कुमारी 
चौधरी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी भगवती चौधरी भ�ने 
कुमारी चौधरीले बरामिदत लाग ु औषध आ�नो 
घरकोठाबाट बरामद भएको भनी गरकेो मौकाको 
बयान बरामदी मचु�ुकाबाट समिथ�त भइरहेको 
छ । सह�ितवादी िब�म बरालले आ�नो कोठाबाट 
लाग ु औषध बरामद भएको हो भगवती चौधरीको 
घरबाट बरामद भएको होइन भनी अदालतसम�को 
बयानमा भने तापिन सो त�य बरामदी मचु�ुकाबाट 
पिु� ह�न आएको नदिेखने ।

साथै, पनुरावेदक �ितवादीले बरामदी 
मचु�ुकामा जबरज�ती रोहबरमा राखेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर िलए पिन सोको पिु� ह�ने �माण 
पेस गन� सकेको दिेखदँैन । ��य� �पमा लाग ु
औषधसमेतका िचजव�त ु बरामद ग�रएको उ� 
बरामदी मचु�ुकामा �ितवादीलाई रोहबरमा राखी 
अ�य �थानीय �यि�ह�को समेत सहीछाप रहेको 
देिख�छ । बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत प�रमाणको 
लाग ुऔषध बरामद भएको हो भनी उ� मचु�ुका गन� 
�.ना.िन. संिजव कटुवालले गरकेो बकप�समेतबाट 
उ� मचु�ुका समिथ�त ह�न आएको छ । �ितवादीलाई 
समेत रोहबरमा राखी कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गन� पाउने अिधकारीले गरकेो उ� बरामदी मचु�ुका 
रीतपूव�क भएको देिखन आएको ह�दँा सो मचु�ुकालाई 
�माणमा िलन िम�ने नै ह�ने ।

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ अनसुार कुनै �यि�का साथमा कुनै लाग ु
औषध फेला परमेा �य�तो पदाथ� कानूनबमोिजम 
�ा� गरकेो वा राखेको हो भ�ने कुराको �माण िनजले 
पेस गनु�पन� ह��छ । कुनै �यि�को साथबाट िनषेिधत 
लाग ुऔषध फेला परमेा आपरािधक काय� (Corpus 
delicti) �थािपत ह�न जाने ह�दँा फौजदारी कानूनमा 
यस �कारको कसरुलाई Possessory Crime 
मािन�छ । य�तो Possessory Crime मा 
आपरािधक काय�को वारदात �थािपत भएमा 
िनद�िषता �मािणत गन� �माणको भार �ितवादीमा 
रहने ह�दँा सो कुरालाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को उ� दफा १२ मा कानूनी �पमा नै 
�प� �यव�था ग�रएको पाइ�छ । �ितवादी भगवती 
भ�ने कुमारी चौधरीको घर कोठामा खाटमिुन 
बोरामा �याक गरी सरुि�तसाथ िनजकै संर�णमा 
राखेको अव�थामा लाग ुऔषध बरामद भएको ह�दँा 
उि�लिखत दफा १२ को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
सो लाग ुऔषध िनज �ितवादीको होइन भ�ने त�य 
शकंारिहत तवरले पिु� ह�ने गरी िनज �ितवादीले नै 
�माण पेस गनु�पन� ह��छ । तर यी �ितवादीले बरामिदत 
लाग ुऔषध आ�नो होइन भ�ने कुरा पिु� ह�ने गरी 
कुनै िव�वसनीय र भरपद� �माण ��ततु गन� सकेको 
िमिसल संल�न �माणबाट नदेिखने ।

व�ततु: बरामदी मचु�ुकाबाट िनज �ितवादी 
भगवती भ�ने कुमारी चौधरीको घरकोठासमेतबाट 
लाग ु औषध बरामद भएको त�य �थािपत भएको 
छ । िनजले सो लाग ुऔषध कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
वा राखेको हो भ�ने पिु� गन� सकेको पाइदँैन । िमिसल 
संल�न बरामदी मचु�ुकासमेतका व�तगुत त�य 
�माणबाट यी �ितवादीको घरकोठाबाट लाग ुऔषध 
बरामद भई वारदात �थािपत भइरहेको ि�थितमा 
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केवल �ितवादीले अदालतसम� गरकेो इ�कारी 
बयानको आधारमा मा�ै िनज �ितवादीलाई िनद�ष 
मा�न सिकने अव�था रहदँैन । सह�ितवादी िब�म 
बरालले �याएको लाग ु औषध कुमारी चौधरीलाई 
रा�न िदएको भनी िनज िब�म बरालले मौकामा 
गरकेो बयान कागज तथा िब�म बरालले �याएको 
लाग ु औषध िनजले भनेबमोिजम रािखिदएको र 
सोबापत िनज िब�मले पैसा िदने भनेको भनी यी 
पनुरावेदक �ितवादीले गरकेो मौकाको बयानसमेत 
पर�पर �पमा समिथ�त भई िम�न आएको 
देिख�छ । यसथ�, उि�लिखत िमिसल संल�न 
�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो 
घरकोठामा िनषेिधत लाग ु औषध राखेको पिु� ह�न 
आउने । 

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कानूनी �यव�थालाई 
हेदा�, लाग ु औषध िब�� िवतरण गन�, िनकासी 
वा पैठारी गन�, ख�रद गन�, स�चय गन�, रा�ने 
वा ओसारपसार गन� काय�लाई िनषेध ग�रएको 
देिख�छ । सोही ऐनको दफा १४(१)(झ) मा “..ख�ड 
(ज) मा लेिखएदेिखबाहके अ�य िनषेिधत काय� गन� 
�यि�लाई दुई वष�देिख दश वष�स�म कैद र एक 
लाख �पैयाँदेिख िबस लाख �पैयासँ�म ज�रवाना” 
ह�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुकासमेतका व�तगुत 
�माणह� तथा �ितवादीह�ले गरकेो मौकाको 
बयानसमेतबाट �ितवादी भगवती चौधरी भ�ने 
कुमारी चौधरीसमेतले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी िनज �ितवादी भगवती चौधरी भ�ने कुमारी 
चौधरीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(झ) बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार 

कैद वष� २(दईु) र ज�रवाना �.१,००,०००।- (एक 
लाख) सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
�ितवादी भगवती चौधरी भ�ने कुमारी चौधरीलाई 
३(तीन) वष� कैद र �.२,००,०००।- (दईु 
लाख) ज�रवाना गन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी गरी लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(झ) बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार कैद वष� २(दईु) 
र ज�रवाना �.१,००,०००।- (एक लाख) ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।९।७ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देवीमाया खितवडा 
इित सवंत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१८४२, 
जबरज�ती करणी तथा बालिववाह, नेपाल सरकार 
िव. घन�याम वारी

पीिडत भिनएको �यि� �वयम् ले 
�ितवादीसगँ िववाह गरकेो छैन भनी अदालतमा 
गरकेो बकप�लाई अ�यथा मा�नपुन� कुनै कारण 
रहेको िमिसल संल�न कागज �माणबाट देिखन 
आएको छैन । �ितवादीले पीिडतलाई िववाह 
गरकेो हो भनी पिु� ह�ने कुनै �माण, फोटो वा 
िलखत वादी प�बाट पेस ह�न सकेको ि�थित पिन 
दिेखदँैन । पीिडतले �ितवादीसगँ िववाह गरकेो छैन 
भनी अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�को 
भनाइ जाहेरवाला तथा घटना िववरण कागज ग�रिदने 
�यि�ह�को बकप�समेतबाट समिथ�त भइरहेको 
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अव�थामा केवल मौकामा गरकेो कागजलाई मा� 
आधार िलई �ितवादीले पीिडतलाई िववाह गरकेो 
भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

�यसैगरी, जबरज�ती करणीतफ� को 
अिभयोग दाबीका स�ब�धमा िवचार गदा�, पीिडत 
सङ्केत नं. ६५ लगदहवा (ज) १४ वष�को नाबालक 
रहेकोमा िववाद देिखदँैन । पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा क�याजाली �याितएको भए 
पिन कारण यिकनसाथ भ�न नसिकने भ�ने उ�लेख 
ग�रएको छ । �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
कारणबाट नै िनज पीिडतको क�याजाली �याितएको 
हो भ�ने िमिसल �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
छैन । जबरज�ती करणीबाहेक अ� कारणबाट पिन 
पीिडतको क�याजालीमा �ित प�ुन स�ने अव�था 
ह�ने ह�दँा पीिडतको क�याजाली �याितएको देिखएको 
भ�ने आधारमा मा� �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको कसरुदार मा�न िम�ने पिन नदेिखने ।

व�ततु: �ितवादीले अदालतमा पीिडतासगँ 
िववाह भएको छैन भनी गरकेो इ�कारी बयान पीिडतले 
अदालतमा आई �ितवादीलाई िच�दैन, िनजसगँ 
िववाह भएको छैन भनी गरकेो बकप�समेतबाट पिु� 
ह�न आएको छ । ��ततु म�ुाका �ितवादीउपर लागेको 
अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरले �मािणत ह�ने गरी 
वादी प�ले �माण पेस गन� सकेको ि�थित रहेको 
देिखदँनै । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� 
भार वादीमा रह�छ । केवल शकंाको आधारमा मा� 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी 
अपराधमा कसरुदार ठह�याउन ु फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । �ितवादीले अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयानलाई पीिडत र जाहेरवालाको 
बकप�समेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट 

समिथ�त भइरहेको देिखनकुा साथै �ितवादीले 
पीिडत भिनएक� नाबािलकालाई बालिववाह गरी 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने शंकारिहत तवरले पिु� 
ह�न नसकेको अव�थामा केवल शंकाको आधारमा 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरु गरकेो मानी सजाय गन� 
�यायसङ्गत नह�ने ह�दँा �ितवादी घन�याम वारीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत 
तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसला 
अ�यथा नदिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणबाट 
�ितवादी घन�याम वारीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३(३) नं. बमोिजम ६ वष� 
कैद गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �.२५,०००।- �ितपूित� भराइिदने र 
िववाहवरीको महल २(३) नं. बमोिजमको कसरुमा 
१,०००।- �पैया ँ ज�रवानासमेत गरकेो स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७४।३।६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-CR-०२७९, जबरज�ती करणी 
उ�ोग, अमर िव.क. िव. नेपाल सरकार

�ितवादीबाट भएको आफूउपरको 
कसरुज�य काय�को बारमेा पीिडतले स-िव�तार 
तथा िव�ततृ�पमा मौकामा जाहेरी िददँा उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । सो जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गरी 
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अदालतमा बकप�समेत गरकेो अव�था देिखयो । 
सामा�यतः जबरज�ती करणी म�ुाको वारदातमा 
��य�दश� ह�दँैन । जबरज�ती करणी लिुकिछपी 
ग�रने आपरािधक काय� भएकाले �यसमा सा�ी ह�न 
स�दनै । �य�तो अव�थामा पीिडतको भनाइलाई नै 
ग�भीरताका साथ हे�रनपुन� ह��छ । यस स�ब�धमा 
“जबरज�ती करणीको काय� लुिकिछपी ग�रन े
आपरािधक काय� भएकाले �यसमा ��य�दश� 
सा�ी ह�न स�दैन । य�तो अपराधमा पीिडत 
मिहलाको भनाइलाई अ�यथा नभएस�म सव�मा�य 
�माणको �पमा िलनुपद�छ । अ�य व�तुगत 
�माणले पीिडतको भनाइलाई गलत सािबत 
नगराएस�म �यसलाई �वीकार गनु�पन�” (ने.
का.प.२०७५, भा�, िन.नं. १०००७) भनी यसै 
अदालतबाट �याियक िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । जबरज�ती करणी घटनाको पीिडतलाई 
��य�दश� सा�ीको �पमा िलनपुद�छ । पीिडतलाई 
घटनाको ��य� �माण मािन�छ । ��ततु घटनाका 
पीिडतले �य� गरकेो जाहेरी तथा बकप�को भनाइ 
अ�य व�तगुत �माणबाट गलत सािबत भएको 
अव�था छैन । आफूमािथ भएको अमानवीय, घणृीत 
तथा आपरािधक काय�को बारमेा नाबािलग पीिडतले 
कसैलाई पिन ला�छाना लाउन ुपन� कुनै कारण रहेको 
नदिेखने ।

पीिडतलाई �ितवादी अमर िव.क.ले 
घरमा कामकाज गन� तथा ब�चा हेन�  ब�छे भनी 
िलई गएका ह�न् । िनजले पीिडत सतेुको ठाउमँा गई 
जबरज�ती करणी गन� खो�दा �ितवादीको �ीमतीले 
�ितवादीलाई तानी लगेको हो । �ितवादीलाई सजाय 
ह�नपुछ�  भनी पीिडतका बाब ु तथा आमाले मौकामा 
कागज गरकेो देिख�छ । सो कागजलाई समथ�न गरी 
पीिडतको सानीआमाले बचाएको कारण �ितवादीबाट 

जबरज�ती करणी ह�न नपाएको हो भनी पीिडतको 
आमा बाबलेु अदालतमा बकप�समेत गरकेो 
दिेखयो । यी पीिडतलाई �ितवादीकै आ�यमा 
रािखएको देिख�छ । घरमा काम सघाउन र घरमा 
नानी हेन� भनी पीिडतलाई पनुरावेदक �ितवादीले 
राखेको अव�था दिेखने । 

रा�ी उप�े�ीय अ�पताल घोराही दाङको 
िमित २०६९।१०।२१ को �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा पीिडतको छातीमा सानो २ से.मी.को 
कोता�रएको घाउ छ भनी उ�लेख छ । पीिडतले जाहेरी 
िददँा र अदालतमा बकप� गदा� शरीरको संवेदनशील 
अङ्गमा हात हालेको, छातीमा हात हाली लगुा 
छोडाउन खोजेको भनी उ�लेख भएबाट �ितवादीको 
जबरज�ती करणीको �यासमा पीिडतको छातीमा 
कोता�रएको भ�ने मौकाको जाहेरी तथा पीिडतको 
बकप� उ� �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त 
भएको देिखने ।

�ितवादीले अदालतमा कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ भने िनजले मौकामा बयान 
गदा� , मेरी का�छी बिहनी गौरी िव.क. सगँ पीिडतको 
झै-झगडा ह�दँा पीिडतको छातीमा कोता�रएको भनी 
बयान गरकेो र गौरी िव.क.ले अदालतमा बकप� 
गदा�  पीिडतले मलाई झ�टी हा�न खो�दा मैले पिन 
हानेर पछारी िदएको र पनुः पीिडतले उठेर हा�न 
खो�दा आफूले पीिडतलाई पछान� खो�दा िनजको 
छातीमा कोतारकेो भनी बेहोरा लेखाएको दिेखए 
तापिन िनजको सो भनाइ पीिडतको �वा�थ परी�ण 
�ितवेदनबाट खि�डत भएको छ । नाबािलका 
पीिडतले यी गौरी िव.क. सगँ लडाई झगडा गनु�पन� 
के कारण प�यो सो �प� छैन । िनज �ितवादीको उ� 
भनाइ कुनै व�तगुत �माणबाट पिु� भएको नदेिखदँा 
सो भनाइ �यायोिचत मा�न नसिकने ।
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घटना वारदातको प�रि�थित अव�था र 
समय तथा घटनाको �ङ्ृखलालाई सू�म�पमा 
हेदा�, बाब ु आमाबाट टाढा भएक�, ियनै पनुरावेदक 
�ितवादीकै आ�यमा बसेक� पीिडता सतेुक� ठाउमँा 
रातको १ बजेको समयमा �ितवादी गई पीिडतमािथ 
चढी पीिडतको संवेदनशील अङ्ग समाती, पीिडतको 
कपडा फुका�ने �य�न गरकेो दिेख�छ । पीिडत 
िच�याउदँा �ितवादीको �ीमती अथा�त् पीिडतक� 
सानीआमा �रमकला िव.क.आई �ितवादीलाई 
तानी लगेको अव�था छ । �ितवादीको �ीमती 
घटना�थलमा नआएको भए जबरज�ती करणीको 
कसरुज�य पूण� अपराध ह�ने ि�थित रहेको देिख�छ । 
पीिडत सतेुको ठाउमँा रातको समयमा यी �ितवादी 
जानबुाट जबरज�ती करणी गन� उ�े�यले नै गएको 
देिखने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  पीिडतका 
बाब ुबेप�ा भएका र आमा दो�ो िववाह गरी गएको 
कारण पीिडतलाई मैले र मेरी �ीमतीले आ�नै घरमा 
�याई पालेको भनी बयान गरकेो देिख�छ । नाबािलका 
आमा बाबकुो साथ संर�ण नपाएको असहाय 
देिखएक� िछन् । पीिडत नाबािलका आ�नै का�छी 
आमा, का�छा बबुाको घरमा ब�चाको हेरिवचार 
गन� तथा घरको काय�मा सहयोग गन� आएक� छोरी 
समानक� यी नाबािलका पीिडतलाई रातको समयमा 
पीिडतको कोठामा जान,ु यौन इ�छा पूरा गन� िनयतले 
गएको भ�ने पीिडतको िकटानी जाहेरी, बकप� तथा 
मौकाको कागज गन� मािनसको भनाइ र �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट स-�माण पिु� भएको देिखदँा 
पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुारकै 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आउने । 

अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ 
पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका 

स�ब�धमा िवचार गदा� , �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७(१) ले "�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम 
सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा सजायबाट �रहाई 
पाउने कुनै कुराको िजिकर �ितवादीले िलएमा 
सो कुराको �माण पु�याउन ेभार िनजको ह�ने छ" 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको छ । पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी उ�ोग नगरकेो भ�ने कुराको 
�माण पेस गरी प�ुट्याई ं गन� भार उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार यी पनुरावेदक �ितवादीकै 
हो । �ितवादीले सजायबाट छुट वा सफाइ पाउन 
स�ने �माण पेस गन� सकेको छैन । �ितवादीको 
अदालतको इ�कारी बयान व�तगुत �माणबाट 
पिु� भएको छैन । अदालतमा इ�कारी बयान गरकैे 
आधारमा मा� आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदन िम�ने 
दिेखएन । तसथ�, आफूलाई सजाय ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ी जनता मा�यिमक िव�ालय रामपरु-
६ दाङको िमित २०६९।१०।२५ को पीिडतको 
उमेर खलेुको प�मा पीिडतको ज�मिमित 
२०५५।७।१६ उ�लेख भएको देिखदँा पीिडत 
प�रवित�त नाम िज�ला �हरी काया�लय दाङ ‘ट’ 
वारदात िमित २०६९।१०।१५ मा १४ वष�क� भएक� 
दिेख�छ । त�कालीन मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ नं.मा चौध वष� 
वा सोभ�दा बढी सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलका 
भए छ वष�देिख दश वष�स�म कैद सजाय ह�ने छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । सोही महलको ५ 
नं.मा जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो करणी गन� 
भने पाएको रहेनछ भने जबरज�ती करणी गन�लाई 
ह�ने सजायको आधा सजाय ह��छ भ�ने कानूनी 
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�यव�थासमेत देिखयो । यी �ितवादी अमर िव.क.ले 
वष� १४ क� प�रवित�त नाम िज�ला �हरी काया�लय 
दाङ ‘ट’ उपर जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
गरकेो पिु� ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी अमर िव.क.लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको दाङ दउेखरुी िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।२।१६ को फैसला उ�टी 
गरी िनज �ितवादी अमर िव.क.लाई अिभयोग 
दाबीअन�ुपकै कसरु कायम गरी त�कालीन मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३(३) नं. ले ह�ने 
सजायमा उ�ोगस�मको कसरु गरकेो देिखदँा ऐ. ५ 
नं. बमोिजम �ितवादी अमर िव.क. लाई ३(तीन) 
वष� कैद सजाय ठहर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुको िमित २०७०।१०।२९ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दहाल
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के. सी., ०७७-WH-००६३, 
ब�दी��य�ीकरण, कृ�णान�द भ� िव. उ�च अदालत 
पाटनसमेत

िनवेदक सिुवन �े� िव�� उ�च अदालत 
पाटनसमेत भएको ०७६-WH-०३०६ को 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनका स�दभ�मा यस 
अदालतबाट िमित २०७७/३/३० मा आदेश ह�दँा 

राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा २३ बमोिजम बढीमा तीन वष�स�म 
कैद सजाय ह�ने मागदाबी िलई अिभयोगप� दायर 
भएको म�ुामा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७(ङ) र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ६७(१)(ख) को �योग गरी �ितवादीलाई 
म�ुामा पपु��का लािग थनुामा रा�न िम�दैन भनी 
�या�या भई िस�ा�त कायम भएको देिख�छ । यसरी 
भएको �या�या र कायम ग�रएको िस�ा�तभ�दा 
अ�यथा फरक �ि�कोण रा�नपुन� अिहले कुनै कारण 
दिेखदँैन । उि�लिखत िववादका स�दभ�मा �ितपािदत 
िस�ा�त यस िववादका स�दभ�मा पिन आकिष�त ह�ने नै 
दिेखयो । उि�लिखत �या�या वा िस�ा�त �ितकूल 
ह�ने गरी िनवेदक कृ�णान�द भ�लाई िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) को �िुटपूण� �योग गरी 
म�ुामा पपु��का लािग थनुामा रा�ने भनी ग�रएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदशे सदर गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६/११/१ को 
आदेश कानून �ितकूल देिखदँा सो आदशे िनवेदक 
कृ�णान�द भ�को हकमा स�म उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रएको छ । अब यसमा त�काल �ा� �माणको 
मू�याङ्कन गरी िनजबाट धरौट वा जमानत िलई 
ता�रखमा रा�नपुन� हो, होइन ? धरौट वा जमानत 
िलनपुन� भए के कित िलनपुन� हो ? अथवा ता�रखमा 
रा�नपुन� हो ? भ�ने स�ब�धमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६८ वा ६९ 
समेतका कानूनबमोिजम पनुः आदेश गनु�  भनी हाल 
म�ुा िवचाराधीन रहेको उ�च अदालत पाटनका 
नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई 
�याियक �ि�याको स�दभ�मा थनुामा रािखएको 
र उपयु��अनसुारको आदेशको प�रणाम�व�प 
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िनवेदकले कानूनी उपचार �ा� गन� स�ने नै भएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� नपन� ।
इजलास अिधकृतः उषा िगरी
क��यटुर: िवजय खड्का 
इित सवंत् २०७७ साल असोज २८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७०-WO-०७६५, उ��ेषण, 
कृ�ण�साद खड्गीसमेत िव. पुनरावेदन अदालत 
हेट�डासमेत

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको ९ 
नं. बमोिजम िनज शकु�तलाले पाउने धनमा िनजको 
हक नपगेुस�म साह�ले सो धनमा समाउन पाउने 
अव�था ह�दँैन । िनज शकु�तला खड्गीको आ�नो 
आज�नको वा आफूखसुी गन� पाउने स�पि�बाट 
मा� िववािदत लेनदेनको िबगो भ�रभराउ ह�न 
स�छ । िनजको आ�नो आज�नको वा आफूखसुी 
गन� पाउने स�पि� रहेनछ भने पिन िनजले पाउने 
धनमा िनजको िविधवत् �पमा हक नपगुेस�म 
केवल स�भािवत अंशभागको गणना गररे सासूको 
नाममा रहेको स�पि�बाट बहुारीले आफूखसुी गरकेो 
�यवहारअनसुारको िबगो रकम भ�रभराउ ह�न स�ने । 

��यथ�ह�को तफ� बाट ��ततु िववादका 
स�दभ�मा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
२६ नं. को स�दभ�समेत उठाइएको देिख�छ । 
व�ततु: उ� २६ नं. लाई िनरपे� �पमा हेन�  िम�ने 
देिखदँनै । कानूनको �या�या गदा�  एक-अका� 
�ावधानसगँ संगितपूण� (Harmonious) �या�या 
ग�रनपुद�छ । यस �कारको लेनदेनको िबगो भराउने 
िवषयमा यस अदालतबाट पटकपटक �या�या र 
िववेचनासमेत भएका छन् । िद�य�वज काक�को 
म�ुामा यस अदालतबाट �या�या ह�दँा िववादको 

स�पि� जसको नाममा छ उसको �वीकृित वा 
जानकारीबेगर द�ड सजायको २६ नं. को आधारमा 
भ�रभराउ गन� सिकने भनी मानेको ख�डमा लेनदने 
�यवहारको ८ र ९ नं. को �यव�था नै परा�त ह�न 
जाने अव�था रह�छ; द�ड सजाय महलको २६ नं. 
र लेनदने �यवहारको ८ र ९ नं. लाई साम�ज�यपूण� 
�पले �या�या गनु�पद�छ; घरको �यवहार गन� 
म�ुयको म�जरुी नभएमा अ�य अिंशयारले 
�यवहार गरकेो अव�थामा सगोलको स�पि�मा 
दािय�व िसज�ना ह�न स�ैन भनी �या�या ग�रएको 
दिेख�छ । िव�णदुेव निुनयाको म�ुामा यस 
अदालतबाट �या�या भई घरको म�ुय भई कामकाज 
गरकेोमा बाहेक अ� अव�थामा एकाघरका उमेर 
पगुेको कुनै �यि�ले कुनै �यवहार गरकेो रहेछ भने 
िनजले आफूले पाउने धनमा िनजको हक नपगुेस�म 
साह�ले सो धनमा समाउन पाउदँैन; म�ुयले गरकेो 
�यवहार वा एकाघरका उमेर पगुेका अ�ले गरकेो 
म�ुय जानकारको पिन सहीछाप वा िलखत भएको 
रहेछ भने गो�ारा धनबाट भ�रभराउ गरी िलन 
पाउने ह��छ भनी कानूनी ि�थित ��ट पा�रएको 
पाइ�छ । यसरी भएको �या�या र �ितपािदत 
िस�ा�तका स�दभ�मा हेदा� पिन ��ततु िववादक� 
िनवेिदका �ाणमाया खड्गीका नाममा रहेको 
स�पि�बाट छोरा-बहुारी नाताक� शकु�तला खड्गीले 
आफूखसुी गरकेो �यवहारअनसुारको िबगो रकम 
भ�रभराउ ह�न स�ने नदेिखने । 

अत: िनवेिदकाम�येक� �ाणमाया खड्गीका 
नामको स�पि�बाट िबगो भ�रभराउ गन� गरी भएको 
��यथ� पसा�  िज�ला अदालतको िमित २०७०/१/२४ 
र २०७०/५/१४ को आदेश र पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७०/९/२५ को आदेश कानून 
�ितकूल देिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रएको 
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छ । अब यसमा िनवेिदका �ाणमाया खड्गीका 
नामको िक.नं. १७ समेतका उि�लिखत लेनदेन 
म�ुाको िबगोका स�दभ�मा कुनै स�पि� रो�का 
रािखएको भए सो फुकुवा ग�रिदई, ��यथ� शकु�तला 
शाही खङ्गीको हक प�ुने स�पि�बाट त�काल 
�चिलत मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ र ९ नं. 
तथा मलुकु� देवानी सिंहता, २०७४ को दफा ४८६ 
समेतका कानूनको दायरा वा सीमािभ� रही ��यथ� 
रािधका भ�राईको िबगो भ�रभराउ काय� गनु�  गराउन ु
भनी ��यथ� पसा�  िज�ला अदालतसमेतका नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शैले�� खड्का
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७८ साल पौष १६ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०६८-CR-०९३२, ०६९-CR-
०१४१, ०६९-CR-०५३५, ०७०-CR-०४२४, 
वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. देवबहादरु 
ग�ुङसमेत, िड�लीराम गरुागाई िव. नेपाल सरकार, 
गणुराज पौडेल िव. नेपाल सरकार, तारानाथ आचाय� 
िव. नेपाल सरकार

िनज गणुराज पौडेलले कसरु गरतेफ�  
मौकामा र अदालतमा समेत इ�कारी बयान बेहोरा 
लेखाएको भए तापिन सयुो�य नामक क�स�टे�सी 
िनज गणुराज पौडेलको नाउमँा दता� रहेको देिखएको 
र �ितवादीम�येको िललादवेी �े�ले सयुो�य 
क�स�टे�सीको नामबाट जाहेरवालाह�सगँ रकम 
सङ्कलन गरकेो कुरा िमिसल सलं�न रिसदह�बाट 
समेत देिख�छ । यी �ितवादीले सयुो�य क�स�टे�सी 
नामक क�पनी �थापना गरी �ितवादीम�येको 
िललादेवी �े�लाई कम�चारीको �पमा काम लगाई 

कोिहनरु मेन पावरमाफ� त मािनसह�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन रकम उठाई कोिहनरु �यान पावरमा 
रकमसमेत पठाएको संल�न रिसदह�बाट दिेखएको 
र बालकुमार भ�डारीसमेतका जाहेरवालाह�ले 
यी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको र सो 
जाहेरीलाई सयुो�य क�स�टे�सीका नाउबँाट रकम 
उठाई िदएको भरपाईसमेतबाट समिथ�त भइरहेको 
दिेखदँा िनजको इ�कारी बयानको आधारमा मा� 
यी �ितवादी आरोिपत कसरुमा िनद�ष रहेछन् भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखने ।

िनज �ितवादी तारानाथ आचाय�ले स�ुमा 
बयानको �ममा आफू िवदशे जान भनी कोिहनरु 
�यान पावरका स�चालक केदार कटुवाललाई 
रकम िदई िनजले िद�लीस�म प�ुयाई फका�एपिछ 
इटहरीमा शाखा खोली सो शाखाबाट िवदेश जाने 
गाउकँा केटा र आ�नै नाताका मािनसह�बाट 
रकम उठाई �.१,४८,०००।- पठाएको ह� ँ भनी 
पीिडत जाहेरवालाह�सगँ रकम उठाई कोिहनरु 
�यान पावरका स�चालक केदार कटुवाललाई 
रकम पठाएको भनी सािबती बयान गरकेो 
दिेख�छ । सो सािबती बयानलाई िनम�ल 
�े�लगायतका मािनसह�ले िदएको िकटानी जाहेरी 
दरखा�तले समथ�न गरकेो अव�था रहेको छ । िनजको 
बयान बेहोराबाट नै िनजले कोिहनरु �यान पावरको 
शाखा काया�लय इटहरीमा खोली मािनसह�लाई 
िवदेश रोजगारमा पठाउने �लोभन िदई रकम उठाई 
कोिहनरु �यान पावरलाई रकम िदएको त�यमा 
िववाद रहेन । मािनसलाई िवदेश पठाउन रकम उठाई 
�ितवादीम�येको केदार कटुवाललाई सहयोग गरकेो 
भ�ने दिेखन आएबाट यी �ितवादी िनद�ष रहेछन् 
भनी मा�न िम�ने अव�था नदिेखने ।

िचरि�जवी िम�लगायतका जाहेरवालाह�ले 
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�ितवादी िड�लीराम गरुागाईउपर िकटानी जाहेरी 
िदएको दिेखएको र �ितवादी �ान ु कटुवालसमेतले 
िदएको रकम र िवदेश जाने �यि�ह�को रकम बझुी 
लेखा रा�ने गरकेो भ�ने कुरा िनजले रकम उठाई 
िदएको नगदी रिसदबाट देिखदँा रकम उठाउने काय�मा 
आ�नो सलं�नता नरहेको भ�ने िनजको पनुरावेदन 
िजिकर खि�बर ह�न सकेको देिखन आएन । यसका 
अित�र� िनज  कोिहनरु �यान पावर क�पनीको 
कम�चारी रहेको कुरामा सािबत नै रहेको देिख�छ । 
यस�कार जाहेरवालाह�सगँ रकम उठाउने काय�मा 
यी �ितवादीको संल�नता रहेको भ�ने कुरा िनजले 
रकम बझुी िदएको रिसदबाट पिु� �मािणत भइरहेको 
देिखएको र �य�तो रकम जाहेरवालाह�लाई 
िफता�समेत निदएबाट यी �ितवादी पिन आरोिपत 
कसरुमा िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था 
नदिेखने ।

स�ुले, �ितवादी केदार कटुवालसमेतले 
स�चालन गरकेो �यान पावर क�पनीसगँ िमली 
�ितवादीह� गणुराज पौडेल, िललादवेी �े�, 
तारानाथ आचाय�, िड�लीराम गरुागाई, �ान ु
कटुवाल र कृ�ण कटुवालले मािनसह�लाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउने काय�मा सहयोगस�म गरकेो र 
िनजह�ले जाहेरवालाह�को यो यित रकम उठाई 
खाई  मासेको भ�ने नदेिखएको भनी म�ुय कसरुदार 
मािनएका केदार कटुवाललाई भएको सजायको 
आधा सजाय मा� गन� गरकेो फैसला र िनजह�देिख 
बाहेकका अ�य �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला निमलेकोले यी सबै 
�ितवादीको भूिमका म�ुय कसरुदारकै सरह रहेकाले 
िव�� ख�डमा उि�लिखत सबै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ 
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 

िजिकरतफ�  हेदा�, �ितवादीह� गणुराज पौडेल, 
िललादेवी �े�, तारानाथ आचाय�, िड�लीराम 
गरुागाई, �ान ु कटुवाल र कृ�ण कटुवालले मािथ 
उि�लिखत दफाह�मा िववेचना भएबमोिजम 
मािनसह�बाट वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने 
भनी आ�ासन िदई िनजह�ले रकम उठाई केदार 
कटुवाललगायतले स�चालन गरकेो कोिहनरु �यान 
पावर क�पनीमा पैसास�म पठाएको देिखएको र 
िनजह�ले सङ्कलन गरकेो रकम िनजह� आफँैले 
यो यित रकम य�तो त�रकाबाट खाए मासेको भ�ने 
िमिसल सल�न सङ्किलत रिसद �माणह�बाट 
समथ�न ह�न सकेको नदिेखदँा यी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै सजाय गनु�पन� भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न स�ने अव�था नरहने ।

अब स�ुले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरकेो �ितवादीह� िड.िव. भ�ने दवेबहादरु 
ग�ुङ, के.िव. भ�ने केशबहादरु ग�ुङ, तारा गौतम, 
उमेश ढुङ्गेल, समुन काक�, ल�मी भ�डारी, रािजव 
तामाङ, कोषलाल �े�, दवेीमाया परुी, िनम�ल 
भ�डारी, मनोज गमदेन, िड.िव. दाहाल, उदय �े�, 
जगदीश अिधकारी, िहराकाजी महज�न, इि�दरा 
पौडेल, अ�णकुमार ढकाल र िव�ण ुका�लेको हकमा 
िवचार गदा�, यी �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�बाट 
रकम सङ्कलन गरकेो भ�ने नदेिखएको, िनजह�ले 
जाहेरवालाह�को यो यित रकम उठाई मासी खाएको 
पिन नदिेखएको एव ंिनजह�उपरको जाहेरी दरखा�त 
अ�य कुनै िलखत कागजातबाट समथ�न ह�न सकेको 
नपाइदँा िनजह�ले आरोिपत कसरु गरकेो देिखने 
सबदु �माणको अभावमा िनज �ितवादीह�लाई 
पिन अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय गनु�पद�छ 
भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
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नस�ने ।
अतः �ितवादी केदार कटुवालले आरोिपत 

कसरु गरकेो ठहर गरकेो र �ितवादीह� िललादेवी �े�, 
�ान ुकटुवाल र कृ�ण कटुवालले जाहेरवालाह�को 
रकम ठगी गन� काय�मा सहयोग प�ुयाएको भनी म�ुय 
�ितवादीलाई भएको सजायको आधा सजाय गन� 
गरकेो स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसलाउपर िनजह�को पनुरावेदन परकेो नदेिखएको 
ह�दँा सो हदस�म केही बोिलरहन नपन� ।

�ितवादीह� गणुराज पौडेल, िललादेवी 
�े�, तारानाथ आचाय�, िड�लीराम गरुागाई, �ान ु
कटुवाल र कृ�ण कटुवाललाई वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ५६ बमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
र �ितवादीह� िड.िव. भ�ने दवेबहादरु ग�ुङ, के.िव. 
भ�ने केशबहादरु ग�ुङ, तारा गौतम, उमेश ढुङ्गेल, 
समुन काक�, ल�मी भ�डारी, रािजव तामाङ, 
कोषलाल �े�, देवीमाया परुी, िनम�ल भ�डारी, 
मनोज गमदेन, िड.िव. दाहाल, उदय �े�, जगदीश 
अिधकारी, िहराकाजी महज�न, इि�दरा पौडेल, 
अ�णकुमार ढकाल र िव�ण ुका�लेह�लाई सफाइ 
िदने ठहर गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०६८।६।८ को फैसला कानूनस�मत भई 
मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवनोद�साद िघिमरे
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७८ साल मङ्िसर २० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०६९-CI-०४६०, उ��ेषण, 
िमथलेश िसंह िव. शोभा देवी कौपरसमेत

ज�गा ख�रद ग�रसकेपिछ सािबक ज�गाधनी 
र िमिथलेस िसंहिबच चलेको चलन म�ुामा प� 

कायम ग�रपाउ ँ भनी शोभादेवी कौपरले िदएको 
िनवेदनउपर िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८/१/८ मा शोभादेवी कौपरले म�ुा सकार गन� 
पाउने भनी आदेश गरकेो र सो आदशे पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६८/१/२२ मा 
सदर भएको पाइयो । �ेम�साद उपा�यायसमेतबाट 
िक.नं. ३६६ को ज�गा शोभादवेी कौपरले िमित 
२०६७/९/२६ मा राजीनामा िलखतबाट ख�रद 
गरी िलइसकेपिछ उ� ज�गामा शोभादवेी कौपरको 
हक �थािपत भएको देिखयो । यस अव�थामा 
िववािदत ज�गाको िवषयमा चिलरहेको िववादका 
स�दभ�मा शोभादवेी कौपरले म�ुा सकार गन� पाउने नै 
ह��छ । सािबक ज�गाधनी �ेम�साद उपा�यायसमेत र 
िमिथलेश िसहंिबच िक.नं. ३६६ को ज�गा चलनको 
िवषयलाई िलएर चलेको कारबाहीका स�दभ�मा 
प� कायम गरी म�ुा सकार गराई िदने गरी तह-तह 
अदालतबाट भएको आदशे कानूनअनकूुल नै देिख�छ 
। यस �कारको सामा�य काय�िविधगत िवषयमा �रट 
�े�ािधकारबाट उपचार �दान गनु�पन� कुनै उिचत 
कारण नदेिखने । िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला मनािसब 
नै देिखने ।

अत: �रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६८/१०/१५ 
मा भएको आदेश (फैसला) मनािसब दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी 
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर १४ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७७-WH-००४६, ब�दी��य�ीकरण,   
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शैले���साद यादव िव.

िनवेदक सिुवन �े� िव�� उ�च अदालत 
पाटनसमेत भएको ०७६-WH-०३०६ को 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनका स�दभ�मा यस 
अदालतबाट िमित २०७७/३/३० मा आदेश ह�दँा 
राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा २३ बमोिजम बढीमा तीन वष�स�म 
कैद सजाय ह�ने मागदाबी िलई अिभयोगप� दायर 
भएको म�ुामा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७(ङ) र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ६७(१)(ख) को �योग गरी �ितवादीलाई 
म�ुामा पपु��का लािग थुनामा रा�न िम�दनै भनी 
�या�या भई िस�ा�त कायम भएको देिख�छ । यसरी 
भएको �या�या र कायम ग�रएको िस�ा�तभ�दा 
अ�यथा फरक �ि�कोण रा�नपुन� अिहले कुनै कारण 
देिखदँनै । उि�लिखत िववादका स�दभ�मा �ितपािदत 
िस�ा�त यस िववादका स�दभ�मा पिन आकिष�त ह�ने नै 
देिखयो । उि�लिखत �या�या वा िस�ा�त �ितकूल 
ह�ने गरी िनवेदक परमे�र शाहलाई िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) को �िुटपूण� �योग गरी 
म�ुामा पपु��का लािग थुनामा रा�ने भनी ग�रएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदेश सदर गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६/२/१६ को 
आदेश कानून �ितकूल देिखदँा सो आदेश िनवेदक 
परमे�र साहको हकमा स�म उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रएको छ । अब यसमा त�काल �ा� �माणको 
मू�याङ्कन गरी िनजबाट धरौट वा जमानत िलई 
ता�रखमा रा�नपुन� हो, होइन ? धरौट वा जमानत 
िलनपुन� भए के कित िलनपुन� हो ? अथवा ता�रखमा 
रा�नपुन� हो ? भ�ने स�ब�धमा मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा ६८ वा ६९ 

समेतका कानूनबमोिजम पनुः आदेश गनु�  भनी हाल 
म�ुा िवचाराधीन रहेको उ�च अदालत पाटनका 
नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई 
�याियक �ि�याको स�दभ�मा थनुामा रािखएको 
र उपयु��अनसुारको आदेशको प�रणाम�व�प 
िनवेदकले कानूनी उपचार �ा� गन� स�ने नै भएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� नपन� ।
इजलास अिधकृत: वीर�े�बहादरु म�ल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल आि�न ६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�ठ, ०७१-CI-१०१२, िनषेधा�ा, 
किपलमणी चौरले िव. कृिष िवकास ब�क िलिमटेड 
�े�ीय काया�लय गौशालासमेत

पनुरावेदकले यस अदालतसम� पनुरावेदन 
गदा�  आ�नो नाग�रक अिधकार ऐनअनसुारको स�पि� 
उपभोग गन� पाउने यो य�तो हक यसरी उ�लङ्घन 
भएकोमा कानूनबमोिजम उपचार �दान नगरी िनवेदन 
खारजे ग�रएको भनी िजिकर िलन नसक� आ�नो 
मू�यवान् ज�गा समय नै निदई िनयतवस िललामी 
�ि�यामा लगेको भनी पनुरावेदन बेहोरामा उ�लेख 
गरकेो पाइयो । २०५७ सालमा �वाह भएको कजा� 
असलुीको लािग िवप�ी कृिष िवकास ब�कबाट १४ 
वष�प�चात् िवप�ी ब�कले समेत कानूनबमोिजम 
�ि�या पूरा गरी पनुरावेदकलाई सूचनासमेत िदई 
िललामस�ब�धी काय� गन� लागेको पाइयो । आफूले 
िलएको कजा� समयमा नै च�ुा नगरबेापत िवप�ी 
कृिष िवकास ब�कले कजा�  असलुीको लािग कानूनी 
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रीतपूव�क पनुरावेदकलाई सूचनासमेत िदई सरु�णमा 
रहेको स�पि� िललामी �ि�या स�ु गरकेो देिखएको 
र िललामीको लािग िनधा��रत समयमा उ�च अदालत 
पाटनको आदेशअनसुार �स�त समय �ा�त गरी सो 
समयाविधसमेत �यतीत गरी कजा�  िलदँाको बखत 
आफूले �वीकार गरकेो सत�समेत उ�लङ्घन गरकेा 
पनुरावेदकको कानूनबमोिजम �द� स�पि�स�ब�धी 
हक उ�लङ्घन भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७१।८।४ को 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल असार ३० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CI-१०१८, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, देवलाल �े�समेत िव. भौितक योजना 
तथा िनमा�ण म��ालय िसंहदरबारसमेत

पनुरावेदकह�ले स�ु िनवेदन वा 
पनुरावेदनमा राजमाग� (िनमा�ण �यव�था) ऐन, २०२१ 
को कुनै कुरा उ�लेख नगरकेो र साव�जिनक सडक 
ऐन, २०३१ र िमित २०३४।३।२० मा राजप�मा 
�कािशत सूचनाको कुरास�म उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यो िववाद २५।२५ गजभ�दा बढी २५।२५ 
िमटरिभ�को िववाद हो भनी �प� िजिकर िलएको 
पिन नदेिखएको र बेहोरा लकुाई आएको य�तो 
पनुरावेदनबाट पनुरावेदकह�को मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने अव�थासमेत नदिेखएबाट �रट 
िनवेदन खारजे गन� गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 

अदालत पाटनको िमित २०७१।०७।१९ को 
आदेशलाई पिन अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।७।१९ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल पसु १० गते रोज ०६ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-१०१९, 

िनषेधा�ा / परमादेश, मेवाङ शेपा�समेत 
िव. भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालय 
िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुारको फैसला भएको छ । 

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CI-०३०३, िनषेधा�ा / 
परमादशे, लताकुमारी �धान जोशीसमेत िव. सहरी 
िवकास म��ालय, उप�यका नगर िवकास �ािधकरण 
अनामनगर, काठमाड�समेत

नगरको भौितक िवकासको लािग आव�यक 
नीित र काय��म तजु�मा गन� स�ने अिधकार नगर 
िवकास ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोिजम नगर िवकास 
सिमितलाई रहेकोले सोही आधारमा जनसाधारण 
र स�ब� िनकायह�को सहभािगतामा G.L.D. 
काय��म लाग ु भई साव�जिनक िहत र सरोकारको 
आव�यकतामा िनिहत काय��म स�चालन भएको 
दिेखएको भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३/१०/१९ मा िनण�य ह�दँा र सोपूव� ियनै 
िनवेिदका लताकुमारी �धान जोशी, काि�त महत, 
समेुश पराजलुी, प�ुकर रायमाझीसमेतले िदएको 
०६९-WO-०१५६ को �रट िनवेदनमा समेत 
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�ितपूित�को हक अ��ुण रािखएको पाइएको र आ�नो 
हक �वािम�वको के कुन ज�गा घर टहरा सडक 
िव�तारमा प�यो भ�ने कुरा िनवेदकले स�बि�धत 
िनकायमा िनवेदनमाफ� त रा�न स�ने नै देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाय�ु परमादेश जारी 
ह�ने अव�थाको िव�मानता नभएबाट �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।१०।१९ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल असार ३१ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-CI-०५७५, िनषेधा�ा, 
कुलदीप चमार िव. म�जुदेवीसमेत

पनुरावेदकले उ�च अदालत जनकपरुमाफ� त 
यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो र उ�च अदालत 
जनकपरुमा िनज पनुरावेदक कुलदीप चमारको 
अिधकृत वारसे भोला रिवदास चमारले िमित 
२०७६।५।२८ मा सव��च अदालतमा हािजर 
ह�न जाने छु भनी उ�च अदालत जनकपरुमा 
िमित २०७६।३।२६ मा ह�ता�र गर े पिन िनज 
पनुरावेदक �वयं तथा िनजको कुनै कानूनबमोिजमको 
�ितिनिधसमेत यस अदालतमा हािजर ह�नका 
लािग आफूले तोक� पाएको तारखेको िमित 
२०७६।०५।२८ मा यस अदालतमा उपि�थत 
नभई िनजले िलएको तारखेसमेत गिु�एको र सो 
तारखे गजुारकेो भनी म�ुा फाटँबाट �मािणतसमेत 
भई आएको अव�था दिेखदँा पनुरावेदक आफँै पिन 
��ततु म�ुाका स�ब�धमा कानूनी उपचारका लािग 
सि�य रहेको भ�ने पिन नदेिखने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७५।०३।२६ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७७ साल पसु १० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७६-CR-१८५५, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. भिवन खड्का

िमिसल सलं�न पीिडत प�रवित�त 
नाम १०-D-१७-२०-F को �वा��य परी�ण 
�ितवेदनको Identification marks महलमा A 
small scar mark 1cm  lenth 0.5cm below 
Lateral canthus of Rt eye भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । �ितवादी भिवन खड्काले स�ु 
अदालतमा बयान गदा� आफूले जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन छैन, िनद�ष छु भनी 
बयान गरकेो देिखयो । जाहेरवालीले अदालतमा 
आई बकप� गदा�  आफूलाई �ितवादीले डर�ास 
दखेाई जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी बेहोरा 
लेखाए पिन िमिसल सलं�न यी जाहेरवालीको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट यी जाहेरवालीउपर 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने कुनै ल�ण 
दिेखदँैन । जाहेरवालीको �वा��य परी�ण गन� 
डा�टर जीवनाथ धमलाले स�ु अदालतमा गरकेो 
बकप�मा पीिडतको Hymen न�याितएको, शरीरमा 
कुनै िकिसमको चोटपटक नभएको, शरीरको स�पूण� 
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अव�था सामा�य भएको र योिनबाट िनकािलएको 
भेिजनल �वा��य परी�ण गदा� �ितवादीको 
Sperm cell नपाइएको, यौनाङ्गमा कुनै चोटपटक 
नदखेेकोले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
भएको भ�न नसिकने भनी बेहोरा लेखाई िदएको 
देिख�छ । िमिसल संल�न कागजातबाट पीिडतको 
उमेर २० वष� रहेको दिेख�छ । यिद �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भए सङ्घष�का 
िच�ह� पिन दिेखन ु पद��यो तर िमिसल संल�न 
त�य �माणबाट �य�तो अव�था देिखदँैन । पीिडतको 
�वा��य परी�णसमेतबाट पीिडतउपर जबरज�ती 
करणी भएको पिु�ट ह�ने कुनै �माण नदेिखएको 
अव�थामा आफूलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी िदएको जाहेरी र अदालतको बकप�लाई 
मा� आधार मानी जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
अपराधमा �ितवादीलाई सजाय गनु�  फौजदारी 
�यायको सामा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

तसथ�, �ितवादी भिवन खड्कालाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गरी स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।०१।१२ 
मा भएको फैसला बदर गरी ��यथ� �ितवादी भिवन 
खड्काले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
उ�च अदालत िवराटनगरको िमित २०७६।०७।१९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य�मूित� �वाली
क��यटुर:  स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७६-CR-१९३७, जबरज�ती 
करणी तथा चोरी, नेपाल सरकार िव. सिकल खान

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 

स�ुधाराि�थत ऊँ स�ुधारा गे� हाउसको कोठा नं. 
४०२ बकु गरी उ� कोठामा अलगअलग सतेुका ह� 
भनी करणी गरतेफ�  इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� (स.ज.९ 
मा) जाहेरवालीलाई र�सी खान बा�य बनाई र�सी 
लागेपिछ ग�गब ुबसपाक�  जाने �ममा ऊँ स�ुधारा गे� 
हाउसमा लगी ४०२ नं. को कोठा बकु गरी कोठामा 
र�सीको नसामा लि�एर िनदाएक� जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गन� ला�दा थाहा पाई कराएमा 
ित�ो बेइ�जती ह��छ भनी डर देखाई बो�न कराउन 
निदई िनजको हात समाई जबरज�ती करणी गरकेो र 
केही बेरपिछ उ�ेिजत गन� ZENEGRA ट्याबलेट 
सेवन गरी जाहेरवाली िन�ामा रहेको अव�थामा 
पनुः दो�ो पटक करणी गन� ला�दा नमानेकोले डर 
�ासमा पारी गाला टो�दै करणी गररे सोही खाटमा 
िनजसगँै सतेु ँभनी कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो 
दिेख�छ । घटना�थल �कृित मचु�ुका हेदा�  उ� 
कोठामा एउटा मा� ब�स पलङ रहेको देिखएको, 
वारदात �थलबाट ZENEGRA-100 ट्याबलेट 
थान ४ र Anplay-20 ट्याबलेट थान ४ फाइल 
�याितएको अव�थामा बरामद भएको र नेपाल �हरी 
अ�पतालबाट च.नं. ३०४ िमित २०७३।१२।१३ 
को प�बाट उ� औषधी सेवनले यौन उ�ेजना 
बढाउने काम गछ�  भनी लेखी आएको िमिसल संल�न 
प�बाट देिख�छ । ��ततु अव�थामा जाहेरी बेहोरा र 
पीिडत जाहेरवालीले अदालतसम� गरकेो बकप�को 
कथनलाई �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान, घटना�थल तथा बरामदी मचु�ुका, 
बारदात�थलमा बरामद भएको यौन उ�ेजक  बढाउने 
औषधी र �ितवादीले आ�नो नामबाट ऊँ स�ुधारा 
गे� हाउसमा कोठा नं. ४०२ को �म बकु गरकेो दता� 
रिज�टड�बाट समथ�न भएको देिखन आउने ।
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पीिडत जाहेरवालीले अदालतसम� 
उपि�थत भई �ितवादीले कुटिपटसमेत गरी 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी बकप� गरकेो 
देिखएको स�दभ�मा जबरज�ती करणीको कसरु 
ह�नको लािग म�ुयतः तीनवटा आधारभूत त�वह� 
ह�न अिनवाय� ह��छः- जबरज�ती करणी गन� मनसाय, 
जबरज�ती करणी गन� काय� र पीिडतको करणी गन� 
काय�मा म�जरुीको अभाव, य�ता आधारभूत त�व 
िव�मान भएको अव�थामा जबरज�ती करणीको 
कसरु �थािपत ह�ने ।

जाहेरवालीले आ�नो जाहेरी दरखा�तमा 
�ितवादीले आ�नो �यागमा भएको नगद 
�.८०,०००।– रकम चोरी गरी लगेकोले सो 
रकम भराइपाउ ँ भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ । 
सो स�ब�धमा िवचार गदा�, जाहेरवालीले आ�नो 
जाहेरी बेहोरामा उ� दाबी िलए तापिन �ितवादी 
रकम लगेको भ�ने कुरामा इ�कार रही बयान गरकेो, 
�ितवादीबाट उ� रकम बरामद ह�न पिन नसकेको र 
िनजले कहीकँतै लगी खाई मासेको भ�ने �माणसमेत 
वादी प�बाट पेस ह�न सकेको अव�था नदेिखएबाट 
उ� रकम �ितवादीले नै चोरी गरकेा होलान् भनी 
अनमुान गन� िम�ने अव�था नदिेखदँा स�ु िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीलाई चोरीतफ� को अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको फैसला सो हदस�म 
सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला अ�यथा 
नदिेखदँा िमलेकै दिेखन आउने ।

तसथ�, �ितवादीउपरको चोरीतफ� को 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने र जबरज�ती करणीतफ�  
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 

सो हदस�म बदर गरी �ितवादीले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहर गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� 
कैद ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतलाई �.१०,०००/- 
�पैया ँ �ितपूित� भराइिदने ठह�याई उ�च अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा अ�यथा नदिेखने ।

अतः चोरीतफ� को अिभयोग दाबीबाट 
�ितवादी सिकल खानले सफाइ पाउने गरी 
भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७४।०५।१२ को फैसला सदर ह�ने र जबरज�ती 
करणीतफ�  �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको 
उ� फैसला सो हदस�म बदर गरी �ितवादी 
सिकल खानलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ५ वष� 
कैद ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतलाई �.१०,०००।- 
�ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याई उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।५।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य�मूित� �वाली
क��यटुर: स�ुभा अया�ल 
इित संवत् २०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७६-CR-१३८१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. राह�ल राई

��ततु म�ुामा �ितवादीले त�काल उठेको 
�रस था�न नस�दा साधारण साधनले हा�दा 
मतृक र�नमाया कटुवालको �यान गएको हो वा 
होइन ? भ�नेतफ�  हेदा� वारदात�थलमा मतृक 
र�नमाया गएको र िनजले झगडा ग�ररहेका �ितवादी 
राह�ल राई र आ�नो छोरा कुमार कटुवाललाई 
छुट्याउने �यास गरकेो भ�ने त�यमा समेत िववाद 
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देिखदँनै । वारदातको सम�तालाई हेदा�  जाहेरवालाको 
घर प�रवारका मािनसह�, �ितवादी राह�ल राईको 
घर प�रवारको मािनसह� र गाउकँा मािनसह�िबच 
कंगलेु खोलाबाट उ�ेको पानी को कसले, कसरी लाने 
भ�ने िवषयमा वडा अ�य�समेतको उपि�थितमा 
भतेर े डाडँामा छलफल राखेको देिख�छ । उ� 
छलफलको �ममा जाहेरवाला बासदुेव कटुवाल र 
�ितवादी राह�ल राईसमेतका प�िबच एक अका�मा 
गालीगलौज भएको देिख�छ । जाहेरवालाको दाज ु
कुमार कटुवालले �ितवादीले खानेपानीको लािग 
जोडेको पाइप तानी फा�दा �ितवादी राह�ल राई 
र कुमार कटुवालिबच हात हालाहालको अव�था 
भएकोसमेत देिख�छ । दवैु जनािबच हात हालाहाल 
भएको बेला जाहेरवालाक� आमा मतृक र�नमाया 
कटुवाल िनजह�लाई छुट्याउन गएको अव�थामा 
मतृक र�नमायालाई अक�मात ला�न गई िनज 
भइुमँा लडेको देिख�छ, छुट्याउन आएको व�ृ 
�यि�लाई ला�न गएमा मन� स�ने वा अि�य घटना 
घट्न स�छ भ�नेतफ�  होस नप�ुयाई �ितवादी राह�ल 
राईले हेलचे�याइ ँगरकेो कारण मतृक िनज र�नमाया 
कटुवालको म�ृय ुभएको देिखने । 

मौकामा कागज गन� वडा�य� िसताराम 
राईले मतृक र�नमाया लडेको देखी फुपूलाई के भयो, 
कसरी लड्नभुयो भनी सोधेकोमा मतृक र�नमायाले 
खोई ियनीह�लाई छुट्याउन जादँा लडेको रहेछु 
भनेको भनी लेखाएको पाइ�छ । मौकामा कागज 
गन� िनज वडा�य� सीतारामसगँ मतृकले मनु�अिघ 
�ितवादीले मेरो घाटँीमा समाए, मलाई ह��याए भनेको 
पाइदँनै । �यसैगरी वडा�य� सीताराम राईले मौकाको 
कागजमा �ितवादीलाई मतृक र�नमाया कटुवालले 
माफ� िदएको बेहोरासमेत उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
पिछ वडा�य� िसताराम राई धनकुटा अ�पतालमा 

पगुी हेदा�  मतृकको अव�था सामा�य रहेको र 
डा�टरलाई सोधपछु गदा� पखाला लागेर िस�रयस 
भएको हो भनेपिछ मतृक फुपूलाई स�झाई बझुाई 
गरी म आ�नो घरतफ�  लागे ँ भनी लेखाएकोसमेत 
दिेखयो । तसथ�, ��ततु अव�थामा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ११ बमोिजम मरकेो �यि�ले मनु�अिघ होस 
छँदै �य� गरकेो य�तो म�ुामा अ�तरिनिहत सबल 
त�यह� �यायको रोहमा बढी नै सा�दिभ�क ह�ने ।

�ितवादी राह�ल राईले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� जाहेरवालाको दाज ु
कुमार कटुवालसगँ हात हालाहाल भएपिछ 
जाहेरवालाको आमा र�नमाया कटुवाल छु�याउन 
आउदँा के कसरी िनज भइुमँा लड्नभुयो थाहा 
भएन, जाहेरवालाको आमालाई घाटँी िथची धकेली 
लडाएको होइन भनी आरोिपत कसरुमा पूण�त: 
इ�कार भई बयान गरकेो र अदालतमा समेत सोही 
िमलानको बेहोरा लेखाएको देिख�छ । �ितवादीका 
सा�ी हेमकुमारी राईले �ितवादीको इ�कारी बयान 
बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो पाइ�छ । 
मतृक र�नमायाका प�रवारबाहेकका अ�य �यि�ले 
�ितवादीले मतृकको घाटँीमा िथचेको त�य 
बताएको भ�ने िमिसल संल�न त�यबाट देिखदैँन । 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा समेत घाटीमा 
िनलडाम वा अ�य कुनै चोटपटक लागेको अव�था 
दिेखदँैन । दईुजनाको िबचमा झगडा भइरहेको 
अव�थामा मतृक छुट्याउन जादँा िनजलाई अक�मात 
चोट ला�न पगुी िनज घाइते भएको अव�था देिखएबाट 
�ितवादीले आफूह�िबच झगडा ह�दँा मतृकलाई चोट 
ला�न स�नेतफ�  सजगता अपनाएको भने पाइएन । तर 
�ितवादीले गरकेो हेलचे�याइयँ�ु �यवहारको कारण 
मतृकको म�ृय ुभिवत�यबाट भएको देिखयो । यसरी 
हेदा�  भिवत�यको वारदात कायम ह�न कसैले आफूले 
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गरकेो कुनै काय�बाट कुनै �यि� मला� ज�तो नदेिखए 
तापिन अ��यािसत �पमा मािनसलाई ला�न पगुी 
मरकेो अव�था देिखनपुछ�  । ��ततु वारदातमा पिन 
दईुजना हात हालाहाल गरी झगडा गरकेो अव�थामा 
मतृक छुट्याउन जादँा मतृकलाई चोट ला�न गएको 
र िनजको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको देिखएकोले 
��ततु म�ुामा उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासबाट फैसला ह�दँा मतृकको म�ृय ुभिवत�यबाट 
भएको ठहर गनु�  �यायोिचत नै देिखन आउने । 

तसथ�, स�ु धनकुटा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी राह�ल राईलाई आरोिपत कसरु ठहर गरी 
सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट 
पीिडत प�लाई �ितपूित�बापत �.७५,०००।– 
भराइिदने गरी भएको फैसला केही बदर गरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको ६ नं. को दहेाय २ बमोिजम 
�ितवादीलाई १ वष� ६ मिहना कैद र �.४००।- 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको उ�च अदालत 
िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा अ�यथा नदेिखने ।

अतः स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको 
िमित २०७५।६।१५ को फैसला केही बदर गरी 
��यथ� �ितवादी राह�ल राईलाई सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको ६ नं. को देहाय २ बमोिजम १ वष� 
६ मिहना कैद र �.४००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
िमित २०७६।७।२५ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य�मूित� �वाली
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७८ साल असार १६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७६-CI-०२४९, िनषेधा�ा, 
च��कलादेवी साह िव. िजतन साहसमेत

िनवेदकको िक.नं.६३६ को ज�गामा 
िवप�ीह�ले िमित २०७५।७।१४ गतेका िदन 
JCB समेत िलई अनिधकृत तवरबाट िनजको 
ज�गामा भएको �ख, पखा�ल भ�काउन लागेको कुरा 
सनुी त�कालै थाहा पाई उ� �थानमा गई सोधनी 
गदा�  हामीले ित�ो ज�गामा सडक बाटो िनमा�ण हेत ु
यसप�ट िसमाङ्कन ग�य� अक�प�ट आउदँा सडक 
िनमा�ण गछ� भनी भ�दा िवप�ीह�को उ� गैरकानूनी 
काय� रो�न िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासमा 
िनवेदन परी उ� अदालतबाट िमित २०७५।७।१८ 
गते अ�त�रम आदशेसमेत जारी भएको 
दिेख�छ । िवप�ीह�को तफ� बाट िमित २०७५।८।१८ 
मा पेस भएको िलिखत जवाफमा ७ मिहनाअगािड 
नै िनवेदकको ज�गामा बाटो िनमा�ण काय� स�पन 
भइसकेको भनी काय� स�प�न �ितवेदनसमेत 
पेस भएको कुरा िमिसल संल�न उ� �ितवेदनको 
�ितिलिपबाट देिखने ।

यसरी पनुरावेदक िनवेदक जनु काय� ह�न 
आट्ँयो रोिकपाउ ँभनी िनवेदन िलई अदालत �वेश 
गरकेो छ, उ� काय� नै स�प�न भइसकेको अव�थामा 
उ� काय�लाई रो�न सिकने ि�थित नै रहने 
दिेखदँैन । पनुरावेदक िनवेदकले रो�न माग गरकेो 
ज�रया नै समा� भइसकेको अव�थामा िनषेधा�ाको 
िनवेदनको रोहबाट ��ततु िववादमा उपचार �दान 
गन� नसिकने आधार र कारण देखाई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासले िनवेदन 
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खारजे ह�ने भनी गरकेो फैसलामा अ�यथा भयो भनी 
भ�न स�ने अव�था नदेिखई कानूनबमोिजम िमलेकै 
देिख�छ । पनुरावेदक िनवेदकको सम� पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�न नस�ने ठह�याई िनवेदन खारजे 
ह�ने भनी उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज 
इजलासबाट िमित २०७६।२।५ मा भएको आदेश 
कानूनस�मत भई िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन�साद कुशवाहा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७७ साल चै� ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०५१३, झु�ा 
एवं न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी 
��ाचार गरकेो, राजे�� पौडेल िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदकले िबमा सिमितको शाखा 
अिधकृत पदको सेवा �वेश गन� २०५७ सालमा 
उ� आई.ए. तहको शैि�क यो�यताको �माणप� पेस 
गरकेो दिेखदँा उ� िदनाङ्क ३०-१२-०८ प�ाङ्क 
BSEB (SS/DS/UER १९८२/२००८) साथ 
�माणीकरण िववरणको िस.नं. ७ मा परी�ा इ�टर वष� 
सन् १९८६ अन�ुमाङ्क PA/०४, छा� / छा�ाका 
नाम राजे�� पौडेल, िपताको नाम लोकबहादरु पौडेल 
योग ३१९ �ेणी III को �माण प� न�कली नै रहेको ।

पनुरावेदक �ितवादी राजे�� पौडेलले उ� 
शैि�क यो�यताको �माण प� पेस गरी िबमा सिमित 
पदमा लाभ िलएकोमा कुनै िववाद देिखदँैन । िनजले 

समेत सो कुरा �वीकार नै गरकेो देिख�छ । िनजको 
उ� काय� सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ बमोिजमको कसरु रहेको ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण, 
कारण र आधारमा पनुरावेदक �ितवादी राजे�� 
पौडेलले आई.ए. तहको न�कली बेहोराको शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको 
कसरु गरकेो भनी सोही ऐनको दफा २९(२) बमोिजम 
�.५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७४।३।१६ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: रामाका�त यादव
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७६-CR-०९०४, 
रडेपा�डाको छाला ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
राजेश ओलीसमेत

यसरी �ितवादी राजेश ओलीले िच�दै 
निचनेको �यि�ले आफूलाई अ�ाएको झोला 
�.१,०००।– (एक हजार �पैया)ँ पाउने लोभमा िलई 
िदने काम गरकेो पाइ�छ । उ� काम गन� �ममा �यसरी 
काम अ�ाउने �यि�ले िदएको झोलामा �ितबि�धत 
व�यज�त ुरडेपा�डाको छाला रहेको र िनजले िलएको 
सो झोला बरामद र िनजको शरीर खानतलासी गदा� 
उ� �ितबि�धत छाला िनज �ितवादीबाट बरामद 
भएको अव�थाले यी �ितवादी उ� वारदातमा 
भ�रयाको �पमा नै भए पिन कसरुदार नै रहेको 
पिु� ह�न आउदँा िनजलाई उ�च अदालत पाटनबाट 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ 
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को दफा २६(१) बमोिजम �.१०,००,०००।– 
(दस लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत कानूनी �यव�था, 
�ितपािदत िस�ा�तलगायत िमिसल संल�न 
�माण, कागजह�समेतका आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह�म�येका सोमराज पि�डतलाई अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।०४।१४ मा भएको फैसला 
िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै अका� 
�ितवादी राजेश ओलीका हकमा राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा १९ 
र २६(१) िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
२६(१) बमोिजम �.१०,००,०००।– (दस लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको उ�च अदालत 
पाटनको उ� फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०९७९, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. िच�क� था�

पीिडत र जाहेरवालीको �ितकूल वा 
अनकूुल बकप� मा� �ितवादीलाई सजाय गन� आधार 
ह�न स�दैन । पीिडत वा जाहेरवालीको बकप�सगँ 
मेल खाने भरपद� व�तिुन� �वत�� �माण िमिसल 
संल�न देिखनपुछ�  र ��ततु िमिसल संल�न �माणबाट 
पीिडतको बेहोरा �मािणत भएको देिखनपुछ�  । 
पीिडतको बकप� िनरपे� वा अि�तम �माण 
होइन । �यसको संल�नता र स�ब�ता Relevancy 
अ�य �माणसगँ नभएमा पीिडतको कागज मा�लाई 

आधार िलएर कसैलाई पिन कसरुदार ठहराउदँा 
फौजदारी �याय िस�ा�तको मम�िवपरीत ह�न जाने । 

अतः मािथ िववेिचत आधारह�बाट 
�ितवादी नशा सेवन गरकेो बखत १० वष�को नाबािलग 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� मनसायले 
िनजको घरतफ�  लगेको कुरा पिु� नभएकोले स�ुको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई सफाइ िदई उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७५।३।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७५-CR-१६००, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. भ�बहादुर िव.क. भ�ने 
भ�े कामी

पीिडतको शरीरको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा शरीरमा कुनै घाउ चोट िनलडाम दिेखएको 
छैन । क�याजाली �याितएको छैन । शारी�रक 
मानिसक अव�था िठक देिख�छ । योनाङ्गमा वा 
व�रप�र वीय� फेला परकेो छैन । यी स�पूण� िव�ेिषत 
त�यह�बाट पीिडत नाबािलक �कुम ५४फ उपरमा 
जबरज�ती करणीको घटना वारदात भएको नदेिखई 
जबरज�ती करणी गन� �यासस�म गरकेो वारदात 
�थािपत भएको देिखने । 

यस �कार �ितवादीउपरमा जबरज�ती 
करणी महलको १ नं.कसरुमा ३(१) बमोिजम पूण� 
कसरुको दाबी िलइए पिन घटनाको �कृितबाट िनज 
�ितवादीको कत��य जबरज�ती करणीको महलको 
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१ नं. िवपरीत ३(५) को उ�ोगस�मको कसरु भएको 
कारण उ�च अदालत तलुसीपरुले स�ु अदालतले 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी गरकेो फैसलालाई उ�टी 
गरी जबरज�ती करणीको महलको दफा ३(५) 
बमोिजम उ�ोगतफ�  आधी सजाय गरी ५ वष� कैद 
सजाय गरकेो िमित २०७५।८।११ को फैसला 
मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०९४५, उ��ेषण, 
शैले�� उ�ेती िव. अथ� म��ालय, िसंहदरबारसमेत

बोनस िवतरण भएको अव�थामा बोनस 
�ा� गन� �यि�को आयमा सो रकम समावेश भई 
नेपाल सरकारले �ा� गनु�पन� आयकर �ा� ह�ने नै 
ह�दँा बोनस �यव�थाबापतको रकमलाई आयकर 
�योजनका लािग खच� क�ी िदने �यव�था भएको 
तर बोनस िवतरणको लािग छुट्याइएको रकमम�ये 
िवतरण ह�न नसकेको रकमका हकमा �य�तो रकम 
िविभ�न �ित�ानले िभ�न िभ�न �योजनमा खच� गन� 
ह�दँा �यसरी खच� ग�रएको रकम पारदश� ह�ने नभई 
आयकर �योजनका लािग खच� क�ी िलएको अथा�त् 
कर नित�रएको �य�तो रकममा नेपाल सरकारले 
�ा� गनु�पन� आयकर �ा� नगन� ह�दँा �य�तो रकमको 
द�ुपयोग ह�ने ह��छ । साथै िविवध कारणले गदा� 
बोनस ऐन, २०३० को �ावधानबमोिजम �यव�था 
ग�रएको रकम िवतरण नभएमा वा िवतरण भई कुनै 
रकम बाकँ� रहन गएमा के गन� भ�ने िवषयमा �प� 
पानु�पन� आव�यकता भएअनसुार नै आ�त�रक 

राज�व िवभागबाट िमित २०७२/११/१८ मा 
जारी भएको प�रप� कानूनबमोिजम नै जारी भएको 
मा�नपुन� अव�था देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट �रट िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा 
उठाएका िवषयव�तबुाट िनजको के क�तो मौिलक 
हक हनन भएको हो भ�ने त�य �थािपत गन� 
सकेको अव�था नदेिखएको एवं ��ततु िवषयसगँ 
िनवेदकको साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकारसमेत 
नदेिखएकोले �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहन� ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल पसु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७७-WH-०१७४, 
ब�दी��य�ीकरण, जयिकशोर साह िव. उ�च 
अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत

��ततु म�ुामा यी िनवेदकसमेतलाई 
थनुामा रा�दा काठमाड� िज�ला अदालतबाट िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) को आधारमा 
म�ुा पपु��का लािग थनुामा रा�ने आदेश भएको 
दिेख�छ । कानूनतः िज�ला अदालत सामा�य 
अिधकार�े� �योग गन� अदालत हो । राज�व चहुावट 
म�ुा राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐन, २०५९ अ�तग�त पद�छ । य�तो कानूनको 
िवषय सारवान् िवषय ह��छ । िज�ला अदालतले 
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काय�िविधको �योग गदा� उ� म�ुामा िवशेष काय�िविध 
अपनाएको दिेखयो । फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६७ मा “देहायको कुनै कसुरको 
अिभयोग लागेको अिभयु� त�काल �ा�त 
�माणबाट कसुरदार देिखने भएमा वा कसरुदार 
हो भ�न ेिव�ास गन� कुनै मनािसब आधार भएमा 
अदालतले �य�तो अिभयु�लाई कारण खुलाई 
पुप��को लािग थुनामा रा�न ेछ” सोही दफा ६७ 
को ख�ड ‘ख’ मा “तीन वष�भ�दा बढी कैदको 
सजाय ह�नस�न े अनुसूची-१ र अनुसूची-२ 
अ�तग�तका कसुर” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । िनवेदकउपर दायर गरकेो राज�व चहुावट 
म�ुामा अिभयोजन प�ले अिधकतम ३ वष�को कैदको 
मागदाबी िलएको र काठमाड� िज�ला अदालत र 
उ�च अदालत पाटनले िवशेष काय�िविध अपनाई 
आदेश गरकेो देिखदँा उ� दवैु तहका अदालतबाट 
भएको आदेशमा काय�िविधगत �िुट भएको देिखने ।

िनवेदक जय िकशोर साहसमेतले राज�व 
चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ को 
दफा ३ ले िनषेिधत कसरु गरकेोले सोही ऐनको दफा 
४ क, ख र घ को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा २३(१) 
को सजाय मागदाबी िलई दायर भएको उ� राज�व 
चहुावट म�ुामा िनवेदक जयिकशोर शाहलाई िवशेष 
अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) अनसुार म�ुा 
पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।११।२२ को आदेश उ�च 
अदालत पाटनबाट सदर भई िनवेदक थनुामा रहेको 
देिखयो । िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७(ङ) र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ६७(१) “ख” को �योग गरी पपु��का लािग 
थुनामा रा�न निम�ने भनी यस अदालतबाट ने.का.प. 
२०४८, प�ृठ ५४, िन.नं. ४२५६, िनवेदक रिव�� 

�े�ठसमेत िव�� �मखु िज�ला अिधकारी स�यान 
भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा �या�या 
भएको देिख�छ । उ� �या�या तथा �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी िनवेदक जयिकशोर 
साहलाई ला�दै नला�ने िवशेष अदालत ऐन, २०५९ 
को दफा ७(ङ) को �िुटपूण� �योग गरी पपु��को 
लािग थनुामा रा�ने भनी ग�रएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।११।२२ को आदेशलाई 
सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट भएको िमित 
२०७६।२।१६ को आदेश कानून �ितकूल देिखदँा 
उ� आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब िमिसल संल�न त�काल �ा� �माणह�को 
मू�याङ्कन गरी मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६८ र ६९ मा भएको कानूनी 
�यव�थालाई �ि�टगत गरी पनु: थनुछेक आदशे गनु�  
भनी उ�च अदालत पाटनको नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम�काश थापा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७७ साल माघ १६ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७०-CR-११५५, ०७०-
CR-११५४, ०७३-CR-१६६८, िवनाइजाजत एक 
िसङ्गे ग�डाको खाग ओसारपसार, नेपाल सरकार 
िव. ल�मीच�� चौलागाई, ल�मीच�� चौलागाई िव. 
नेपाल सरकार, ल�मीच�� चौलागाई िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदक �ितवादी ल�मीच�� 
चौलागाईसमेतका अ�य �ितवादीह� �वयलें नै 
हितयार �योग गरी वा कुनै �कारले ग�डा मारकेो नभई 
भारतीय �यापारीसगँ िमली खाग ख�रद गरी नेपालमा 
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िब�� िवतरणको कारोबार गरकेो अव�थामा ऐनले 
तोकेको उप�लो हदमा नै सजाय गनु�  �यायोिचत 
ह�ने देिखदँैन । िनज �ितवादीले नै ग�डा मारकेो पिु� 
नभएको तर िनजको साथबाट खाग बरामद भएको 
अव�थालाई िवचार गरी िनजलाई १३ वष� कैद र 
�.७५,०००।- (पचह�र हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने गरी भएको स�ु िज�ला वन काया�लय कैलालीको 
फैसला केही उ�टी गरी छ वष� कैद र �.५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला कानून र 
�यायको �ि�टकोणले िमलेकै दिेखने ।

�ितवादीह� िवनोद िव�, मो.विस िसि�क�, 
तारा साउद र कुलिदप काय�थको हकमा हेदा� िनजह� 
�ितवादी ल�मीच�� चौलागाईले कालो �यागमा 
ग�डाको खाग बोकेर गएको अव�थामा एकसाथ रहेको 
कुरा तथा �ितवादी ल�मीच�� चौलागाई, िवनोद िव� 
र मो.विस िसि�क� तीनै जनालाई से. २ प.६३८ र 
से. २ प.११७२ नं.को मोटरसाइकलसिहत प�ाउ 
गरकेो कुरा �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारी 
र िज�ला वन काया�लयमा सािबत भई बयान 
गरकेो देिख�छ भने रमेशबहादरु च�दसमेतका वन 
कम�चारीह�ले पेस गरकेो जाहेरी �ितवेदन र घटना 
�कृितसिहतका बरामदी मचु�ुकाबाट समेत िनज 
�ितवादीह� खाग बरामद ह�दँा वारदात�थलमा 
रहेको पिु� ह��छ । तर िनज �ितवादीह�ले राि��य 
िनकु�जमा ग�डा मारकेो वा िनजह�को साथबाट नै 
ग�डाको खाग बरामद भएको भ�ने देिखदँैन । कुनै पिन 
कसरुमा सजाय िनधा�रण गदा� कसरु गदा�को अव�था, 
�कृित, िनजह�ले िनवा�ह गरकेो भूिमका, संल�नता 
�ितवादीह�ले गरकेो पटके अपराधसमेतलाई �ि�गत 
गद� अपराध गरकेोमा िवनाआधार कसरु र सजायबाट 
छुट िदनसमेत निम�ने र अिधकतम सजाय गन� पिन 

�यायका सव�मा�य िस�ा�त तथा द�ड �णालीका 
मा�य िस�ा�तअनसुार िवचार गरी िववेकस�मत 
�पले सजाय िनधा�रण गनु�  �यायोिचत ह�न जाने 
ह��छ । यसैगरी फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १४(ङ) 
मा "कसरुको अनुपातमा अ�य सजाय नै पया�� 
ह�ने देिखएमा कैद सजाय नगन�" भ�ने नया ँकानूनी 
�यव�थासमेत रहेको देिख�छ । यी �ितवादीह�का 
साथबाट दशीका कुनै पिन िचज बरामद नभएको र यी 
�ितवादीह� खाग बेचेर आउने नाफा रकमको केही 
िह�सा (किमसन) पाउने लोभमा परी ल�मीच�� 
चौलागाईको साथ िहडेँको देिखदँा िनजह�लाई 
समेत कैदै गनु�पछ�  भ�ने नदिेखई ज�रवाना गदा�समेत 
कानूनको मकसद पूरा ह�ने नै देिखदँा िनजह�लाई 
�.१,००,०००।– (एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै 
दिेखने ।

�ितवादीह� महेश जोशी र पदमबहादरु 
बमको हकमा हेदा�, िनज �ितवादीह� अनसु�धान 
तथा म�ुा हेन� अिधकारी दवैुितर कसरु गरकेोमा 
इ�कार रहेको दिेख�छ । �ितवादी ल�मीच�� 
चौलागाईको बयानमा पदमबहादरु बमलाई खाग बे�ने 
�ाहक खोिजिदन ु भनी भनेको र सो कुरा िनजले 
महेश जोशीलाई भनेकोमा महेशले अ�यलाई भनी 
�ाहक खोजी िब�� गन� लगेको तथा खाग िक�न 
भारतीय नाग�रकलाई िलएर महेश जोशीको पसलमा 
�याई खाग िलई आउन ु भनी मो.विस िसि�क�ले 
भनेपिछ �र�साबाट एल.एन. चोक महेशको पसलमा 
गई ग�डाको खाग दखेाएको भ�ने उ�लेख गर े पिन 
सो कुरा व�तिुन� �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको 
दिेखदँैन भने उ� समयमा आफू उपचारको लािग 
काठमाड�मा रहेको भ�ने िवनोद िव�को बयानका 
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स�ब�धमा थप अनसु�धान गरी स�यत�य बझेुको 
अव�था पिन देिखदँैन । फौजदारी कसरुमा कसरुदार 
ठहर गन� मालाकार �पमा �माणह� िमिसलमा 
भएको देिखनपुछ�  । सहअिभय�ुको पोल, बयान 
अनसु�धानसगँ गािँसएर सगँसगैँ स�ुदिेख अ��यस�म 
व�तपुरक र िसलिसलेवार तवरले िमलेर आएको भए 
मा� �माणको �पमा �हण गन� सिक�छ । ख�रदकता� 
भिनएका भारतीय नाग�रक प�ाउ पन� नसकेको 
अव�थामा केवल ल�मीच�� चौलागाई आफू कसरुमा 
सािबत भई �ितवादी महेश जोशी र पदमबहादरु 
बमले भारतीय �ाहक खोजेको हो भनी गरकेो पोल 
बयानलाई अ�य �माणह�बाट समिथ�त नभएको 
अव�थामा �यसलाई मा� आधार मानी कसरुदार 
ठह�याई फौजदारी दािय�व बोकाउन ु �यायोिचत 
देिखदँनै । ��ततु कसरुमा यी �ितवादीह�को 
संल�नता �वत�� एवं व�तिुन� �माणह�बाट पिु� 
नभएको अव�थामा केवल सहअिभय�ुको पोलका 
आधारमा मा� िनजह�लाई स�ु काया�लयले 
कसरुदार ठहर गरकेो देिखदँा उ� फैसला उ�टी 
गरी िनजह�लाई सफाइ ह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िनजह�को हकमा समेत िमलेकै 
देिखने । 

तसथ�, िज�ला वन काया�लय कैलालीबाट 
िमित २०६९।४।३१ मा �ितवादीम�येका ल�मीच�� 
चौलागाई, िवनोद िव�, मो.विस िसि�क�, कुलदीप 
काय�थ तथा तारा साउदलाई राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
बमोिजम �.७५,०००।– (पचह�र हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना र १३ (ते�) वष� कैद तथा �ितवादी महेश 
जोशी र पदमबहादरु बमलाई �.५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना र सात वष� कैद तथा बरामद 
भएका से. २ प.६३८ र से. २ प.११७२ नं.को 

मोटरसाइकल एवं ३ थान मोबाइल जफत ह�ने गरी 
भएका फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीम�येका 
ल�मीच�� चौलागाईबाट एकिसङ्गे ग�डाको खाग 
बरामद भएको ह�दँा िनजलाई राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु सरं�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
बमोिजम छ वष� कैद र �.५०,०००।– (पचास 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने, �ितवादीह� िवनोद 
िव�, मो.विस िसि�क�, तारा साउद र कुलदीप 
काय�थलाई जनही �.१,००,०००।- (एक लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने, �ितवादी महेश जोशी र 
पदमबहादरु बमले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
तथा बरामद भएका मोटरसाइकलह� एवं मोबाइलका 
साथै खाग बरामद भएको कालो झोलासमेत जफत 
ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०७०/६/१३ को फैसला कानूनस�मत भई िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७७ साल माघ २ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७७-WH-०१८५, 
ब�दी��य�ीकरण, गोपाल भ�ने अगंत ख�ी िव. 
भ�पुर िज�ला अदालतसमेत

िनवेदक प�ाउ परकेो िमित २०७५।६।२ 
दिेख हालस�म अथा�त् आजको िदन २०७७।१०।१२ 
स�म थुनामा रहदँा २।४।१० (दईु वष� चार मिहना 
दश िदन) समेत थनुामा रहेको र अनसु�धानको 
�ममा धरौट बझुाई थुनाम�ु ह�दँाको िदनस�म 
बसेको थनुा ०।७।२६ (सात मिहना छि�बस िदन) 
समेतले ज�मा ३।०।०६ (तीन वष� छ िदन) थुना र 
कैदमा बसेको दिेखदँा यी िनवेदकलाई लागेको छ 
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मिहना कैद अनसु�धानको �ममा प�ाउ भएदेिख 
धरौट दाखेल गदा�का िदनस�म थनुामा रहेको 
अविध ०।७।२६ सात मिहना छि�बस िदनबाट 
पिहले नै भ�ुान भएको देिख�छ । ज�रवाना नबझुाए 
यी िनवेदकले कितस�म ज�रवानाबापत कैद 
ब�नपुन� हो ? सो नै म�ुय िनण�यको िवषय रहेको 
देिख�छ । मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १६१(२) बमोिजम िदनको 
३००।– का दरले क�ा गदा� ज�रवानाबापत ज�मा ७ 
मिहना २४ िदन कैद सजाय गनु�पन� ह��छ । तर यी 
�ितवादीलाई लागेको कैद ०।६।० पिहले नै भ�ुान 
भइसकेको र ज�रवानाबापत कैद गदा�  ज�रवानाको 
अिधकतम हद �.७०,०००।– कायम गरी कैदी पजु� 
िदई कैदमा रा�नपुन�मा ज�रवानाबापत ४(चार) वष� 
कायम गरी िदएको कैदी पजु� मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा २४९ िवपरीत भई यी िनवेदकलाई 
लागेको कैद ज�रवानासमेत भ�ुान भइसकेपिछ पिन 
बढी कैदमा बसेको पाइने ।

िनवेदक िमित २०७५।६।२ देिख 
ज�रवानाबापत थनुामा रहेकोमा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार थनुामा ब�नपुन� अविध ७ मिहना 
२४ िदन भ�ुान भइसकेको देिखदँा ४ (चार) वष� कैद 
तोक� िदइएको कैदी पजु� बदर भई थनुाम�ु गनु�पन� 
देिखयो । िनवेदकलाई िबगोबापत थुनामा रा�नलाई 
पिन िमित २०७५।११।१४ को थनुवुा पजु�अनसुार 
थप १(एक) वष� कैद तोिकएकोमा सो १ वष� कैदसमेत 
गरी १ वष� ७ (सात) मिहना २४ (चौिबस) िदन 
बिससकेको देिखदँा िबगोबापतको कैदसमेत भ�ुान 
भइसकेको देिखन आउने ।

तसथ�, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन एक�करण समायोजन 

गन� र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) बमोिजम प�रवित�त कानून मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ मा तोिकएभ�दा बढी सजाय गन� 
िम�ने दिेखएन । यी �रट िनवेदकलाई अदालतको 
फैसलाबमोिजम ठगी म�ुामा लागेको कैद ०।६।० 
िबगोबापतको कैद १।०।० र ज�रवानाबापत ब�नपुन� 
अिधकतम कैद ०।७।२४ समेत ज�मा २।१।२४ कैद 
ब�नपुन�मा िनवेदक ३।०।०६ िदन कैद बिससकेको 
दिेखएबाट िनज हाल गैरकानूनी �पमा थनुामा 
रहेको देिखन आयो । िनवेदक गोपाल भ�ने अगंत 
ख�ीलाई अ�य म�ुा वा कारबाहीको िसलिसलामा 
थनुामा रा�न ु नपन� भए ��ततु म�ुाबाट थनुाम�ु 
ग�रिदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम�काश थापा
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७७ साल माघ १२ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७७-WH-०१८८, 
ब�दी��य�ीकरण तथा उ��ेषण, उ�वराज पा�डे िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथदवेल, काठमाड�समेत

कुनै पिन कसरुका स�ब�धमा पिछ 
जारी भएको नया ँ संिहता वा एक�कृत कानून वा 
ितनीह�मा संशोधन गरकेो दफाले सजाय घटाएको 
वा अिभय�ुलाई सिुवधा िदएको छ भने कानूनमा 
�प��पमा अ�यथा �यव�था गरकेोमा बाहेक अ�य 
अव�थामा िस�ा�तः �य�तो पिछ�लो कानून वा 
दफाको �योग गन� ग�र�छ । िनवेदकउपर चलेको म�ुा 
त�कालीन मलुकु� ऐन, २०२० को खोटा चलनको 
महलको ८ नं. तथा सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, 
२०७० को दफा ३(१) अ�तग�त चलेको भए तापिन 
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िमित २०७५।५।२६ मा उ�च अदालत पाटनबाट 
फैसला ह�दँाका बखत मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४, मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ र केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ लाग ु भइसकेको छ । यी ऐनमा सािबकको 
मलुकु� ऐन तथा अ�य ऐनबमोिजम कसरु कायम 
गरी दायर भएका फौजदारी म�ुामा सािबकको ऐनले 
भ�दा घटी सजाय तोकेको रहेछ भने �यसलाई 
कसरी काया��वयन गन� भनी �यव�था गरकेो छ । 
हाल �चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसुरका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भने घटी सजाय ह�ने गरी 
िनधा�रण गनु�पन� छ ।”  भ�ने ��ट कानूनी �यव�थाका 
साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ख) मा “…कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे 
भन ेमुलुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ ।” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । उ� दवैु ऐनका �ावधान हेदा�  कुनै कसरुमा पिछ 
बनेको ऐनमा कम सजाय ह�ने रहेछ भने पिछ बनेको 
ऐनबमोिजम कम सजाय नै लाग ुह�ने देिखन आयो । 
उपयु�� कानूनको स�दभ�मा हाल खोटा चलनस�ब�धी 
कसरुमा मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
२५७(२) बमोिजम ज�रवाना �.७०,०००।- मा� 
ह�ने �यव�था रहेको छ । उ� ज�रवानाबापत कैद 
गदा� मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १६१(२) बमोिजम िदनको �.३००।- का दरले 

क�ा गदा� ७ मिहना २४ िदन कैद ह�ने ।
यी िनवेदक उ�वराज पा�डे िमित 

२०७२।१२।२२ देिख थनुामा रहेकोमा िनजलाई 
लागेको कैद ४ वष� ६ मिहना िमित २०७७।०६।२१ 
मा भ�ुान भई िमित २०७७।६।२२ देिख हालस�म 
ज�रवानाबापत थनुामा रहेकोमा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थानसुार िमित २०७७।६।२२ देिख 
ज�रवानाबापत थुनामा ब�नपुन� अविध ७ मिहना 
२४ िदन थप गदा� िनवेदकको िमित २०७८।०२।१६ 
मा ज�रवानाबापतको कैदसमेत भ�ुान भई िमित 
२०७८।०२।१७ मा िनज थनुाबाट छुट् नपुन� देिखन 
आयो । हालको िव�मान कानूनी �यव�थाको 
आधारमा उ� कसरुमा ज�रवानाबापतको कैदसमेत 
जोड्दा िनवेदक िमित २०७८।०२।१७ गते छुट्ने 
दिेखदँा िनजलाई ज�रवानाबापत समेत ला�ने 
कैद ठे�दा िनज िमित २०८७।०६।२१ स�म 
थनुामा ब�नपुन� भई ऐ.२२ गते थुनाम�ु ह�ने भनी 
कैद ठेक� िदएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७७।०४।१८ को सशंोिधत कैदी पजु� 
कानूनबमोिजम भएको नदिेखने । 

अत: िनवेदक उमादेवी पा�डेको 
उपयु��ानसुार काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७७।०४।१८ को सशंोिधत कैदी पजु�बमोिजम 
ज�रवानाबापतको कैद िमित २०८७।०६।२१ गतेस�म 
ह�ने नभई िमित २०७८।०२।१६ मा ज�रवानाबापतको 
कैद भ�ुान ह�ने देिखदँा कैद भ�ुान ह�ने अविध बाकँ� 
नै देिखएको र ज�रवानाबापत रकम बझुाइसकेको 
अव�थासमेत नदेिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन कानूनबमोिजम ज�रवानाबापत 
ब�नपुन� कैद िमित २०७८।२।१६ स�म बाकँ� रहेको 
दिेखदँा िमित २०८७।६।२१ स�म थनुामा ब�नपुन� 
भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
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२०७७।४।१८ को कैदी पजु� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनजलाई संशोिधत कैदी 
पजु� िदन ु र ज�रवानाबापतको कैदमा िनज िमित 
२०७७।०६।२२ दिेख हालस�म थनुामा रहेकोले सो 
थुनाको िदनलाई ज�रवानाबापतको रकममा क�ी गरी 
ज�रवानाबापत  बाकँ� रकम बझुाए र िनजलाई अ�य 
कुनै म�ुामा थुनामा रा�न नपन� भए थनुाबाट म�ु 
ग�रिदन ुभनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम�काश थापा
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल माघ १२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CI-०१४७, िनषेधा�ा, 
नवराज पराजुली िव. िज�ला �शासन काया�लयसमेत

आ�नो कानूनी हक अिधकारमा आघात 
प�ुने गरी कसैबाट कुनै काय� गन� आशङ्का िव�मान 
भएको अव�थामा मा� िनषेधा�ा जारी ह�न 
स�छ । स�ु अदालतको फैसलाबमोिजम �ीमती  र 
छोरा कायम भइसकेप�ात् पनुरावेदकका �ीमती र 
छोराले नाग�रकताको �माण प� पाउ ँभनी िनवेदन 
िदएको र �ीमती छोराले नाग�रकताको �माण 
प� बनाउदँा यी पनुरावेदकको कुनै कानूनी हक 
अिधकारमा आघात पगेुको भ�ने मा�न सिकएन । 
म�ुा िवचाराधीन अव�थामा रहेको भ�ने िजिकरतफ�  
िवचार गदा�  अंशलगायत माना चामल म�ुाह� हाल 
िवचाराधीन अव�थामा रहेका र ती म�ुाह�मा पिछ 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हाललाई यी िवप�ीह�ले 

कानूनबमोिजमको सबै �ि�या पूरा गरी नाग�रकताको 
�माण प� िलइसकेको अव�था ह�दँा िज�ला �शासन 
काया�लयबाट िवप�ी राह�ल ब�नेतको नाग�रकतामा 
गैरकानूनी िकिसमबाट सनाखत गराउन खो�ने 
तथा थ�ुने ध�क� िदने ज�ता काय� भएको भनी 
पनुरावेदकले िलएको आशकंाको ि�थित नै समा� 
भइसकेको देिखदँा िनवेदकको हक अिधकारमा 
आघात प�ुने गरी कानून �ितकूल काम कारबाही 
भएको वा कानूनबमोिजम गनु�पन� काय� नगरकेो भनी 
मा�न सिकने अव�था नदेिखने । 

अतः अंशलगायत माना चामल म�ुासमेत 
अदालतमा िवचाराधीन रहेबाट उ� म�ुाह�मा 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा र िवप�ी तलुसा ब�नेत 
र राह�ल ब�नेतले नाग�रकता ऐन, २०६३ तथा 
िनयमावली २०६३ बमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी नाग�रकतासमेत िलई पाइसकेको देिखदँा 
भइसकेको काय�को स�ब�धमा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�न स�ने अव�था नदेिखएको र अदालतमा 
चलेका म�ुाह�मा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा र जनु 
काय� गन� लागेको भनी िनषेधा�ाको माग गरकेो हो 
सो काय� भइसकेकोमा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�नपुन� अव�था र कारणसमेत नदेिखदँा िनवेदकको 
िनवेदन िजिकर खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।५।१५ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपक पोखरले
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७७ साल पौष २९ गते रोज ४ शभुम् ।


