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नेपाल कानून पि�कामा  
�कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख हालस�म) 

हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७८, चैत – १, पृ� १ 

 खो�ने त�रका     
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखने प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा आफूले खो�न 
चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई 
िथची खोजी गन� स�नहु�नेछ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम 
एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकनेछ । 
�यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव�सव��च�च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
 

सूचना 

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

१
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१२६०, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. स�तोष पटेल

िमित २०७१।८।९ का िदन िज�ला पसा� , 
वै�रयािवता� गा.िव.स. वडा नं. ८ मा सडी गली 
हड्डीसमेत छु�ी झ�रसकेको अव�थामा एउटा शव 
फेला परकेो घटना�थल लासजाचँ मचु�ुकाबाट 
दिेख�छ । सो ठाउमँा फेला परकेो साडी र कपालको 
कारणले सो शव मिहलाको ह�न स�ने भ�ने �हरी 
�ितवेदनबाट देिख�छ । सोही �ममा िमित 
२०७१।८।२४ मा छोरी निगना खातनु स�तोष 
पटेलसगँ भागी िववाह गरकेो तर िनजह� ब�ने 
ठेगाना थाहा नभएकोले खोजतलास ग�रपाउ ँभनी 
जमैुदा खातनुले िज�ला �हरी काया�लय, पसा�मा 
िनवेदन िदएको देिख�छ । िमित २०७१।८।९ मा 
फेला परकेो शवको घाटँीमा भएको ॐ लेिखएको 
माला र शव निजकै फेला परकेो साडी छोरी निगना 
खातनुको भएको भनी नजामिु�न बैठासमेतले 
सनाखत ग�रिदएका छन् । त�प�ात् स�तोष 
पटेलले छोरी निगनासगँ िववाह गरी घरमा लगेको 
अव�थामा घरमा झै-झगडा ह�दँा वीरग�ज �याउने 
बेलामा घाटँी िथची मारकेो भनी जमैुदा खातनुले 
जाहेरी िदएको देिख�छ । िनज �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा सािबत भई अनसु�धानको �ममा बयान 
गरकेो तर अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा 

छन् । अनसु�धानको �ममा कागज गन� �यि�ह�ले 
�ितवादी स�तोष पटेलले कत��य गरी मारकेो 
भनी सनुेको भरमा आ�नो बेहोरा लेखाए पिन 
उ� �यि�ह� घटनाको ��य�दश� होइनन् । 
जाहेरी बेहोरालाई �मािणत गराउन वादी प�ले 
अदालतसम� जाहेरवालीको बकप� गराउन 
सकेको छैन । मतृक जाहेरवालीको जैिवक छोरी 
भएको स�भावनालाई इ�कार गन� सिकँदैन भनी 
के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको DNA 
परी�णबाट दिेखए तापिन यी �ितवादीले िनजक� 
छोरीलाई कत��य गरी मारकेो कुनै ��य�दश� 
रहेको देिखदँैन । अनसु�धानको �ममा बयान गन� 
मािनसह�ले अनसु�धानको �ममा लेखाएको बेहोरा 
झ�ुा हो भनी अदालतमा आई बकप� गरकेोले सो 
कागजह�लाई �माणको �पमा �हण गन� िम�दैन । 
DNA परी�ण गन� िवशेष�को अदालतमा बकप� 
पिन भएको छैन । फौजदारी म�ुामा �ितवादीको 
कसरु शकंारिहत तवरले पिु� ह�नपुद�छ न� भने 
शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने भनी फौजदारी 
िविधशा�को िस�ा�त रहेको छ । ��ततु म�ुाको 
िमिसल सलं�न कुनै पिन ठोस सबदु �माणबाट 
�ितवादी स�तोष पटेलले आरोिपत कसरु गरकेो हो 
भनी पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

तसथ�, �ितवादी स�तोष पटेललाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. को 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याएको पसा� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�टी गरी िनज �ितवादीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई उ�च अदालत 
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जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट िमित 
२०७४।४।३१ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शुभम ्।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१५३२, 
मानव अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार 
िव. �वाला भ�ने रिवलाल तामाङसमेत

��ततु वारदातका पीिडत भिनएका सिुदप 
ह�मागाईलंाई अ.बं.११५ नं. बमोिजम ब�ुने भनी 
िज�ला अदालतबाट आदशे भए पिन िनजलाई 
ब�ुद ैनबझुी िज�ला अदालतबाट फैसला भएकोमा 
पनुरावेदन अदालतबाट पिन िनजलाई ब�ुने आदेश 
भएको देिख�छ । िनज पीिडत भिनएका सिुदप 
ह�मागाई ंपनुरावेदन अदालत पाटनमा उपि�थत भई 
बकप� गदा�  �ितवादी राकेश लामा, िवकास यो�जन 
र िनजका अ�य साथीह� भई दा�चा भ�ने गाउिँतर 
घ�ुन गएका ह� । �यहा ँ ३/४ िदन बसेपिछ घरमा 
फक� आएका ह� भनी लेखाई िदएका छन् । िनजको 
उ� बकप�बाट पिन �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरु गरकेो होइन भनी गरकेो अदालतसम�को 
बयान बेहोरा समिथ�त भएको देिखने । 

अनसु�धानको �ममा कागज गन� �यांगवा 
तामाङले पीिडत भिनएका सिुदप ह�मागाई ं र 
�ितवादीह� आ�नो घरमा आई बसेको, िनजह� 
िदउसँो सगैँ घ�ुन िहड्ँथे, ब�धक बनाई राखेका 
िथएनन् भ�नेसमेत बेहोरा लेखाएको देिखएबाट 

पीिडत भिनएका सिुदप ह�मागाईलें पनुरावेदन 
अदालत पाटनमा गरकेो बकप� समिथ�त भएको छ । 
वारदातमा �योग भएको भिनएको ९८०७३८६५६८ 
नं. को मोबाइल कसको नाममा दता�  रहेको छ भ�ने 
ब�ुने आदेश िमित २०७१।९।२२ मा भएप�ात् 
िमित २०७१।१०।१९ को एनसेलको प�बाट उ� 
नं. स�री िज�ला, मलहिनया गा.िव.स. वडा नं. 
२ �थायी ठेगाना भएका सिलम िमयाकँो नाममा 
दता�  भएको देिख�छ । ��ततु वारदातमा सिलम 
िमयाकँो संल�नता रहे नरहेकोतफ�  अनसु�धान पिन 
भएको छैन, िनजलाई �ितवादीसमेत बनाइएको 
देिखदँैन । यी �ितवादीह�ले सिुदप ह�मागाईलंाई 
ब�धक बनाएको अव�थामा िनजको उ�ार भएको 
वा सिुदप ह�मागाई ं िनजह�को क�जाबाट उ�क� 
भागी आएको अव�था नदेिखई िनज घ�ुन गएको र 
फक� घर आएको देिखने । 

तसथ�, �ितवादीह� यमबहादरु 
मो�ान, �वाला भ�ने रिवलाल तामाङ, नेवाङ 
यो�जन, िवकास यो�जन, राकेश लामा र दावा 
तामाङलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम आरोिपत 
कसरुमा सजाय गन� गरी का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई उ�टी गरी िनज 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।११।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७६ साल जे� १ गते रोज ४ शुभम ्।
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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-CR-०२३७, झुठा 
(न�कली) शैि�क �माणप� पेस गरी ��ाचार 
गरकेो, जये�� स�ंौला िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले बयानसाथ पेस 
गरकेो �माणप�समेतका कागजह�सगँ पनु: 
verification गन�को लािग उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद् मा िवशेष अदालतको आदेशअनसुार 
पठाइएको रहेछ । पनुः verification ह�दँा पिन 
पनुरावेदक �ितवादीले भारत िबहारबाट �ा� 
गरकेो I.A. �माणप� �म नं. ३०१९२ तथा योग 
४५८।९०० को िववरणमा कुनै क��यटुर तथा 
लेजरमा िववरणको रकेड�  नपाएको भनी भारत 
िबहारको verification 21 June 1025 को 
प�समेत राखी उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्बाट 
िमित २०७२।६।१७ को प� �ा� भएको दिेखने ।

व�ततुः अिभयोगप�साथ पेस भएको 
�माणप� तथा �ितवादीले बयानसाथ पेस 
गरकेो शैि�क �माणप� स�बि�धत कलेजबाट 
verification नै ह�न सकेको पाइएन । भारत िबहारमा 
अ�ययन गरी उ�ीण� गरकेो भनी �ितवादीले पेस 
गरकेो शैि�क �माणप� सोही शैि�क सं�थाबाट नै 
जारी भएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएन । स�बि�धत 
शैि�क सं�थामा िव�ाथ�ह�ले अ�ययन गरी 
परी�ा िदई उ�ीण� भएका शैि�क �माणप�ह� 
सोही शैि�क स�ंथामा अिभलेख रकेड� रहेको 

ह��छ । अिभलेख रकेड� नै नभएको र पनुरावेदकले 
�ा� गरकेो शैि�क �माणप� सो अविधमा जारी 
नै नभएको भनी स�बि�धत शैि�क सं�थाबाट 
लेखी आएको ह�दँा पनुरावेदकले पेस गरकेो भारत 
िबहारको सरला स�यनारायण यादव कलेजबाट 
I.A. उ�ीण� गरकेो शैि�क �माणप� न�कली रहेको 
अिभलेख रकेड�बाट नै पिु� ह�ने ।

यसथ� रा��सेवकले न�कली �माणप� 
पेस गरकेो ��ाचार िनवारण ऐन , २०१७ को दफा 
१२ अ�तग�तको कसरुमा २ देिख ६ वष�स�म कैद वा 
ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�ने �यव�था रहेको दिेखदँा 
�ितवादी जये�� सं�ौलालाई सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) 
बमोिजम �. ५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
िवशेष अदालतको फैसला मनािसब दिेखदँा उ� 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

उपयु�� त�य, �माण कागजात तथा 
ऐनका �ावधानका आधारमा, यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आफू �हरी सहायक िन�र�क पदमा 
िनयिु� ह�दँा पेस गरकेो �माणप� झठुा एवं न�कली 
रहे भएको देिखदँा िनजले सािबक ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको कसरुमा ऐ. 
को दफा १२ र २९(२) बमोिजम �. ५००/- (पाचँ 
सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।१०।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित सवंत् २०७५ साल मङ्िसर ११ गते रोज ३ शुभम ्।
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२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०६७३, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. िदपना अदै

िमिसल संल�न व�तिुन� �माणको �पमा 
रहेको िलखत कागज र जाहेरी दरखा�त एव ं
जाहेरवालाह�को बकप� बेहोराको मू�याङ्कन 
नै नगरी �ितवादीलाई सफाइ िदइएको फैसला 
�िुटपूण� रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , 
�ितवादी िदपना अदैले वैदेिशक रोजगारको 
कागज गरकेोमा र िलखत �माण सव��म �माण 
भएकोमा िववाद देिखदँनै । तर �यो िलखत सव��म 
�माण ह�न िनिव�वाद �पमा �मािणत भएको 
ह�नपुछ�  । �ितवादीले वैदेिशक रोजगारको लािग रकम 
िलएको भनी ग�रिदएको िलखत नै िनज �ितवादीले 
आ�नो दाइ वीरबहादरु अदैलाई त�काल छुटाउन 
िमित ०७२।१।७ मा जमानीको �पमा गरकेो र 
िनजले उ� रकम असलु नभए आ�नो नाउकँो 
ज�गाबाट असलुउपर गनु�  भनी वैदेिशक रोजगारको 
कागज गरकेो देिख�छ । उ� कागज अ�यथा 
�मािणत भइसकेको देिखदँा �य�तो िलखतलाई 
�माणमा �हण गन� निम�ने ह�दँा पनुरावेदन िजिकर 
त�यसङ्गत नदेिखने ।

उपयु�� त�य एवम् कानूनी �यव�थाअनसुार 
यी �ितवादी िदपना अदलैे वैदेिशक रोजगारको लािग 
रकम िलएको भ�ने िलखत भए पिन अ�य �वत�� 
�माणह� र प�रि�थितज�य �माणह�ले यी 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाउछुँ भनी रकम िलएको नभई जाहेरवालाह�ले 
वीरबहादरु अदैउपर िदएको वैदेिशक रोजगारको 

जाहेरीअनसुार िनज प�ाउमा परपेिछ िनजलाई 
छुटाउन यी �ितवादीले वैदिेशक रोजगारको कागज 
गरी िदएको भए पिन यी �ितवादीले वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउन रकम िलएको नदिेखदँा वैदिेशक 
रोजगार कसरु गरकेो मा�न िमलेन । यस अव�थामा 
�ितवादीलाई कसरुबाट सफाइ िदने गरी वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न सिकएन । वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट भएको 
फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�ः �ितवादीले कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७४।११।२८ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-RB-००२०, ०६९-
RB-००४६, साझेदारी स�ब�धमा ग�रएको 
प�रवत�न िनण�य बदर ग�रपाउँ, नारायण तोदी 
िव. नेपाल ब�क िलिमटेड, �धान काया�लयसमेत, 
शाि�तकुमार अ�वाल िव. नेपाल ब�क िलिमटेड, 
�धान काया�लयसमेत

िवप�ी ब�कले घरले ु तथा साना उ�ोग 
िवभागको िनण�यउपर पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन गन� अिधकार नै छैन भ�ने 
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पनुरावेदकह�को म�ुय िजिकरतफ�  िवचार गदा� , 
साझेदारी ऐन, २०२० को दफा ४० मा “स�बि�धत 
िवभागले गरकेो िनण�यउपर िच� नबु�ने साझेदारले 
�यसको सूचना पाएको प�ितस िदनिभ� स�बि�धत 
िवभागउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन 
गन�  स�ने छ ।” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ 
भने ऐ.दफा ३(१) मा साझेदारी भ�नाले “कुनै 
�यि�ह�ले एउटै नाम राखी मुनाफा ब�डा लगाउने 
गरी सबै साझेदारले ��येक साझेदारका लािग 
वा कुनै साझेदारले सबै साझेदारका लािग सबै 
कारोबारमा भाग िलन आपसमा कबुिलयत गरी 
यस ऐनबमोिजम नेपाल सरकारको लगतमा दता� 
गराएको कुनै कारोबारलाई स�झनुपछ�  ।” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु कानूनी 
�यव�था हेदा�  िवप�ी ब�क गणेश मोड�न दाल 
िम�सको साझेदार रहेको भ�ने देिखदँनै । उ� 
ब�क गणेश मोड�न दाल िम�सलाई ऋण लगानी 
गन� स�ंथा भएकोमा िववाद देिखएन । साझेदारी 
ऐनबमोिजम कुनै फम�को साझेदारी िब�� िवतरण 
वा हक ह�ता�तरण गन�का लािग उ� साझेदारको 
िह�सा िलने िदने प� साथै फम�मा कायम रहेका 
अ�य साझेदारह� सहमत भई स�बि�धत िवभागमा 
संय�ु िनवेदन िदएको अव�थामा फम�को साझेदारी 
ह�ता�तरण ह�ने भ�ने देिख�छ । यस अव�थामा 
घरले ु तथा साना उ�ोग िवभागबाट नारायण 
तोदीको नाउमँा रहेको उ� साझेदारी फम�मा कायम 
साझेदार पदमकुमार अ�वालसमेतको म�जरुीमा 
शाि�तकुमार अ�वालको नाउमँा नामसारी गन� गरी 
गरकेो िनण�यउपर प�समेत कायम नभएको ब�कले 
��ततु िववादको स�ब�धमा पनुरावेदन अदालतमा 

पनुरावेदन गन� अिधकार रहेको नदेिखने ।
गणेश मोड�न दाल िम�स र ब�किबचको 

स�झौताबमोिजम स�पूण� दािय�व हाल कायम 
रहेका साझेदारह� पदमकुमार अ�वाल र 
शाि�तकुमार अ�वालको नै ह�ने देिख�छ । यिद 
घरले ुतथा साना उ�ोग िवभागको िनण�यले गणेश 
मोड�न दाल िम�सका साझेदारसगँ भएको स�झौता 
काया��वयनबाट ��यथ� ब�कलाई असर परकेो 
अव�थामा छु�ै उपचारको अवल�बन गन� सिकने 
कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा सोको माग गन� ब�कलाई 
कुनै �यवधान ह�ने देिखन नआउने ।

अतः िवप�ी नेपाल ब�क िलिमटेड गणेश 
मोड�न दाल िम�सको साझेदार रहेको भ�ने 
नदिेखएको अव�थामा प�सरह ब�कले घरले ुतथा 
साना उ�ोग िवभागको िमित २०६६।११।११ को 
िनण�यउपर पनुरावेदन गन� स�ने कानूनी अिधकार 
रहेको देिखएन । यसरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनले �े�ािधकार नह�दँा नह�दँ ै ��यथ� ब�कको 
पनुरावेदन सनुी गरकेो फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ� फैसला बदर भई पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
ब�कले पनुरावेदन अदालत पाटनमा िदएको 
पनुरावेदनसमेत खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: निवन आचाय�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल पुस २१ गते रोज २ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०९३४, ०७४-
RC-०१५३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
दीपक गु�ङ, नेपाल सरकार िव. सुि�मता गु�ङ
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बिुझएका मािनसह�को कागज तथा 
बकप�समेतबाट वारदातमा दीपक ग�ुङको िनद�शन 
रहेको भनी �प� उ�लेख गरकेो देिखदँनै । सिु�मता 
ग�ुङले पोल गरकेोबाहेक जि�मएको ब�चा गाड्न 
दीपकले िनद�शन िदएको भ�ने िव�वसनीय एव ं
व�तिुन� �माण वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट 
पेस ह�न सकेको छैन । सिु�मताले मलाई दीपक 
ग�ुङले जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी िजिकर 
िलए पिन यसबार े�यित लामो समयस�म पिन कतै 
उजरुी, गनुासो नगनु�  तथा पिहले िज��यायो पिछ 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी गरकेो बयानबाट 
उनीह�िबचमा सहमितमै करणी लेनदेन भएको भ�ने 
दिेख�छ । ब�चा जि�मएको आसपासको समयमा 
यी दईु �ितवादीिबच भेट भएको भ�ने िजिकर 
सिु�मताको पिन छैन भने वारदातको समयमा दीपक 
ग�ुङको उपि�थित घटना�थल वरपर रहेको भ�ने 
कुरा त�यले पिु� गद�न । अदालतमा गरकेो �वत�� 
बयानमा ब�चा मान� िनद�शन िदएको�ित िनज 
इ�कार छन् । य�तो अव�थामा शंकाको सिुवधा पिन 
�ितवादीले पाउने नै ह��छ । आव�यक अनसु�धान 
तथा तहिककातप�चात् का �वत�� �माणबाट पिन 
आरोिपत कसरुमा संल�न रहेको भ�ने नदेिखएको 
अव�थामा िव�सनीय एवं व�तिुन� �माणको 
अभावमा ��ततु वारदात गराउन �ितवादी दीपक 
ग�ुङले सिु�मता ग�ुङलाई आदशे िदएको भ�ने 
कुरा पिु� ह�न स�दैन । वचन िदएको भ�ने व�तिुन� 
�माणको अभाव रहेको र शंकाको सिुवधा �ितवादीले 
पाउने नै ह�दँा ��ततु कत��य �यान ज�तो ग�भीर 
अपराधमा �ितवादी दीपक ग�ुङलाई सजाय गन� 
िम�ने नदेिखने । 

यसैगरी पनुरावेदन नगन� �ितवादी सिु�मता 
ग�ुङको हकमा साधक जाचँका िनि�त ��ततु म�ुा 
पेस ह�न आएको दिेखयो । साधक जाचँको रोहमा 
हेदा�  यी �ितवादीले घरमैा नवजात िशशलुाई ज�म 
िदई कत��य गरी मारकेो भनी जाहेरी दरखा�त 
परकेो देिख�छ । �ितवादीले मौकामा बयान गदा�  
वारदातलाई �वीकार गरकेो अव�था छ । बिुझएका 
मािनसले लेखाइिदएको बेहोरा तथा घटना�थल 
�कृित मचु�ुकाबाट वारदात भएकै दिेख�छ 
भने लास जाचँ �ितवेदन तथा िचिक�सकको 
बकप�समेतबाट िशशकुो म�ृय ुअ�वाभािवक तवरले 
नै भएको भ�ने पिु� भइरहेको र य�तो वारदात 
सिु�मता ग�ुङले नै गराएको भ�ने दिेखएको 
अव�थामा िनज �ितवादी सिु�मता ग�ुङको हकमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।१२।२२ मा भएको फैसलाउपर पेस 
ह�न आएको साधकसमेत सदर ह�ने ।

अत: �ितवादी दीपक ग�ुङले िशशकुो 
ह�या गरी गाड्न ुभ�ने िनद�शन िदएको भ�ने कुरा 
�वत�� �माणबाट पिु� नभएको अव�थामा िनज 
�ितवादी दीपक ग�ुङले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी तथा �ितवादी सिु�मता ग�ुङले 
अवैध स�ब�धबाट आफँैले ज�म िदएको नवजात 
िशशलुाई घाटँी िथची ह�या गरी बारीमा गाडेको भ�ने 
कुरा पिु� ह�न आएको अव�थामा िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१२।२२ मा भएको फैसला तथा उ� 
फैसलाउपर पेस ह�न आएको साधकसमेत िमलेकै 
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दिेखदँा सदर ह�ने । 
अब �ितवादी सिु�मता ग�ुङलाई भएको 

सजाय चक� पन� जाने भनी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम �य� भएको रायका स�ब�धमा हेदा� 
िनज �ितवादीले वारदात गराउदँाको प�रि�थितलाई 
िवचार गदा� िनजका पित वैदेिशक रोजगारीमा रहेकै 
अव�थामा अका� �ितवादी दीपक ग�ुङसगँ अवैध 
स�ब�ध रहेको दिेख�छ । चच�माफ� त प�ुतक िवतरण 
गन� काय�मा सगँै सलं�न रही आपसमा िचनजान 
भएका �ितवादी दीपक ग�ुङले यी �ितवादी 
सिु�मता ग�ुङलाई िव�वास िदलाई, ललाई 
फकाई स�ब�ध कायम गरकेो कुरा िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखन आएको छ । यसरी अवैध 
स�ब�धबाट गभ�धारण गरके� �ितवादीले सामािजक 
लोकलाजका कारण गभ� रहेको घटनालाई �काशमा 
�याउन सकेको देिखदँनै । �वयं िशश ु ज�मने 
िदनस�म पिन सामािजक �ित�ाबाट ब�न आफूले 
जोिखम मोलेर ै भए पिन अवैध स�ब�ध लकुाउने 
भरम�दरु �यास गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा 
जि�मएको िशशकुा बारमेा के-गन� ? कसो गन� भ�ने 
िबलखब�दमा परके� र यस मामलामा िन:सहाय 
अव�थामा रहेक� २१ वष�य िकशोरीले वारदात 
गराउनमुा िनजको आपरािधक मनसायभ�दा पिन 
सामािजक लोकल�जाबाट ब�नपुन� अझ ठुलो 
बा�यतािबच भएको वारदातलाई अ�य आपरािधक 
मनसायले पूव�तयारीका साथ गराइएको वारदातसरह 
सजाय गनु�  मनािसब ह�ने दिेखन नआउने । 

अत: पनुरावेदन अदालत पाटनले 
�ितवादी सिु�मता ग�ुङको हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 

गदा�  चक� पन� जाने भई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय गन� मनािसब 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१२।२२ मा �य� भएको राय पिन चक�  पन� 
जाने देिखदँा िनज �ितवादी सिु�मता ग�ुङलाई 
��ततु म�ुाको रोहमा २ (दईु) वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल फागुन २८ गते रोज ३ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७४-CR-०६४८, ०७४-CR-
०६६२, ठगी, मदनराज भ� िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. मदनराज भ�

जाहेरवालाह� गजे�� डगौरा, अिनता 
चौधरी, कण�बहादरु च�द, दलबहादरु टेर र प�टु 
रानाले �ितवादीउपर रकम ठगी गरकेो भनी 
जाहेरी िदएको भए पिन अदालतसम� बकप� 
गदा�  िनजह�ले ठिगएको रकमका स�ब�धमा 
�ितवादीबाट तमसकु गरी िलएको भनी उ�लेख गरकेो 
देिखदँा िनज जाहेरवालाह�को रकम �ितवादीले 
ठगी गरकेो नभइ� �ितवादी र जाहेरवालाह�िबच 
लेनदेनअ�तग�त मा�नपुन� देिख�छ । जाहेरवालाह� 
सिुशला िव�टले छोराछोरीलाइ� जािगर लगाउन, 
धाना जोशीले िवदेश जानको लािग, �यामलाल 
प�तले नेपाली सेनामा भना� गन�को लािग, प�ुकर 
भाटले िवदशे कुवेत जानको लािग, �यामराज 
भ�ले ब�कबाट ऋण िलइ� िदएको, इ�� म�लले तीन 
जनालाइ� िवदेश पठाउनको लािग, िचर�जीवीनाथले 
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�यापार गन�को लािग भनी िविभ�न िमितमा 
�ितवादीले जाहेरी / िनवेदनमा उि�लिखत रकम 
िलएको भनी बकप� गरकेो देिखदँा �ितवादीले 
जाहेरवालाह�बाट उ� रकम िलएको भ�ने 
दिेखएको छ । जाहेरवालाह�म�ये जनकिसंह भाटले 
आफूलाइ� िवदेश पठाइिदने भनी दइु�  लाख �पैया ँ
ठगी गरकेो भनी जाहेरी परकेो भए पिन जनकिसंह 
बोहोराबाट रकम िलएको कुरामा �ितवादी इ�कारी 
रहेको देिख�छ । िनज जाहेरवाला जनकिसंह बोहोरा 
अदालतमा आइ� आ�नो मौकाको बेहोरा पिु�ट  ह�ने 
गरी बकप� गन� नसकेको र सो जाहेरी समथ�न 
ह�ने अ�य �माण पिन पेस गन� सकेको देिखदँैन । 
अका� जाहेरवाला टेककुमार थापाले पिन जाहेरी 
बेहोरा �मािणत ह�ने गरी अदालतमा आइ� बकप� 
गरकेो नदेिखए पिन �ितवादी �वयंले जाहेरवाला 
टेककुमार थापाबाट दइु�  लाख आठ हजार �पैया ँ
िलएकोमा उ� रकम सिुशला िव�टलाइ� िफता� 
ग�रिदएको भनी अदालतमा बयान गरकेो भए पिन के 
कुन िमितमा िफता� गरकेो हो, सोको �माण पेस गन� 
सकेको िमिसलबाट देिखएको छैन । यस ि�थितमा 
जाहेरवालाह� इ�� म�ल, िचर�जीवीनाथ, सिुशला 
िव�, �यामलाल प�त, धाना जोशी �यामराज 
भ�, प�ुकर भाट र टेककुमार थापाबाट समेत 
जाहेरीमा उि�लिखत रकम �ितवादी मदनराज 
भ�ले िलइ� ठगी गरकेो भ�ने त�य जाहेरी दरखा�त 
एवम् िनवेदन, �ितवादीले मौकामा गरकेो बयान, 
जाहेरवाला एवम् व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसले 
गरकेो बकप�समेतबाट �थािपत ह�ने दिेखने ।

मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ र ४ 
नं.को कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै पिन �यि�ले 

कसैलाई ललाई–फकाई वा जाल प�रप�च गरी 
वा आ�नो हक अिधकार नभएको कुरा आफूसगँ 
छ भनी झ�ुयाई धोका िदई कसैसगँ पिन रकम 
िलन खान ह�दँैन । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
मदनराज भ�ले जाहेरवालाह�म�ये कसैलाइ� 
�हरीमा, कसैलाइ� सेनामा, कसैलाइ� िवदेश 
पठाइिदने र कसैलाइ� �यापार गन� भनी िविभ�न 
बहाना बनाइ� जाहेरवालाह�बाट िविभ�न िमितमा 
झ�ुयाइ� जाहेरी / िनवेदनमा उि�लिखत रकम िलइ� 
ठगी गरकेो देिखदँा यी �ितवादीको हकमा उ� 
कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने दिेखन आएकोले 
िनज �ितवादीलाइ� कसरुदार ठहर ह�ने गरी उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासबाट िमित 
२०७४।३।६ मा भएको फैसला मनािसब दिेखदँा 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
जाहेरवालाह� इ�� म�ल, िचर�जीवीनाथ, सिुशला 
िव�, �यामलाल प�त, धाना जोशी, �यामराज भ�, 
प�ुकर भाट र टेककुमार थापाबाट समेत जाहेरी / 
िनवेदनमा उि�लिखत रकम यी �ितवादी मदनराज 
भ�ले िलइ� ठगी गरकेो भ�ने देिखन आएकोले स�ु 
फैसला केही उ�टी भइ� �ितवादी मदनराज भ�ले 
अिभयोगप�मा उि�लिखत ठिगने �यि�ह�मा 
ई�� म�लको पाचँ लाख असी हजार �पैया,ँ 
िचर�जीवीनाथको असी हजार �पैया,ँ सिुशला 
िव�को दइु�  लाख �पैया,ँ �यामलाल प�तको चार 
लाख �पैया,ँ धाना जोशीको एक लाख �पैया,ँ 
�यामराज भ�को पाचँ लाख �पैया,ँ प�ुकर भाटको 
एक लाख प�� हजार �पैया ँर टेककुमार थापाको 
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दइु�  लाख आठ हजार �पैयासँमेत गरी ज�मा रकम 
ए�काइस लाख ि�यासी हजार �पैया ँठगी गरकेो 
दिेखदँा िनज �ितवादी मदनराज भ�लाई मलुकु� 
ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम दइु�  वष� कैद 
र ह�न आउने िबगो ए�काइस लाख ि�यासी हजार 
�पैयाबँमोिजम ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाह�को 
ठगी भएको रकम �ितवादीबाट भराई पाउने गरी 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासबाट 
िमित २०७४।३।६ मा भएको फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CR-१०७८, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), बालकृ�ण थापा िव. नेपाल 
सरकार

एकाितर �ितवादीले पेस गरकेो िब. 
ए�सीको चा�रि�क �माणप� िनज पढेको भिनएको 
�या�पस �वयबंाट र िनजको �ा�सि��ट सािधकार 
िनकाय ि�भवुन िव�िव�ालयबाट समेत �ज ुह�न 
नसकेको ि�थित छ भने अक�ितर िनज �ितवादीले 
आ�नो �माणप� स�कली नै रहेको भ�ने िजिकर 
िलएको भए तापिन �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२७ बमोिजम उ� आ�नो �माणप� स�कली नै 
रहेको भ�ने व�तिुन� �माण िनजले गजुान� सकेको 
दिेखदँैन । यस ि�थितमा पनुरावेदकले िव.सं. 
२०३९ देिख २०४१ स�म अमतृ �या�पस पढी 
बी. ए�सी. उ��ण गरकेो भनी िलएको दाबी �थािपत 

ह�न नसकेकोले िनजले पेस गरकेो बी.ए�सीको 
�माणप� स�कली नै रहेको भ�ने अव�था देिखन 
नआउने ।

�ितवादी बालकृ�ण थापा नेपाल �हरीमा 
२०४५ सालमा �.स.िन. पदमा �वेश गरी िमित 
२०४९/०१/१९ गते �हरी िनरी�क पदमा 
िनयिु� िलएको देिखएको र सोही पदमा िनयिु� 
पाउनको लािग ��ततु िववादको �माण-प� पेस 
गरी �थायी िनयिु� िलएको देिखदँा ��ततु कसरु 
िव.स.ं २०४९ मा भएको भ�ने देिखन आयो । 
यस�कार �ितवादीले २०४९ सालमा िब.ए�सीको 
न�कली शैि�क �माणप� पेस गरी नेपाल �हरीको 
िनरी�क पदमा सेवा �वेश गरकेो देिखएको र 
िनजको उ� काय� �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ को कानूनी �यव�थािवपरीत 
रहेको र �ितवादीउपरको अिभयोग दाबीमा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र 
२९ बमोिजमको सजायको माग गरकेो दिेखएको 
ि�थितमा �ितवादी बालकृ�ण थापालाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) 
बमोिजम �.५०० (पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने 
ठह�याई भएको िवशेष अदालतको फैसला अ�यथा 
देिखएन । यस ि�थितमा �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा सफाइ पाउनपुद�छ भ�ने िनजका तफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः िनज पनुरावेदक / �ितवादी 
बालकृ�ण थापालाई न�कली शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गरी गरकेो कसरुमा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा ऐ. ऐनको 



10

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, चैत - १

दफा १२ र २९(२) बमोिजम �. ५००।– (पाचँ 
सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।४।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कमलका�त जोशी 
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७६ साल जेठ १४ गते रोज ३ शुभम ्।  

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-२६१५, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. खड्कबहादुर 
राईसमेत

�ितवादीह�म�ये खड्कबहादरु राई 
ए�लैले �.३२,२६,२५१।३०, िविस�कामाया राई 
ए�लैले �.२०,०००।- र �ितवादीह� खड्कबहादरु 
राई, िविस�कामाया राई, च��कुमार राईसमेत ३ 
जना िमली �.४,३२,०००।- बराबरको रकम हािन 
नो�सानी गरी ��ाचार गरकेो भ�ने आरोपदाबी 
रहेको दिेख�छ । यी �ितवादीह�ले उ� आरोिपत 
कसरु गरकेो ठह�याई �ितवादीम�येका खड्कबहादरु 
राईले ज�मा �.३१,०४,४४६।- म�ये िबल 
भरपाईबाट पिु� ह�न नसकेको �.३,२६,२५१।३० 
आफूले ितनु�  बझुाउनपुन� हो भनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� �वीकार 
गरकेो, अदालतमा सो बयान ख�डन गन� सकेको 
नदेिखएको र सो रकम बराबरको िनयमपूव�कका 
िबल भरपाईह�समेत पेस गन� नसकेको ह�दँा 
उ�अनसुारको रकमको दािय�व िनज �ितवादी 
ए�लैले ितनु�  बझुाउनपुन� साथै �ितवादीम�येक� 

िविस�कामाया राईले खच� गरकेो �.२,४०,०००।- 
म�ये �.२,२०,०००।- का रीतपूव�क िबल भरपाई 
पेस भएका तर �.२०,०००।- को रीतपूव�क िबल 
भरपाई पेस गन� नसकेकोले उ� रकमको दािय�व 
िनज ए�लैले ितन� बझुाउन तथा �यसको आपरािधक 
दािय�वसमेत बेहोनु�पन� भनी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर कुनै पनुरावेदन परकेो नदिेखदँा 
सोतफ�  िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।

पनुरावेदनप�मा �ितवादीह�ले खच� 
गरकेो भिनएको �.४,३२,०००।- को िबल भरपाई 
नै स�बि�धत �यि�ले गरकेो नभई िकत� जालसाज 
�कृितको देिखएकोले उ�अनसुारको रकमको 
िबगोबमोिजमको ज�रवाना ह�नपुन�मा उ� िबगो 
दामासाहीमा ज�रवाना भएको हकस�म िमलेन भनी 
िजिकर िलएको दिेखन आउछँ । उ� िजिकरतफ�  
िवचार गदा� , यी �ितवादीह�उपर मागदाबी 
िलइएको ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
८(४) मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम 
यी �ितवादीह�लाई ज�रवाना गरी सोही 
ज�रवानाबमोिजमको रकम िनजह�बाट सालघारी 
वन उपभो�ा सिमितलाई भराइिदन उपय�ु नै 
देिखने । 

जहासँ�म �.४,३२,०००।-  िबगोको 
कुरा छ, ऐनको मकसद भनेको िहनािमना भएको 
बराबरको ज�मा रकम ज�रवाना असलुउपर 
गनु�पन� भ�ने नै देिख�छ । यस अव�थामा धेर ै
�ितवादीह� ह�दँमैा ��येक �ितवादीह�बाट ज�मा 
िबगो बराबरको ज�रवाना असलुउपर गनु�पन� भ�ने 
अथ� लगाउन िम�ने देिखएन । उ� रकम िहनािमना 
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गन�मा यी तीनजना �ितवादीह�को भूिमका बराबर 
दिेखन आउछँ । �यस अव�थामा उ� रकमको 
दािय�व तीनैजना �ितवादीह�ले दामासाहीबाट 
बेहोनु�पन� नै दिेखदँा सो स�ब�धमा िवशेष अदालत 
काठमाड�को फैसला निमलेको भनी वादी नेपाल 
सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आएकोले �ितवादी खड्कबहादरु 
राईलाई िबगो �.४,३२,०००।- को दामासाहीले 
ह�ने �.१,४४,०००।- र िनज ए�लैले मसौट 
गरी िहनािमना गरकेो �.३,२६,२५१।३० 
सिहत ज�मा �.४,७०,२५१।३० ज�रवाना 
गरी सोहीअनसुारको िबगो �.४,७०,२५१।३० 
सालघारी वन उपभो�ा सिमितलाई भराइिदने, 
िविस�कामाया राईलाई �.४,३२,०००।- को 
दामासाहीले ह�ने �.१,४४,०००।- र िनज 
ए�लैले मसौट गरकेो �.२०,०००।- सिहत ज�मा 
�.१,६४,०००।- ज�रवाना गरी सोहीअनसुारको 
िबगो �.१,६४,०००।- उ� उपभो�ा 
सिमितलाई भराइिदने, �ितवादी च��कुमार 
राईलाई �.४,३२,०००।- को दामासाहीले ह�ने 
�.१,४४,०००।- ज�रवाना गरी सोहीअनसुारको 
िबगो �.१,४४,०००।- िनजबाट मािथ उि�लिखत 
सिमितलाई भराइिदने भनी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७५।११।५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-००९४, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ह�र�साद 
जोशीसमेत

कत��य �यान म�ुामा अ�य ��य� व�तगुत 
�माणको सव�था अभाव रहेको ि�थितमा केवल 
मौिखक �माणको आधारमा अपराधी घोिषत गन� 
अदालतले अ�य�त संयमता अपनाउन ु पद�छ । 
मौिखक �माण िदने �यि� �वयम् ले देखेको, सनुेको 
र अनभुव गरकेो कुरा भरपद� देिखएमा मौिखक 
�माणले पिन उ�म �माणको �प �हण गन� स�ने ।

उमेरदार �यि�लाई िनजको इ�छा िव�� 
सिजलै िवष खवुाउन स�ने अव�था ह�दँैन । इ�छा 
िव�� िवष खवुाउदँा िवष खवुाइने �यि�को 
अनहुारमा खास गरी मखु ओठमा सङ्घष�को 
िविभ�न िच�ह� पन� स�ने अव�था �वाभािवक 
रह�छ । ��ततु म�ुामा मतृकको अनहुारमा �यस 
िकिसमको कुनै घाउचोट रहे भएको भ�ने दिेखएको 
छैन । य�तो अव�थामा यी �ितवादीह�ले मतृक 
क�पनादेवी जोशीलाई िवष खवुाएको मा�न 
निम�ने । 

िज�ला �वा��य काया�लय बझाङको 
�रपोट�मा क�पनादेवी जोशीको म�ृय ु “Organo 
phosphorus insecticide” िवषदी सेवनबाट 
भएको भ�ने देिखएको छ । कुटिपट गरी िवष खवुाउने 
काय�मा यी �ितवादीह�को सलं�नता रहेको भ�ने 
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िमिसल संल�न सबदु �माणह�बाट शंकारिहत 
तवरबाट �मािणत भएको देिखदँनै । य�तो 
अव�थामा केवल जाहेरी दरखा�तको आधारमा 
मतृक क�पनादेवी जोशीलाई �ितवादीह�ले 
िवष खवुाएको भ�ने �माणको अभावमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मतृक क�पनादेवी जोशीको म�ृय ु
िवष सेवनबाट भएको पिु� भए तापिन िनजलाई 
�ितवादीह� दवेराज जोशी, न�दमतीदवेी जोशी र 
ह�र�साद जोशीले िवष सेवन गराई मारकेो पिु� ह�ने 
��य� �माणको अभावमा �ितवादी दवेराज जोशी 
र न�दमती देवी जोशीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(२) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई बझाङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।२।१।५ मा भएको फैसला सो हदस�म 
उ�टी गरी �ितवादी देवराज जोशी र न�दमतीदेवी 
जोशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र अका� 
�ितवादी ह�र�साद जोशीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहराएको हदस�म स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७१।१२।२२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित सवंत ्२०७५ साल �वण २३ गते रोज ४ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-१११६, 

उ��ेषणय�ु परमादेश, ��नारायण झा िव. 
नेपाल सरकार, सामा�य �शासन म��ालय, 
काठमाड�समेत

िनवेदक िमित २०४६।७।२४ मा 
रा.प.अनं.�थम (�ा) �ेणीको ओभरिसयर 
पदमा िनयिु� भई नेपाल सरकारको िमित 
२०६४।१२।३ को िनण�यानसुार रा.प.ततृीय �ेणी 
(�ा) इि�जिनयर पदमा बढुवा भई हाल खानेपानी 
तथा सरसफाइ िडिभजन काया�लय, धनषुामा 
काय�रत रहेको देिखयो । िनजले भरकेो िनजामती 
कम�चारीको वैयि�क िववरण (िसटरोल) मा 
िनजको ज�मिमित २०१६।४।१९ र ६० वष� उमेर 
प�ुने िमित २०७६।४।१९ भनी उ�लेख गरकेो, 
िनजले िज�ला �शासन काय�लय, महो�रीबाट 
िमित २०३३।१०।०७ मा �ा� गरकेो नाग�रकता 
�माणप� नं.९०५२०४३१ मा ज�मिमित १६ 
वष� भनी उ�लेख भएको र िनवेदकले िनजामती 
िकताबखानामा पेस गरकेो शैि�क यो�यताको 
�माणप�को �मािणत �ितिलिप िमिसल संल�न 
रहेको नदिेखएता पिन िनवेदक आफँैले मेरो 
शैि�क यो�यताको �माण प�मा उ�लेख भएको 
ज�मिमित २०१६।४।१९ नै िसटरोलमा उ�लेख 
भएको हो भनी �वीकार गरकेो देिखएकोले िनजको 
ज�मिमितमा एक�पता रहेको नदेिखने ।

िनवेदकको शैि�क �माण प�मा उ�लेख 
भएको भिनएको ज�मिमित र िनजले भरकेो वैयि�क 
िववरणमा रहेको ज�मिमित २०१६।४।१९ र िनजले 
िमित २०३३।१०।०७ मा �ा� गरकेो नाग�रकता 
�माणप�मा ज�मिमित १६ वष� भनी उ�लेख 
भएको देिखई िनजको ज�मिमित फरकफरक 
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रहेको देिखएको ह�दँा पूरा ज�मिमित खलेुको 
शैि�क यो�यताको �माणप�मा र िनजले भरकेो 
वैयि�क िववरणमा उ�लेख भएको ज�मिमित 
२०१६।४।१९ को आधारमा िनजको ५८ वष� 
प�ुने िमित िछटोमा २०७४।४।१९ नै ह�ने देिखएको 
अव�थामा िनवेदकको अिनवाय� अवकाशको लािग 
ज�मिमित २०७४।४।१९ नै कायम ह�न आउने ।

िनवेदकले भरकेो िनजामती कम�चारीको 
वैयि�क िववरण (िसटरोल) मा िनजको ज�मिमित 
२०१६।४।१९ र ६० वष� उमेर प�ुने िमित 
२०७६।४।१९ भनी उ�लेख भएको, िनजले 
िज�ला �शासन काय�लय, महो�रीबाट िमित 
२०३३।१०।०७ मा �ा� गरकेो नाग�रकता 
�माणप� नं. ९०५२०४३१ मा ज�मिमित 
१६ वष� भनी उ�लेख भएको र िनजको शैि�क 
यो�यताको �माणप�को �ितिलिप िमिसल संल�न 
रहेको नदेिखए पिन िनज िनवेदकले आ�नो शैि�क 
यो�यताको �माण प�मा उ�लेख भएको ज�मिमित 
२०१६।४।१९ भनी �वीकार गरकेो देिखएको 
आधारमा िनवेदकको अगािडको ज�मिमित 
२०१६।४।१९ लाई नै अिनवाय� अवकाशको 
लािग ज�मिमित कायम ह�ने देिखएको कारणले सो 
िमितबाट िनवेदक ��नारायण झाको उमेर ५८ 
वष� िमित २०७४।४।१८ मा पूरा ह�ने देिखएको 
ह�दँा िनजलाई िमित २०७४।४।१९ देिख अिनवाय� 
अवकाश िदई यस िवभागलाई जनकारी िदन ु ह�न 
भनी लेखी िनवेदक ��नारायण झालाई जानकारी 
िदएको काय� मनािसब नै रहेको देिखने ।

तसथ�ः िनवेदक ��नारायण झा आफँैले 
भरकेो वैयि�क िववरण फाराम र शैि�क यो�यताको 

�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितको आधारमा 
िनजामती िकताबखानाबाट िनजको िमित 
२०७४।४।१८ मा ५८ वष� पूरा ह�ने भएकोले िमित 
२०७४।४।१९ देिख िनजलाई अिनवाय� अवकाश 
िदन ु भनी खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग, 
काठमाड�लाई िमित २०७३।७।१ मा भएको 
प�ाचार कानूनस�मत नै रहेको देिखएकोले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७५ साल काि�क १३ गते रोज ३ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७०-CR-११८५, ०७०-CR-
१३७४, ०७०-RC-००९९, कत��य �यान, र�ना 
उपा�याय िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
चेतना गड्तौला (उपा�याय) समेत, नेपाल सरकार 
िव. र�ना उपा�याय

�ितवादी चेतना गड्तौला मतृकक� बहुारी 
र जाहेरवाला बेनी�साद जोशी छोरा नाताका 
मािनस भएको पाइ�छ । �ितवादी सूय��साद 
उपा�याय चेतना गड्तौलाको मामा नाताका मािनस 
रहेको कुरा िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखन 
आएको छ । �ितवादी चेतना गड्तौला घरबाट भागी 
पोखरा गई बसेकोमा �ितवादीम�येकै सूय��साद 
उपा�याय र मतृक छिबलाल उपा�यायले घरमा 
�याई राखेपिछ िनजले आ�नो घर�यवहार स�हाली 
आएको अव�था रहेको पाइ�छ । �यसरी �ितवादी 
चेतना गड्तौलालाई पोखराबाट घरमा �याई 
राखेकोमा िनजलाई घरमा रा�न नखोजेकोमा ियनै 
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�ितवादी सूय��साद उपा�यायले �यान मान� ध�क� 
िदएको भ�ने कुरास�म �ितवादीम�येक� र�ना 
उपा�यायले अदालतमा गरकेो बयानबाट समेत 
दिेखन आउछँ । जाहेरवालाले अदालतमा आई 
बकप� गदा�  �ितवादी सूय��साद उपा�यायसमेतको 
िमलोमतोमा मतृक बबुाको ह�या भएको कुरामा 
शङ्कास�म �य� गरकेो पाइ�छ । शङ्का र 
िव�ास मा�ले कसैलाई पिन कसरुदार ठह�याउन 
िम�ने नदेिखदँा उि�लिखत िविभ�न आधार र 
कारणह�बाट �ितवादीह� सूय��साद उपा�याय 
र चेतना गड्तौलाको ��ततु वारदातमा संल�नता 
भएको भनी भ�न िम�ने नदिेखदँा पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७०।०५।१६ 
मा यी �ितवादीह�को हकमा आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको इ�साफ मनािसब नै 
दिेखने ।

�ितवादीम�येका रीना जोशी मतृकको छोरी 
भएक� िनजको उमेर वारदात ह�दँाका अव�थामा 
प�� वष�को मा� रहेको, िनज आ�नो बाबआुमा, 
भाउजूसमेतको सगँसाथमै घरमा रहेभएको भ�ने 
कुरा िमिसलबाट समेत दिेखन आउछँ । �ितवादी 
रीना जोशीले आ�नो बाबलुाई कत��य गरी 
मानु�पन�स�मको कुनै पिन कारण �रसइवी रहेभएको 
दिेखन आउदँैन । िनजले अिधकार�ा� अिधकारी 
एवम् अदालतमा बयान गदा�, कसरुमा पूण� इ�कार 
भई बयान गरकेो अव�था छ । अ�य �ितवादीह� 
जनाद�न �वाली मतृकको साडु दाज ु नाताका र 
भवानी�साद जैसी मतृकको छोरी �वाइ ँ भएको 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागजातह�बाट समेत 
ख�ुन आएको दिेख�छ । �ितवादी जनाद�न �वाली 

र भवानी�साद जैसीलाई अनसु�धानमा कागज गन� 
केही मािनसह�ले मतृक छिबलाल उपा�यायलाई 
मान�मा सलं�नता रहेभएको भनी शङ्का दखेाएको 
पाइ�छ तापिन िनज दवैु जना �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारी एवम् अदालतमा बयान 
गदा�  कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ भने 
यी �ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई िनजह�का 
सा�ीह�ले गरकेो बकप�बाट पिु� भएको अव�था 
देिख�छ । साथै यी �ितवादीह� जनाद�न �वाली 
र भवानी�साद जैसीले मतृक छिवलालको घरमा 
गई िनजलाई मानु�पन�स�मको कुनै कारण रहेभएको 
कुरा िमिसल सलं�न �माण कागजातह�बाट पिु� 
ह�नसकेको अव�थासमेत देिखन आउदँैन । अतः 
उि�लखत आधार, �माण एवम् कागजातह�बाट 
यी �ितवादीह� रीना जोशी, जनाद�न �वाली र 
भवानी�साद जैसीसमेतले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको स�ु बिद�या िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७०।०५।१६ मा 
भएको इ�साफसमेत मनािसब नै देिखने ।

�ितवादी र�ना उपा�यायले अदालतमा 
गरकेो बयानमा ��ततु घटनाप�ात् आ�नो घर 
गाउमँा ब�न नस�ने प�रि�थित िसज�ना भएकाले 
घर स�लाहबमोिजम सरसामान िलई घरमा ताला 
लगाई कैलाली ि�थत टीकापरुमा गई ब�न िहडेँको 
हो भ�ने बेहोरा लेखाएको देिख�छ । अदालतमा 
बरामद भई आएका कपडाह�मा लागेको रगत 
परी�णका लािग �योगशालामा पठाइएकोमा 
परी�ण �ितवेदनमा मानव रगत भनी उ�लेख भए 
पिन सो रगत स-�माण मतृककै हो भनी खलुाउन 
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सकेकोसमेत पाइदँनै । एकातफ�  यी �ितवादी र�ना 
उपा�यायले आ�नो पितलाई िनम�मतापूव�क कत��य 
गरी मारी मतृ लासलाई घर निजकैको �थानमा 
परालले छोपेर राखी आफू सोही �थानमा बिसरहन 
स�ने अव�थालाई पिन िव�ास गन� सिकँदैन भने 
अक�तफ�  आ�नै लो�नेलाई सामा�य घर झगडाका 
कारण कत��य गरी मानु�पन�स�मको अव�था पिन 
�वाभािवक देिखन नआउने । 

व�तिुन�, �वत�� र ��य� एवम् 
िव�सनीय �माणको अभावमा कसैलाई पिन 
�यान ज�तो ग�भीर �कृितको कसरुमा कसरुदार 
ठह�याउदँा फौजदारी �यायको िस�ा�तअनकूुल 
ह�दँैन । आरोिपत कसरु शङ्कारिहत तवरले ��य� 
र �वत�� �माण�ारा �मािणत भई �थािपत भएको 
दिेखनपुछ�  । िव�ास र शङ्काकै भरमा कसैलाई 
पिन कसरुदार ठह�याउन निम�ने ह�दँा आरोिपत 
कसरु यी �ितवादीम�येक� र�ना उपा�यायले गरकेो 
भनी भ�न र ठह�याउन मनािसब नह�ने ।

अतः �ितवादी र�ना उपा�यायले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं.बमोिजमको कसरु अपराधमा कसरुदार ठहर 
गरी िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरी िमित २०७०।०५।१६ मा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला 
�याय इ�साफको रोहमा मनािसब देिखन नआउने । 

तसथ�ः �ितवादीह� रीना जोशी, 
जना��न �वाली, भवानी�साद जैसी, सूय��साद 
उपा�याय र चेतना गड्तौलासमेतलाई सफाइ िदई 
स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 

सदर गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
िमित २०७०।०५।१६ मा भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने । �ितवादीम�येक� 
र�ना उपा�यायलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गरी िमित २०७०।०५।१६ मा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला 
�यित हदस�म िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही 
उ�टी भई �ितवादी र�ना उपा�यायले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । सफाइ पाएका 
अ�य �ितवादीह�को हकमा अिभयोगप�मा 
उ�लेख भई दाबी िलएबमोिजमको सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरस�म प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-WO-०६५६, उ��ेषण, रामउ�ह 
िम� िव. उ�च अदालत तुलसीपुर, बुटवल 
इजलाससमेत

��ततु म�ुामा गो�वारा धनबाट च�ने 
स�ब�धमा कानूनबमोिजम ठहरअेनसुार ह�ने नै ह�दँा 
र अंश म�ुाको रोहबाट ऋणीको अशंसमेत छु��ने 
ठहरी फैसला भइसकेको अव�था देिखदँा दािय�व 
बेहोनु�पन� स�ब�ध कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा 
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फैसलाबमोिजम पाउने ठहर भएको िबगोस�ब�धी 
कारबाही नै पूण��पले अवरोध ह�ने गरी रो�न िम�ने 
दिेखदैन । अंश छुट्याउनपुन�ले साह�लाई अवरोध 
ह�ने गरी अशं नै नछुट्याई बिसरहेको अव�थामा 
साह�लाई असर पन� जाने देिख�छ । साह�लाई ऋण 
ितनु�पछ�  भनी अंश नै नछुट्याई बसेको अव�थामा 
साह�लाई कानूनी �ि�टकोणले असर पन� जाने 
दिेखदँा फैसलाले ठहर भएअनसुारको िबगोको 
कारबाही रो�न ु कानूनसङ्गत देिखन आएन । 
उ� ऋण रकमको दािय�व को कसले बेहोनु�पन� 
हो सोसमेत यिकन गरी ठहरबेमोिजम ह�ने गरी 
िनवेदकले भराई पाउने ठहर भएको सावँा �याज 
िवप�ी नेवास अिलले ब�डा नछुट्याएस�मका 
लािग िबगो भराउनपुन� काय� �थिगत गन� काय� 
कानूनसङ्गत नदेिखने । 

अतः �रट िनवेदकको िबगो भ�रभराउको 
लािग भएको कामकारबाही �थिगत गरी तामेलीमा 
रा�ने गरी भएको िवप�ी �प�दहेी िज�ला 
अदालतको तहिसलदारको िमित २०७४।०६।२३ 
को आदशे सदर गरी �प�देही िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७४।०९।७ को आदशेलाई उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट सदर 
गन� गरी िमित २०७४।११।१० मा भएको आदेश 
�याय तथा कानूनस�मत नभई �िुटपूण� देिखदँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । अब �रट 
िनवेदक रामउ�ह िम�ले िज�ला अदालतमा फैसला 
काया��वयनका स�दभ�मा िदएको िनवेदनअनसुार 
कानूनबमोिजम िबगो भ�रभराउको काय� स�प�न 
गनु�  भनी िवप�ी �प�देही िज�ला अदालतसमेतका 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर : हक�  माया राई
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २५ गते रोज १ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७७-WH-०१६१, ब�दी��य�ीकरण, 
छ� िव.क. िव. महानगरीय �हरी वृ�, बाने�वरसमेत

�रट िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा 
बदिनयत एवं �व�ृ भावना राखी थुनामा रािखएको 
छ भनी िनवेदनमा िजिकर िलएको देिखए पिन यी 
�रट िनवेदक आफू गैरकानूनी �पमा प�ाउ परकेो 
भनी िजिकर िलएको िमित २०७७।०९।०३ देिख 
लाग ुह�ने गरी अभ� �यवहार म�ुामा �याद थप भई 
अनसु�धान भइरहेको भ�ने िमिसल �माणबाट 
देिख�छ । िनजउपर अभ� �यवहार म�ुा िमित 
२०७७।०९।१५ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�मा दायर भएको भ�ने नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् शाखा अिधकृतले 
बहसको �ममा पेस गरकेो अिभयोगप� तथा 
महानगरीय �हरी व�ृ, बाने�वर, काठमाड�ले �ी 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, काठमाड�लाई 
िमित २०७७।०९।२९ मा पठाइएको प�बाट 
देिख�छ । उ� प�मा �हरी �ितवेदन जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार �ितवादी यी �रट िनवेदक छ� 
िव.क. भएको अभ� �यवहार गरकेो भ�ने म�ुामा 
िनज �ितवादीउपर िमित २०७७।०९।१६ गतेको 
िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�मा म�ुा दायर 
भई िनजबाट �.३,०००।- (तीन हजार �पैया)ँ 
धरौटी माग भएको र यी �रट िनवेदकले माग भएको 
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उ� धरौटी �.३,०००।- (तीन हजार �पैया)ँ 
उ� काया�लयमा बझुाई तारखेमा छुटी गएको भ�ने 
प� िमिसल सामेलसमेत भएको दिेख�छ । यसरी 
िनजउपर कानूनबमोिजम म�ुा हेन� अिधकारीबाट 
थुनामा रा�ने अनमुित िलई अनसु�धान काय� 
स�प�न गरी िनजउपर अिभयोगप� दायर भई म�ुा 
सनुवुाइको �ममा भएको आदेशानसुार माग भएको 
धरौटीसमेत राखी तारखेमा रही म�ुाको पपु�� 
गरकेो अव�था देिखयो । उि�लिखत त�यबाट यी 
�रट िनवेदकलाई िवप�ीह�बाट बदिनयत र �व�ृ 
भावना राखी थनुामा राखेको भ�ने अव�था पिन 
दिेखएन । �रट िनवेदक हाल धरौटी राखी तारखेमा 
बसी थुनाबाट म�ु भएको अव�थासमेत देिखदँा 
�रट िनवेदन मागदाबीअनसुार ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गनु�पन� देिखएन । िनवेदक थुनाम�ु 
भएको देिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७७ साल पौष २७ गते रोज २ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७५-CR-०९८१, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. िदपराज राई

�ितवादी र पीिडतिबच करणी भएको भ�ने 
दिेखए पिन �ितवादीको इ�कारी बयान, जाहेरवाला, 
पीिडत एवं व�तिु�थित मचु�ुका तथा घटना 
िववरण कागज गन� मािनसलगायत �ितवादीका 
सा�ीह�को बकप�समेतबाट िनजह�िबच 
जबरज�ती करणी नभइ� सहमितमा नै करणी भएको 
भ�ने देिखएको, पीिडत उमेर नपगेुक� नाबािलका 

पिन नरहेको र िनजको �वा��य जाचँ �ितवेदनबाट 
िनजको शरीरमा जबरज�ती करणीको कुनै ल�ण, 
िच� पिन नदिेखएको अव�था ह�दँा अनसु�धानको 
�ममा तयार भएको कागज �माणकै आधारमा 
मा� �ितवादी िदपराज राइ�ले जबरज�ती करणीको 
कसरु गरकेो भनी भ�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

�ितवादी िदपराज राईले जबरज�ती 
करणीको कसरु गरकेो व�तिुन� �माणबाट 
पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा िनज �ितवादीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । साथै �ितवादी िदपराज राइ�ले साङ्केितक 
नाम भोजपरु ङ(७) लाइ� जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी अनसु�धान अिधकारीलाइ� िव�वास पन� 
िकिसमसगँ बेहोरा लेखाइ� जाहेरी दरखा�त िदने 
जाहेरवाला साङ्केितक नाम िवमला तथा घटना 
िववरण कागज गन� पीिडत भिनएक� साङ्केितक 
नाम भोजपरु ङ(७) ले लेखाइ� देखाएको सबदु �माण, 
पोल उजरुबाट म�ुा चिलसकेपिछ सो कुरा झ�ुा वा 
बनावटी हो भनी िनजह�ले अदालतमा आइ� बकप� 
गरकेो देिखएको र त�कालीन सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २८(२)(क) मा �य�तो झ�ुा 
पोल उजरु गन�लाई सजायको �यव�था गरकेो तथा 
हाल �चिलत मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा ४४ ले समेत सो �यव�था गरकेो 
ह�दँा त�कालीन सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २८(२)(क) बमोिजम म�ुय गवाहको �पमा 
रहेका िनज जाहेरवाला साङ्केितक नाम िवमला र 
पीिडत भिनएक� साङ्केितक नाम भोजपरु ङ(७) 
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लाइ� जनही �.१,०००।- (एक हजार) ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासबाट िमित २०७५।२।३० मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा� 
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CI-१७६८, परमादेश, 
लेखनाथ सापकोटा िव. रशेमबहादुर िगरी

नेपालको संिवधानको धारा १२६(२) 
अनसुार म�ुा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको 
आदशे वा िनण�यको सबैले पालना गनु�पद�छ । �रट 
िनवेदक रशेमबहादरु िगरीले िनण�य बदर हक कायम 
म�ुामा गुठी स�ंथान शाखा काया�लय, भ�पुरको 
िमित २०६५।३।२ को िनण�य बदर गरी उ�रतफ�  
०-१४-१-२ ज�गामा हक कायम ग�रपाउँ भनी 
िफराद दाबी िलएकोमा वादीको दाबीबमोिजम 
िनण�य बदर भई ०-१४-१-२ ज�गामा हक कायम 
ह�न े ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट समेत अि�तम फैसला भइसकेकोमा सो 
फैसलाको पालना गरी काया��वयन गन� कानूनी 
दािय�व िवप�ी काया�लयह�मा रहेको ह�ने ।

�रट िनवेदकले िदएको उ� िनवेदनअनसुार 
फैसला काया��वयनको स�ब�धमा कुनै कुराको 
जानकारी वा अडबड परमेा सो स�ब�धमा 
स�बि�धत अदालतमा प�ाचार गरी ब�ुन सिकने नै 
ह��छ । तर िवप�ी काया�लयह�ले �रट िनवेदकले 

िदएको िनवेदनमा कारबाही गरी कुनै �ि�या नै अिघ 
बढाएको देिखदँैन । आफूसम� परकेो िनवेदनमा 
िनवेदकको मागबमोिजम ह�ने हो होइन ? िनण�य 
गनु�पन� िवप�ी काया�लयह�को कानूनी दािय�व 
भएकोमा सो दािय�व पूरा गरकेो देिखन नआएको ।

अत: भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाअनसुार गरी पाउन िनवेदकले िदएको 
िनवेदनमा कानूनबमोिजम कारबाही गरी िनवेदकको 
उ� िनवेदन मागको स�ब�धमा अिवल�ब आव�यक 
िनकास िदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेको 
आदेश जारी ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।८।९।४ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७७ साल साउन १४ गते रोज ४ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी कुमार 
चुडाल, ०७७-WH-०३३१, ब�दी��य�ीकरण, 
प�रवित�त नाम बैदाम १ िव. का�क� िज�ला 
अदालतसमेत

�रट िनवेदक प�रवित�त नाम बैदाम १ 
लाई साधारण चोरीका म�ुाह�मा १ वष� कैद 
र �.४१,६००।– (एकचािलस हजार छ सय) 
ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको फैसलाअनसुार िनज 
िनवेदक हाल बालसधुार गहृ, सारङकोटमा कैद 
भ�ुानको अव�थामा रहेको दिेखएकोले गैरकानूनी 
थनुामा रहेको भ�न निम�ने ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�परने । ब�दी��य�ीकरणको �रट 
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खारजे ह�ने ठहछ�  । तर यी िनवेदक प�रवित�त नाम 
बैदाम १ अठार वष� उमेर पूरा नभएको नाबालक 
भएको ह�दँा िनज हाल कैद भ�ुानको �ममा 
रहेबसेको बालसधुार गहृमा ५० जनाको �मता 
रहेकोमा ८३ जना बालक रहे भएको एव ं िनज 
ब�दी प�रवित�त नाम बैदाम १ ��ण मनोदशाबाट 
�िसत रहदँै आएको र पटकपटक आ�मह�याको 
�यास गरकेोसमेतको उ�लेख गद� िनजलाई 
अिभभावकको िज�मा लगाई पाउन अनरुोधसमेत 
गरकेो एव ं हाल Covid-१९ को महामारीसमेतको 
अव�था दिेखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा १६ बमोिजम िनज बालकको सव��म 
िहतसमेतलाई �ि�गत गरी ऐ. ऐनको दफा ३६(५) 
बमोिजम िनजका अिभभावकले िज�मा बझुी िलन 
चाहेमा आव�यक सत�ह� उ�लेख गरी िनजलाई 
अिभभावकको िज�मा लगाइिदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत् २०७८ साल जे� २ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७६-WO-०१४०, 
उ��ेषणय�ु परमादेश, ओमकुमार राईसमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत

कोशी क�रडोर २२० के.भी. �सारण लाइन 

िनमा�णको अि�तम चरणमा पगेुको, सो आयोजनाले 
धािम�क तथा पय�टक�य �थललाई सारभूत �पमा 
असर पन� नदेिखएको, वातावरणमा �ितकूल असर 
परकेो नदेिखएको, उ� आयोजनाले िनवेदकह�को 
वास�थानलाई असर पन� भई मानव �वा��यमा 
�ितकूल �भाव पन� अव�थासमेत नदेिखएको र 
नेपाल सरकार�ारा तोिकएको मापद�डबमोिजम नै 
आयोजनाको िनमा�ण काय� भइरहेकोमा िनमा�णको 
अि�तम चरणमा िव�त्ु लाइनको एलाइनमे�ट 
प�रवत�न गन� स�भव पिन नदिेखएको, एलाइनमे�ट 
प�रवत�न नगदा� िनवेदकह�लाई अपूरणीय �ित ह�ने 
अव�था नदेिखएको र �सारण लाइनको िनमा�णबाट 
�रट िनवेदकह�को ज�गाको उपभोगमा लगाएको 
िनय��णबाट पन� गएको �ितको कानूनबमोिजम 
पाउने �ितपूित� सािधकार िनकायबाट �ा� गन� 
स�ने नै देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था िव�मान देिखएन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: रिव दवुाल 
इित सवंत ्२०७६ साल काित�क १९ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६८-WO-०३४६, परमादशे, 
िनलकुमारी थापासमेत िव. �वा��य तथा 
जनस�ंया म��ालयसमेत

"सेवाका पदह�म�ये ते�ो तहबाट चौथो, 
चौथो तहबाट पाचँ�, अिधकृत छैठ� तहबाट सात�, 
सात�बाट आठ� र नव�बाट दश� तहको पदको 
पूित� �तर विृ�को मा�यमबाट ग�रने छ ।" भ�ने 
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कानूनी �यव�था उ� ऐनको दफा ९ को उपदफा 
(१) मा रहेको देिख�छ भने "स�ु िनयिु� भई 
पद�थापन भएका अिधकृत छैठ� तहका कम�चारी 
र अिधकृत सात� तहका मेिडकल अिधकृत, 
डे�टल अिधकृत, आयवु�िदक िचिक�सक, एक�कृत 
िचिक�सा अिधकृत वा सोसरहका अ�य िचिक�सा 
अिधकृतह�ले क�तीमा एक वष�जित अित दगु�म 
वा दईु वष� दगु�म �े�मा काम गरी स�ु िनयिु� भई 
पद�थापन भएको िमितदेिख तीन वष�को काय� 
स�पादन मू�याङ्कनमा क�तीमा उ�म अङ्क 
�ा� गरकेा कम�चारीह�लाई �मशः सात� र आठ� 
तहको पदमा �तर विृ� ग�रने छ ।" भ�ने कानूनी 
�यव�था उ� ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) मा 
रहेको देिखएबाट सात� तहमा �तर विृ� ह�न स�ु 
िनयिु� छैठ� तहको पदमा ह�नपुन� र दगु�म �े�मा 
तोिकएको अविधस�म काम गरकेो ह�नपुन� भ�ने 
दिेख�छ । िनवेदकह� राजप� अनङ्िकत दो�ो 
�ेणी र राजप� अनङ्िकत �थम �ेणीको चौथो 
र पाचँ� तहको पदमा स�ु िनयिु� भएको भ�ने 
िनवेदन बेहोराबाटै दिेखएबाट िनवेदकह�ले उ� 
कानूनबमोिजम �तरविृ� �ा� गन� स�ने नदेिखने ।

यसका साथै "यो दफा �ार�भ ह�नअुिघ 
लोक सेवा आयोगको �ि�या पूरा गरी छैठ� र 
सात� तहमा िनयिु� भएका कम�चारीलाई �मशः 
स�बि�धत समूहको सात� र आठ� तहमा" �तर 
विृ� ग�रने छ भ�ने कानूनी �यव�था दफा ९ को 
उपदफा (७क) को दहेाय (च) मा रहेको देिखएबाट 
पिन िनवेदकह�को िनवेदन माग कानूनबमोिजम 
रहेको भ�ने देिखन नआउने ।

यस�कार िनवेदन दाबीबमोिजमको 
�वा��य सेवा (ते�ो संशोधन, २०६३) ऐन, २०५३ 
को दफा ९ को उपदफा (७ख) मा उ�लेख भएको 
कानूनी �यव�थाको अथ� गदा� उि�लिखत दफा ९ को 
उपदफा (१), (२), उपदफा (७क) को दहेाय (च), 
उपदफा (७घ) लगायत सम�ुचा ऐनको सापे�तामा 
रही गनु�  पन� ह��छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
प�र�े�यमा हेदा�  िनवेदकह�को त�कालीन संिवधान 
तथा �चिलत �वा��य सेवास�ब�धी कानून�ारा 
��याभूत ग�रएको सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा 
िवप�ीह�बाट आघात प�ुयाएको भ�ने त�य 
यिु�य�ु तवरबाट पिु� भएको नदेिखएकोले 
िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशसमेतको आदेश जारी ग�ररहनपुन� 
नदिेखने । 

तसथ�, नेपाल �वा��य सेवा (ते�ो 
संशोधन, २०६३) ऐन, २०५३ को दफा ९ को 
उपदफा (७ख) मा उ�लेख भएको कानूनी �यव�था 
सोही ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) तथा उपदफा 
(७क) को देहाय (च) बमोिजम २०५४ साल जे� 
१४ गतेप�ात् तह िमलान भई छैठ� तहमा काय�रत 
रहेको कम�चारीलाई मा� सात� तहमा �तर विृ� 
गन� स�ने कानूनी �यव�था भएको देिखएको र 
यी िनवेदकह� िमित २०५४।२।१४ प�ात् पाचँ� 
तहमा िमलान भई िमित २०६४।२।१४ गतेदेिख 
लाग ु ह�ने गरी छैठ� तहमा �तर विृ� भएको भ�ने 
देिखएको ह�दँा ऐनको दफा ९ को उपदफा (७ख) 
को उ� कानूनी �यव�था िनवेदकह�को हकमा 
आकिष�त ह�न स�ने नदेिखएकोले िनवेदकह�को 
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िनवेदन मागबमोिजम परमादेशसमेतको आदेश 
जारी ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत ्२०७६ साल माग� ८ गते रोज १ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७७-WH-००४८, 
ब�दी��य�ीकरण, मुना ब�नेत िव. कारागार 
काया�लय, िभमफेदी, मकवानपुरसमेत

िनवेदकको िव��मा िमित 
२०७६।०३।०८ मा अिभयोग प� दायर भई 
मकवानपरु िज�ला अदालतले थनुछेकको आदेश 
गदा� पपु��को िनि�त थनुामा रा�ने गरी आदशे भई 
िनवेदक िमित २०७६।०४।१४ गतेबाट थनुामा 
बसेको दिेख�छ । यस�कार िज�ला अदालतले म�ुा 
�हण गरी थनुछेकको आदेश गदा�को अव�थामा यी 
िनवेदकलाई लगाएको राज�व चहुावट (अनसु�धान 
तथा िनय��ण) ऐन, २०५२ अ�तग�त कसरुको स�ु 
कारबाही र िकनारा गन� अिधकार उ� ऐनको दफा 
१८ ले िज�ला अदालतलाई नै भएको देिख�छ । 
तसथ�, सािधकार िज�ला अदालतले कानूनले 
�दान गरबेमोिजम अिधकार �े� �हण गरी �माणको 
मू�याङ्कन गरी पपु��को िनि�त थनुामा रा�ने गरी 
भएको आदशेअन�ुप रहेको थुनालाई गैरकानूनी 
भ�न िम�ने नदेिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न स�ने दिेखएन । ब�दी��य�ीकरणस�ब�धी 
िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ।

मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िनवेदकउपर कसरु ठहर गन� र सजाय िनधा�रण गरी 

फैसला गनु�भ�दा अिघ िमित २०७६।१०।२८ मा 
नै राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) 
ऐन, २०५२ को दफा १८ मा संशोधन भई 
उपदफा (१) मा “यस ऐनअ�तग�तको राज�व 
चुहावट कसरुस�ब�धी म�ुाको स�ु कारबाही र 
िकनारा स�बि�धत उ�च अदालतबाट ह�न ेछ” र 
उपदफा (२) मा “यो दफा �ार�भ ह�दँाका बखत 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुा �ितवेदन िनवेदन र सोसगँ स�बि�धत 
िमिसलह� स�बि�धत उ�च अदालतमा 
सन� छन”् भ�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । यस 
संशोधनबमोिजम राज�व चहुावट कसरुस�ब�धी 
म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा स�बि�धत उ�च 
अदालतबाट ह�ने र उ� दफा �ार�भ ह�दँाका बखत 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुा 
�ितवेदन िनवेदन र सोसगँ स�बि�धत िमिसलह� 
स�बि�धत उ�च अदालतमा सन� �यव�था गरकेो 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा १ को उपदफा २ 
मा यो ऐन त�ु�त �ार�भ ह�ने छ भनी उ�लेख 
भएको देिखदँा राजप�मा सूचना �कािशत भएको 
िमित २०७६।१०।२८ गतेदेिख नै उ� संशोिधत 
ऐन लाग ु ह�ने ह��छ । कानून जारी गदा�  वा कानून 
संशोधन ह�दँा नेपाल राजप�मा �कािशत ह�ने सूचना 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ५ बमोिजम अदालतले 
�वयं �याियक जानकारीमा रा�नपुन� िवषय 
भएको प�र�े�यमा कानून सशंोधन भई आफूलाई 
अिधकार�े� नै नभएको ि�थितमा मकवानपरु 
िज�ला अदालतले अिधकार�े� �हण गरी गरकेो 
िमित २०७६।११।१५ को फैसला कानूनअन�ुप 
नभएको ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
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छ । िज�ला अदालतको फैसला गैरकानूनी भई 
बदर भएको ह�दँा सोउपरको पनुरावेदनमा केही 
गनु�परने । िज�ला अदालतबाट स�रआएको 
िमिसलबाट स�ु कारबाही र िकनारा यथाश�य 
चाडँो गनु�  भनी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभाकर खरले 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७७ साल भदौ २६ गते रोज ६ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-११५६, 
उ��ेषणसमेत, न�दराज जोशी िव. ख�ड राि��य 
िनकु�जको काया�लय, बाजुरासमेत

छिडभेल जलिव�त्ु आयोजना र 
िसचाइकँा लािग कुलो िनमा�णका लािग पानीको 
�ोत एउटै रहेको र सो दवुै आयोजना एउटै 
गाउपँािलकामा रहेको कुरा िनिव�वाद रहेको 
दिेख�छ । कूलो िनमा�ण गरी �ा� िसचाइकँो 
उपभो�ा पानीको महुान रहेको �थानको निजक 
रहेको सोही �े�बाट बगेर जलिव�त्ु रहेको �थानमा 
पानी जाने िमिसल संल�न कागजबाट देिखएको 
छ । िनवेदकको मागबमोिजम उपचार �ा� गन� हो 
भने पानीको महुाननिजक रहेका बािस�दाह�ले 
पानीको उपभोग गन�बाट नै वि�चत ह�ने ि�थित ह�न 
जा�छ । �यसरी पानीको उपभोगबाट वि�चत गनु�  
कानून तथा �यायको �ि�मा उिचत ह�दँनै । उ� 
छेिडभेल खोलाको पानी उ� खोलाको बहाव 
�े�का सबै बािस�दाह�ले समिुचत �पमा उपभोग 

गन� पाउने गरी �यव�थापन गनु�  नै उपय�ु र 
�यायोिचतसमेत ह�ने । 

अतः ख�तड राि��य िनकु�जमा महुान 
रहेको छिडभेल खोलामा िनमा�ण भएको छिडभेल 
लघ ु जलिव�त्ु आयोजनालाई कुनै असर 
नपन� भनी िदएको �ािविधकको �ितवेदनको 
आधारमा म�यवत� �े� �यव�थापन सिमितको 
समेत सहमितमा सोही महुानबाट म�यवत� 
�े�अ�तग�तको ख�तड छा�ना गा.पा. वडा नं. २ 
तोली गाउमँा २५ मी.मी. (१ इ�च �यास) भएको 
पाइप लाइनबाट िसचाइ ँ �योजनको लािग पानी 
उपल�ध गराउने भनी ख�तड राि��य िनकु�जबाट 
भएको िनण�य कानूनबमोिजम नै भएको दिेखएको 
र कानूनबमोिजम भएको िनण�यबाट िनवेदकको 
नेपालको संिवधान�ारा ��याभूत ग�रएका हक 
अिधकारमा �ितकूल असर परकेो मा�न निम�ने । 

तसथ�, उ��ेषणको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित सवंत् २०७६ साल साउन ७ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१४७२, 
�यान मान� उ�ोग, जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार 
िव. सिमर भ�ने स�तबहादुर लामासमेत

��ततु म�ुामा घटना�थलबाट 
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वारदातमा �योग भएको काठ मा� बरामद भएको 
दिेख�छ । पीिडत मनकाजी �े�लाई सोही काठले 
�हार गरी घाइते बनाएको त�य �ितवादी सिमर 
भ�ने स�तबहादरु लामाले अदालतसम� गरकेो 
बयानसमेतबाट पिु� भएको छ । पीिडतलाई मान� 
उ�े�यले घातक हितयार �योग भएको पाइदँैन । 
वारदातमा काठको दाउराबाहेक अ�य हितयारले 
�हार गरकेो पिन दिेखदँैन । पीिडतलाई घाइते 
बनाएपिछ ते�ो प�को ह�त�ेपिबना घाइते 
अव�थामा पीिडतको साथमा रहेको सनुको गहना 
चोरी गरी िलई गएको देिख�छ । िनज �ितवादीको 
�यानै मान� मनसाय रहेको भए ते�ो प�को अवरोध 
नरहेको अव�थामा िनजले घाइतेको सिजलै �यान 
िलनस�ने अव�था िव�मान रहेको देिख�छ । 
िमिसल संल�न उ� त�यको आधारमा हेदा� िनज 
�ितवादीको मनसाय �यान मान� नभई सनुको गहना 
चोरी गन�स�मको देिखन आएको छ । उपचारप�ात् 
पीिडतले अदालतसम� उपि�थत भई उ� घटना 
र आ�नो शारी�रक अव�थाको बारमेा गरकेो 
बकप�समेतबाट िनज �ितवादीह�लाई �यान मान� 
उ�ोगतफ� को अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

वारदातमा संल�न नभएको भनी अ�य 
�ितवादीह�ले मौकामा र अदालतसम� इ�कारी 
बयान गरकेोमा �ितवादीम�येका सिमर भ�ने 
स�तबहादरु लामाले िनल देउलाको अ�ोटमा 
ए�लै स�ुने गरकेा पीिडत मनकाजी �े�को घरमा 
राितको समयमा आफू ए�लै गई काठको दाउराले 
मनकाजीको टाउकोमा �हार गरी घाइते पारी अचेत 
बनाई सनुको ज�तर लगी डु�ेि�थत सनुचादँी 

पसलमा �.७,५६०/- मा “िब�� गरकेो” भनी 
मौकामा बयान गरकेो पाइ�छ भने अदालतसम� 
मौकामा गरकेो बयानका बाकँ� बेहोरा �वीकार गद� 
वारदातमा आफू मा�ै संल�न रहेको र उ� ज�तर 
चोरी गरी �.७,५६०/- मा सनुचादँी पसलमा 
“अडाना राखेको” भनी बयान गरबेाट वारदातमा 
अ�य �ितवादीह�को संल�नता रहेको भ�ने 
नदिेखई �ितवादी िनल देउलाले चोरी गन� अ�ाएको 
र �ितवादी सिमर भ�ने स�तबहादरु लामा मा� 
वारदातमा संल�न रहको देिखन आउछँ । पो�ेली 
सनुचादँी पसलबाट सो ज�तर बरामद भएको छ । 
बरामदी ज�तर आ�नो रहेको भनी जाहेरवालाले 
सनाखतसमेत गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
राजे��कुमार सनुारले आमा िबरामी भएको भनी 
�ितवादी सिमर भ�ने स�तबहादरु लामाले सो 
ज�तर अडाना राखी �.७,५६०/- लगेको भनी 
अदालतमा बयान गरकेो दिेखने । 

�ितवादी स�तबहादरु लामाले गरकेो 
बयान तथा बरामद भएको दशीको सामानसमेतको 
आधारबाट ��ततु चोरीको कसरुमा �ितवादी िनल 
देउला (नेवार) र सिमर भ�ने स�तबहादरु लामाको 
िमलेमतो र सरस�लाहमा उ� जबरज�ती चोरीको 
घटना भएको पिु� ह�न आउछँ । �ितवादी िदपेस 
सनुारको हकमा िनजले कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो र वारदातमा संल�न दिेखएका म�ुय �यि� 
�ितवादी स�तबहादरु लामाले िनजको सलं�नता 
उ�लेख नगरबेाट घटनामा िनज �ितवादी िदपेस 
सनुार सहभागी रहेको पिु� ह�न आएन । अका� 
�ितवादी राजे��कुमार सनुारका स�ब�धमा हेदा�  
िनजले �ितवादीम�येका स�तबहादरु लामासगँबाट 
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चोरीको सनु ख�रद गरकेो नभई �.७,५००/- मा 
अडाना राखी �ितवादी स�तबहादरु लामालाई 
िनजक� आमा िबरामी भएको भनेकाले सहयोग 
�व�प रकम िदएको र उ� रकम �ितवादी 
स�तबहादरुले िफता� गरपेिछ उ� सनुको ज�तर 
िफता� िदने सत�मा राखेको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । उ� बयान बेहोरा समथ�न ह�ने गरी 
�ितवादी स�तबहादरु लामाले अदालतसम� बयान 
गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादी राजे��कुमारले 
चोरीको माल भ�ने जानी जानी ख�रद गरकेो भ�ने 
नदेिखने ।

�ितवादीह� िदपेस सनुार र राजे�� 
सनुारलाई पूण� सफाइ िदई �ितवादीह� सिमर 
भ�ने स�तबहादरु लामा र िनल देउला (नेवार) 
लाई �यान मान� उ�ोगको दाबीतफ�  सफाइ िदने 
र चोरीतफ�  सािबक मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१४(२) नं.बमोिजम जनही एक मिहना प�� 
िदन कैद सजाय र �.१,६१,३३४/- ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी स�ु गोरखा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/०६/१४ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७२/०३/१३ को फैसला सो 
हदस�म िमलेकै दिेखदँा सदर ह��छ । �ितवादीह� 
सिमर भ�ने स�तबहादरु लामा र िनल देउला (नेवार) 
ले चोरी गरकेो ठहर भएको सनुको ज�तरसिहतको 
धनमाल िबगो सािबक मलुकु� ऐन, चोरीको १० नं.को 
दहेाय ३ र ऐ.को २१ नं.बमोिजम जाहेरवालालाई 
भराइिदनपुन�मा नभराएको स�ु गोरखा िज�ला 
अदालतको िमित २०७०/०६/१४ को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 

अदालत पोखराको िमित २०७२/०३/१३ को 
फैसला सोहदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई चोरी भएको ठहरकेो अिभयोग दाबीबमोिजमको 
िबगो �.१,१२,०००/- म�ये अिभयोगप�साथ 
पेस भई अदालतको िज�सीमा आ�दानी बािँधएको 
�.२०,५५६/- बराबरको सनुको ज�तर सािबक 
मलुकु� ऐन, चोरीको १० नं.को देहाय ३ र ऐ.२१ 
नं.बमोिजम जाहेरवालालाई भराइिदई बाकँ� रहेको 
िबगो �.९१,४४४/- ऐ. महलको १० नं.को  देहाय 
३ बमोिजम यी दवुै �ितवादीह�बाट जाहेरवालाले 
दामासाहीले भराइ िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: कृितबहादरु ब�नेत
क��यटुर: देिवमाया खितवडा (देिवना)
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २१ गते रोज १ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-CR-०१८४, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. हेमराज कँुवर

जाहेरवालाको रकम �ितवादी िह�मत 
थापाले निदएको र भनेको काम पिन नगरकेोले 
काठमाड�बाट फिक� एपिछ जाहेरी िदएको देिखयो । 
�ितवादी हेमराज कँुवरले रकम िलए खाएको भ�ने 
जाहेरवालाह�को भनाइ छैन । िनजले रकम �ा� 
गरकेो कुनै �माण छैन । हेमराज कँुवरसगँ िचनाजानी 
भएर नै िनजलाई िलएर खो�न काठमाड�स�म आई 
स�पक� समेत गरकेो भ�ने देिख�छ । दाबीको कसरुमा 
�ितवादी हेमराज कँुवर इ�कारी भई अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा समेत बयान गरकेो छ । 
आफूले दाबी िलएको कुराको �माण प�ुयाउने भार 
पनुरावेदक वादी प�को ह�नेमा �माण ऐनबमोिजम 
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हेमराज कँुवरले ठगीको रकम खाए चलाएको भ�ने 
त�य वादी प�ले पिु� गन� सकेको छैन । ठगी ज�तो 
फौजदारी कसरुमा िनि�त सबदुिबना कसरु ठहर 
गन� निम�ने ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी हेमराज 
कँुवरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ठगीको 
कसरुमा कसरुदार ठहर गरी १(एक) वष� कैद 
तथा �.५०००।- (पाचँ हजार) ज�रवाना गन� 
गरी स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।०९।२१ मा भएको फैसलालाई केही 
उ�टी गरी �ितवादी हेमराज कँुवरलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट िमित २०७४।११।०६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मिनता ग�ुङ
क��यटुर: रािधका घोरासाइने 
इित संवत् २०७७ साल पौष १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-CR-२११७, ०७६-
RC-००३८, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. सोहागीदवेी यादवसमेत, नेपाल सरकार िव. 
स�यनारायण यादव

मतृक र जाहेरवाला तथा �ितवादीह� 
नाता स�ब�धिभ�का देिखएका छन । िनजह�का 
िबच ज�गाको साधँ, िसमाना, ट्या��रले खनजोत 
गदा� आलीधरु भ�काइिदएको पूव��रसइवी रहेको 
भ�नेसमेत देिखएको छ । आफू खाना खाइरहेको 
समयमा मतृक बहुारीले िसमे�टको खपडाले 
टाउकोमा �हार गदा� टाउको फुटी रगत आएको 

�रसमा बासँको भाटाले टाउकोमा �हार गरकेो 
भनी �वीकारी मौकामा बयान गरकेो र अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गदा� मान� िनयतले �हार गरकेो 
होइन भनी बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादीको 
बयान, घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन र बिुझएका �यि�ह�को बकप�बाट 
ियनै �ितवादीले मतृकको टाउकोमा बासँ �हार 
गरकेो उपचारको �ममा मतृकको म�ृय ु भएको 
भ�ने देिखएको छ । वारदात ह�दँाको प�रि�थित 
वारदातको �कृित हेदा�  बासँको भाटाले टाउको 
ज�तो मम��थल, संवेदनशील अङ्गमा �हार 
भएको देिखएको छ । टाउको ज�तो मम��थलमा 
बासँले �हार गदा�  मािनस मन� स�छ भ�ने सामा�य 
समझको कुरा हो । साधँ, िसमाना, आलीधरु ज�तो 
सामा�य िवषयमा िववाद उ�प�न भएको र मािनस 
नै मन� स�ने गरी �ितवादी स�यनारायण यादवले 
मतृकलाई �हार गरकेो र सोही चोट िपरले मरकेो 
देिखएको छ । य�तो अव�थामा �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. आकिष�त ह�ने ।

मतृक अि�बका यादवले �ितवादी 
स�यनारायण यादवलाई खाना खाइरहेको समयमा 
िसमे�टको खपडाले टाउकोमा �हार गरकेो, 
टाउकोमा �हार गरकेो कारण �ितवादीको टाउको 
फुटी रगत बगेको, सोही कारणले �ितवादीले बासँको 
भाटाले मतृकको टाउकोमा �हार गरकेो भ�ने त�य 
रहेको छ । आफूले मतृकको टाउकोमा बासँले 
�हार गरकेो भ�ने त�यमा �ितवादी अदालतमा 
समेत सािबत रहेका छन् । अतः �ितवादीले कसरु 
�वीकार गरी �याियक �ि�यामा सहयोग प�ुयाएको 
पिन देिखन आएको छ । घटनाको �व�प, 
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�कृित एवं �ितवादीले अपराध गरकेो अव�था, 
प�रि�थितलाई हेदा�  �ितवादी स�यनारायण 
यादवलाई कानूनबमोिजम ठहर भएको ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� दिेखएको अव�थामा सािबक 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
अनसुार कैद वष� १० ह�ने राय कायम ग�रएको उ�च 
अदालत जनकपरु, राजिवराज इजलासको फैसला 
अ�यथा नदिेखने ।

�ितवादी िधर�े� यादवको हकमा हेदा� 
मौकामा िदएको जाहेरीमा िकटान नगरी ह�लाकबाट 
पठाई सनाखत गरकेो पिछ�लो जाहेरीमा नाम 
िकटान गरकेो दिेखयो । �ितवादी िधर�े��साद 
यादव नेपाल �हरी सेवाको �हरी जवान पदमा 
महानगरीय �ािफक �हरी काया�लय, रामशाहपथमा 
काय�रत रहेको भ�ने देिखएको छ । जाहेरवाला र 
मतृक तथा �ितवादीह� काका काक� र भाइ बिहनी 
नाताका रहेका, िमित २०७१।९।२ गतेका िदन 
आ�नी आमाक� आमा हजरुआमाको म�ृय ुभएकाले 
आमालाई िलई मामाघर ढो�क�मझौरा गई राित 
मामाघरमा बसी भोिलप�ट िमित २०७२।९।३ गते 
बेलकुा ६/७ बजे घरमा फक� आएकोले घटना ह�दँा 
नरहेकाले जानकारी नभएको भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार गरी बयान गरकेो देिख�छ । मौकामा वारदात 
ह�दँाको अव�थामा यी �ितवादी घटनामा संल�न 
रहेको भए मौकामै जाहेरी िददँा नाम उ�लेख गन� 
स�नपुन�मा सो उ�लेख गरकेो छैन । जाहेरवालाले 
पिछ सोचिवचार गरी ह�लाकमाफ� त जाहेरी िदएको 
दिेखयो । आफू घटनाको ��य�दश� रहेको भ�ने 
जाहेरवालाको कथन रहेकोमा सोचिवचार गरी 
पिछ िदएको जाहेरी �माण मू�याङ्कनको रोहमा 

िव�ािसलो मा�न िमलेन । जाहेरवाला अदालतमा 
उपि�थत ह�दँासमेत �ितवादी स�यनारायण 
यादवबाहेक अ�य �ितवादीउपर �रस आवेगमा आई 
जाहेरी िदएको ह� ँ । वारदात ह�दँा िधर�े� गाउघँरमा 
िथएनन् भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । �ितवादीका 
सा�ी सोवरात यादवले �ितवादी िधर�े� यादव 
िमित २०७१।९।२ गते नै आ�नो गाउघँर आई 
िमित २०७१।९।३ गते बेलकुा आ�नो घरतफ�  
गएका ह�न् भनी �ितवादीको बयानलाई पिु� ह�ने गरी 
बकप� गरकेो दिेखने ।

�ितवादी िदिलप यादवको हकमा हेदा�  
मौकामा िदएको जाहेरीमा िकटान नगरी ह�लाकबाट 
पठाई सनाखत गरकेो पिछ�लो जाहेरीमा नाम 
िकटान गरकेो देिखयो । �ितवादी मोडल �या�पस 
राजिवराजमा क�ा १२ मा  अ�ययनरत िव�ाथ� 
रहेको भ�ने देिख�छ । जाहेरवाला काका र मतृक 
काक� नाताका रहेका, िमित २०७१।८।२९ 
मा साइकलबाट लडी पीडा भएकाले िमित 
२०७१।९।१ गते धरान ि�थत िव.पी.कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ानमा उपचारको िनि�त गई 
िमित २०७१।९।४ गते िड�चाज� भई घरमा गएको 
ह�दँा वारदात ह�दँा नरहेकाले घटना स�ब�धमा थाहा 
जानकारी नभएका भ�ने बयान गरकेो दिेख�छ । यी 
�ितवादी िमित २०७१।९।१ मा िव.िप.कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ानमा उपचारमा रहेको र 
िमित २०७१।९।४ मा िड�चाज� भएको भ�ने िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखएको छ । �ितवादीका 
सा�ी वैधनाथ�साद यादव, वेदनारायण साहले 
�ितवादी िमित २०७१।८।२९ मा साइकलबाट 
लडी चोट लागेकोले िमित २०७१।९।१ गते 
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उपचारका लािग धरान गएका िथए भनी �ितवादीको 
बयानअनकूुल बकप� गरकेो दिेखने ।

घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका, पो�माट�म 
�रपोट�बाट मतृकको शरीरको अ�य भागमा 
चोटपटक रहेको भ�ने देिखएको छैन । अदालतमा 
�ितवादीह� आरोिपत कसरु गरकेो कुरामा इ�कार 
रही बयान गरकेा छन् । �ितवादीह�को इ�कारी 
बयान िनजका सा�ीह�को बकप�बाट पिु� भएको 
छ । जाहेरवालासमेतले यी �ितवादीह�को घटनामा 
संल�नता नरहेको भनी अदालतमा बकप� गरकेो 
छ । घटनाका म�ुय �ितवादी स�यनारायण यादवले 
समेत घटनामा यी �ितवादीह�को सलं�नता नरहेको 
भनी बयान गरकेो देिखएको छ । अदालतबाट 
बिुझएका �यि�ह�को बकप�बाट घटनामा 
�ितबादीह�को �प�ट संल�नता नदेिखएको 
अव�थामा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी स�ु स�तरी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत 
जनकपरु, राजिवराज इजलासको फैसला अ�यथा 
नदेिखने ।

तसथ�, �ितवादीह� सोहागीदेवी यादव, 
लिलताकुमारी यादव, िदिलप यादव र िधर�े� 
यादवउपरको अिभयोग दाबी नप�ुने गरी स�ु स�री 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।५।२० मा 
भएको फैसला सदर ह�ने र �ितवादी स�यनारायण 
यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहतको ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु स�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।५।२० मा भएको 
फैसला केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 

समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२) को �ावधानअनसुार सव��वको सजाय 
कायम नह�ने भएकाले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने, �ितवादीलाई भएको सजाय चक� पन� 
देिखएकोले मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. अनसुार 
कैद वष� १०(दश) ह�ने राय मनािसब नै दिेखदँा 
�चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७(क) तथा 
सािबक मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई १०(दश) वष� कैद ह�ने भई उ�च 
अदालत जनकपरु राजिवराज इजलासबाट िमित 
२०७५।५।२७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
रायसिहतको साधक सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� 
सोहागीदेवी यादव, लिलताकुमारी यादव, िदिलप 
यादव र िधर�े� यादवलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुरः रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७७ साल असार ३० गते रोज ३ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७७-WH-०२३०, 
ब�दी��य�ीकरण, सुमन भ�ने कण�बहादुर गु�ङ 
िव. का�क� िज�ला अदालत, पोखरासमेत

पिहलो पटक कसरु गरी ठहर भएको कैद 
भ�ुान नगरी फरार रहेको अव�थामा दो�ो पटक 
पनुः कसरु गरकेो ह�दँा िनवेदक पटके कसरुदार 
रहेको दिेख�छ । सािबक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
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महलको ४१ नं. को मनसाय पिन फरार भई 
पटकपटक कसरु गन� कसरुदारलाई कैद थप गनु�पन� 
नै देिखएको छ । हाल �चिलत उ� फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ को दफा ३६(२) को कानूनी �यव�थाबाट 
पिन पटके कसरुदारलाई कैद लगतबमोिजम नै 
थप गरी फैसला काया��वयन गनु�पन� भावना रही 
पटके कसरुदारउपर कठोर द�डनीित अपनाएको 
पाइ�छ । पिछ परकेो म�ुा र अिघ परकेो म�ुाको 
फैसलाअनसुारको लगत अिघ पिछ भएको भ�ने 
आधारले िनजलाई दईु फरकफरक लाग ु औषध 
म�ुाको फैसलाबमोिजम ठहर भएको कैद सजायको 
लगतको प�रणाममा कुनै ताि�वक असर पन�समेत 
नदेिखदँा अदालतको दवुै फैसलाबमोिजमको 
लगतअनसुार नै िनवेदकलाई िदइएको संशोिधत 
कैदी पजु� कानूनसङ्गत नै देिखएकोले सो 
कैदी पजु�बमोिजम िनवेदकलाई थुनामा राखेको 
काय�समेत गैरकानूनी र �िुटपूण� देिखन आएन । 
�रट िनवेदक अदालतको फैसलाबमोिजम जारी 
भएको कानूनबमोिजमको कैदी पजु�अनसुार नै 
थुनामा रहेको देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदेिखने ।

अतः �रट िनवेदकलाई का�क� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।०३।१९ मा भएको 
फैसलाबमोिजम लागेको कैद सजाय भ�ुान गन� 
सो अदालतको च.नं. ५७२ (लगत नं. ५४९७, 
१०३६) िमित २०७७।४।२२ को संशोिधत कैदी 
पजु� कानूनसङ्गत नै रहेकोले िनवेदकलाई सोही 
कैदी पजु�बमोिजम रािखएको कैद गैरकानूनी 

नभएकाले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
िनजलाई थनुाम�ु गनु�पन� अव�था िव�मान नरहदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मिनता ग�ुङ 
क��यटुर : रािधका घोरासाइने
इित सवंत ्२०७८ साल वैशाख ६ गते रोज २ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७१-CI-०७९३,  
िनमा�णाधीन घरको जगसमेत भ�काई िखचोला 
मेटाई चलन चलाइपाउ,ँ बेचन तेली िव. िकसनावती 
कोहाइन

��यथ� वादीले आ�नो ज�गाको दि�ण 
िसमानामा भजनको ज�गा रहेको भनी �वीकार 
गरकेो र न�सा मचु�ुका ह�दँा िनज भजनका ज�गा 
यो यस ठाउकँो हो भनी देखाउन, खलुाउनसकेको 
पिन देिखएन । वादीले खलुाएको चार िक�लाबाट नै 
दि�णी िसमाना भजनको रहेको र वादीको ज�गाको 
दि�णतफ�  नै िववािदत न.नं. ६ को ज�गा रहेको 
छ । अतः िववािदत न.नं. ६ को ज�गा सािबकमा 
“भजन” को ज�गा नै रहेको भ�ने िमिसल संल�न 
�माणह�बाट देिखन आएकोले “भजन” को छोरी 
पाव�तीबाट िमित २०३३।०५।१५ को घरायसी 
राजीनामा िलखतबाट यी पनुरावेदक बेचन तेलीको 
भोग हक भई िनजले हालस�म िनर�तर भोग गद� 
आएको भ�ने पिु� ह�न आएको । 

��ततु िववादमा िववािदत ज�गा सािबकमा 
भजनको रहेको, भजनको छोरी पाव�तीबाट 
िमित २०३३।०५।१५ मा घरायसी िलखतबाट 
पनुरावेदक �ितवादी बेचन तेलीले ख�रद गरी घरबास 
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भोगचलन गद� आएको र िनजकै �वािम�वमा रहेको 
पिु� भएको ह�दँा सो ज�गा वादीको हक भोगचलन 
र �वािम�व रहे भएको देिखन आएन । अतः वादी 
दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई उ�टी गरी िनमा�णाधीन घरको 
जगसमेत भ�काई ज�गा िखचोला मेटाई वादीले 
चलन चलाई पाउने ठहर गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।०३।०२ मा 
भएको फैसला कानून र �यायसङ्गत नदेिखने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७१।३।२ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी भई िनमा�णािधन 
घरको जगसमेत भ�काई िखचोला मेटाई चलन 
चलाई पाउ ँभ�ने दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
क��यटुरः रािधका घोरासाइने
इित सवंत ्२०७७ साल चैत १९ गते रोज ५ शुभम ्।    

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CI-०८७१, िलखत 
दता�  बदर दता�, रामकली देवी कलवारीन िव. 
अिद�य गु�तासमेत

िज�ला पसा�, वीरग�ज उपमहानगरपािलका 
वडा नं.१० िक.नं. ३८७ को ज.िव. ०,००८४.६५ 
वग�िमटर ज�गा िमित २०६३।१२।३० मा क�चन 
ग�ुाले रामकिलदेवी कलवारीनलाई िलखत गरी 
हालैको बकस प� गरी िदएकोमा २०६७।०२।२० 

मा ३ वष�पिछ िफराद प� दायर भएको देिखयो । 
��ततु िलखत बदर म�ुामा ज�गा पजनीको १७ नं. 
को हद�याद नला�ने साथै दानबकसको ५ नं. ले 
दानबकस िदएको दईु वष�को अविध नघाएर िफराद 
प� िदएको देिखदँा स�ु पसा� िज�ला अदालतले 
हद�यादको अभावमा िफराद खारजे ह�ने ठह�याएको 
फैसला सदर गनु�पन�मा ५ भागको ३ भाग िलखत 
बदर ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७०।०५।१० को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई हद�याद नाघेकोले 
हद�यादिवहीन िफरादको त�यमा �वेश ग�ररहन ु
नपन� ह�दँा ��ततु म�ुाको िफराद अ.बं.१८० नं. 
बमोिजम खारजे ह�ने ठह�याई भएको स�ु पसा�  
िज�ला अदालतको िमित २०६८।०२।०२ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७६ साल पौष २७ गते १ रोज शुभम ्।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CR-११७५, 

जालसाजी, रामकलीदेवी कलवारीन िव. 
आिद�य गु�ासमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनुसारको फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७४-CR-०२५९, ग�डा मारी 
खाग िब�� �यवसाय, रोगे भ�ने िदपबहादुर �जा 
िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रोगे भ�ने िदपबहादरु �जाले 
बयान गदा�  सहअिभय�ुको पोल बेहोरा झ�ुा हो, 
आफूले ग�डा मारकेो होइन भनी आरोिपत कसरुमा 
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पूण�तः इ�कार रही िनद�िषताको िजिकर गरकेो 
पाइयो । िववािदत वारदात २०६४ सालमा भएको 
भ�ने अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । �ितवादीले 
२०६४ सालमा आफू साउदी अरिेवयामा रहेको 
भनी बयान गदा�  िजिकर गरकेो देिख�छ । िनज �. 
िदपबहादरु �जा २०६३ साल माघमा वैदेिशक 
रोजगारीका लािग साउदी अरिेवया गएको र तीन 
वष�पिछ २०६७ साल माघमा नेपाल फक� आएको 
भ�ने त�य पिु� ह�ने राहदानी, �वेशा�ा, हवाई िटकट 
तथा साउदी अरिेवयाको Almarai Company, 
Hall Poultry Farm, Riyadh मा रोजगारी गरकेो 
�माणसमेत पेस गरकेो पाइयो । यसरी �ितवादीले 
स�ु म�ुा हेन� अिधकारीसम� िलएको िवपरीत 
�थानमा उपि�थत रहेको िजिकर (Defense of 
Alibi) स�ब�धमा स�ु िनण�य तथा पनुरावेदन 
तहको फैसलामा यिु�य�ु �पमा िववेचना ग�रएको 
दिेखदँैन । �ितवादीले िलएको िजिकर स�य साचँो र 
भरपद� हो वा होइन भनी �माणको �याियक परी�ण 
गनु�  म�ुा हेन� अिधकारीको िज�मेवारी ह��छ । तर 
��ततु म�ुाका स�दभ�मा यस �कारको �याियक 
िज�मेवारी �व�छतापूव�क िनवा�ह गरकेो देिखन 
आएन । �याियक सनुवुाइमा �व�छता र िन�प�ता 
अिनवाय� ह��छ । जसरी पिन �ितवादीउपरको 
कसरु ठहर गनु�पछ�  भ�ने कुरा �याियक मा�यता 
र फौजदारी �यायको िस�ा�तअनकूुल ह�दँैन । 
वारदातको अव�थामा साउदी अरिेवयामा रहेको 
भनी �ितवादीले िलएको िजिकरको समथ�नमा 
�माणसमेत पेस गरकेो अव�थामा सोतफ�  अ�दखेा 
गरी केवल सहअिभय�ुले गरकेो संिद�ध �कृितको 
बयानका आधारमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  

�यायोिचत नदेिखने ।
मािथ िववेचना ग�रएअनसुार �ितवादी 

रोगे भ�ने िदपबहादरु �जाउपरको अिभयोग दाबी 
वादी प�ले भरपद� र िव�सनीय �माण पेस गरी 
�मािणत गन� सकेको देिखएन; �ितवादीले िलएको 
िनद�िषताको िजिकर �माणबाट पिु� भएको 
देिखयो; अ�य कुनै पिन �वत�� �माणबाट समिथ�त 
नभएको केवल सहअिभय�ुको पोलकै आधारमा 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत ह�दँैन; ग�डा मा�रएको 
छ भ�दैमा अिभयोग दाबी �मािणत ह�न नसकेका 
�यि�उपर िनरपे� �पमा शंका गरी कसरु गरकेो 
ठहर गनु�  िववेकपूण� ह�दँनै । यसरी हेदा�  �ितवादी 
रोगे भ�ने िदपबहादरु �जालाई कसरुदार ठहर गरी 
भएको स�ु फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासको िमित २०७४/२/२३ 
को फैसला िनजको हकमा �िुटपूण� दिेखयो । अतः 
उि�लिखत फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी रोगे 
भ�ने िदपबहादरु �जाले ��ततु म�ुाको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७७ साल असार १७ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७६-WH-०४०८, 
ब�दी��य�ीकरण, प�रवित�त नाम मेल�ची (ग) िव. 
लिलतपुर िज�ला अदालतसमेत

िनवेदक “मेल�ची ग” म�ुाको रोहमा 
सािधकार अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार 
ठहर भएको कैदबापत बाल सधुार गहृमा रहेको 
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दिेख�छ । िनजलाई ह�ने ठहर भएको ५ (पाचँ) वष� 
कैदम�ये ३ (तीन) वष�भ�दा केही बढी भ�ुान ह�न 
बाकँ� नै रहेकोसमेत पाइयो । बाल सधुार गहृमा 
रािखएको काय� �वयम् मा कैद असलुीको एक 
वैकि�पक सधुारा�मक �ि�या हो । कुन अव�थाका 
बालबािलकालाई सधुार गहृमा रा�ने र कुन 
अव�थामा अिभभावकको िज�मा लगाउने भ�ने 
कुरा त�यगत आधारमा अदालतले म�ुाको रोहमा 
िनधा�रण गन� िवषय दिेख�छ । प�ले रोजेको िवक�प 
नै �दान ग�रनपुद�छ भ�ने कुनै कानूनी अिनवाय�ता 
दिेखदँैन । यो अदालतको तजिबजको कुरा पिन 
हो । सोहीअनसुारको तजिबज �योग गरी िनवेदक 
“मेल�ची ग” लाई बाल सधुार गहृमा रािखएको 
दिेखएको छ । यसका अित�र� सजाय असलुीको 
िवक�प प�रवत�न ग�रपाउ ँभनी लिलतपरु िज�ला 
अदालतमा परकेो स�दभ�मा तहतह अदालतले 
कानूनी आधार र कारण खलुाई िनवेदकउपर 
जबरज�ती करणीको कसरु ठहर भएको, मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
१५९ मा जबरज�ती करणीलाई ग�भीर �कृितको 
कसरु मानेर माफ� िम�हा िदन निम�ने �कृितको 
अपराध भनी उ�लेख भएको भ�ने आधारमा 
अिभभावकको िज�मा लगाउन निम�ने भनी आदेश 
भएको देिखन आयो । यस �कार सधुार गहृमा रहेको 
कुरालाई गैरकानूनी थनुा भ�न िम�ने नदिेखने । 

िनवेदकले यस अदालतको पूण� बैठकबाट 
िमित २०७६/१२/७ मा भएको िनण�यलाई 
पिन कानूनी आधारको �पमा उ�लेख गरकेो 
पाइयो । उि�लिखत िमित २०७६/१२/७ को 
पूण� बैठकको िनण�य अदालतको नीितगत तथा 

�शासिनक �कृितको िनण�य भएकाले यसैलाई 
ब�दी��य�ीकरणका लािग कानूनी आधार वा 
निजरको �पमा �हण गन� िम�ने देिखदँैन । 
यसका अित�र� उ� िनण�यले सधुार गहृमा 
रहेका जनुसकैु बालबािलकालाई अिभभावकको 
िज�मा लगाई छाड्न ुभिनएको पिन देिखदँैन । पूण� 
बैठकको िनण�यमा केवल महामारीको स�दभ�लाई 
िलएर केही �ि�यागत सरलीकरण गन� अिभ�ाय 
रहेको दिेख�छ । यसलाई सजाय उ�मिु� पाउने 
अिधकारको �पमा �हण गन� निम�ने । 

अतः िनवेदक प�रवित�त नाम “मेल�ची ग” 
उपर चलेको ०७४-CR-००९८ को जबरज�ती 
करणी म�ुामा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५/५/१४ मा िनजलाई ५ वष� कैद ह�ने 
ठहरी फैसला भएको, सो फैसला अि�तम भएको, 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
३६ को उपदफा (५) को देहाय (च) बमोिजमको 
िवक�प अपनाई फैसलाको काया��वयन ग�रएको र 
िनवेदक हाल फैसला काया��वयनका िसलिसलामा 
बाल सधुार गहृ भ�परुमा रहेको दिेखदँा यसलाई 
गैरकानूनी थनुा भनी मा�न िमलेन । िनवेदकले गरकेो 
मागबमोिजम सजायको �व�प प�रवत�न नह�ने भनी 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट २०७७/३/१ 
मा र उ�च अदालत पाटनबाट २०७७/३/१६ मा 
भएको आदेशमा कुनै कानूनी �िुट नदिेखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने अव�था नदेिखने । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द िनरौला
इित सवंत् २०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शुभम ्।
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इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढुङ्गाना, ०७५-CR-२२२०, 
कत��य �यान, िड.के. भ�ने िदपककुमार िथङ िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी िड.के. भ�ने िदपककुमार िथङले 
िवजय ग�ुङलाइ� �यान मान� िनयतले छाती ज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा २ पटकस�म फलामको 
धा�रलो हितयार छुरी �हार गरी घाइते बनाएको 
भ�ने त�य �ितवादीको मौकाको र अदालतको 
बयान, जाहेरवालीको िकटानी जाहेरी एवम् बकप�, 
घाइते �वयंले मौकामा गरकेो कागज एवम् बकप�, 
घटनाको ��य�दश� घाइते िवजय ग�ुङक� �ीमती 
एिलसा ग�ुङले गरकेो मौकाको कागज तथा 
बकप�, घाइतेको घाउ केस फाराम र घाउ केस 
फाराम गन� िवशेष� िचिक�सकको बकप�समेतका 
व�तिुन�ठ �माणह�बाट पिु�ट भएको देिखदँा 
िनजको �ितवादी िड.के. भ�ने िदपककुमार िथङले 
िवजय ग�ुङलाइ� छुरी �हार गरी �यान मान� 
उ�ोगको कसरु गरकेो त�य �थािपत भइरहेको 
दिेखन आउने । 

�यानस�ब�धी महलको १५ नं.को 
कानूनी �यव�था हेदा�, �यान मान� मनसायले गोली 
चलाउने वा बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने 
वा मान�का लािग अ� जुनसुकै कुराको उ�ोग गरी 
मान�स�मको काम गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� 
पाएको रहेनछ भने �य�तो काम गन� र गन� लगाउने 

तथा सो ठाउँमा गइ� वचन िदने वा म�त गन�लाई 
५ वष�दिेख १२ वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । सोअनसुार �यान मान� 
उ�ोग ह�नलाई मनसाय, तयारी, मन�स�मको काम 
र ते�ो प�को उपि�थितको कारण �यान मन� 
नपाएको अव�था पिु� ह�नपुन� देिख�छ । तथािप 
कितपय अव�थामा वारदातको �कृित, वारदातमा 
�योग भएको हितयारले यी अव�था गौड पिन ह�न 
स�ने ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीले छुरी ज�तो 
जोखमी हितयारले िवजय ग�ुङको छाती ज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा �हार गरी घाइते बनाएकोमा 
त�काल िनजको �ीमतीलगायतका मािनसले 
उपचारको लािग अ�पताल लगेको र उपचार 
पाएको कारण बाचेँको भ�ने देिख�छ । वारदातमा 
जोखमी हितयारको �योग भइ� शरीरको सवंेदनशील 
अङ्गमा �हार गरकेो देिखएबाट मनसाय र तयारी 
त�वको पारदिश�ताको आव�यकता पन� देिखएन । 
घाइतेको �ीमती वारदात �थलमा नै रहेको कारण 
�ितवादीले िवजय ग�ुङलाइ� छुरी �हार गरी घाइते 
बनाइ� छोडी भागेको र घाइतेको �ीमतीसमेतले 
त�काल उपचारको लािग अ�पताल लगेकोले 
ते�ो प�को उपि�थितको कारण िवजय ग�ुङको 
�यान मन� नपाएको भ�ने देिखदँा िनज �ितवादी 
िड.के.भ�ने िदपककुमार िथङलाइ� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) 
वष� कैद सजाय गन� गरी उ�च अदालतबाट भएको 
फैसलालाइ� अ�यथा भ�न िमलेन । यस �कार 
�ितवादी िड.के.भ�ने िदपककुमार िथङले िवजय 
ग�ुङलाइ� �यान मान� िनयतले छाती ज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा पटकपटक फलामको धा�रलो 



33

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, चैत - १

हितयार छुरी �हार गरी घाइते बनाएको भ�ने 
त�य �थािपत भइ� एकजनाको म�ृयसुमेत भएको 
अव�थामा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय 
गनु�  कानूनसङ्गत देिखएकोले ��ततु वारदात 
कुटिपटअ�तग�तको हो भनी पनुरावेदक �ितवादीले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

�ितवादी िड.के.भ�ने िदपककुमार िथङले 
छाती तथा काखी ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा 
छुरी �हार गरी कत��यबाट मतृक सोनाम भ�ने 
योगेश तामाङको म�ृय ु भएको र िनज �ितवादीले 
नै सोही वारदातमा िवजय ग�ुङको छातीमा छुरी 
�हार गरी �यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेो त�य 
पिु� भइरहेको देिखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
र १५ नं.बमोिजमको कसरुदार ठह�याई भएको स�ु 
फैसलालाइ� सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।५।१२ मा भएको फैसला मनािसब नै 
दिेखदँा �यान म�ुामा �यानस�ब�धी महलको ७(१) 
नं.अ�तग�तको सिुवधा पाउ ँभ�ने र �यान मान� उ�ोग 
म�ुा कुटिपटमा प�रणत ह�नपुन� भ�ने �ितवादीले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर र �ितवादीतफ� बाट 
रहनभुएका िव�ान् वैतिनक अिधव�ाह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी िड.के. भ�ने िदपककुमार िथङले 
सोनाम भ�ने योगेश तामाङलाई छुरी �हार गरी कत��य 
गररे मारकेो कसरुमा िनज �ितवादीलाइ� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ठहर गरी ऐ.अ.बं.१८८ नं. 
अनसुार १२ (बा�) वष� कैद सजाय ह�ने भनी �य� 

गरकेो राय र �ितवादीले िवजय ग�ुङलाई �यान 
मान� उ�े�यले छुरी हानी घाइते बनाइ� �यान मान� 
उ�ोगतफ� को कसरु ठहर गरी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ 
(पाचँ) वष� कैद सजाय गन� गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।३।१४ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७५।५।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�
क��यटुर: शाि�त तामाङ 
इित सवंत् २०७७ साल असार ८ गते रोज २ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१३५०, ०७२-CR-
१३७८, ०७२-CR-१६१५, कत��य �यान, 
खेमाकुमारी अया�ल देवकोटा िव. नेपाल सरकार, 
नृपराज देवकोटा िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. खेमाकुमारी दवेकोटा

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट ब�न 
फज� �माण खडा गरकेो त�य भेरी अ�चलको 
दता�  रिज�टरबाट दिेख�छ । यो �माणले मतृकको 
म�ृय ु िवष सेवन गराई कत��यबाट भएको भ�ने 
देिखएकोले मतृक आफँै िवष सेवन गरी आ�मह�या 
गरके� भ�न सिकने कुनै त�य िव�मान नदिेखएको 
र दवैु �ितवादीह� वारदातको िदन कैलालीबाट 
एउटै मोटर साइकलमा सगैँ आई मतृकसमेत 
भएको होटलमा बसेको देिख�छ । होटलमा मतृक 
र यी �ितवादीह� मा� रहेको त�य िमिसलबाट 
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दिेख�छ । उ� त�यमा दवुै �ितवादीह�को 
�वीकारोि� गरकेो पाइ�छ । म�ृयपूुव� �ितवादी 
खेमाकुमारीसगँ मतृकको िववाद रहेको कुरा 
�ितवादी नपृराज देवकोटाको अनसु�धानको 
बयान, जाहेरी दरखा�त, जाहेरवाला तथा मौकामा 
कागज गन� िसज�ना शाहको कागज बेहोरा तथा 
अदालतको बकप�बाट देिख�छ । डा. �पान�द 
अिधकारीले मतृकले सेवन गरकेो िवषादीको सेवनले 
मािनसको म�ृय ु४ दिेख ४८ घ�टािभ� ह��छ भनी 
बकप� गरकेो देिख�छ । वारदात घिटसकेपिछ 
मतृकलाई उपचारको लािग अ�पताल लिगएको 
वा निजकको �हरीलाई खबर गरकेो अव�था 
पिन दिेखदँैन । यसरी दवुै �ितवादीह� र मतृक 
वारदात �थलको होटलमा रहे भएको साथै घरको 
िववाद र त�प�ात् मतृकको लास फेला पनु�लाई 
सो घटना र म�ृयिुबचको काय�कारणको स�ब�ध 
नरहेको भ�न िम�ने अव�था रहेन । तसथ�, िववेिचत 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट �ितवादीह� मतृक 
अ�कलकुमारी शाहको ह�या गन� मतलबमा परकेो 
पिु� ह�न आएकोले यी दवैु �ितवादीह� नपृराज 
दवेकोटा र खेमाकुमारी देवकोटा अया�ललाई िनद�ष 
ह�न् भनी भ�न नसिकने ।

�ितवादी खेमाकुमारी देवकोटा वारदात 
�थलमा मौजदु रिहरहेको देिखएको छ । मतृकलाई 
मान� काय� ह�दँा ियनी मतृकसाथ रहेको नदेिखए 
पिन मतस�लाहमा पसेको िथएन भ�न सिकएन 
। यसरी प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट 
मतृकलाई मान�स�मको काय�मा मत स�लाहमा 
पसेको दिेखन आएकोले िनजको हकमा पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७२।६।१९ मा 

भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा उ� फैसलामा 
केही उ�टी भई �ितवादी खेमाकुमारी अया�ल 
देवकोटालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम १ (एक) वष� कैद सजाय ह�ने । 

अका� �ितवादी नपृराज देवाकोटाका 
हकमा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०७२।५।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । वादी नेपाल सरकार र �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर सो हदस�म प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल असार ३० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७७-WH-०२०७, 
ब�दी��य�ीकरण, िनरबहादुर थापा िव. महानगरीय 
�हरी वृ� महाराजग�जसमेत 

उि�लिखत कसरुमा िवप�ीह�बाट 
िनवेदक िनरबहादरु थापालाई अनसु�धानको 
लािग �याद थप गदा�को औिच�य पिु� गन� कारण र 
आधार उ�लेख गरकेो नदिेखएको र िनवेदकउपर 
�व�ृ भावना राखी िबनाकारण र आधार थनुामा 
राखेको देिखदँा िनज िनवेदक ब�दीको थनुालाई 
कानूनस�मत मा�न िमलेन । तसथ�, िनवेदकको थुना 
गैरकानूनी र �व�ृ भएको देिखएकाले नेपालको 
संिवधानको धारा १६, १७, १८ �ारा �द� मौिलक 
हकको स�दभ�मा ऐ.को धारा १३३(२),(३) तथा 
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सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७(क), (ख) बमोिजम ब�दी िनवेदक िनरबहादरु 
थापालाई थनुाबाट म�ु गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हेमराज शमा�
इित सवंत ्२०७७ साल माघ १४ गते रोज ४ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७०-WO-०७३९, उ��ेषण, 
पिव�ा राजवंशी िव. गृह म��ालयसमेत

��ततु �रट िनवेदनमा २०६२ सालको 
वारदातलाई िलएर २०७० सालमा जाहेरी िदन 
गएको उ� जाहेरीमा पीडकह�को �प� िववरण पिन 
उ�लेख नगरकेो भ�ने िनवेदन बेहोराबाट देिखएको, 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ४० नं. को हद�याद कटाई 
धेरपैिछ मा� पन� आउने िनवेदनमा अनसु�धानको 
�ि�या अगािड बढाउन कानूनबमोिजम सिकने 
अव�था नरहेको भ�ने गहृ म��ालयसमेतको 
तथा िनवेदकले यस काया�लयमा कुनै जाहेरी 
िनवेदन निदएको भ�ने िज�ला �हरी काया�लय, 
मकवानपरुसमेतको िलिखत जवाफबाट देिखएबाट 
धेरअैिघको घटनाको िवषयलाई �चिलत कानूनले 
तोकेको हद�यादसमेत नािघसकेको अव�थालाई 
जाहेरी दता� गरी िदएन भनी पन� आएको ��ततु �रट 
िनवेदनको  औिच�य देिखन नआउने ।

 �रट िनवेिदकाको मागबमोिजम जाहेरी दता� 
गरी कारबाही गनु�  भ�ने आदेश जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृतः नवराज काक� 
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित सवंत ्२०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०३२८, कत��य 
�यान, दुगा� �यौपाने िव. नेपाल सरकार

�ितवादी दगुा� �यौपानेलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । तर ��ततु म�ुामा यी �ितवादी दगुा�  
�यौपानेलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको फैसला सािबक कानूनी 
�यव�थाको स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन 
“मलुुक� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको सजाय 
ह�ने रहछे भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने 
छैन” भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै 
गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसरुको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे 
भने मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�न े छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही 
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मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ मा सव��वको 
सजाय गन� �यव�था नभएकोले ��ततु म�ुामा 
�ितवादी दगुा� �यौपानेलाई सव��वको सजाय ह�ने 
दिेखएन । तसथ� िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको 
मा� सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै सव��वको सजाय 
नह�ने भएकोले िनजको अशं भागमा पन� आउने 
चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको रोहबाट रो�का 
रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िटके��वीर जंग राणा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २५ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७७-RC-०११३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. राजु ितवारी भ�ने राजु�साद 
ितवारी

�ितवादीको बयान र िनजक� �ीमती 
बालकुमारी ितवारीको कागज बेहोराबाट पिन िवगत 
१९ वष�देिख मानिसक रोगको औषधी सेवन गरी 
आएको भ�ने देिख�छ । �ितवादी मानिसक�पले 
अ�व�थ रहेको अव�थामा आ�नै अढाई वष�क� 
अवोध छोरीलाई कुटिपट गरकेो र सोही चोटको 
कारणबाट िनजको म�ृय ु भएको देिख�छ । 
�ितवादीले अदालतमा समेत आफूले छोरीलाई 
कुटिपट गरकेो कारण म�ृय ु भएको त�य �वीकार 
गरी बयान गरकेो, �ितवादीले िनजको २ वष� ६ 
मिहनाक� छोरीलाई मानु�पन� कुनै कारण नभएको, 

िनज �ितवादी मानिसक रोगको िबरामी देिखएको, 
�ितवादीक� प�नी बालकुमारी ितवारीले �ितवादीको 
३ िदन औषधी छुट्न गई रोगको असर बढेको 
भनी �ितवादीको अस�तिुलत मानिसक अव�था 
र �यवहारको स�ब�धमा उ�लेख गरी मौकामा र 
अदालतमा बकप� गदा�समेत उ�लेख गरकेो एवं 
�ितवादीले अ�य सामा�य र �व�थ �यि�ले गन� 
�यवहार र काय�भ�दा फरक एवं अनपेि�त �यवहार 
र काय� गरकेोसमेतका आधारमा �ितवादी राज ु
ितवारी भ�ने राज�ुसाद ितवारीलाई सािबक मलुकु� 
ऐनबमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� �यायस�मत 
ह�ने देिखन नआएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) 
नं. कसरुमा सोही महलको १३(३) बमोिजम 
सजाय ठहर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम घटी सजाय गन� गरी स�ु तनह� ँ िज�ला 
अदालतबाट ��ततु भएको राय सदर ह�ने र मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) अनसुार 
�ितवादीको सव��व गन�स�म नपन� ठह�याई उ�च 
अदालत पोखराबाट िमित २०७६।११।२० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

अत: �ितवादी राज ुितवारी भ�ने राज�ुसाद 
ितवारीलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने र �ितवादी मानिसक स�तलुनमा 
नरहेको ह�दँा सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा�  
मका� पन� देिखई �ितवादीलाई तोिकएको सजायबाट 
घटाई दईु वष� कैद सजायस�म गन� मनािसब देिखई 
साधक जाहेरसमेत गन� ठहर गरी स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।०८।१८ मा भएको 
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फैसला सदर ह�ने र मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) अनसुार �ितवादीको सव��व 
गन�स�म नपन� ठह�याई उ�च अदालत पोखराबाट 
िमित २०७६।११।२० मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत ्२०७८ साल असोज ४ गते रोज २ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७७-WH-०२२०, ब�दी��य�ीकरण, 
�ेमाकुमारी िगरी िव. काठमाड� िज�ला अदालत 
बबरमहल, काठमाड�समेत
 काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. 
१०३८ िमित २०७७।०९।१५ को कैदी पजु�बाट 
फैसलाले ठहरकेो कैद ११।९।० (एघार वष� नौ 
मिहना), काया��वयन ह�ने कैद ६।०।० (छ वष�), बाकँ� 
बे�ज ुकैद ५।६।२० (पाचँ वष� छ मिहना िबस िदन), 
कैद क�ा ह�ने िमित २०७७।०८।२२ गते, कैदबापत 
थुनामा रा�नपुन� अविध २०८३।०३।११ स�म, 
ठहरकेो बे�ज ु ज�रवाना �. २,४५,१९९।५० 
(दईु लाख प�तािलस हजार एक सय उना�सय पैसा 
पचास), बे�ज ु ज�रवानाबापत ह�ने कैद अविध 
२।३।८ (दईु वष� तीन मिहना आठ िदन), ज�रवाना 
नितर ेकैदमा रा�नपुन� िमित २०८५।०६।१९ स�म 
र कैदम�ु गनु�पन� िमित २०८५।०६।२० उ�लेख 
गरी कैदी पजु� िदएको देिख�छ । यसैगरी सोही 
अदालतको च.नं. ९८९ िमित २०७७।०९।२२ 
को कैदी पजु�बाट फैसलाले ठहरकेो कैद ९।०।० 
(नौ वष�), बे�ज ु कैद ८।१०।२१ (आठ वष� 

दस मिहना ए�काइस िदन), कैद क�ा ह�ने िमित 
२०७७।०९।०७ गते, कैदबापत थुनामा रा�न ु
पन� अविध २०८६।०७।२७ स�म, ठहरकेो बे�ज ु
ज�रवाना �.९,६६३।- (नौ हजार छसय ि�स�ी 
मा�), ज�रवाना नितर ेह�ने कैद अविध ०।१।३ (एक 
मिहना तीन िदन), ज�रवाना नितर ेकैदमा रा�नपुन� 
िमित २०८६।०८।३० स�म र कैद म�ु गनु�पन� 
िमित २०८५।०९।०१ उ�लेख गरी कैदी पजु� 
िदएको देिख�छ । उ� सबै म�ुाह� अि�तम भई 
फैसला काया��वयनको रोहमा �ितवादी वीरबहादरु 
�े�ठ हालस�म कारागार काया�लयमा �याियक 
थनुामा रहेको देिखएको ह�दँा िनजको थनुालाई 
गैरकानूनी थुना मा�न िम�ने नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नदिेखने ।

�ितवादी वीरबहादरु �े� म�ुा पपु��का 
िनिम� ०।१।९ (एक मिहना नौ िदन) बिससकेको 
र  िनज �ितवादी िमित २०७३।११।२१ देिख 
कारागार काया�लय, िभमफेदीमा �याियक थनुामा 
बसेकोले िनजलाई कायम ह�न आएको कैद वष� ५ 
म�ये पपु��का िनिम� िहरासतमा बसेको अविध 
०।१।९ कटाउदँा बाकँ� कैद अविध ४।११।२१ 
(चार वष� एघार मिहना ए�काइस िदन) ह�ने र 
िनजको बाकँ� कैद अविध हाल कैदमा रहेको िमित 
२०७३।११।२१ देिख िमित २०७८।१०।११ मा 
भ�ुान ह�ने ह�दँा िनजलाई कायम भएको ज�रवाना 
ितर े िमित २०७८।१०।१२ मा कैद म�ु ह�ने 
देिखयो । ज�रवानातफ�  कायम ह�न आएको रकम 
२,७८,३५८।५० (दईु लाख अठह�र हजार तीन 
सय अ�ठाउ�न पैसा पचास) िनवेदक �ितवादी 
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वीरबहादरु �े�ठले िज�ला अदालत तथा उ�च 
अदालतसमेतमा पपु��को �ममा  नं. ०७४-CS-
१३७५ को नकबजनी चोरी म�ुामा धरौटी रकम 
�. ७६,१२५।- राखेको, नं. ०७४-CS-१३७२ 
को नकबजनी चोरीमा धरौटी रकम �. ६५,८७५।- 
राखेको, नं. ०७४-CS-१३७३ को नकबजनी 
चोरी म�ुामा धरौटी रकम �. ४४,२५०।- राखेको, 
नं. ०७४-CS-१३७४ को नकबजनी चोरी 
म�ुामा धरौटी रकम �. १०,०००।- राखेको, नं. 
०७४-CS-१३७१ को नकबजनी चोरी म�ुामा 
धरौटी रकम �. ५,०००।- राखेको, नं. ०७४-
CS-१३७० को नकबजनी चोरी म�ुामा धरौटी 
रकम �. ७२,७५०।- राखेको र नं. ०७४-
CS-२६०९ को नकबजनी चोरी म�ुामा धरौटी 
रकम �. १०,५०००।- राखेकोसमेत पपु��को 
िसलिसलामा र म�ुाह�को फैसलामा िच� नबझुाई 
पनुरावेदन दायर गदा�  राखेको ज�मा धरौटी रकम 
�.३,७९०००।- बाटै असलुउपर ह�ने देिखन 
आएको अव�थामा ज�रवानाबापत समेत कैद ठेक� 
िविभ�न कैदी पजु�ह�मा फरकफरक अविध कायम 
गरी जारी भएको कैदी पजु� कानूनस�मत नदेिखदँा 
उ� कैदी पजु�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 

काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी गरी उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
फैसलाबमोिजम कायम ह�न आएको लगतबमोिजम 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी भएको कैदी 
पजु�ह� उ��ेषणको आदशेले बदर भइसकेको 
अव�था ह�दँा िनवेदक �ितवादी वीरबहादरु 
�े�ठलाई कायम ह�न आएको कैद ५ वष� िनज 
पपु��को िनिम� िहरासतमा रहेको ०।१।९ कटाई 

बाकँ� ह�न आउने कैद ४।११।२१ िदन िनज थनुामा 
रहेको िमित २०७३।११।२१ देिख क�ा ह�ने गरी 
िमित २०७८।१०।११ मा असलु ह�ने र असलुउपर 
गनु�पन� कायम भएको ज�रवाना �.२,७८,३५८।५० 
(दईु लाख अठह�र हजार तीन सय अ�ठाउ�न 
�पैया ँ पचास पैसा) िनज �ितवादीले उि�लिखत 
म�ुाह�को पपु��को िसलिसला र पनुरावेदन दायर 
गदा�  राखेको धरौटी रकमबाटै असलुउपर ह�ने 
देिखएकोले काठमाड� िज�ला अदालतमा कायम 
रहेको िनजको नाउकँो कैद र ज�रवानाको लगत 
एवं लगतबमोिजम सो अदालतबाट जारी भएको 
कैदीपजु� संशोधन गरी संशोिधत कैदी पजु� जारी 
ग�रिदन ुभनी काठमाड� िज�ला अदालतका नाउमँा 
परमादेशको आदशे जारी ग�रिदएको छ । �करण १७ 
मा उि�लिखत म�ुाह�को फैसला काया��वयनकै 
रोहमा िनज िनवेदक थनुामा रहेको ह�दँा िनजको थुना 
गैरकानूनी दिेखएन । �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�ररहनपुरने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : तारादवेी महज�न
इित सवंत ्२०७८ साल भदौ २ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथमेा, ०७५-CR-२४१३, वैदिेशक 
रोजगार कसुर, लालबहादुर लामा िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले �यायािधकरणसम� 
बयान गदा�  जाहेरवालाबाट लेनदेन �व�प �. 
२,२५,०००।– िलएकोमा समयमा रकम ितन� 
नसक� जाहेरवालाले झ�ुयाई लेनदेनको कागज 
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हो भनी वैदेिशक रोजगारको कागज गराएको 
भ�ने िजिकर िलएको र यी जाहेरवाला आफँै 
िभिजट िभषामा घ�ुन दबुई गएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा�, िलखतमा जाहेरवाला मा� नभई 
अ�य २५ जनासगँ रोजगारमा दवुई पठाई काम 
िदलाइिद�छु भनी ज�मा �. २२,२५,०००।– 
िलएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । 
जाहेरवाला ए�लैसगँ मा� िलखत कागज नगरी 
२५ जनासगँ लेनदेन गरी एउटै िलखत गरकेोबाट 
िनजलाई झ�ुयाएर कागज गराएको भ�ने  तर सो 
काय��ित कानूनी उपचारको माग�समेत अवल�बन 
गरकेो नदिेखएको अव�थामा िनज पनुरावेदक 
�ितवादीको तक� सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी लालबहादरु लामालाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र 
४३ िवपरीतको कसरुमा दफा ४३ बमोिजम तीन 
वष� कैद र तीन लाख �पैया ँ ज�रवाना ह�ने तथा 
अिभयोग दाबीअनसुारको जाहेरवालाको िबगो रकम 
दईु लाख पि�चस हजार र सोको ५०% ले ह�ने 
हजा�नासमेत िनज �ितवादीबाट जाहेरवालाले भराई 
पाउने ठह�याएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण 
काठमाड�को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित सवंत ्२०७८ साल असोज १० गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-CR-०६८३, लागु 

औषध (�ाउनसुगर), नेपाल सरकार िव. �थ 
तोलाङ्गीसमेत

�ितवादीह�म�येका �थ तोलाङ्गीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन�मा सफाइ 
िदएको िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर रहेको पाइ�छ । �ितवादी �थ 
तोलाङ्गीउपर लाग ु औषध िनय��ण ऐनको दफा 
१४ को दहेाय (ङ) बमोिजम सजायको अिभयोग 
मागदाबी िलएकोमा यी �ितवादीबाट लाग ु औषध 
�ाउनसगुर बरामद भएको अव�था छैन । यी 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा �ितवादीम�येका 
गगनबहादरु शाहीसगँ �. ५०,०००।– (पचास 
हजार �पैया)ँ को �ाउनसगुर िकनेको भ�ने कसरुमा 
सािबती भई बयान गरकेो देिखए पिन िनजले 
अदालतमा आई बयान गदा�  अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानमा लेिखएको बेहोरा झ�ुा हो भनी 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो दिेखनकुा साथै 
�ितवादी गगनबहादरु शाहीले िनज �ितवादीलाई 
अनसु�धानको �ममा लाग ु औषध िब�� गरकेो 
भनी पोल गरकेो भए पिन �ितवादी गगनबहादरु 
शाहीले उ� पोल बयानलाई अदालतको बयानमा 
िकटानीका साथ भ�न सकेको पाइदँैन । �ितवादी 
�थ तोलाङ्गीबाट दशीको लाग ु औषध बरामद 
भएको अव�था छैन । यी �ितवादी �थ तोलाङ्गी 
िमित २०७४।११।१० मा प�ाउ परी �हरी 
िहरासतमा रहेको अव�थामा सात िदनपिछ िमित 
२०७४।११।१७ मा �ितवादी खडान�द पौडेलबाट 
लाग ुऔषध बरामद भएको भिनएको लाग ुऔषधको 
कसरुमा यी �ितवादीको संल�नता ह�नस�ने 
अव�था नरहने ।
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�ितवादी �थ तोलाङ्गीलाई 
अनसु�धानको �ममा भएको बयानमा लाग ु
औषध िब�� िवतरण गरकेो भनी �ितवादीम�येका 
गगनबहादरु शाहीले पोल गरकेो भए पिन 
अदालतको बयानमा पोल गन�सकेको अव�था 
छैन । दशी बरामद नभएको अव�थामा सामा�यतः 
सहअिभय�ुको पोललाई �माणमा िलन 
िम�दैन । िनज �ितवादीले कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेोमा िनजको सो बयानलाई िनजका सा�ीले 
�ितवादी �थ तोलाङ्गी लाग ुऔषध िब�� िवतरण 
गन� �यि� होइनन्, िनजबाट लाग ु औषध बरामद 
भएको अव�थासमेत छैन भनी यी �ितवादीको 
कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयानलाई समिथ�त 
ह�ने गरी बकप� गरकेो अव�थामा उ�च अदालत 
सखु�तबाट िनज �ितवादी �थ तोलाङ्गीको हकमा 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला अ�यथा गनु�पन� 
दिेखन नआउने । 

�ितवादी गगनबहादरु शाहीले 
अनसु�धानको �ममा कसरुमा सािबती रही बयान 
गरकेो भए पिन िनजले अदालतमा गरकेो बयानमा 
आफूले लाग ुऔषध �ाउनसगुर सेवन गरकेो छैन 
र िब�� िवतरण पिन गरकेो छैन र मबाट लाग ु
औषध बरामद भएको पिन छैन भनी लेखाएको 
पाइ�छ । यी �ितवादीको उि�लिखत कसरु 
अपराधमा पूण�इ�कार रही गरकेो बयानलाई िनजका 
सा�ी िव�ण ुशाहीले पिन यी �ितवादी लाग ुऔषध 
सेवन गन� तथा िब�� िवतरण गन� मािनस होइनन् 
भनी िनजको इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो देिखयो । 
�ितवादीह� �थ तोलाङ्गी र खडान�द पौडेलले 

यी �ितवादी गगनबहादरु शाहीलाई लाग ुऔषधका 
कारोबारी ह�न् भनी पोल बयान गरकेो भए पिन 
�ितवादी गगनबहादरु शाहीबाट लाग ुऔषध बरामद 
नभएको अव�थामा सो पोललाई कानूनी�पमा 
िनज �ितवादीको िव��मा �माणमा िलन िम�ने 
नदिेखने । 

�ितवादी गगनबहादरु शाहीले ��ततु 
लाग ु औषध म�ुामा �ितवादीम�येका खडान�द 
पौडेलबाट बरामद भएको भिनएको लाग ु औषध 
आ�नो होइन भनी कसरुमा पूण�इ�कार रही बयान 
गरकेा छन् भने िनजले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयानको बेहोरा आ�नो होइन, आफूले लाग ुऔषध 
सेवन पिन नगरकेो र िब�� िवतरण पिन नगरकेो 
भनी अिभयोग दाबीलाई चनुौती िदई अदालतको 
बयानमा �प��पमा लेखाई िदएको पाइ�छ । साथै 
अ�य �ितवादीह� �थ तोलाङ्गी, खडान�द पौडेल 
र उदयबहादरु हमालले आफू�ित लाग ु औषध 
कारोबार गरकेो भ�ने पोल बयान िनराधारय�ु 
भएको भनी कसरुमा इ�कार रही अदालतमा 
गरकेो बयानलाई िनजबाट दशीको �पमा लाग ु
औषध बरामद नभएको अव�था र िनजका सा�ी 
िव�ण ुशाहीले यी �ितवादी लाग ुऔषध सेवनकता� 
र िब�� िवतरण गन� मािनस होइनन् भनी गरकेो 
बकप�समेतबाट समिथ�त भएको ह�दँा �ितवादी 
गगनबहादरु शाहीको उ� वारदातमा संल�नता रहे 
भएको त�य व�तिुन� तवरबाट पिु� ह�न नआएकाले 
उ�च अदालत सखु�तबाट �ितवादी गगनबहादरु 
शाहीका हकमा सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
अ�यथा गनु�पन� देिखन नआउने ।

�ितवादी खडान�द पौडेलले 
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अनसु�धानको �ममा र अदालतमा बयान गदा� 
आफूबाट बरामद भएको लाग ु औषध आ�नो 
नभई उदयबहादरु हमालले गगनबहादरु शाहीबाट 
ख�रद गरी िनजको पाइ�टमा घरमा राखेको सो 
लाग ु औषध �हरी िहरासतमा रहेका उदयबहादरु 
हमाललाई िदन जादँा सोही बखत आ�नो शरीर 
खानतलासी ह�दँाका अव�थामा आफू प�ाउ परकेो 
भनी अदालतमा बयान गरकेो दिेखनकुा साथै 
�ितवादी उदयबहादरु हमालले िनज खडान�द 
पौडेलउपर पोल बयान गरी बरामद भएको उ� 
लाग ु औषध आ�नो नभएको र सो लाग ु औषध 
िनजै खडान�द पौडेलको नै हो भनी लेखाएको 
अव�थामा िनज �ितवादी उदयबहादरु हमालको 
सो पोल बयानलाई यी �ितवादी खडान�द पौडेलले 
शंकारिहत तवरबाट ख�डन गन�सकेको पाइदँैन । यी 
�ितवादीले ३२० िमिल�ाम लाग ुऔषध आफूबाट 
बरामद भएको होइन भ�ने त�यलाई पिु� ह�ने 
कागज एवं �माणह� पेस गन�सकेको नदेिखदँा यी 
�ितवादी खडान�द पौडेलले लाग ुऔषध सेवनतफ�  
कसरु अपराध गरकेो त�य �थािपत ह�न आउने ।

अतः �ितवादीह�म�येका �थ तोलाङ्गी 
र गगनबहादरु शाहीलाई सफाइ िदने गरी उ�च 
अदालत सखु�तबाट िमित २०७६।०३।१५ 
मा भएको फैसला िमलेको नै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै �ितवादी खडान�द पौडेललाई लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
१ वष� कैद र �.१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको फैसलासमेत िमलेको 
नै देिखदँा सदर ह�ने ।

तसथ�, अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�ितवादीह� खडान�द पौडेल र गगनबहादरु 
शाहीलाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) अनसुारको कसरुमा 
िनजह�लाई सोही ऐनको दफा १४ को  (छ)(१) 
बमोिजम र अका� �ितवादी �थ तोलाङ्गीलाई सोही 
ऐनको दफा ४ को (छ) अनसुारको कसरु अपराधमा 
सोही ऐनको दफा १४ को (ङ) अनसुार सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-१२६६, ०७३-CR-
१२८४, ०७४-CR-१७९०, कत��य �यान, 
िव�णुमाया तामाङ िव. नेपाल सरकार, श�सेर 
तामाङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
यममाया �रमालसमेत

�ितवादी िव�णमुाया तामाङको उ� 
वारदातमा मतस�लाह र सलं�नता िथयो भनी 
अ�य सह�ितवादीह�ले िनजको भूिमका कहीकँतै 
उ�लेख गरकेोसमेत पाइदँनै । ��य� व�तिुन� 
�माणको अभावमा कसैलाई पिन कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गनु�  �यायसङ्गत नह�ने ह�दँा केवल शंका 
र अनमुानका आधारमा यी �ितवादी िव�णमुाया 
तामाङको उ� कसरुमा संल�नता िथयो भनी भ�न 
निम�ने ।

सह�ितवादीह� कोही कसैले पिन 
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वारदातमा िनजको सलं�नता र यो य�तो भूिमका 
िथयो भनी उ�लेख गन� नसकेको अव�थाको 
साथै सह�ितवादी िजतबहादरु तामाङले मतृक 
न�दलाल �रमाललाई  राम तामाङ, िबर े तामाङ, 
�काश तामाङ र मसमेत ४ जनाले मा� फालेको हो 
भनी उ�लेख गरी लेखाएको अव�थासमेत देिखदँा 
केवल शंका र अनमुानको भरमा यी �ितवादी 
िव�णमुाया तामाङको उ� वारदातमा मतस�लाह 
र संल�नता िथयो भनी भ�न िम�ने नदेिखदँा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
१ वष� कैद सजाय गन� गरकेो स�ु अदालतको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको फैसला 
िनजको हकमा उ�टी भई अिभयोग दाबीबाट िनज 
िव�णमुाया तामाङले सफाइ पाउने ।

मतृक न�दलाल �रमाल र यी �ितवादी 
श�सेरबहादरु तामाङिबच घर बनाउन काठ 
िलने रकमको िवषयलाई िलएर भएको िववादमा 
�ितवादी श�सेर तामाङले िहका�एको चोटको 
कारण लडी म�ृय ु भएप�ात् मतृकलाई उचालेर 
अ�य �ितवादीह�समेत भई िभरबाट फालेको 
िमिसल संल�न �माणबाट पिु� भएको देिखदँा 
यी �ितवादी श�सेर तामाङले मतृक न�दलाल 
�रमाललाई कत��य गरी मारी लास फा�ने कसरु 
गरकेोमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�म कैदको सजाय गन� गरी 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको फैसला मनािसब नै देिखदँा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी श�सेरबहादरु तामाङको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । िनजको हकमा उ�च अदालत 

पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखएको ।
जाहेरवालाको जाहेरी बेहोरामा उि�लिखत 

न�दलालको जेठी �ीमती यममाया आफूखसुी 
परप�ुष अमतृबहादरु बढुाथोक�सगँ अनैितक 
स�ब�ध राखी िहडेँको कारण लो�ने �वा�नीिबच 
िववाद भई अदालतमा म�ुासमेत चलेको ज�ता 
त�यह� देखाई मतृकका दाज ु जाहेरवाला, 
आमा र नाता स�ब�धका अ�य �यि�ह�ले यी 
�ितवादीह�उपर शङ्कास�म गरकेो आधारमा 
मा� व�तिुन� �माणको अभावमा िनजह�लाई 
कसरुदार ठहर गन� हो भने फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीतसमेत ह�ने देिख�छ । केवल शकंाको 
भरमा कसैलाई पिन कसरुदार ठ�याउन ु मनािसब 
नह�ने र शंकाको सिुवधा सधै ँअिभय�ुको प�मा रहने 
भएकाले केही �यि�ले शङ्कास�म गरकैे आधारमा 
उ� कसरुमा यी �ितवादीह� यममाया �रमाल, 
अमतृ बढुाथोक� र मोहन �धानको सलं�नता िथयो 
भनी भ�न िम�ने नदिेखदँा आरोिपत कसरुबाट यी 
�ितवादीह� यममाया �रमाल, अमतृ बढुाथोक� र 
मोहन �धानलाई सफाइ िदने गरी स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको 
फैसला िनजह�को हकमा मनािसब भई िमलेकै 
देिखदँा अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 

यसरी �ितवादी श�सेरबहादरु तामाङको 
कुटिपटबाट म�ृय ु भई लडेका मतृकलाई उचालेर 
अ�य �ितवादीह� राम तामाङ, �काश तामाङ, 
िजतबहादरु तामाङ र वीरबहादरु तामाङले िभरबाट 
फालेको भ�ने देिखदँा िनजह� मतृकको लास 
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फा�ने काय�स�मको मतलबी भएको पिु� ह�न आएको 
अव�था ह�दँा स�ु अदालतबाट यी �ितवादीह� 
राम तामाङ, �काश तामाङ, िजतबहादरु तामाङ 
र वीरबहादरु तामाङलाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम जनही १ वष� कैद सजाय गन� 
गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको फैसला मनािसब नै देिखदँा 
यी �ितवादीह� राम तामाङ, �काश तामाङ, 
िजतबहादरु तामाङ र वीरबहादरु तामाङलाई स�ु 
अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीह�म�येका अमतृबहादरु 
बढुाथोक�, यममाया �रमाल र मोहन �धानलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई �ितवादीह� राम 
तामाङ, �काश तामाङ, िजतबहादरु तामाङ र 
वीरबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही १ वष� कैद 
र �ितवादी श�सेरबहादरु तामाङलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरी स�ु दोलखा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।६।१९ मा 
भएको फैसला सदर गरी �ितवादी श�शेरबहादरु 
तामाङ र मतृक न�दलाल �रमालिबच �यान 
मान�स�मको कुनै �कारको पूव��रसइवी, मनसाय र 
योजना नभएको, वारदातको बेला दवैुजनाले मादक 
पदाथ� सेवन गरकेो र स�ु अदालतमा बयान गदा� 
�यान मान� उ�े�य िथएन भनी �याियक �ि�यामा 
सहयोग प�ुयाएकोसमेत देिखदँा यी �ितवादी 
श�सेरबहादरु तामाङलाई १० वष� कैद सजाय 

ह�ने भनी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम रायसमेत �य� 
भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला सो हदस�म 
िमलेकै देिखयो । �ितवादी िव�णमुाया तामाङको 
हकमा मािथ िववेचना भई उ�लेख भएको आधार र 
कारणसमेतबाट िनजले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ह�दँा �ितवादी िव�णमुाया तामाङको हकमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
को कसरु ठहर गरी सजाय गन� गरकेो सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।१०।११ मा भएको फैसला  केही उ�टी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७७ साल पौष २ गते रोज ५ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथमेा, ०७५-WO-०८८०, उ��ेषण, 
सलमान असंारीसमेत िव. जयच�� �सादसमेत

िववािदत िबगो म�ुाको कपाली तमसकु 
िमित २०६१।८।२३ मा ह�दँा िनवेदकह� उ� 
िलखतका ऋणी हसह��लासगँ एकासगोलमा 
रहेकोमा िववाद देिखदँैन । िनवेदकह�ले िमित 
२०७१।२।२९ मा अंश म�ुाको िफराद दायर गरी 
िनजह�िबच ८ ख�डको १ ख�ड अंश पाउने गरी 
िमित २०७१।५।८ मा िमलाप� भएको छ भने 
कपाली तमसकुका धनी जयच���सादले हसह��ला 
अ�सारीलाई �ितवादी बनाई िमित २०७१।३।९ 
गते लेनदने म�ुाको िफराद िदएको दिेख�छ । सो 
म�ुामा सावा ँ�.४,००,०००।– र सोको भ�रभराउ 
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िमितस�मको �याजसमेत भराइपाउने गरी पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।११।१२ गते 
भएको फैसला पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७३।३।८ गते सदर भएपिछ िबगो 
भराउनको लािग िनवेदन परी कारबाही चलेको 
दिेखयो । सो �ममा तहिसलदारबाट िललामीको 
लािग भएको िमित २०७४।१२।२१ को आदेश 
िज�ला �यायाधीशबाट २ जना नाबालकको अशं 
हकस�म बदर गन� गरी भएको िमित २०७५।२।११ 
को आदशे नै उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७५।९।५ गते सदर 
भएप�चात् िमित २०७५।११।१२ गते तोिकएको 
पिहलो िललामी ह�न नसक� िमित २०७५।११।३० 
गते तोिकएको दो�ो िललामीमा िनज वादीले नै 
प�चिकत� मू�याङ्कनभ�दा कम मू�यमा सकार 
गरकेो देिखने ।

अतः िबगोको कारबाहीको �ममा तह 
तह बे�रतको आदशे बदरको लािग िनवेदन परी 
उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जबाट िमित २०७५/०९/०५ मा भएको 
आदशेानसुार पसा� िज�ला अदालत तहिसल 
शाखाबाट िमित २०७५/१०/२२ मा भएको पिहलो 
डाकँ िललाम मचु�ुका तथा िमित २०७५/११/३० 
मा वादीले आ�नो िबगो �.८,००,१०२।– मू�य 
बराबरमा नाबालक दईुजनाको अंशहकबाहेक 
गरी कानूनबमोिजम बाकँ� घरज�गा डाकँ िललाम 
सकार गरकेो मचु�ुकासमेत भइसकेको अव�था 
दिेखएकोले िनवेदकको मागबमोिजमको उ��ेषणको 
आदशेसमेत जारी ग�ररहनपुरने । ��ततु �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: रिव दवुाल
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७६-CR-१३९०, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. धनिसंह ठगु�ना

पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन, 
िनजको शारी�रक परी�ण गन� िवशेष�को बकप�, 
पीिडतको आमा बेल ु ठग�ुनाको बकप�का साथै 
पीिडत �वयम् ले िनजलाई �ितवादीले गालामा 
िहका�एको हो, जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी अदालतसम� गरकेो बयान बेहोरासमेतबाट 
��ततु म�ुामा जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
अपराध �थािपत भएको देिखन आयो भ�न सिकने 
नदिेखने ।

व�तिु�थित मचु�ुका एव ं घटना िववरण 
कागज गन� कसैले पिन यी �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी गढाउ गरी भ�न 
सकेका छैनन् । जबरज�ती करणीको कसरुमा 
पीिडत नै घटनाको एक मा� च�मिदद गवाह ह�ने 
भएकोले पीिडतले अदालतमा �य� गरकेो कुरा 
अ�य व�तिुन� �माणले अ�यथा सािबत नगरसे�म 
मह�वपूण� �माणको �पमा �ा� ह��छ । ��ततु 
वारदातका स�ब�धमा पीिडत जाहेरवालीले 
मौकामा �य� गरकेोभ�दा पथृक् एवं �ितकूल 
बेहोरा अदालतमा लेखाएको र �यसलाई िमिसल 
संल�न अ�य �वत�� व�तिुन� �माणह�ले 
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समथ�न गरकेोलाई अनदेखा गरी मौकाको 
सािबतीकै आधारमा यी �ितवादीउपर जबरज�ती 
करणी ज�तो फौजदारी कसरु ठहर गरी सजाय 
गनु�  �यायसङ्गत नदेिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन र पनुरावेदनलाई समथ�न गद� 
िव�ान् उप�यायािधव�ाले ��ततु गनु�  भएको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम 
६ वष� कैद र हाडनाता करणीको १ नं. बमोिजम थप 
१० वष� कैदसमेत गरी ज�मा १६ वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याएको स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी यी �ितवादी धनिसंह ठग�ुनालाई 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च 
अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासबाट िमित 
२०७५।११।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी र मनोज बराल
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-१४५३, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. गौर िसंह 
फराल

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
�र�सा चढ्ने �ममा पीिडत ७१(च) स�ुत 
मनि�थितको मिहला मेरो पिछ पिछ लागी मलाई 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी हो-ह�ला गरकेो ह�दँा 

व�रप�रका मािनस ज�मा भई मलाई समातेका 
ह�न् । मैले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे तापिन 
मौकामा बयान गदा�  मैले मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
सरुमा पीिडतलाई बाटोमा ए�लै देखी िनजसगँ यौन 
इ�छा पूरा गन� मनसायले बाटोभ�दा केही पर रहेको 
सामदुाियक भवनमा लगी आ�नो काखीमा �या�ने, 
िकस खाने, िनजको �तन समा�ने र िनजलाई 
घो�ट्याई मािथ चढ्ने काय� गरकेो ह� ँभनी आरोिपत 
कसरु �वीकार गरकेो देिख�छ । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� मैले पीिडतको योिनमा 
िलङ्ग घसुाएको होइन भनी बेहोरा लेखाए तापिन 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा पीिडतको 
क�याजाली �याितएको र बाया ँ कानको तल 
सानो कोता�रएको पाइएको भनी उ� �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको प�र�े�यमा �ितवादीले �य� गरकेो 
कथनलाई स�य मा�न सिकने अव�था नह�ने ।

जबरज�ती करणीको वारदात �थािपत ह�न 
पीिडतको योिनमा वीय� �खलन ह�नै पन�, िलङ्ग �वेश 
गरकेो ह�नपुन� भ�ने परुातन मा�यतामा प�रवत�न गरी 
जबरज�ती करणीस�ब�धी िविधशा�ीय मा�यता र 
यस स�ब�धमा कानूनी �ावधान िवकास भइसकेको 
देिख�छ । अत पीिडतको क�याजाली �याितएको 
अव�थामा रहेको र बाया ँ कानको तल सानो 
कोत�रएको छ भ�ने पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखएकोले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७(२) अनसुार क�याजाली अ�य कारणबाट 
�याितएको भ�ने �माण पनुरावेदक �ितवादीले 
प�ुयाउनपुन� ह��छ । तर ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
र �ितवादीले अ�य कारणबाट �याितएको 
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�माण �थािपत गन� नसकेको अव�थामा िनजले 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो पिु� ह�ने ।

जबरज�ती करणी वारदातको मह�वपूण� 
कडी वा �माण भनेको �वयं पीिडत हो । ��ततु 
म�ुामा �ितवादी गौर िसहं फरालले जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनी पीिडतले घट्ना घटेको लग�ै 
�थानीय मािनसह�लाई भनी रोई कराई हार गहुार 
गरकेो र सोही अव�थामा �ितवादी नसाको सरुमा 
पीिडतको पिछपिछ आएको र �थानीयले सोधपछु 
गदा� पीिडतउपर भएको जबरज�ती करणी गरकेो 
हो भनी �वीकार गरी घटना साव�जिनक भएको 
ि�थितसमेत देिख�छ । ��ततु म�ुामा घटना िववरण 
कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा गरकेो बकप�, 
जाहेरवाला �.ह.पदमबहादरु रावलले गरकेो बकप�, 
व�तिु�थित मचु�ुका कागजसमेतबाट जबरज�ती 
करणीको वारदात �थािपत भएको एवं घटना�थल 
�कृित मचु�ुकामा उि�लिखत बेहोरालाई वारदातको 
�कृित र व�तिु�थित मचु�ुकामा उि�लिखत 
�यि�को भनाइ तथा पनुरावेदक �ितवादीले 
मादक पदाथ� सेवन गरकेो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट �.ह. शारदा र सजृना आचाय�को 
रोहबरमा भएको कागजबाट पिन समिथ�त भएको 
ह�दँा यी प�रि�थितज�य भौितक �माणह�बाट 
वारदातको पिु� भई �ितवादीउपरको कसरु �वत�� 
तथा शंकारिहत त�रकाले �मािणत भएको पाइ�छ । 
िमिसल संल�न �माण एव ंकागजातह�बाट �ितवादी 
गौर िसंह फराल �हरी पदमा काय�रत रा��सेवक 
भएको त�य ख�ुन आएकोमा रा��का जनताको 
िजउ �यान र स�पि�को संर�णमा आ�नो कत��य 

पूरा गरी िज�मेवारी वहन गनु�पन�मा यी �ितवादीले 
कानूनिवपरीतको काय� गरकेो हो भनी ��ट देिखन 
आएकोले उ�च अदालत िदपायलको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ�, स�ु कैलाली िज�ला अदालतले 
यी �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला बदर गरी यी �ितवादी गौर िसहं फराललाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३(४) नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद 
र पीिडत स�ुत मनि�थितक� र अश� दिेखएको 
ह�दँा सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम थप ५(पाचँ) 
वष� गरी ज�मा कैद वष� १०(दश) ह�ने र पीिडतलाई 
�ितवादीबाट �ितपूित�बापत सोही महलको १० 
र १०(ग) नं. बमोिजम �.१५,०००।– (प�� 
हजार) भराई िदनेसमेत ठहर गरी उ�च अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७५।०३।१३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिद�ा नेपाल
इित सवंत ्२०७७ साल जे� २९ गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी  पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढुङ्गाना, ०७२-CR-१९३५, 
०७३-CR-०१७६, कत��य �यान, म�जील 
ने�वाङ िव. नेपाल सरकार, एम िल�बू (प�रवित�त 
नाम) िव. नेपाल सरकार
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�ितवादीह� म�जील ने�वाङ तथा 
एम िल�बूले मतृक संिजव त�ुबापोको म�ृयपूुव� 
िनजह�सगँ वादिववाद भएको तर आफूह�ले 
कत��य गरी मारकेो होइन भनी अनसु�धान 
अिधकारीसम� तथा अदालतमा इ�कार रही बयान 
गरकेो भए पिन �ितवादी म�जील ने�वाङले मतृक 
संिजव त�ुबापोसगँ संिजवको आखँामा टच�लाइट 
बािलिदएको िवषयमा िववाद भएको र िववाद 
भएको केही समयपिछ आ�नो भाइ एम िल�बू तथा 
िसरी�साद ने�वाङसमेतलाई िलई मतृकलाई खो�द ै
गई मतृकसगँ पनुः झगडा भएको र मतृक संिजवले 
�ितवादी म�जील ने�वाङलाई हितयार �योग 
गरी घाइते बनाएको िवषयमा �वीकार गरी बयान 
गरकेो देिख�छ । ियनै पनुरावेदक �ितवादीह�को 
कारणबाट पनुः मतृकसगँ झगडा भएको हो भनी 
अनसु�धानमा बिुझएका िमलन ने�वाङ, िदपेस 
ने�वाङ, कमल�साद बा�कोटा, िवशाल �े� तथा 
मदन पोखरलेसमेतको बकप�बाट पिु� भएको 
दिेख�छ । अनसु�धानमा कागज गन� ��य�दश� 
कमल�साद बा�कोटा तथा मदन पोखरलेको 
अदालतमा भएको बकप�बाट मतृक संिजव 
त�ुबापोको म�ृय ु ह�नमुा यी दवैु �ितवादीह�को 
िमलेमतो तथा भूिमका रहेको छ भनी �प� 
लेखाएबाट यी �ितवादीह� िनद�ष रहेछन् भनी 
मा�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

मतृक संिजव त�ुबापोलाई पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले नै कत��य गरी मारकेो हो 
भनी मतृकक� आमा िदलकुमारी त�ुबापोले 
�ितवादीह�उपर िदएक� िकटानी जाहेरी र 
सोलाई समथ�न ह�ने गरी िनजले अदालतमा 

आई गरकेो बकप�, मतृकको म�ृयकुो कारण, 
घटना िववरण कागज, अनसु�धानमा बिुझएका 
मािनसह�को कागज तथा िनजह�को अदालतमा 
भएको बकप�समेतका आधारमा �ितवादीह�को 
संल�नतामा मतृक संिजव त�ुबापोको म�ृय ुभएको 
अव�था देिखदँा पाचँथर िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
कसरु कायम गरी सजाय गरकेो फैसला सदर गरी 
गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको फैसलामा 
अ�यथा भयो भनी भ�न स�ने अव�था नदिेखने । 

तसथ�, अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�म�येका �ितवादी एम िल�बू (प�रवित�त 
नाम) का हकमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैद ह�नेमा िनज १४ वष�को नाबालक भएकोले 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम आधा सजाय ह�ने भएकोले १०(दश) वष� 
कैदको सजाय ह�ने र �ितवादी म�जील ने�वाङको 
हकमा �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई मेला हेन� उ�े�यका 
साथ मेला घ�ुन गएका �ितवादीह� र मतृकिबच 
अचानक िववाद उ�प�न भई मतृकको म�ृयसुमेत 
भएको अव�थामा नाबालक र किललै उमेरका 
�ितवादीह�लाई सव��वसिहत ज�मकैद गदा�  
चक� पन� जाने ह�दँा सजाय घटाउने गरी �ितवादी 
एम िल�बू (प�रवित�त नाम) लाई ५(पाचँ) वष� र 
�ितवादी म�जील ने�वाङलाई १०(दश) वष� कैदको 
सजाय ह�न राय लगाई भएको पाचँथर िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।६।२७ को फैसला सदर 
ह�ने ठह�याएको िमित २०७२।८।१४ को पनुरावेदन 
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अदालत इलामको फैसला कानूनस�मत िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : क�णा �े�ठ
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत ्२०७६ साल फागुन १२ गते रोज २ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-०३०२, मानव 
ओसारपसार, िभमलाल �े� िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक / �ितवादी िभमलाल �े�ले 
पीिडतह�लाई शोषण गन� उ�े�यले नेपालिभ�को 
एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लैजाने स�ब�धमा 
गरकेो कसरुको �कृित हेदा�  िनजलाई सोही दफा 
१५ (१)(च) बमोिजम १ (एक वष�) कैद सजाय 
गन� उपय�ु देिखइरहेको अव�थामा िनजलाई 
सोही दफा १५(१)(च) अनसुार २ (दईु) वष� कैद 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०६९/३/४ को फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखएन । साथै यी पनुरावेदक / �ितवादी 
िभमलाल �े�ले मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो पिु� भएकोले स�ु 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने िनजको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: पनुरावेदक / �ितवादी िभमलाल 
�े�लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२) (ख) 
िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १५ 
(१) (च) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 

२०६९/३/४ को फैसला िमलेको नदिेखदँा केही 
उ�टी भई िनज �ितवादी िभमलाल �े�लाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४ (२) (ख) िवपरीतको कसरु 
अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ (१) (च) बमोिजम 
१ (एक) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत ्२०७६ साल भा� ४ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७७-CR-०५९८, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िवनोद भ�ने 
बेदराज डाँगीसमेत
 �ितवादी वेदराज डागँीले मौका र 
अदालतमा बयान गदा� पीिडतको इ�छा सहमित 
म�जरुीमा शारी�रक स�पक�  गरकेो ह� ँ भनी भनेका 
छन् । वारदातको �कृित हेदा�  दाङको लमहीदेिख 
या�ा गरी आएक� पीिडत तनह�कँो आबँखैुरनेी 
अि�तम ग�त�यमा बस रोिकँदा स�पूण� या�हु� 
ओिल�दा पीिडत सहचालकसगैँ ब�न,ु सहचालकले 
आबखैुरनेीबाट केही पर बस िलई जादँा एकै साथ 
हासँी खसुी जान ु र करणी गदा�को अव�थामा 
सामा�य �ितकार गरकेोस�म नदेिखन,ु करणीप�ात् 
चालक प�ुदा गफ गररे ब�न ुर सहज �पमा बसबाट 
झनु�  आिद कुराले पीिडत र सहचालकिबच भएको 
सो काय� इ�छािवपरीत जबरज�तीसगँ भएको भ�ने 
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नदेिखने ।
 �ितवादी िव�ण ु सापकोटाले �ितवादी 
वेदराज डागँीलाई जबरज�ती करणी गन� कुरामा 
सहयोग गरकेो हो होइन भ�नेतफ�  हेदा� , �ितवादी 
िव�ण ु सापकोटाले मौका र अदालतसम�को 
बयानमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । 
पीिडतले िदएको जाहेरी तथा अिभयोग दाबीमा यी 
�ितवादीले यो यो बेहोराबाट अका� �ितवादीलाई 
करणी गन� काय�मा सहयोग गरकेो भनी �प� 
उ�लेख भएको देिखदँैन । ��ततु म�ुामा घटना 
वारदात नै जबरज�ती करणीको �थािपत नभएको 
अव�था एकातफ�  छँद ैछ, �यसैले य�तो अव�थामा 
यी �ितवादीले जबरज�ती करणीको काय�मा 
सहयोग गरकेो भ�ने पीिडतको भनाइ िव�ासलायक 
नदेिखने ।
 जाहेरवालीको जाहेरी दरखा�त र 
अदालतमा गरकेो बकप�को बेहोरालाई घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, मौका र अदालतसम� �ितवादीह�ले 
गरकेो बयान एवं प�रि�थितज�य अ�य �माणबाट 
�वत�� �पले समिथ�त ह�न आएको नदेिखदँा 
�ितवादीह�म�ये िवनोद भ�ने बेदराज डागँीलाई 
आरोिपत कसरुमा जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं. को दहेाय ५ नं. ले ५ (पाचँ) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद गरी सोही महलको १० नं. ले �.५०,०००।- 
(पचास हजार) �ितपूित� भराउने र सोही महलको 
४ नं. ले िव�ण ु सापकोटालाई ६(छ) मिहना कैद 
सजाय गन� गरी स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।१२।२८ मा भएको फैसला बदर गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 

उ�च अदालत पोखराबाट िमित २०७६।११।१२ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जानक� रमण यादव
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७८ साल असार २३ गते रोज ४ शुभम ्। 

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७१-CI-१६६९, िनण�य दता�  
बदर हक कायम, शारदा �े�समेत िव. रामे�वरी �े�

अंश बझेुको भपा�ई कागज खडा गरी 
नगदै अशं भाग बझुी िलई अंश बझेुको सो भपा�ई 
कागज रिज��ेसन अड्डाबाट पाससमेत गराएको 
र �यसलाई कसैबाट चनुौती निदई �वीकार गरी 
बसेको अव�थाले अशं बझुी िलई पाइसकेको भ�ने 
कुरा �थािपत भएको देिख�छ । अक� कुरा अंश 
बझेुको भपा�ई कागज २००३।१०।२७ मा भएको, 
�यो पिन घरसारको नभई आिधका�रक िनकाय 
रिज��ेसन अड्डाबाट पाससमेत भएको कुरालाई 
िलएर त�यय�ु कानूनसङ्गत आधारको अभावमा 
धेर ै समयको अ�तरालमा पन� आएको हालको 
प�ुताको िफराद दाबी ��ट त�यय�ु �माण र 
कानूनी आधारको अभावमा यिु�सङ्गत नदिेखने ।

िमित २००३।१०।२७ मा भएको अंश 
बझेुको भपा�ईको स�दभ�मा भएको �यवहार के 
क�ता रहेछन् ? भनी हेदा� कृ�णमेहरको छोरा 
रामभ�, कृ�णमेहरकै छोरा भ�मान ��ेठसमेत 
आगे भई चल अचल गैर �ी स�पि�को ब�डा 
गरी िलनुपन� हो तापिन घरज�गा टु�ाटु�ा ह�न 
जाने र �यसबाट कसैलाइ पिन पायक नपन� 
भएकाले का�छा बाबु शंकरमान ��ेठबाट जनही 
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मोहर �. ४,७००।- गनी िलई आ�नो भागको 
गैरस�पि�मा हक छोिडिदय� भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । अंश  नैसिग�क हक हो । �य�तो 
नैसिग�क हकबाट कसैलाई िवमखु र वि�चत 
गराउन िम�दनै । अंिशयार सबैले भाग शाि�तले 
आ�नो आ�नो अंशभाग पाएकै ह�नपुद�छ र सो कुरा 
�माणबाट दिेखन ु पिन पद�छ । यस प�र�े�यबाट 
हेन� हो भने अशं छोडप� गदा� कागजमा उ�लेख 
भएको प�रणाम थाहा जानकारी रा�न स�ने उमेर 
पगेुका �यि�बाट आ�नो अशंभागबापत घरज�गा 
टुि��छ भ�ने कारण जनाई नगदै बिुझिलएको 
अव�था भई रिज��ेसन अड्डाबाट सो अंशबझेुको 
भपा�ई िलखत पा�रतसमेत भएको दिेखदँा वादीको 
अंशहकमा आघात प�यो िक भनी भ�न निम�ने । 

िववादमा रहेको ज�गाह�को �े�ता 
शंकरमान �े�ठको नाममा कायम रहेको भ�ने 
दिेखएको छ । ज�गामा आ�नो हकभोग दखेाउने 
�यास त�काल वादी प�बाट नभएको य�तो 
अव�थामा अिघ�लो प�ुताले कानूनको रोहमा रीत 
प�ुयाई गरकेो �यवहारलाई हालको वादीको प�ुताले 
नकाद�मा ह�ने पिन होइन । �यसको लािग िलखत 
गरी भएको �यवहार ह�दँा �य�तै कानूनसङ्गत 
आिधका�रक िलखत �माणको आव�यकता 
पद�छ । तर ��ततु िमिसलमा सोअनसुारको �माण 
वादी प�बाट ��ततु भएको पाइदँैन । अिघ�लो 
प�ुतामै �यवहार भई �यसलाई प�ह�ले कानूनी 
�प िदएका र सोअनसुार नापी दता�  िकताबको 
कैिफयत महलमा िववािदत ज�गा शंकरमान �े�ठको 
हो भ�ने जनाई �यस कुरामा कुनै िववाद जनाएको 
अव�थासमेत नदेिखदँा वादीको भनाइलाई िव�वास 

गनु�पन� नदेिखने ।
��ततु िमिसलमा अंश छोडप�को कागज 

भएको र सो कागज अ�यथा नभई यथावत् हालस�म 
कायम रहेको देिख�छ । अंश छोडप�को कागज भए 
पिन अशं जोिडएको भ�ने कुनै कागज �माण ��ततु 
भएको देिखदँनै । अंश छोडप� ग�रिदने रामभ� 
र भ�मान दवुैको तफ� बाट कुनै िववाद उठाएको 
पाइदँैन । िमित २०६५।१२।२० को दता� फारी 
म�ुामा भ�मान �वग� भएपिछ ८ जनाको नाममा 
नामसारी भई दता�  भएकोमा कृ�णमेहरप��काले 
२०६५।१२।२० मा िमलाप� गदा�  आधा आधा 
गरकेो देिखदँनै । िमिसलमा �माण �व�प पेस 
भएको शंकरमान �े�ठले भ�मान �े�ठलाई 
ग�रिदएको २००४।४।६ को पा�रत राजीनामाको 
�मािणत �ितिलिपबाट शकंरमान र भ�मानिबच 
आपसमा ख�रद िब�� भएको �यवहारबाट समेत 
दईुिबच अंशब�डा भएको भ�ने कुरा �मािणत भई 
�थािपत भएको ।

काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा नं.२४ को िक.नं. ३२९ 
को ज�गा भ�मान, गोपालमान, �ेममाया, 
नर�े�मानसमेतका नाममा नापी भएको स�दभ�लाई 
हेन� हो भने सामूिहक �पमा कारोबार ह�नै स�दैन 
भ�ने होइन । आ�नो आ�नो अशंभाग िलई छु�ी 
िभ�न भए पिन समूहमा कारोबार भयो भ�दमैा 
अशं नभएको भ�न िम�ने पिन होइन । यसका 
साथै उ� िक.नं. ३२९ को ज�गाको हकमा भएको 
िमलाप�बाट ज�गा आधा आधा नगरी कृ�णमेहरको 
खलकप��काले २०६५।१२।२० मा ५ भागको १ 
भाग िटका पंगेनीलाई िब�� गरकेो भ�ने दिेखएको 
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छ । उ� िमलाप�को बेहोरा हेदा�, “का.िज.का.म.न.पा 
वडा न.ं२४ को िक.न.ं ३२९ ��ेफल ०-४-१-३ 
को घरज�गामा उ�रतफ� बाट पि�म ह�ने गरी ५ 
भागम�ये ४ भागमा हामी वादीह�समेतको दता� 
ितरो हक भोग चलन कायम ह�ने र दि�णतफ� बाट 
पूव� पि�म ह�न े गरी पि�म सडक मोहडातफ�  
८ िफट चौडा रहने गरी  ५ भागम�येको १ 
भागमा वादी िटका पंगेनीको दता� ितरो हक 
भोग चलन कायम ह�ने गरी’’ िमलाप� भएको 
दिेख�छ । यसरी भएको �यवहारबाट पिन पनुरावेदक 
वादी प�को भनाइ समिथ�त भई पिु�ट भएको 
पाइदँैन । जहासँ�म पनुरावेदक वादीह�ले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरमा उि�लिखत ने.का.प २०४४, 
अङ्क २, िन.न.ं२९९५ र ने.का.प. २०६७, 
िन.न.ं८४९७ को कानूनी िस�ा�तको कुरा छ । 
�यसतफ�  पनुरावेदक वादीका पखुा�  रामभ� �े� र 
भ�मान �े�ले िमित २००३।१०।२७ मा जनही 
मोहर �. ४,७००।- गनी िलई आ�नो भागको 
गैरस�पि�मा हक छोिडिदय� भनी अशं बझेुको 
भरपाई गरी अशं हकदाबी छोिडिदएको र सो अशं 
भरपाईलाई यी पनुरावेदक वादीह�ले समयमा कुनै 
चनुौती निदएबाट उ� अशं ब�डा कागजको कानूनी 
अि�त�व कायमै रहेको अव�थामा उ� �ितपािदत 
िस�ा�त ��ततु म�ुाका स�ब�धमा आकिष�त 
नह�ने । 

अतः २००३।१०।२७ मै वादीको पखुा�ले 
अंशबापतमा नगद बझुी अंश भपा�ईको कागज 
ग�रिदएको, रिज��ेसन पा�रत भएको सो अशं 
भपा�ई कागज अ�यथा नभई अि�त�वमै रहेको, 
िमित २०६५।१२।२० मा भएको िमलाप�बाट ५ 

भागको १ भाग िब�� गरकेोबाट आ�नो अंशभाग 
िलई पाइसकेको कुरालाई वादीले �यवहारबाट पिन 
�वीकार गरकेो, अिघ�लो प�ुताको िबच भएको 
�यवहार कानूनको रोहमा रीत प�ुयाई भएको भ�ने 
देिखई सो कुरालाई वादी �ितवादीिबचमा भएको 
�यवहारले समेत अंशभाग िलन ु िदन ु भएको कुरा 
�थािपत देिखदँा पनुरावेदक वादीह�तफ� का 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहससगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
 तसथ�ः काठमाड� िज�ला फुटुङ 
गा.िव.स.२ वडा नं.२५, २६ र १२१ तथा ऐ.ऐ 
वडा नं. १ (ख) िक.नं ३९ र ४० का िक�ा ज�गा 
आधाको ४ भागको १ भागस�म मालपोत काया�लय 
िड�लीबजारको िमित २०६७।१।१२ को िनण�य 
बदर गन� गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी भई िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१/१०/१८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादवेी पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम ्।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :

 § ०७१-CI-१६६७, राजीनामा िलखत 
बदर, शारदा �े�समेत िव. रामे�री 
�े�समेत
 § ०७१-CR-१६६२, जालसाजी, 

शारदा ��ेसमेत िव. रामे�री ��ेसमेत
 § ०७१-CR-१६६३, जालसाजी, 



52

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, चैत - १

शारदा ��ेसमते िव. राम�ेरी ��ेसमते
 § ०७१-CR-१६६४, जालसाजी, 

िव�भ� ��ेसमेत िव. रामे�री 
��ेसमेत
 § ०७१-CR-१६६५, जालसाजी, 

िव�भ� ��ेसमेत िव. रामे�री 
��ेसमेत
 § ०७१-CI-१६६८, राजीनामा िलखत 

बदर, शारदा ��ेसमेत िव. रामे�री 
��ेसमेत
 § ०७१-CI-१६७०, िनण�य दता� बदर 

हक कायम, शारदा �े�समेत िव. 
रामे�री ��े

 § ०७१-CI-१६७१, िनण�य दता� बदर 
हक कायम, िव�भ� ��ेसमेत िव. 
राम�ेरी ��े
 § ०७१-CI-१६७२, िनण�य दता� बदर 

हक कायम, िव�भ� ��ेसमेत िव. 
राम�ेरी ��े
 § ०७१-CI-१६७३, राजीनामा िलखत 

बदर, िव�भ� ��ेसमेत िव. नानीराम 
बोगटीसमते
 § ०७१-CI-१६७४, राजीनामा िलखत 

बदर, िव�भ� �े�समेत िव. सर�वती 
कोइरालासमेत


