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मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७८, माघ – २, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
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खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वबेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��चसव��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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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CI-०९११, हक 
कायम, कुणाल लामा िव. पशपुित �े� िवकास 
कोष, पशपुितनाथ अमालकोट कचहरी, दवेपतन, 
काठमाड�समेत

पनुरावेदक वादी कुणाल लामा �व.पातली 
लिमनीको �व. पित साइला भ� ने कािजमान 
लामाबाट ज�मेका छोराप��को नाित तथा यी 
��यथ� �ितवादी च�पा लामा सोही पितबाट ज�मेक� 
छोरी नाताका �यि�ह� भएको त�यमा िववाद 
रहेको दिेखदँैन । िनज पातली लिमनीले आ�ना 
पित साइला भ� ने कािजमान लामाको िमित २०२४ 
सालमा िनधन भएप�चात् च��बहादरु तामाङसगँ 
िववाह गरकेो र िनज च��बहादरु तामाङसगँ 
पातली लामाको २०३१ सालमा स�ब�ध िव�छेद 
भएपिछ उ� िक.नं.४४६ को ०-१०-०-० ज�गा 
िमित २०३७।९।३ मा र.नं.३५५१ को िलखतबाट 
ख�रद गरी िनज पातली लिमनीको नाउमँा आएको 
त�यमा समेत िववाद रहेको देिखन नआउने ।

पनुरावेदक वादीको हजरुबबुा तथा 
��यथ� �ितवादी च�पा लामाको िपताको िमित 
२०२४ सालमा म�ृय ु भइसकेपिछ िनज पातली 
लामाले च��बहादरुसगँ दो�ो िववाह गरकेा 
कारण िनज पातली लिमनीको पूव�पितका �पमा 
रहेका कािजमान भ� ने साइला लामासगँको सो 
पूव�नाता स�ब�ध नै टुट्न गएको अव�थामा 

िनज पातली लिमनीले �वत�� अव�थामा िमित 
२०३७।०९।०३ मा ख�रद गरी िलएको िनजको 
नाउमँा कायम रहेको स�पि�मा पूव�पित �व.साइला 
भ� ने कािजमान लामातफ� बाट ज�मेका नाित वा 
छोरी नाताको हैिसयतले िनजह�ले अपतुालीको 
२ नं.बमोिजम अपतुाली �ा� गन� स�ने कानूनी 
अव�था िव�मान रहेको नदेिखने । 

�ितवादी च�पा लामाले यीनै पनुरावेदक 
वादी कुणाल लामासमेत उपर िदएको उ� िमलाप� 
बदर म�ुामा भएको अि�तम फैसलासमेतका 
आधारमा �ितवादी च�पा लामाले आमा पातली 
लामाको नाउमँा रहेको उ� ज�गा आ�नो नाउमँा 
नामसारी ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदई िनजका 
नाउमँा नामसारी गन� गरी �ितवादी �ी पशपुितनाथ 
अमालकोट कचहरीको काया�लयबाट िमित 
२०६१।१।४ को िनण�य भई उ� ज�गा िनजको 
नाउमँा कानूनस�मत तवरले नामसारी भई आएको 
देिखएको ह�दँा उ� दाबीको सािबक िक.नं. ४४६ 
को ०-१०-०-० घर ज�गा िवप�ी च�पा लामाका 
नाउमँा हाल सािबक नामसारी गन� िवप�ी पशपुित 
�े� िवकास कोष �ी पशपुितनाथ अमालकोट 
कचहरी देवपतन, काठमाड�ले िमित २०६१।१।४ 
मा गरकेो (िनण�य) िट�पणी आदेश र सोको 
आधारमा िवप�ी च�पा लामाको नाउमँा भएको दता�  
नामसारीसमेत स�पूण� बदर गरी आ�नो नाउमँा 
यथावत् हक कायम गरी नामसारीसमेत ग�रपाउ ँ
भ� ने यी पनुरावेदक वादीको िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६३।१२।०७ मा भएको फैसला नै 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
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िमित २०६६।०५।२८ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखन आएकोले यी पनुरावेदक वादीको ��ततु 
पनुरावेदन िजिकर एव ं िनजको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकर तथा यस 
अदालतबाट िमित २०६७।१०।०७ मा भएको 
आदशेमा िलइएको आधारह�सगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, िववादको उ� घर ज�गा पातली 
लिमनीका नाउबँाट यी ��यथ� �ितवादी च�पा 
लामाका नाउमँा हाल सािबक नामसारी गन� पशपुित 
�े� िवकास कोष �ी पशपुितनाथ अमालकोट 
कचहरी, देवपतन, काठमाड�ले िमित २०६१।१।४ 
मा गरकेो (िनण�य) िट�पणी आदशे र सोको 
आधारमा यी �ितवादी च�पा लामाको नाउमँा 
भएको दता� नामसारीसमेत बदर गरी आ�नो हक 
कायम गरी नामसारीसमेत ग�रपाउ ँ भ� नेसमेतको 
यी पनुरावेदक वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।१२।०७ मा भएको फैसला नै सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।५।२८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ :
 § ०६७-CI-०९१२, िनण�य दता� बदर, 

राजकुमार डंगोल िव. च�पा लामासमेत
 § ०६७-CI-०९१३, फैसला बदर, 

राजकुमार डंगोल िव. च�पा लामासमेत

 § ०६७-CI-०९१४, फैसला बदर, 
राजकुमार डंगोल िव. च�पा लामासमेत
 § ०६८-CI-०९१३, िनषेधा�ा, राजकुमार 

डंगोल िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०९९३, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. सूय�बहादरु िघिसङ

�ितवादीले आ�नै साइडबाट चलाई 
गएको मोटरसाइकल बाटोको टिन�ङमा बाटो 
काट्दा सोही समान िदशातफ� बाट आउदँै गरके� 
यी मतृकलाई उ� सडकको टिन�ङमा यी �ितवादी 
सूय�बहादरु िघिसङले चलाएको मे ३ प ९२२३ 
नं. को मोटरसाइकलले मतृक इि�दरा राईलाई 
ठ�कर लागेको कारणबाट मतृकको टाउकोमा चोट 
ला�न गई सोही चोटको कारणबाट घटना�थलमै 
िनज मतृकको म�ृय ुभएको देिखदँा यी �ितवादीले 
उ� मोटरसाइकल चलाउदँा मतृकको �यान मन� 
स�ने ठुलो स�भावना छ भ�ने कुरा जानी जानी 
वा लापरवाही गरी िनजले उ� सवारी चलाएको 
कारणले नै उ� दघु�टना ह�न गएको भ�ने नदेिखने ।

�ितवादीले सो मोटरसाइकल चलाउदँा 
कसैको �यान मन� स�ने ठुलो स�भावना छ भ�ने 
कुरा जानी जानी वा लापरवाही गरी सो सवारी 
चलाएको कारण दघु�टना भएको देिखन नआएको 
प�र�े�यमा यी �ितवादीलाई िनजले गद� नगरकेो 
कसरुको लािग कसरुदार कायम गरी सजाय गन� 
अव�था कानून एवं �यायको �ि�बाट समेत मा�य 
ह�न स�दनै । यी �ितवादीले सडकमा आ�नो 
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साइडबाट चलाएको मोटरसाइकलको अगािड 
आइपगेुक� मतृकलाई बचाउने कोिसस गदा� गद� 
मतृकलाई ठ�कर लागी भइुमँा लडेको कारणले 
घट्ना�थलमा नै मतृकको टाउकोमा चोट ला�न 
गई अ�यिधक र��ावका कारण िनज मतृकको 
म�ृय ुभएको देिखएको ह�दँा उ� घटना वारदातलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) नं. को कसरुको दायरािभ� पछ�  
भ�न ु�यायसङ्गत नदेिखने ।

�ितवादीले चलाएको उ� 
मोटरसाइकलबाट दघु�टना ह�न गई मतृकको म�ृय ु
ह�न गएको कारणले मा� यी �ितवादीले उ� 
दफाबमोिजमको कसरु गरकेो भनी मा�न िम�ने 
नदेिखएको ह�दँा यी �ितवादीका हकमा उ� दफा 
१६१(२) नं.बमोिजमको कसरु कायम ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।

�ितवादीले चलाएको उ� मोटरसाइलबाट 
मतृकको म�ृय ुह�न स�छ भ�ने पूवा�व�था दिेखने गरी 
�ितवादीले मोटरसाइकल चलाएको नदेिखएको 
र यी �ितवादीले चलाएको उ� मोटरसाइकलले 
बाटोको टिन�ङमा बाटो काट्न खो�ने पैदल या�ी 
यी मतृकलाई उ� टिन�ङमा ठ�कर िदएका कारण 
त�काल घटना�थलमा नै मतृक भईुमंा लड्न पगुी 
मतृकको टाउकोमा चोट लागी अ�यिधक र��ावको 
कारण िनज मतृकको म�ृय ु ह�न गएको देिखएको 
ह�दँा उ� घटना वारदातको प�ृभूिम, अव�था र 
प�रि�थितसमेतबाट सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) नं.बमोिजमको 
�कृित िव�मान रहेको देिखन आएकोले ��ततु 
घटना वारदात सवारी तथा यातायात �यव�था 

ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको 
कसरुको दायरािभ� पन� आएको देिखन आएकोले 
यी �ितवादी सूय�बहादरु िघिसङलाई सोही दफा 
१६१(३) नं.अनसुार �.२०००/- ज�रवाना र २५ 
िदन कैद गन� गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०/०१/३१ मा भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७०।१०।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखन 
आएको ह�दँा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर एव ं यस अदालतबाट िमित 
२०७१/११/३ मा म�ुा दोहो�याई हेन�को लािग 
िन�सा �दान गन� गरी भएको आदेशमा उि�लिखत 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
यी �ितवादी सूय�बहादरु िघिसङले मतृकको �यान 
मन� स�ने ठुलो स�भावना छ भ�ने कुरा जानी 
जानी वा लापरवाही गरी िनजले उ� मोटरसाइकल 
चलाएको कारणले नै उ� दघु�टना ह�न गएको भ�ने 
देिखन नआएको र यी �ितवादीले चलाएको उ� 
मोटरसाइकलको ठ�करबाट मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएकोले िनज �ितवादी सूय�बहादरु िघिसङलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(३) अनसुार �.२०००/- ज�रवाना 
र २५ िदन कैद गन� गरी स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०/०१/३१ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७०।१०।२४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल काित�क २७ गते रोज २ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०९५३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दलबहादरु खड्का

जाहेरवालीसगँको िववादमा �ितवादीले 
िनजलाई िहका�एको दाउराको िचप�टको चोट 
िबचमा आएक� �ितवादीक� आमा मतृक हासदुेवी 
खड्कालाई अचानक ला�न गई सोही चोटको 
कारण म�ृय ुभएको देिखएको र मतृक �ितवादीको 
आमालाई मानु�पन�स�मको कारणसमेत सबदु 
�माणबाट नदेिखएको अव�थामा ��ततु 
वारदातलाई भिवत�यका �पमा िलनपुन� ।

वारदातमा झैझगडा ह�दँा मादक पदाथ�को 
सेवन गरकेा भिनएका �ितवादीले दाउराको 
िचप�टले जाहेरवाली �ीमती तारादेवी खड्कालाई 
हानेकोमा सोको चोट िनजलाई नलागी िबचमा 
आएक� �ितवादीक� आमा मतृक हासदुेवी 
खड्कालाई ला�न गई भिवत�य परी �यान मरकेो 
अव�था देिखदँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम पाचँ 
सय ज�रवाना र दईु वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नदिेखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत, आधार, �माण तथा 
कारणबाट �ितवादी दलबहादरु खड्काले मतृकलाई 
मान� नै उ�े�यले �हार गरकेो भ�ने नदेिखएको 
अव�था, �ितवादी जाहेरवाली �ीमतीलाई कुटिपट 
ग�ररहेको अव�थामा दाउराको िचप�टले हानेको 
चोट अचानक मतृक आमालाई ला�न गई िनजको 
म�ृय ु भएको देिखएको ि�थितसमेतबाट िनज 
�ितवादी दलबहादरु खड्कालाई सािबक मलुकु� 

ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६ नं. को देहाय (२) 
बमोिजम पाचँ सय �पैया ँज�रवाना र २(दईु) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७१।६।२९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-RC-०१४२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. जीतमाया सनुवुार

�ितवादी जीतमाया सनुवुारको बा�ाको 
खोरबाट बरामद भएको बासँको जरा र धनकुमारी 
सनुवुारको ट्वाइलेटको छेउबाट बरामद भएको 
िचप�ट दाउरामा समेत रगतज�तो पदाथ� लागेको 
भ�ने घटना�थल तथा बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । उ� रगत बा�ा तिुहदँा र �ोइलर 
कुखरुा काट्दाको भनी िनज �ितवादीह�ले िजिकर 
िलए पिन उ� रगत मािनसको भएको भ�ने के��ीय 
�हरी िविधिव�ान �योगशालाको �ितवेदनबाट पिु� 
ह�न आएको छ । मतृकको पे�टिभ� िलङ्गको फेदमा 
बा�ाको बड्कुला ज�तो भेिटएको भ�ने लास �कृित 
मचु�ुकाबाट देिखएकोले मतृकलाई जीतमायाको 
बा�ाको खोर भएकै �थानमा िचप�ट दाउराले �हार 
गरकेो कारण िनजको म�ृय ु भएप�चात् अपराध 
लकुाउनको लािग खरबारीमा लगी फालेको भनी 
सहजै अनमुान गन� सिकने ि�थित देिखने ।

�ितवादी जीतमाया सनुवुार मौकामा र 
अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे पिन 
वारदातको िदन मतृकसगैँ बसी र�सी खाएको 
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भनी �वीकार गरके�, सह�ितवादीह�को मौकाको 
बयान कागज तथा व�तिु�थित मचु�ुकामा कागज 
गन� कलमाया रायको बकप�समेतबाट यी �ितवादी 
जीतमायाको मतृकसगँ पूव��रसइवी रहेको िथयो 
भ�ने दिेखएको, िनजको बा�ाको खोरबाट बरामद 
भएको बासँको जराह�मा लागेको रगत मािनसकै 
रगत हो भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट देिखन आएको, 
मतृकले लगाएको पाइ�टिभ� बा�ाको बड्कुला 
भेिटएको, �यसैगरी जाहेरवाली, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�ले समेत यी �ितवादीसगँ मतृकको झगडा 
भएको कुरालाई समथ�न गद� अदालतमा बकप� 
गरकेोसमेतका त�य, �माण एवं कागजसमेतबाट 
�ितवादी जीतमाया सनुवुारको कत��यबाट नै 
मतृकको म�ृय ुह�न गएको प�रि�थितज�य �माणबाट 
दिेखन आएकोले  िनज �ितवादी जीतमाया 
सनुवुारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय गरकेो 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाको 
िमित २०७३।१२।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
िनजको हकमा साधक सदर ह�ने ।

मतृक र �ितवादी जीतमायाको िबचमा 
बा�ाले मकै खाएको भ�ने ज�तो सामा�य िववाद रहे 
पिन मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी रहे भएको 
दिेखदँैन । मतृक र �ितवादी जीतमायासमेत सगैँ 
बसी र�सी खाएको र र�सीकै नशामा िनजह�िबच 
उ�प�न सामा�य घरले ु िववादबाट उ� वारदात 
घट्न पगेुको देिखन आएको छ । नशाको सरुमा 
दाउरो �हार गदा�  टाउकोमा ला�न गई मतृकको 
म�ृय ुह�न पगेुको देिख�छ । उ� वारदातमा जोिखमी 

िकिसमको कुनै धा�रलो हितयारसमेत �हार गरकेो 
देिखदँैन । �ितवादीले मतृकलाई मान�को लािग कुनै 
पूव�योजना बनाएकोसमेत दिेखएको छैन । �ितवादी 
जीतमाया ५५ वष� नािघसकेक� मिहला भएको र 
अपराधको अव�थासमेतलाई िवचार गरी िनजलाई 
ऐनबमोिजम ज�मकैदको सजाय गदा� चक� ह�न जाने 
र वष� ५ कैद गदा�  पिन सजायको मकसद पूरा ह�ने 
देिखदँा िनज �ितवादी जीतमाया सनुवुारलाई कैद 
वष� ५ गन� �य� भएको उ�च अदालत िवराटनगर, 
अ�थायी इजलास ओखलढंुगाको राय मनािसब 
नै देिखयो । तसथ� िनज �ितवादी जीतमाया 
सनुवुारलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार १० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-१३१६, जबरज�ती 
करणी, रिव�� नेपाली िव. नेपाल सरकार

जाहेरी दरखा�त र पीिडतको मौकाको 
कागजलाई पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन र 
�ितवादीको मौकामा भएको बयानसमेतले समथ�न 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  
वारदातको िदन र समयमा �ितवादी पीिडतसगँ 
रहेको, आमा जाहेरवालीले शंका लागी केरकार 
गरकेो भ�ने त�यलाई �वीकार गरकेो दिेख�छ । 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो आशंकामा 
सोधपछु गदा�  पीिडतले सबैका साम�ुने जबरज�ती 
करणी भएको कुरा भ�न नसक� घरमा गई आमालाई 
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भनेको भनी पीिडतको मौकाको कागजमा उ�लेख 
भएको भनाइलाई �ितवादीको अदालतको बयानले 
समथ�न गरकेो देिख�छ । �ितवादीले मौकामा गरकेो 
सािबती बयानलाई जाहेरी, पीिडतको मौकाको 
कागज Medical report समेतबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन भनी अदालतमा गरकेो बयान तथा पीिडत 
एवम् जाहेरवालीले अदालतमा गरकेो �ितकूल 
बकप�को आधारमा मा� जबरज�ती करणी 
भएको होइन भनी िन�कष�मा प�ुन स�ने अव�था 
दिेखदँैन । पीिडत १५ वष�क� नाबािलका रहेको 
भ�नेमा िववाद छैन । य�तो कम उमेरक� 
नाबािलकाको Hymen tear भएको Medical 
report बाट देिख�छ । �यसरी Hymen tear ह�न 
स�ने कुनै िव�वसनीय कारण देिखदँैन भने �य�तो 
कुनै कारण �ितवादीले देखाउन सकेको अव�था 
पिन छैन । �यसै िवनाकारण जाहेरी िदन ुपन� कुनै 
कारण पिन देिखदँैन । यस ि�थितमा �ितवादीले 
जाहेरवालीको छोरी वष� १५ क� पीिडतलाइ� 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतको मौकाको कागज, �ितवादीको 
मौकाको बयान, घटना�थल मचु�ुका र बिुझएका 
मािनसले गरकेो घटना िववरण कागजसमेतका 
प�रि�थितज�य �माणसमेतबाट �थािपत भएको 
दिेखने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले पीिडतलाइ� 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने त�य जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतले मौकामा गरकेो कागज, 
�ितवादीले मौकामा गरकेो बयान, घटना�थल 
मचु�ुका र बिुझएका मािनसले गरकेो घटना िववरण 

कागज, Medical report समेतबाट �थािपत 
भइरहेको अव�थामा जाहेरवाली तथा पीिडतले 
अदालतमा आइ� �ितकूल बकप� गरकेो आधारमा 
�ितवादीलाइ� आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदन ु
उ� �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत ह�ने दिेखदँा 
�ितवादीलाइ� अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
ठहर ह�ने गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७४।१।३१ मा भएको 
फैसला मनािसब देिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर र म�ुा दोहो�याइ� हेन� िन�सा �दान गन� गरी 
यस अदालतबाट िमित २०७५।८।२८ मा भएको 
आदेशमा उि�लिखत आधारह�सगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अत: िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
�ितवादी रिव�� नेपालीले जाहेरवालीको छोरी 
वष� १५ क� पीिडत प�रवित�त नाम सङ्केत नं.६६ 
सोरहवा (ग) लाइ� जबरज�ती करणी गरकेो दिेखदँा 
िनज रिव�� नेपालीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३(३) नं. बमोिजम छ वष� कैद सजाय ह�ने र 
ऐ.महलको १० नं.बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतले 
�ितपूित�बापत एक लाख �पैया ँ भराइपाउने 
गरी स�ु बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।२।२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याइ� 
उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
िमित २०७४।१।३१ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल असार २२ गते रोज २ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-१६९९, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, अमलदेव ठाकुर िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी अमलदवे ठाकुरले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान िकटानी जाहेरी, 
सह�ितवादीको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान, जाहेरवालाको बकप�बाट िनजको संल�नता 
दिेखदँा पनुरावेदन िजिकर यिु�सङ्गत नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको कसैले कुनै �यि�लाई बल 
�योग गन� ध�क� िदई, डर, �ास दखेाई जोरजलुमु 
गरी, हातहितयार देखाई छलकपट गरी झ�ुयानमा 
पारी वा नशाल ु वा मादक पदाथ� सेवन गराई वा 
कुनै यातायातको साधन कुनै िकिसमको क�जा वा 
िनय��णमा िलई कुनै ठाउमँा जान बा�य गराउन वा 
कुनै �यि�लाई िनजको म�जरुीिबना वा नाबालक 
र मानिसक �पमा अ�व�थ �यि�लाई िनजको 
िहतको िनिम� िनजको बाब,ु आमा वा संर�कको 
म�जरुीबाहेक कुनै ठाउमँा लैजान ह�दँनै, सो गर े
अपहरण गरकेो मािनने छ भ�ने काननुी �यव�था 
रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा िमित 
२०७०।११।१५ मा राित अ.११ बजे अमल 
दवे ठाकुरसमेतले भा�न उ�कन निदई दगुा� साह 
कलवारलाई आ�नो िनय��णमा िलएको िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखदँा िनज अमलदवेले उ� 
कानूनी �ावधानको उ�लङ्घन गरकेो होइन भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

अपहरण तथा शरीर ब�धक ज�तो जघ�य 

फौजदारी अपराधको स�ब�धमा ��य�दश�को 
खोजी गनु�  �यावहा�रक तथा �यायोिचत ह�दँैन । 
यस अव�थामा प�रि�थितज�य �माणलाई हेरी 
िन�य�ल गनु�पन� ह��छ । यस प�र�े�यमा िमिसल 
संल�न कागजात हेदा�, िनज �ितवादी अमलदेव 
ठाकुरउपर िकटानी जाहेरी, सह�ितवादी िदपे�� 
िसंह राजपतुको अनसु�धानको �ममा भएको बयान 
तथा अमलदवे ठाकुरले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो बयानमा बताएको घटना�म र जाहेरवालाले 
�.२५,००,०००।– को िफरौती रकम माग भएको 
र बबुा अपहरणमा परकेो हो भनी गरकेो बकप�को 
ताद�यता रहेको देिखदँा िनजको कसरुमा सलं�नता 
िथयो भ�ने कुरा पिु� ह�ने ।

मोबाइल कल परी�णको अभाव रहेको 
छ भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, अमलदेव 
ठाकुरले बयान कागजमा ९६१५७१९००३ नं. को 
मोबाइलबाट आफूह�ले जाहेरवाला बाबलुाल �साद 
जयसवालको मोबाइल नं. ९८१४२०५३१५ मा 
फोन गरी अपह�रत दगुा�  साह कलवारको ब�धक 
बनाई राखेको clip मेमोरी काड� िलन आउन ुभनी 
फोन गरकेा िथय� भनी कागज गरकेो देिख�छ । उ� 
९६१५७१९००३ नं. को मोबाइलको call detail 
हेदा�  उ� मोबाइल नं.बाट सन् २०१४।३।१५ मा 
जाहेरवालाको मोबाइलमा स�पक�  भएको दिेखदँा 
उ� मोबाइल कलको परी�ण भएन भ�ने �ितवादी 
अमलदेव ठाकुरको पनुरावेदन िजिकर त�यसङ्गत 
नदिेखने ।

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट �ितवादी अमलदेव ठाकुरले दगुा�  
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साहलाई अपहरण तथा शरीर ब�धक िलई िफरौती 
रकम माग गरकेो बेहोरा िनजको अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयान र सह�ितवादी िदनेश 
िसंह राजपतुले िनज �ितवादी अमलदेव ठाकुरको 
समेत सलं�नता रहेको भनी बयान ग�ररहेको 
अव�थामा िनज �ितवादी अमलदेव ठाकुर 
कसरुदार होइन भ�न िम�ने अव�था रहेन । उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । �ितवादी 
अमलदवे ठाकुरको कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: अमलदेव ठाकुरलाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको २, 
३ नं. िवपरीत कसरुमा ऐ. ३ नं. बमोिजम ९ वष� 
कैद गन� गरी स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।३।२९ मा भएको फैसला केही उ�टी 
भई ९ वष� कैदमा थप दईु वष� कैद सजाय ह�ने र 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालाले ऐ.१२ नं. बमोिजम 
�.५०,०००।– �ितपूित� भराई पाउने गरी उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
िमित २०७५।०२।२९ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-०६०७, 
हाडनातामा जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
�याते भ�ने राजकुमार मेनेङ्वो

जबरज�ती करणीको कसरुमा पीिडतको 
भनाइलाई नै पिहलो कडी मा�ने ग�रएको छ । 
य�िप पीिडतको भनाइ िमिसल संल�न अ�य 
�वत�� �माणह�बाट पिु� ह�नपुछ�  । यसका साथै 
जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत गन� पीिडतको 
�वा��य जाचँ �ितवेदन पिन �मखु आधार हो । 
वारदात लग�ै पीिडतले ननहुाएको वा कपडा 
नबदलेको अव�थामा ग�रएको पीिडतको �वा��य 
परी�णबाट धेर ैहदस�म वा�तिवक त�य �कट ह�ने 
अव�था रहने ।

��ततु म�ुामा घटना भए लग�ै पीिडतको 
�वा��य जाचँ ग�रएको छ । पीिडतको शरीरको 
परी�ण गदा� बा� �पमा दवुै पाखरुामा छाला 
खोि�एको भ�नेस�म देिखए पिन पीिडतको 
यौनाङ्ग तथा संवेदनशील अङ्गको आ�त�रक तथा 
बा� परी�णबाट जबरज�ती करणीका कुनै पिन 
सङ्केतह� देिखएका छैनन् । सङ्घष�का िच�ह� 
पिन देिखदँैनन् भने पीिडतले वारदातका समयमा 
लगाएका कपडाह�मा पिन प�ुष वीय�लगायतका 
जबरज�ती करणीका �माण भेिटएका छैनन् । य�तो 
अव�थामा पीिडतको हातमा छाला खोि�एको 
घाउ देिखएकै तथा सल बरामद भएकै त�यले 
मा� जबरज�ती करणीको कसरु पिु� ह�न स�ने 
देिखएन । यसबाट �ितवादीले मेरी छोरीलाई 
जबरज�ती करणी ग�यो भनी जाहेरवालाले िदएको 
जाहेरी तथा पीिडतले लेखाएको बेहोरा खि�डत ह�न 
आयो भने मौकामा बिुझएका मािनसह�ले पीिडतले 
भनेको सनुेका आधारमा लेखाएको बेहोरा पिन 
�थािपत ह�ने नदेिखने । 

�ितवादी �याते भ�ने राजकुमार मेनेङ्वो 
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जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी पीिडतले 
दाबी िलए पिन िनजको शारी�रक परी�णबाट 
�यसका कुनै पिन �माण नदिेखन,ु पीिडतको 
यौनाङ्गलगायतमा रातोपन नह�न,ु सिु�नएको नभई 
सामा�य अव�थामा रहन,ु �ितवादीले पटकपटक 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भने पिन पीिडतको 
क�याजाली न�याितएको अव�था ह�न ुतथा घटना 
लग�ै �वा��य परी�ण गदा� पिन पीिडतको 
यौनाङ्ग तथा िनजले लगाएको िभ�ी व��समेतमा 
प�ुष वीय�लगायतका जबरज�ती करणीका कुनै 
पिन �माणह� नभेिटनलुगायतका त�य एव ं
�माणसमेतबाट यी �ितवादीले पीिडत भिनएक� 
जाहेरवालाक� छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेा 
ह�न् भ�ने त�य �थािपत ह�न आएन । जबरज�ती 
करणीको कसरु नै �थािपत नभएको अव�थामा 
जाहेरवाला एवं पीिडतले �ितवादीउपर लगाएको 
हाडनाता करणीको कसरु पिन �थािपत ह�न स�ने 
अव�था नह�दँा �यसतफ� को कसरु पिन �थािपत ह�न 
नआउने ।

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको कसरु 
गरकेो ठहर गरी �ितवादी �याते भ�ने राजकुमार 
मेनेङ्वोलाइ� सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को दहेाय ४ नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने, पीिडतले �ितवादीबाट 
�.८०,०००।- (असी हजार) �ितपूित�समेत 
भ�रपाउने तथा हाडनाता करणीतफ� को अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी स�ु ते�थुम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।१०।२२ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखएकोले उ�टी भइ� 

िनज �ितवादी �याते भ�ने राजकुमार मेनेङ्वोले 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासबाट िमित २०७६।२।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-११४६, वैदिेशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. सा�देन शेपा�

�ितवादी िनम�ल �े� भ�ने प�ुपलाल िनम�ल 
�े�ले जाहेरवालाह� आङदानो शेपा� र आङवाङ 
शेपा�लाई वैदेिशक रोजगारको लािग को�रया पठाउने 
भनी स�ुमा �ोसेिसङका लािग भनेर �ित�यि� 
�. ८०,०००।- र पिछ डकुमे�ट आइस�यो भनी 
�.९,२०,०००।- का दरले बझुी िलएका र वैदिेशक 
रोजगारीमा पठाउन भनी भारतको िद�ली प�ुयाई 
िद�लीबाट को�रया उडाई �यहा ँ िवमान�थलमा 
पगेुपिछ डकुमे�ट निमलेको भनी पनुः नेपाल िफता�  
आएको भनी पीिडत जाहेरवालाह� आङदानो 
शेपा� र आङवाङ शेपा�ले िमित २०७३।२।१६ मा 
वैदिेशक रोजगार िवभागमा जाहेरी िदएका र उ� 
जाहेरी दरखा�तसाथ िनज �ितवादी िनम�ल �े�को 
खातामा �ोसेिसङको लािग पठाएको रकमको ब�कको 
भौचर, पीिडत जाहेरवालाह�को नामको न�कली 
िभषाको फोटोकपी, जाहेरवालाह�लाई रकम िफता� 
िदने भनी �ितवादी िनम�ल �े�ले ग�रिदएको कागज 
तथा पीिडतह� िद�ली ह�दँै को�रया पगुी फक� 
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आएको देिखने राहदानीका �ितिलिपह�समेत पेस 
गरकेो देिख�छ । �यसपिछ िमित २०७३।६।५ मा 
जाहेरवालाह�का �ीमतीह� दाक� शेपा�  र पेमा 
िडक� शेपा�ले �ितवादीह� िनम�ल �े� र सा�देन 
शेपा�उपर आफूह�को �ीमान् ह� आङदानो शेपा� 
र आङदाङ शेपा�लाई वैदेिशक रोजगारमा दि�ण 
को�रया पठाउन भनी रकम िलएका र िद�ली ह�दँ ै
दि�ण को�रया पठाएकोमा �यहाकँो एयरपोट�मा 
पगेुपिछ कागजात निमलेको भनी को�रयाबाट 
नेपाल फिक� एकाले िनज �ितवादीह�लाई कारबाही 
ग�रपाउ ँभनी महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुमा 
जाहेरी िदएको दिेख�छ । �ितवादी प�ुपलाल 
िनम�ल �े�ले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
उपि�थत भई बयान गरी ता�रखमा रहेकोमा 
ता�रख गजुारी बसेको र अिभयोग दायर भएप�चात् 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट जारी भएको 
स�ु �यादमा उपि�थत नभई �यादै गजुारी बसेको 
अव�थामा िनजलाई आरोिपत कसरुमा वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 
तीन वष� कैद र �.३,००,०००।- ज�रवाना ह�ने 
र अिभयोग मागदाबीको िबगो जाहेरवालाह�ले 
िनज �ितवादीबाट भराई पाउने गरी फैसला भएको 
दिेखने । 

�ितवादी सा�देन शेपा�को समेत आरोिपत 
कसरुमा संल�नता रहेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िमिसल संल�न कागज 
�माणह� हेदा� , पीिडत जाहेरवालाह� आङदानो 
शेपा� र आङदाङ शेपा�ले िमित २०७३।०२।१६ 
मा वैदिेशक रोजगार िवभागमा िदएको मौकाको 
जाहेरीमा आफूह�लाई वैदिेशक रोजगारको लािग 

दि�ण को�रया पठाउने �यि� िनम�ल �े�ठलाई 
प�ाउ गरी कारबाही ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोरा 
उ�लेख गरकेा र उ� जाहेरीमा यी �ितवादी सा�देन 
शेपा�को नाम उ�लेख गरकेो दिेखदँैन । सह�ितवादी 
प�ुपलाल िनम�ल �े�ले वैदेिशक रोजगार िवभागका 
अनसु�धान अिधकृतसम� िमित २०७३।६।१६ 
मा गरकेो मौकाको बयानमा यी �ितवादीलाई पोल 
गरकेो देिखए पिन िनजै �ितवादी प�ुपलाल िनम�ल 
�े�ले िमित २०७३।६।१२ मा महानगरीय अपराध 
महाशाखा टेकुमा गरकेो मौकाको कागजमा यी 
�ितवादी सा�देन शेपा�लाई पोल गन� सकेको नदिेखदँा 
िनजको पोल बयानलाई िव�वसनीय मा�न िम�ने 
देिखएन । यी ��यथ� �ितवादीले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� उपि�थत भई आफूउपर 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा र उ� 
इ�कारी बयान िनजको सा�ी भीमबहादरु थापाले 
गरकेो बकप�बाट समिथ�त भएको पाइ�छ । साथै 
िनज �ितवादी सा�देन शेपा�ले जाहेरवालाह�बाट 
रकम िलए खाएको भ�ने कुरा पिु�ट ह�ने कुनै 
िलखत �माणसमेत वादी प�बाट पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । �यसैगरी पीिडत जाहेरवाला आङदानो 
शेपा�ले अदालतमा बकप� गदा� यी �ितवादीको 
समेत कसरु वारदातमा संल�नता रहेको भनी 
बकप� बेहोरा लेखाउन सकेको देिखदँैन । तसथ� 
पीिडत जाहेरवालाह�ले िमित २०७३।२।१६ मा 
िदएको जाहेरी दखा��तको क�रब चार मिहनापिछ 
जाहेरवालाह�का �ीमतीह�ले िमित २०७३।६।५ 
मा िदएको जाहेरीमा यी �ितवादीको नामस�म 
उ�लेख गरकेो भ�ने आधारमा मा� यी �ितवादीको 
पिन उ� वारदातमा संल�नता रहेको भनी भ�न 
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िम�ने अव�था नदेिखने ।
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 

फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीको 
ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोमा ��ततु 
म�ुामा वादीले आ�नो दाबी शंकारिहत तवरले 
व�तिुन� �माण�ारा पिु� गन� सकेको िमिसल 
संल�न �माणबाट देिखन आएन । यस अव�थामा 
वैदेिशक रोजगार ज�तो ग�भीर फौजदारी 
अपराधमा शंका र अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर 
गन� निम�ने ह�दँा ��यथ� �ितवादी सा�दने शेपा�लाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहराएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने देिखएन । तसथ�, उ� फैसला बदर गरी 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अत: िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट यी ��यथ� �ितवादी सा�देन 
शेपा�ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहराएको वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७५।३।१२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
इित संवत् २०७७ साल जे� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी
 बमकुमार �े�, ०६८-WO-०८८३, उ��ेषण,

 सरु�े� केशरी पौडेल उपा�याय िव. काठमाड�
िज�ला अदालत बबरमहलसमेत

िवप�ी बनाइएको �यि�का नाममा 
जारी ह�ने �याद वा�तिवक वतनमा जारी भएको 
ह�नपुछ�  । जारी भएको सो �याद कानूनले िनिद�� 
गरकेो �ि�या तथा रोह रीत प�ुयाई तामेल 
भएको देिखन ुपिन पद�छ । यिद �याद तामेल गदा�  
�ि�यागत �िुट भएको सरसरती हेदा�  नै दिेख�छ 
भने सो अव�थामा िनि�त�पमा �यि�को 
सनुवुाइको मौका पाउने हकस�ब�धी ��को 
िसज�नामै �यसको लाभ जसको नाममा �याद 
जारी भएको हो उसले पाउने नै देिख�छ । िकनक� 
कसैलाई पिन सनुवुाइको मौकाबाट वि�चत ग�रन ु
ह�दँैन । यिद �य�तो हकबाट वि�चत ग�र�छ भने �यो 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भई कारणीको 
हक कुि�ठत ह�न प�ुदछ । �यसैले कसैको िव��मा 
िनजको जानकारीबेगर कारबाही गरी िनण�य ग�र�छ 
भने �य�तो िनण�य सनुवुाइको मौका निदई भएको 
कारणले �ाकृितक �याय िस�ा�तको िवपरीत भई 
मा�यता पाउने अव�थाको नह�ने ।

िमिसलमा संल�न िनवेदकको नाग�रकता 
तथा ज�गाधनी �माणपजुा�को �ितिलिपबाट 
िनजको वतन लिलतपरु िज�लाअ�तग�त 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं.५ 
देिख�छ । यसरी लिलतपरु िज�लाअ�तग�त 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ वतन 
भएको िनवेदकको नामको �याद फरक वतन 
िज�ला नै फरक पारी काठमाड� िज�ला वडा नं. 
३२ देखाई वडा काया�लयमा बेप�े िकिसमले टासँ 
गरकेो भ�ने दिेख�छ । सरसत� हेदा�  नै �थम�ि�मै 
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टासँ तामेल भएको सो �याद �ि�यागत �ि�बाटै 
रीतपूव�कको देिखन आएन । �यसैले िनवेदकको 
खास वतन अक� रहे भएको देिखएको अव�थामा 
फरक वतन देखाई वडा काया�लयमा टासँ तामेल 
भएको �यादबाट िनवेदकले सनुवुाइको मौका �ा� 
गरकेो भ�ने नदेिखदँा सनुवुाइको मौका पाउने 
िनजको हकमा आघात पगेुकै देिखन आएकोले 
सनुवुाइको मौकाबाट वि�चत गरी िनवेदकको 
हकमा भएको िनण�यह�समेत कायम रहन स�ने 
ि�थितको नदिेखने ।

अतः िनवेदकको वतन लिलतपरु िज�ला, 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं. ५ भ�ने 
दिेखन आएकोमा िनवेदक सरु�े� केशरी पौडेलको 
नामको �याद काठमाड� नगरपािलका वडा नं.३२ 
को वडा काया�लयमा टासँ गरी बेप�े बेहोराले तामेल 
भएको देिखदँा िमित २०५३।१।३, २०५६।५।२५ 
र २०५७।२।३ को िनवेदक सरु�े�केशरी पौडेलका 
नामको �यादह� र सो �यादको आधारमा िनण�य 
बदर हक कायम म�ुामा भएको िनण�यसमेत 
सनुवुाइको मौका �दान नगरी भएको देिखदँा 
उ��ेषणको आदेश जारी भई बदर ह�ने ठहछ�  । अब 
िनवेदकको वतन लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.५ भ�ने देिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजम िनजका नाममा �याद 
जारी गरी रीतपूव�क तामेल गराई म�ुामा सनुवुाइको 
मौका �दान गरी अ�मा कानूनबमोिजम गनु�  भनी 
िवप�ीम�येको काठमाड� िज�ला अदालतका 
नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
इित सवंत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-WO-००३३, उ��ेषण, 
नरशेमान शा�य िव. पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरसमेत

गलत वतनमा �याद तामेल भएको हो िक 
त ? भ�नलाई अदालतबाट जारी भएको िनवेदकको 
नामको �याद िनजको �ीमती मनोरमा शा�यले 
िमित २०६४।५।३१ मा बझेुको भ�ने देिखन 
आएको छ । अ.बं.११० नं.मा �यादवाला स�बि�धत 
कारणी फेला नपर ेवा नभेिटए �य�ताको �याद घर 
वतनमा भेिटएका अ�य सद�यलाई बझुाउन सिकने 
गरी �यव�था भएअनसुार िनवेदकको �ीमती 
मनोरमा शा�यले िनवेदकको नामको �याद बझुी 
िलएको भ�ने देिखदँा �यसरी बझुाई तामेल ग�रएको 
�यादलाई व�तिुन� आधार र �माणको अभावमा 
बे�रत भ�न िम�ने नदिेखने ।

यसरी कारणीको नामको �याद िनज 
नभेिटएपिछ िनजको �ीमती मनोरमा शा�यलाई 
बझुाई तामेल गरकेो अव�था ह�दँा सनुवुाइको 
मौका पाएन भ�ने िनवेदकको भनाइ यिु�सङ्गत 
नदिेखनकुो साथै कानूनी �यव�थालाई अनशुरण 
गरी �याद तामेल भएको अव�थाले िनवेदकको 
दाबी कानूनसङ्गतसमेत रहेको नपाइने ।

िवप�ी िहर�यकुमार �े�ले िनवेदकउपर 
चलाएको लेनदेन म�ुाको अि�तम िकनारा 
लािगसकेपिछ िबगो भराउने स�ब�धमा कारबाही 
चलाउदँा िबगो भ�रभराउका िनिम� िनवेदकको कुनै 
स�पि� नभेटेपिछ िसधाखच�बापत �.१६४२५।– 
दाखेल गरकेो र कारबाहीको यित लामो �ममा 
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िनवेदकले व�तिुन� ढङ्गबाट कुनै कारबाही 
नचलाई कारबाहीको अि�तम अव�थामा आ�नै 
�ीमतीले �याद बझेुको कुरालाई गलत िकिसमले 
��ततु गरी �ितवादको मौकाबाट वि�चत ग�रयो 
भ�ने िनजको दाबी दरुाशयय�ु रहेको भ�ने पिन 
दिेखन आउने ।

�यायको याचना गरी �यायालय �वेश 
गन� �यि�ले सफाहात र खलुा �दय िलएर 
आउनपुछ�  । �यसो गरकेो दिेखदँैन र िनवेदकको 
दाबी तथा भनाइमा दरुाशयको ग�ध आउछँ भने 
�य�तो अव�थामा िनजले कानूनी उपचारसिहतको 
म�तबाट वि�चत ह�नपुन� ।

व�तिुन� र त�यसङ्गत आधार 
�माणिवना अदालतबाट भएको अि�तम फैसलाको 
काया��वयनमा बाधा अवरोध िसज�ना ह�दँै जाने हो 
भने "�याय गररे मा� ह�दँनै, �याय परकेो दिेखन ुपिन 
पछ� " भ�ने भनाइले साथ�कता नपाउने ह�दँा भरपद� 
र िव�सनीय एवम् व�तिुन� आधार �माणको 
अभावमा िनवेदकको िनवेदन दाबी �थािपत ह�न 
नस�ने देिखएकोले केवल �ितवाद गन� मौकाबाट 
वि�चत ह�नपु�यो भ�ने भनाइका आधारमा 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� नदेिखने ।

जारी भएको �याद िनवेदकको �ीमतीले 
बझुी िलई तामेल भएको र ऋण िलएर आ�नै 
हातले तमसकु� कागज गरी सहीछाप गरी िदएपिछ 
सोअनसुारको सावँा �याज भ�ुानी गनु�पन�मा 
नगरी बसी साह�ले ऋण असलुउपरको लािग 
अदालती कारबाही चलाई रकम असलुउपर ह�न 
नसकेपिछ िसधा खच� रा�ने कामसमेत समा� 
भइसकेको अव�था ह�दँा �ितवादीले मौकाबाट 

वि�चत ह�नपु�यो भनी िदएको ��ततु उ��ेषणको 
िनवेदनमािथ िववेचना भएको आधार एवम् 
कारणसमेतबाट मनािसब र कानूनअन�ुपको 
नदिेखदँा मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहनपुन� 
अव�था देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (दिेबना)
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�ठ, ०७२-CR-१४९१, जबरज�ती करणी, 
रमेश खड्का िव. नेपाल सरकार

वादी �ितवादीका सा�ीलगायत �वंय 
पीिडतले आफूलाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन भनी अदालतमा आई बकप� 
गर े तापिन पीिडतले म आ�नो दाज ु टेकबहादरु 
आलेमगरको घटना�थलको प�रसरिभ�ै रहेको 
दोकानमा काम गद�थे ँ र वारदात िमितमा म सोही 
ठाउमँा िथए ँ भ�ने कुरालाई �वीकार गरी बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ । पीिडतको किललो उमेर, 
बा� �भाव �लोभनज�ता िविभ�न कुराको आडमा 
आ�नो वा�तिवक त�यलाई लकुाई वादीका सा�ी 
तथा पीिडतले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गर ेतापिन िनजले मौकामा िदएको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, �वा��य परी�ण �ितवेदन, अनसु�धान 
�ि�यामा �ितवादीले गरकेो बयान, टेकबहादरु 
�े�को कागजबाट घटनाको प�र��यलाई एक 
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अका�ले पिु� ग�रिदएको दिेख�छ । यसरी �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरा मौकामा 
भएका उि�लिखत कागजबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा घटनालाई ढाकछोप गन� गरी अदालतमा 
वादी प�ले गरकेो बकप� प�यार ला�ने अव�थाको 
दिेखएन र पीिडतले आफू�ित अ�याय नभएको भए 
�ितवादीउपर झ�ुा आरोप लगाउनपुन� अ�य कारण 
पिन देिखदँनै र जाहेरी दरखा�त संर�कसमेत राखी 
िदनपुन� �य�तो कुनै कारणसमेत रहेको नपाइने । 

पीिडत जाहेरवाली क कुमारीले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा� जाहेरी 
बेहोराको �ितकूल (Hostile) ह�ने गरी बकप� 
ग�रिदए तापिन पीिडत तथा �ितवादीको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, संर�कको रोहवरमा पीिडतले 
िदएको िकटानी जाहेरी, संर�कले �हरीमा गरी 
िदएको कागजलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा गरी 
िदएको बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका कुसाङ 
राईसमेतका मािनसह�ले मौकामा गरी िदएको 
कागजलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा आई 
गरी िदएको बकप�, �ितवादीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानसमेतबाट पीिडतले जाहेरी 
बेहोराको �ितकूल (Hostile) ह�ने गरी अदालतमा 
आई गरी िदएको बकप� खि�डत ह�न पगेुको 
दिेखने ।

यस स�ब�धमा िशवानी काक� (नाम 
प�रवत�न) को जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� 
नारायणबहादरु राउत भएको जबरज�ती करणी 
म�ुामा "अ�य �माणबाट कसरु गरकेो भ�न े
पुि� भइरहकेो अव�थामा केवल पीिडत तथा 

अनुस�धान अिधकारीसम� कागज गन� 
�यि�ह�ले पिहला आफूले भनकेो भनाइको 
िवपरीत ह�ने गरी गरकेो बकप�को आधारमा मा� 
�ितवादीलाई सफाइ िददैँ जान े हो भने पीिडत 
तथा अ�य �यि�उपर अनुिचत �भाव पान� स�ने 
र अपराधीह�ले किह�यै पिन सजाय पाउने 
अव�था नआई द�डहीनताको ि�थित िसज�ना 
भई अ�ततः समाज नै अराजकतातफ�  जाने" (ने.
का.प. २०६६, अङ्क ६, िन.नं. ८१७९) भनी 
सव��च अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । अपराध भएको त�यलाई यसरी आफूउपर 
भएको जबरज�ती करणीको जघ�य अपराधको 
स�ब�धमा अदालतमा उपि�थत भई आ�नो जाहेरी 
बेहोरािवपरीत ब�ने िनज जाहेरवालीको बकप�को 
आधारमा मा� यी �ितवादीलाई सजायबाट उ�मिु� 
िदन िम�ने नदेिखदँा आफूलाई सफाइ िदने गरी 
भएको स�ु फैसला सदर कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो ठहर गरी ऐ. 
महलको ३(३) नं. बमोिजम ६(छ) वष� कैद र सोही 
महलको १० नं. बमोिजम पीिडत क कुमारीले 
�ितवादीबाट �ितपूित�बापत �. १,०००।– (एक 
हजार) भराई िलन पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।२।२७ मा 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल पौष ११ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७५-CR-१२४४, पाटेबाघ 
व�यज�तुको ओखटोपहार ओसार पसार, अगानु 
चौधरी भ�ने अगानु डगौरा था� िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा संल�न अ�य �ितवादीह� 
�वणकुमार बाब�रया र दखुराम डगौराले समेत 
मौकामा र अदालतसम� बयान गदा�समेत हामी 
�ितवादीह� अगान ु डगौरा था�, �वणकुमार 
बाब�रया र दखुराम डगौरा तीनै जनाको संल�नतामा 
जंगलमा पासो था�ने, बाघ मान� र मरकेो बाघको 
छाला िझक� िब�� गन� लैजानेसमेतको काय� भएको 
हो भनी आरोिपत कसरु गरकेो �वीकार गरी यी 
पनुरावेदकसमेतलाई पोल गरी बयान गरकेो ।

बरामदी बाघको हाड तथा छाला मबाट 
बरामद नभई अ�य �ितवादीह�सगैँ िहड्ँदाको 
�ममा अ�य �यि�बाट बरामद भएको कुरामा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भनी सजाय 
गन� िम�ने होइन, हचवुाको आधारमा कैद र सजाय 
गरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा िनज 
पनुरावेदक / �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
र अदालतमा समेत बयान गदा� आरोिपत कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो र उ� सािबतीलाई िमित 
२०७२।१०।२७ को बरामदी मचु�ुका तथा �हरी 
�ितवेदनसमेतबाट समथ�न भइरहेको अव�था 
दिेख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतले बरामदी 

मचु�ुकालाई अ�यथा भ�न नसक� �वीकार गरकेो 
अव�था छ । �ितवादीबाट बरामद भएको बाघको 
छाला र आखेटोपहार कानूनबमोिजम राखेको भ�ने 
िजिकर �ितवादीले िलन सकेको पिन नदिेखएको 
तथा सोको पिु� पिन नभएको ि�थितमा केवल 
पनुरावेदन प�मा िजिकर िलएको आधारमा मा� 
फौजदारी दािय�वबाट उ�मिु� िदन निम�ने ह�दँा 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी अगान ु चौधरीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी अगान ु डगौरा था�ले 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा १९(१) र दफा २६(१) 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेोले सोही ऐनको 
दफा २६(१) बमोिजम िनज �ितवादीलाई १५ 
वष� कैद र �.१,००,०००।-(एक लाख �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु अदालतबाट फैसला 
भएकोमा िनज �ितवादीलाई उ� ऐनबमोिजम 
१०(दश) वष� कैद गदा�  पिन कानूनको मकसद पूरा 
ह�ने भनी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७३।२।२६ मा भएको फैसलालाई केही उ�टी 
गरी �ितवादी अगान ुचौधरीलाई १०(दश) वष� कैद 
ह�ने र स�ु अदालतबाट �.१,००,०००।- (एक 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना गरकेो हदस�म िमलेको भनी 
उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७४।११।१५ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�  
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-११९१, 
जबरज�ती करणी, जबरज�ती चोरी, अमृत �े� 
िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा पीिडत नाम प�रवित�त "ग" 
कुमारीले �ितवादीउपर मौकामा िकटानी कागज 
गरके� र �य�तो मौकाको कागजलाई अदालतमा 
आई ग�रिदएको िकटानी बकप�बाट �ितवादीको 
मौकाको सािबती समिथ�त ह�न आएको दिेख�छ । 
साथै जाहेरवालाको जाहेरी, पीिडतको मौकाको 
कागज र अदालतमा भएको बकप� सो बकप�को 
बेहोरालाई रामनारायण �े� र बिुझएका मािनसह� 
िहरामाया �े�‚ दगुा�  �े�‚ सूय�नारायण �े�ले 
अनसु�धान अिधकृतसम� कागज गदा� �ितवादी र 
पीिडतले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो कागज 
र जाहेरी दरखा�तको बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
मौकामा गरकेो कागजसमेतको आधारमा िनज 
�ितवादी अमतृ �े�ले अनसु�धान अिधकृतसम� 
गरकेो बयान स�य रहेको र अदालतमा कसरुबाट 
उ�मिु� पाउनका लािग इ�कारी रहेको भ�ने पिु� 
ह��छ । �यसैगरी िनज �ितवादी अमतृ �े�ले 
अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो बयानलाई पीिडत 
बािलकाको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको Face मा bilateral subconjunctival 
hemorrhage present. Mouth and oral 
cavity मा swelling in the lips and tongue 

bite present, Neck मा multiple abrasions 
present in neck, Leg and feet मा multiple 
abrasions present in right thigh. Genital 
Organs and anus मा Redness in grain 
region, Opinion मा there is presence of 
recent sexual activity भ�नेसमेत बेहोरा र 
�वा��य जाचँ गन� िचिक�सकले �ितवेदनलाई 
समथ�न ह�ने गरी गरकेो बकप�समेतबाट यी 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयान स�यतामा आधा�रत रहेको पिु� भइरहेको ।

चोरीतफ�  हेदा�, �ितवादी अमतृ �े�को िजउ 
खानतलासी गदा�  कालो रगंको िज�स पाइ�टको 
ख�तीमा सनु ज�तो पहेलँो रगंको सादा �रङ एक 
जोर फेला परकेो भ�ने िजउ खानतलासी मचु�ुका, 
�ितवादी अमतृ �े�बाट बरामद भएको ४७ लाल 
तौल भएको सनुको एक जोर �रङ देखाउदँा देखे ँ
उ� �रङ मेरो छोरी प�रवित�त नाम "ग" कुमारीलाई 
कानमा लगाई िदएको हो भनी जाहेरवाला 
प�रवित�त नाम "भिु�लचोक क" ले गरकेो सनाखत, 
जबरज�ती चोरी भने यी �ितवादीले गरकैे ह�नपुछ�  
भ�नेसमेत बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकाका सा�ी 
रामनारायण �े� र बिुझएका मािनसह� िहरामाया 
�े�‚ दगुा�  �े�‚ सूय�नारायण �े�ले अदालतमा 
उपि�थत भई गरकेो बकप� र बरामदी सनुको �रङ 
थान दईु नाम प�रवित�त "ग" कुमारीलाई फकाई 
फु�याई गरी िलएको ह� ँ। मैले िनजको कानबाट सनु 
िनकाली सकेपिछ उनी �ने कराउने गरके� ह�न् । 
मैले जबरज�ती करणी गन� �यास र सनु पिन चोरी 
गरकेो हो भ�नेसमेत बेहोराको �ितवादी अमतृ �े�ले 
चोरीको कसरु स�ब�धमा स�ु अदालतसम� गरकेो 
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सािबती बयानसमेतले िनज �ितवादी अमतृ �े�ले 
नाम प�रवित�त वष� १५ िक "ग" कुमारीले कानमा 
लगाएको दईु थान सनुको �रङ जबरज�ती चोरी 
गरकेोसमेत देिखन आएको ।

अतः �ितवादीको कसरु जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म ठहर गरी र चोरीतफ� को कसरु 
कायम गरी भएको स�ु गोरखा िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।१२।२४ को फैसला केही उ�टी गरी 
पीिडत नाबािलग देिखदँा �ितवादी अमतृ �े�लाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
कसरुमा सोही ३ नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम कैद वष� 
६(छ) ह�ने र पीिडत अपाङ्ग भ�ने िमिसल संल�न 
�माणबाट देिखन आएकोले सोही ऐनको सोही 
महलको ३क नं. बमोिजम �ितवादी अमतृ �े�लाई 
थप कैद वष� ५(पाचँ) समेत ह�ने ठहर गरी �ितवादी 
अमतृ �े�बाट पीिडत "ग" कुमारीलाई सोही ऐनको 
सोही महलको १० नं. बमोिजम �ितपूित�बापत 
�.१०,०००।- (दश हजार मा�) भराइिदने ठह�याई 
चोरीतफ�  स�ु अदालतको फैसलाअनसुार नै गनु�  
भनी स�ु गोरखा िज�ला अदालतमा लेखी पठाउन ु
भ�नेसमेत बेहोराको उ�च अदालत पोखराबाट 
िमित २०७४।०७।२८ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने । तर, मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ मा िविभ�न चोरीको कसरुको स�ब�धमा 
भएको ज�रवानाबापत कैद गन� कानूनी �यव�था 
रहेभएको नदेिखदँा फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा 
५ र केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९ (२)(क) अनसुार यी �ितवादी अमतृ �े�लाई 

स�ु तथा उ�च अदालतको फैसलाबमोिजम भएको 
ज�रवाना �.३५‚८८४।५० (प�ितस हजार आठ 
सय चौरासी �पैया ँपचास पैसा) बापतको कैद वष� 
४(चार) को सजाय नह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल पौष १५ गते रोज १३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-१२३४, ०७४-
RC-०११२, कत��य �यान, स�दीप दमाई िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. स�दीप दमाई

��ततु म�ुामा �ितवादी स�दीप दमाईले 
मतृक आ�नै �ीमतीलाई भितजा नाताका भरत 
नेपालीसगँ अनैितक स�ब�ध राखेको आशङ्कामा 
इवी िलई र�सी सेवन गरी आ�नो �ीमती सनुा 
नेपालीलाई कुटिपट गरकेो चोट पीडाको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको कुरा शंकारिहत तवरबाट पिु� 
भइरहेको अव�थामा उ�च अदालत िदपायलले 
गरकेो फैसला िमलेकै दिेखएकोले अ�यथा भ�न 
नसिकने । पनुरावेदक �ितवादी स�दीप दमाईको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था 
नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी स�दीप दमाईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी डोटी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।११।११ को फैसला 
मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालत िदपायलबाट िमित 
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२०७४।०४।१८ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखएकोले सदर ह�ने ।

मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४०(२) मा कुनै कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने 
गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९ (२)(क), मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा १७७ (२) र फौजदारी कसरु (सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा 
५ बमोिजम ��ततु म�ुामा पिन यी �ितवादी स�दीप 
दमाईलाई सव��वको सजाय नह�ने ह�दँा ज�मकैदको 
मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल पौष १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७४-CI-००७८, 
उ��ेषण, इ��लाइमे�ट ि�यसन सिभ�स �ा.िल, 
काठमाड�समेत िव. दवेराज खड्का

क�पनी रिज��ारको काया�लयको च.नं. 
१०२४ िमित २०७३।२।१६ को प�ानसुार िनवेदक 
दवेराज खड्का िमित २०६२।६।५ को वािष�क 
साधारण सभास�म स�चालक सद�य देिखएको र 
त�प�ात् २०६३ सालको वािष�क साधारण सभामा 
िनजको उपि�थित दिेखदँैन । २०६३।३।८ को 

िब�� िलखत, २०६३।१२।२७ को त�कालीन �म 
तथा रोजगार �व��न िवभागको सहमितप�बमोिजम 
िनज दवेराज खड्काको नाममा रहेको सेयर �ी 
गजे�� ता�लीलाई िब�� गरकेोसमेत देिखन 
आएको भ�ने उ�लेख छ । त�प�चात् इ��लाइमे�ट 
ि�यसन �ा.िल.का स�चालक सिमितको िमित 
२०६२।१०।२० मा भएको िनण�यका आधारमा 
कजा� पाउ ँ भनी इ��लाइमे�ट ि�यसन सिभ�स 
�ा.िल.ले. िहमालय ब�कसम� िनवेदन िदई िमित 
२०६२।११।३ मा ब�कबाट ऋण �वीकृत भएको 
देिखने ।

िनवेदकका नामको सेयर तथा दािय�व 
गजे�� ता�लीले बेहोन� गरी िमित २०६३।३।८ मा 
िनण�यसमेत भइसकेको र िमित २०६३।३।१५ मा 
गजे�� ता�लीलाई जमानीको कागजसमेत गराएको 
देिख�छ । कजा� �व�पको गाडीलाई क�जामा 
िलने, गजे�� ता�लीबाट ऋण असलु गन�तफ�  कुनै 
�ि�या अवल�बन गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट 
देिखदँैन । िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�दा 
पूव�सूचना िदएकोसमेत देिखदँैन । क�पनी र गजे�� 
ता�लीको हकमा मा� साव�जिनक सूचना �कािशत 
गरकेो देिखयो । पूव�सूचनाबेगर िनवेदकलाई 
कालोसूचीमा रािखएको ब�कको काय�लाई 
कानूनस�मत मा�न िम�ने देिखएन । िहमालयन 
ब�क िलिमटेडबाट इ��लाइमे�ट ि�यसन �ा.िल. 
लाई िमित २०६२।११।३ मा ऋण �वाह ह�नपूुव� 
नै िनवेदकले क�पनीको सेयर हक ह�ता�तरण 
ग�रसकेको देिखएको र कालोसूचीमा रा�नपूुव� 
िनवेिदकालाई �यसको पूव�सूचना िदएकोसमेत 
नदिेखदँा िवना पूव�सूचना िनवेदकलाई कालोसूचीमा 
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रा�ने काय�समेत कानूनसङ्गत देिखन नआउने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 

िहमालय ब�क िलिमटेडबाट इ��लाइमे�ट ि�यसन 
सिभ�सेज �ा.िल.लाई ऋण �वाह ह�नपूुव� नै िनवेदकले 
क�पनीको सेयर हक ह�ता�तरण ग�रसकेको 
दिेखएको र कालोसूचीमा रा�नपूुव� िनवेदकलाई 
�यसको पूव�सूचना िदएकोसमेत नदिेखदँा िवना 
पूव�सूचना िनवेदकलाई कालोसूचीमा रा�ने गरकेो 
ब�कको िनण�य एव ं�यसका आधारमा कालोसूचीमा 
रािखएको काय�समेत उ��ेषणको आदशेले बदर 
भई िनवेदकलाई कालोसूचीबाट हटाउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७३।५।१ को फैसला (आदेश) िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल चै� १२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७१-CR-१४१३, 
जबरज�ती करणी, कालीबहादरु ओली िव. नेपाल 
सरकार

बारीमा लडेर मकैको ढोडले घोचेर 
चोटपटक लागेको हो । �रसइवीको कारणले पोल 
गरकेो ह� ँ भनी जाहेरवाली र पीिडताले बकप� 
गरी �ितवादीलाई सफाइ िदने उ�े�य िलएको 
दिेख�छ । मकैको ढोडले घोचेर गालामा दातले 
टोकेको दाग ह�नै स�ैन । पीिडताको शरीरको 
िविभ�न अङ्गमा घा चोट परकेो छ । योिनमाग�बाट 

रगत बगेको र हाइमेन �याितएको, योिन सिु�नएको, 
छँुदा द�ुने गरकेो भ�ने ज�ता �वा��य परी�णमा 
उ�लेख छ । यौनाङ्गमा �यस �कारको रगतप�छे 
लडेर भएको भए मकैको ढोडको भागले योिनमा 
घोिचएको कोत�रएको चोट परकेो ह�नपुछ�  । 
योिनमाग�बाट रगत बगेको, हाइमेन �याितएको 
कारण मकैको ढोडले घोचेर घा चोट परकेो भ�ने 
�वा��य परी�ण �रपोट�बाट देिखदँनै । जबरज�ती 
करणी ज�तो म�ुामा �वा��य जाचँबाट दिेखएका 
व�तगुत �माणले उ�च कोटीको �माणको �थान 
�हण गन� । 

�ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
सािबती बयान पीिडतको �वा��य परी�णबाट 
पिु� भएको पाइ�छ । घटना�थल मचु�ुकामा 
घासँ तथा िब�वाह� भािँचएको, पाइलाको 
िच�ह� रहेको भ�ने दिेख�छ । जाहेरी दरखा�त, 
पीिडताको अनसु�धानको कागजात, �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती बयान 
एक आपसमा िसलिसलाब� �पमा समानता रहेको 
छ । यी कागज �माणह� पीिडतको �वा��य जाचँ 
�ितवेदनबाट पिु�ट ह�न गएको छ । व�ततुः �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट पीिडता अवोध बािलकाउपर 
जघ�य पाशिवक अपराध भएको �मािणत भएको 
पाइने ।

जाहेरवाली तथा पीिडतले अदालतमा 
आई �वा��य परी�ण �ितवेदनसगँ निम�दो 
गरी �ितवादीले कसरु गरकेो होइन भनी गरकेो 
बकप� उ� सङ्किलत त�यगत िववादरिहत 
�माणह�बाट साचँो देिखन आउदँैन । िमिसल 
संल�न अ� �माणह�बाट �ितवादीले कसरु गरकेो 
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�मािणत भइरहेको ह�दँा पीिडत र जाहेरवालीको 
बकप�ले मा� �ितवादीलाई िनद�ष सािबत गन� 
िम�ने नदेिखने । 

िविभ�न कारणह� ज�तै: आिथ�क 
�लोभन, सामािजक दबाब, असरु�ा, ध�क� 
आिदको कारण पीिडता तथा जाहेरवालाले 
अनसु�धानको �ममा िदएको जाहेरी तथा बयान 
कागजलाई अदालतमा आई स�य होइन झ�ुा हो, 
�ितवादी दोषी होइनन् भनी बकप� गन� गरकेो 
पाइ�छ । पीिडत प�ह�लाई अिश�ा, अ�ानता, 
ग�रबी, �लोभन, दबाब, सामािजक प�रवेश ज�तो 
गितिविधले �भाव नपरकेो ह�दँैन । गवाहह� 
Hostile ह�दँैमा �ितवादीले �वतः उ�मिु� पाउने 
होइन । िमिसल सलं�न �माणको मू�याङ्कनबाट 
नै अिभय�ु दोषी हो वा िनद�ष हो भ�ने िन�कष�मा 
प�ुनपुन� । 

िवशेष गरी मिहलाउपर ह�ने अपराधमा 
अदालत ग�भीर ह�नै पद�छ । वष� ६ क� अबोध 
बािलकाउपर भएको कुकृित जघ�य अपराधकै 
�ेणीमा रह�छ । लामो समयको अ�तरालपिछ 
िविभ�न दबाब �भावमा पन� गरकेो ि�थितलाई 
िवचार गरी जाहेरवाली र पीिडताको बकप� त�काल 
उपल�ध भएको व�तगुत परी�णबाट �मािणत 
भएको त�यह�सगँ निम�ने गरी भएको दिेखदँा सो 
बकप�को आधारले मा� �ितवादीले कसरु गरकेो 
होइन भनी मा�न िम�ने । 

जबरज�ती करणीको कसरुमा पीिडताको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन मह�वपूण� �माण ह�ने 
र सो �माणबाट अनसु�धानको �ममा सङ्कलन 
ग�रएका �माणह� भरपद� �पमा पिु� ह�न 

आएकोले �ितवादीले वष� ६ क� प�रवित�त नाम ५४ 
कमलालाई अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणी गरकेो �मािणत ह�न आउने । 

तसथ�, �ितवादी कालीबहादरु वलीले 
पीिडता वष� ६ क� प�रवित�त नाम ५४ कमलालाई 
जबरज�ती करणीको १ नं. िवपरीतको कसरु 
अपराध गरकेो ह�दँा िनजलाई सोही महलको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय र 
�.१,००,०००।– (एक लाख) �ितपूित� भराइिदने 
गरी स�ु �कुम िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु, दाङबाट 
िमित २०७१/९/२० मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल �ावण १९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-CI-०६०७, मोही 
लगत क�ा, िहरालाल चौधरी भ�ने िहरालाल 
भ�डारी िव. जु�मालाल यादव

ज�ुमालाल यादवका नाममा दता�  रहेको 
िक.नं. ५६ ज�गाको दता�वाला मोही िहरालाल 
भ�डारी ह�न् भ�ने कुरामा िववाद देिखदँनै । स�ुमा 
िनवेदन िददँा मोरङ िज�ला, बखरी गा.िव.स. वडा 
नं.३क हाल िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा 
नं. १६ मा पन� िक.नं. ५६ को ज.िव. ०-४-८ ज�गा 
म ज�गाधनी आफँैले जोतभोग गरकेो ह�दँा मोहीको 
लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६८।७।८ मा 
िनवेदन िदएको र पिछ िमित २०६८।९।६ मा 
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िनवेदन िददँा यसअिघ मैले िफराद गदा� कुनै तरहले 
थाहा पाउन नसकेको हाल यसै काया�लयको 
कारबाहीबाट काम स�प�न भई तामेलीमा रहेको 
िवप�ीले जगदीश�साद नेपालसगँको मोरङ 
िज�ला, बखरी गा.िव.स. वडा नं. ४ अ�तग�तको 
ज.िव. ४-१९-१० ज�गाको मोही हक छाडी गरकेो 
िनवेदनमा िमित २०३५।७।७ मा िनण�य भइसकेको 
र हदब�दीको कानूनअनसुार थप ज�गाको मोही 
ह�न िवप�ी नस�ने भनी २०३५।७।७ को िनण�य 
�ितिलिपसाथ िनवेदन िदएको देिखने ।

मोही िहरालाल भ�डारीले आफू मोही 
रहेको िज�ला मोरङ, बखरी गा.िव.स. वडा नं.४क 
िक.नं.११९, १२०, १२२ र १२३ समेतका 
ज�गाको मोहीको नामबाट लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदन िदएको र सो िनवेदन र सज�िमनसमेतको 
आधारमा ज.िव. ४-१९-० ज�गाको मोही लगत 
क�ा ग�रिदने भनी िमित २०३५।७।७ मा भूिमसधुार 
काया�लय, मोरङबाट िनण�य भएको उ� िनण�यको 
�ितिलिपबाट दिेखने । 

ऐनले तोकेको सीमाभ�दा बढी ज�गा 
मोहीले जोतेको भ�ने �माणसिहत िनवेदन िदएको 
अव�थामा सो कुराको समेत �माण बझुी िनण�य 
गनु�पन�मा स�ु भिुमसधुार काया�लय, मोरङले सो 
स�ब�धमा केही नबोली जो�न छाड्ने मोहीको लगत 
क�ा ह�ने ठह�याई भएको िनण�य बदर ह�ने ठहछ�  
भनी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट फैसला 
भएको र सो फैसलाअनसुार दवुै प� भूिमसधुार 
काया�लयमा हािजर भई तारखेसमेत िलई रहेको 
तारखे भरपाईको �ितिलिपबाट देिखने ।

तसथ�, ज�गाधनी ज�ुमालाल यादवले 

िववादको ज�गाबाहेक पिन पनुरावेदकले 
हदब�दीभ�दा बढी ज�गाको मोही �ा� ग�रसकेको 
भनी �माण पेस गरकेो अव�थामा सोतफ�  केही 
नबोली स�ु भूिमसधुार काया�लयबाट िमित 
२०६८।११।२ मा भएको फैसला निमलेकोले बदर 
ह�ने ठह�याई हदब�दी स�ब�धमा समेत िववेचना 
गरी जो जे गनु�पन� हो गरी पनुः िनण�य गन� तारखेमा 
रहेका प�लाई तारखे तोक� भूिमसधुार काया�लय, 
मोरङमा पठाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०६९।१०।२३ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत- िव�ाराज पौडेल
फैसला तयार गन� इजलास अिधकृत: भोजराज 
र�ेमी
क��यटुर : िवनोद कुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काित�क २४ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CI-०६०६, 

मोही बेदखली, िहरालाल चौधरी भ�ने 
िहरालाल भ�डारी िव. ज�ुमालाल यादव 
भएको म�ुामा समेत यसैअनसुारको 
फैसला भएको । 

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६७-CI-१०७४, अपुताली 
हक कायमसमेत, रमा अया�ल िव. िहर�यिसहं 
ढुङ्गानासमेत

मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको महलको ४२ 
(५) नं. मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�  माइती 
मावलीप��बाट िदएको चल अचल स�पि� दाइजो 
ह�ने र सो दाइजो �ा�त गन� �वा�नी मािनसले 
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आफूखसु गन� पाउने देिख�छ । �य�तो दाइजो �ा�त 
गरकेो �वा�नी मािनसले आ�नो दाइजो पेवाको 
स�पि� यो यसले खान ु भनी िलखत ग�रिदएको 
भए िलखतबमोिजम नै सो स�पि�को हक िनधा�रण 
ह�ने देिख�छ । िलखत नगरकेो अव�था िनज मरमेा 
िविभ�न नातागोताले �मशः सो स�पि� पाउने र 
�य�तो नाता नभएको अव�थामा हकवालाले पाउने 
भनी �प�ट कानूनी �यव�था रहेको छ । �ी अशं 
धनको �पमा माइतीबाट �ा�त स�पि� िनज मरमेा 
के कुन नाताका �यि�ले सो स�पि� पाउने भनी 
भएको उ� �ावधानमा अि�तममा हकवालाले नै 
पाउने देिख�छ । माइतीतफ�  �य�तो स�पि� �वतः 
फक� न स�ने देिखन आउदँैन । अतः माइतीले बाल 
िवधवा भएको ह�दँा िनजलाई ब�दोब�त ग�रिदएको 
स�पि� �ितवादीले �वतः �ा�त गन� स�ने कुनै 
कानूनले �ावधान गरकेो नपाइने ।

अक�तफ�  मतृक टेककुमारीको नाउमँा दता� 
रहेको सािबक िक.नं. ५ को �े�फल ज.िव. १-१५-
०-० र िक.नं. ८ को �े�फल ज.िव. ०-१२-० को 
ज�गा २०३१ सालमा नापी ह�दँा मौ. शंकरनगर 
र.ैनं. २९ टेककुमारी उपा�याय भनी जिनई दता� 
भएको देिख�छ । सो िक.नं. ५ र ८ को सािबक �ोत 
र.ैनं. २९ टेककुमारी उपा�यायकै नाउबँाट दता� 
ह�न गएको देिख�छ । �ितउ�रमा ससरुा माइला 
भ�ने भेषराजले सो ज�गा ब�दोब�ती ग�रिदएको 
भनी उ�लेख गर े पिन २००६ सालमा परलोक 
भएका भेषराजले ०३१ सालमा नापी ह�दँा �यसरी 
ब�दोब�त ग�रिदएको आधार �माण केही पेस 
छैन । व�ततुः मतृक टेककुमारीको नाउमँा दता� 
रहेको उ� ज�गाह� माइतीतफ� बाट नै ख�रद गरी 

िदएको भ�ने त�य पिन �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
नदिेखने ।

तलुानाथ उपा�यायका जेठी �ीमतीतफ� का 
छोरा ग�ुते�वर भ�ने राजारामसगँ टेककुमारीको 
िववाह भएको देिख�छ । िनज तलुानाथका का�छी 
�ीमती नैनकुमारीको तफ� बाट वादीह� िहर�य र 
भवु�वजको ज�म भएको भ�ने दिेख�छ । अतः नाता 
प�ुताबाट वादीह� मतृक टेककुमारीको निजकको 
हकदारको �पमा रहेको ।

वादी िहर�य िसंहलाई अिंशयार देवर 
नाताको �यि� भनी �वयं मतृक टेककुमारीले 
आफू जीिवत छँदा नै िलिखत�पमा �य� गरकेो 
देिखयो । टेककुमारीले ज�गा राजीनामा ग�रिददँा 
एकासगोलका दवेर भनी िलखतको रोहबरमा 
सा�ी राखेको पिन दिेख�छ । मतृक टेककुमारीले 
जीिवत रहेको अव�थामा यी वादीलाई अिंशयार 
एकासगोलका देवर भनी सरकारी काया�लयमा 
�य� गरकेो िलखतबाट नै पिु� भएको ह�दँा सो 
�माण अपतुाली ज�तो िवषयमा मह�वपूण� �माणको 
�पमा रहन जाने । 

िमित २०६६।२।१६ मा भएको सज�िमन 
मचु�ुकामा उपि�थत �यि�ह�ले �य� गरकेो 
कुरालाई हेदा� िनज टेककुमारीलाई कसैले �याहार 
स�भार गनु�पन� अव�थामा नरही ६० वष�को उमेरमा 
िमित २०६२।१।३० मा परलोक भएक� भनी लेखाई 
िदएका छन् । यसरी �ितवादीले टेककुमारीलाई 
आफूले �याहार स�भार र पालताल गरकेो भनी 
�प�ट �माण देखाउन नसकेको र टेककुमारी 
�वयम् ले वादीह�सगँ एकासगोलमा रहेको भनी 
�य� गरकेो अव�थामा घर माइती सगँसगैँ भएकोले 
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टेककुमारी माइतीमै बसी िनजको िनजको �याहार 
स�भार �ितवादी माइतीतफ� बाट भएको हो भनी 
अनमुान गनु�  �वाभािवक दिेखने ।

मतृक टेककुमारीलाई �ितवादीले �याहार 
स�भार गरी पालेको भ�ने त�य �ितवादीले कुनै 
�माणबाट पिु�ट गन� सकेको पाइदँैन । �याहार 
स�भार गरकेो भ�ने त�य व�तगुत �माणबाट पिु� 
ह�नपुद�छ । �याहार स�भार पालन लालन गरकेो 
छु भनी उ�लेख गद�मा सो त�य �मािणत ह�ने 
होइन । �य�तो त�य कुनै न कुनै सबदु �माणबाट 
पिु� ह�नपुन� । 

उपयु�� िववेचना ग�रएको आधार, 
�माणह�बाट मतृक टेककुमारीको अपतुाली हक 
पनुरावेदक �ितवादीले �ा�त गन� स�ने आधार 
�माण देिखन आउदँनै । यस अव�थामा निजकको 
हकदार देवर वादीह�ले नै अपतुाली हक पाउने ।

अत: उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एव ं िववेचनासमेतको आधारमा वादीह� मतृक 
टेककुमारीका सबैभ�दा निजकका हकवाला 
भएको ह�दँा िववािदत ज�गामा िफराद दाबीबमोिजम 
वादीह�को हक कायम गरी �ितवादीको अनिधकृत 
दाबी छुटाई वादीह�को नाउमँा संय�ु नामसारी 
ह�ने ठह�याएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६७।२।१२ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भा� ५ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६७-CI-१०७५, 

हक कायम, रमा अया�ल िव. िहर�य 
िसंहसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ । 

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-१४८८, कत��य 
�यान, जगजंग शाही िव. नेपाल सरकार

मतृकको घाटँीमा दािबएको कारणले 
�ास��ासमा अवरोध भई मतृकको म�ृय ु भएको 
भ�ने बेहोराको शव परी�ण �ितवेदन भएको, 
सो त�यलाई शव परी�ण गन� िचिक�सकले 
अदालतसम� आई बकप�समेत ग�रिदएको र 
वारदातको िमित समयमा मतृकसगँ �ितवादीह� 
जगजगं शाही तथा निवनबहादरु शाही मा� मतृकसगँ 
रहेको भ�ने त�य देिखन आएको छ । घरतफ�  जान 
लागेकोमा अ� �यि�सगँ बाटोमा िनजह�को भेट 
भएको भ�ने देिखदँैन । िबच बाटोस�म होटलवाला 
मनुबहादरुले तीनै जनालाई प�ुयाउन आएका 
छन् । सो अव�थामा िनजले तीन जनाबाहेक 
अ� �यि� पिन भेट भएको भनी भ�न सकेको 
देिखदँैन । मतृकको लास बाटोबाट पर खेतमा 
भेिटएको छ । बाटोमा सगँै िहडेँका मतृकको लास 
खेतस�म कसरी प�ुन स�छ ? यी प�रि�थितज�य 
�माणह�ले मतृकको कत��यमा �ितवादीको 
संल�नता रहेको त�य पिु� गरकेो देिखने ।

मतृकको म�ृयकुो स�ब�धमा �ितवादी 
जगजगं शाहीले िलएको पनुरावेदन िजिकर 
वारदातको ि�थित र अव�थाले खि�डत भइरहेको 
ह�दँा ��ततु कत��य �यानको वारदातमा ियनै 
�ितवादीह�को संल�नता पिु� ह�न आयो । यसरी 
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पनुरावेदक �ितवादी जगजंग शाहीसमेतको 
संल�नतामा मतृक तेजिब�म शाहीलाई घाटँी िथची 
कत��य गरी मारकेो त�य मालाकार�पमा पिु� 
भई �ितवादी जगजगं शाही पिन कसरुदार देिखन 
आएकोले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः घाटँी िथची हड्डीसमेत भािँचने गरी 
मतृक तेजिब�म शाहीलाई कुटिपट गरी �ितवादीह� 
जगजंग शाही र निबनबहादरु शाहीले नै मारकेो 
मािथ उि�लिखत प�रि�थितज�य �माणह�बाट 
पिु� ह�न आएकोले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
�ितवादीह�लाई ज�मकैद ह�ने ठहराई स�ु िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत ज�ुलाबाट िमित २०७१।१२।१९ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक �ितवादी जगजंग शाहीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । �ितवादी निबनबहादरु 
शाहीको हकमा ��ततु भएको साधकसमेत सदर 
ह�ने ।

�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीअनसुार 
ज�मकैदको सजाय ह�ने देिखए पिन मतृकलाई 
मानु�पन� पूव��रसइवी भएको देिखदँैन । तीनै जना 
एकैसाथ होटलमा बसी मादक पदाथ� सेवन गरकेा 
छन् । मादक पदाथ� सेवन गरपेिछ िनजह� घरतफ�  
जाने �ममा बाटोमा ��ततु वारदातको घटना 
ह�न पगेुको छ । वारदात ह�दँाको समयमा �ितवादी 
जगजंग शाही १८ वष� र �ितवादी निवनबहादरु 
शाही २० वष�को उमेरका देिखने ।

अपराध गदा�को प�रि�थित र अव�था, 
�ितवादीह�को उमेर एवं मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी र तयारीसमेत नभएको अव�थामा 
ठहरबेमोिजम सजाय गदा� चक� पन� देिखन 
आएकोले �ितवादीह�को उमेर र िनजह�को 
कसरुमा संल�नता रहन जाने स�दभ�लाई समेत 
अ.बं.१८८ नं. अनसुार िवचार गद� पनुरावेदक 
�ितवादी जगजगं शाहीलाई १० वष� कैद र अका� 
�ितवादी निवनबहादरु शाहीलाई १२ वष� कैदको 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल �ावण ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-WO-०७४२, उ��ेषण, 
�भावती अिहर िव. पनुरावेदन अदालत बटुवल, 
�प�देहीसमेत

�ितवादी �भावती अिहरले �ितउ�र 
प�मा देखाएको क�प ु भ�ने क�ल ु अिहरलाई 
अ.बं.१३९ नं. बमोिजम ब�ुदा िनजले रामा 
अिहर र केवला अिहर स�ुबा�साद यादवको छोरा 
�ीमती ह�न् । िनजह� मेरो वशं कुलका अिंशयार 
होइनन् । आव�यक पर ेDNA परी�ण गरी �माण 
लगाई पाउ ँ भनी िमित २०७०।१।१३ मा बयान 
गरकेो दिेख�छ । रामा अिहरको जैिवक अि�त�व 
प�ा लगाउन भनी �प�देही िज�ला अदालतबाट 
रामा अिहर, केवला अिहरनी र क�प ु अिहरको 
DNA परी�ण गनु�  भनी िमित २०७०।९।२४ 
मा आदेश भएको देिखयो । सो आदेशउपर िच� 
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नबझुाई अ.ब.ं १७ नं. बमोिजम �भावती अिहरको 
पनुरावेदन अदालत बटुवलमा िनवेदन परकेोमा सो 
अदालतबाट स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको 
आदशे सदर ह�ने गरी िमित २०७०।१२।२३ मा 
आदशे भएको देिख�छ । स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।९।२४ मा DNA जाचँ 
गन� भनी गरकेो आदशेउपर िच� नबझेुमा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलमा अ.बं. १७ नं. बमोिजम यी �रट 
िनवेदकले िनवेदन िदन स�ने कानूनी �यव�था 
अवल�बन गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
उ� DNA जाचँ गन� आदेश परी�ण भइसकेको 
अव�था देिखयो । यसरी कानूनले िनद�शन गरकेो 
माग� अवल�बन ग�रसकेको अव�थामा पनुः सोही 
िवषयमा सव��च अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त अदालत �वेश गरकेो पाइने ।

DNA परी�ण �माण ब�ुने �ि�याको 
एउटा �म भएको र म�ुाको िववादको िनराकरण 
गन�का लािग DNA लगायतका �माण ब�ुन िज�ला 
अदालत �वत�� रह�छ । �यसमा मािथ�लो 
अदालतबाट िनय��ण गन�, ब�देज लगाउने वा 
ह�त�ेप गन� पिन िम�दैन । कानूनअनसुार कुन 
�माण ब�ुनपुन� वा कुन �माण ब�ुन नपन� हो भनेर 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा नै असर पन� 
गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�ने पिन होइन । 
DNA परी�ण म�ुाको स�य त�य प�ा लगाउने 
एउटा िविध भई सोको �योजनका लािग ग�रने ह�दँा 
�य�तो परी�णबाट िनवेदककै िव�� नै �माण 
ह�न जा�छ भनी अनमुान गन� पिन िम�ने देिखदँनै । 
��ततु िववादसगँ स�बि�धत अंश नामसारी म�ुामा 
नाता स�ब�धमा िववाद आएको अव�थाबाट DNA 

परी�ण गराउने आदेश भएको दिेख�छ । िनिव�वाद 
�पमा नातामा िववाद नभएको ि�थितमा सो परी�ण 
गराउन ुआव�यक नभए पिन नातामा िववाद आएको 
अव�थामा �य�तो परी�णको आदेश गन� िम�ने नै 
देिख�छ । िववािदत िवषयव�तकुो �याियक िन�पण 
गन� आव�यक स�ब� �माणह� अदालतबाट बिुझने 
नै ह��छ । नातामा िववाद िनवेदकले नै देखाएक� ह�दँा 
नाता स�ब�धमा यिकन ह�न अदालतबाट भएका 
DNA परी�ण गन� आदेश भएको कानूनसङ्गत नै 
देिखने । 

अतः िज�ला अदालतमा दायर रहेको 
म�ुाबाट �माण बझुी कानूनबमोिजम िववादको 
िवषयमा िनण�य ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन �े�बाट 
अदालतमा िवचाराधीन िवषयलाई अनकूुल वा 
�ितकूल असर पन� गरी �रट �े�बाट िनण�य गन� 
निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोद कुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०६९-WO-१२९२, 
उ��ेषण / परमादेश, अिधव�ा िडलहरी शमा�  िव. 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो िनण�य 
हाल कायम नरही �ािधकरण �वयंले िफता�  
िलइसकेको एवं िनवेदन दायर ह�ँदाको अव�थाभ�दा 
हाल प�रि�थित प�रवत�न भई ��तुत िनवेदनको 
औिच�यता र साथ�कतासमेत रहेको नदिेखँदा 
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िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन 
परने । ��तुत िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको 
दिेखँदा खारजे ह�ने ठहछ�  भनी आदेश भइसकेको 
दिेखन आयो । ��ततु िवषय र उ� िवषयको 
िवषयव�त ु समान रही िववादको िन�पण पिन 
समान तवरबाट ह�नपुन� ।

उि�लिखत �रटमा साव�जिनक मह�वको 
िवषय उ�लेख भएको र ��ततु �रटमा पिन सोही 
िवषयमा उ�लेख भई समान कानूनी ��न समावेश 
भएको देिखन आयो । ��ततु म�ुाका िवप�ीह�ले 
नेपाल िव�त्ु �ािधकरण, स�चालक सिमितको िमित 
२०७०।२।१७ को बैठकबाट ६० MW बाट ९० 
MW कायम गन� गरी भएको िनण�य सोही सिमितको 
िमित २०७०।२।२९ को बैठकबाट पनुः िफता� िलने 
भनी िनण�य भइसकेको भनी िलिखत जवाफ पेस 
गरकेो पाइयो । िमित २०७०।२।१७ को िनण�य 
बदरको लािग ��ततु िनवेदन िमित २०७०।२।२७ 
मा दता�  गरकेोमा स�चालक सिमितले उ� िनण�य 
िमित २०७०।२।२९ मा िफता� िलइसकेको भनी 
िवप�ीबाट िलिखत जवाफमा समेत उ�लेख गरकेो 
अव�थामा िवप�ीबाट िववादा�पद िनण�य िफता� 
िलइसकेको बेहोराको जानकारी यी िनवेदकले 
समेत अदालतलाई गराएको पाइएन । िनवेदकले 
जनु िनण�य बदरको माग गरी आएको हो सो िनण�य 
िफता� भई हाल कायम नरही िन��भावी रहेको 
दिेखदँा ��ततु �रटको औिच�य समा� भएकाले 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CI-१२५२, परमादशे, 
�वा��य सेवा िवभाग, टेकु िव. जयलाल सहनी

�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को 
िनयम ७ मा उ�लेख भएअनसुारको अनसूुची-३ 
बमोिजमको हे�थ इ��पे�सन समूहअ�तग�तको 
पदनाम उ�लेख भई िस.नं.१५ देिख २८ स�म 
पदनामह� उ�लेख भएको देिखदँा �वा��य 
सेवा, हे�थ इ��पे�सन समूहको छैठ� तहमा 
काय�रत कम�चारीह�को पदनाम यस अनसूुचीमा 
उ�लेख भएबमोिजम ह�ने नै दिेखयो । �रट िनवेदक 
कानूनबमोिजम �तरविृ� भएको र िनजले हे�थ 
इ��पे�सन समूहअ�तग�तको िस.नं.२३ को 
िस.अ.हे.ब. अिधकृत पद नै माग गनु�पन� भ�ने 
कानूनी आधार िवप�ीह�ले उ�लेख गन� सकेको 
छैन् । अक�तफ�  �रट िनवेदकले हे�थ इ��पे�सन 
समूहअ�तग�तको िस.नं.२६ को प�रवार िनयोजन 
सपुरभाइजर अिधकृत पदको दाबी गन� निम�ने 
कुनै कानूनी आधारसमेत िवप�ीह�ले उ�लेख गन� 
सकेको नपाइने । 

मूलतः कानूनबमोिजम यो�यता पगेुको 
आधारमा िनवेदकलाई �तर विृ� ग�रसकेपिछ ऐन, 
िनयममा भएको पदअनसुारको पदनाम �दान गन� कुनै 
कानूनले रोक लगाएको देिखएन । िवप�ीह�ले यो 
यस कानून तथा िनयम र वैध अ�यासको आधारमा 
�रट िनवेदकले हे�थ इ��पे�सन समूहअ�तग�तको 
िस.नं.२३ को िस.अ.हे.ब. अिधकृत पद नै माग 
गनु�पन� हो, िस.नं.२६ को प�रवार िनयोजन 
सपुरभाइजर अिधकृत पदको दाबी गन� निम�ने 
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भनी कानूनस�मत िजिकर िलन सकेको पिन देिखन 
आएन । यस ि�थितमा �रट िनवेदन मागबमोिजम 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः �रट िनवेदकलाई िनवेदन 
मागबमोिजम �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को 
अनसूुची-३ अ�तग�तको हे�थ इ��पे�सन समूहको 
िस.नं.२६ को प�रवार िनयोजन सपुरभाइजर 
अिधकृत पदनाम िदई कानूनबमोिजम पद�थापन 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।०५।२३ को आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : केदारनाथ पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CR-०६७०, �यान 
मान� उ�ोग र डाँका, नेपाल सरकार िव. िवकास 
भ�ने कमल रो�का

�ितवादीह�म�ये देवान�द चौधरी र िटका 
ग�ुङको हकमा अ.बं. १९० नं. बमोिजम म�ुा 
मलुतबीमा रहेको र हालस�म जगाई कारबाहीमा 
नरहेकोले सोतफ�  थप िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।

पीिडताह�लाई धा�रलो हितयारले 
हानेको बेहोरास�म इ�कारी रही सोबाहेक जाहेरी 
दरखा�तको अ�य त�य र उि�लिखत घटना�थल 

�कृित मचु�ुकालाई �वीकार गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र िवकास भ�ने कमल रो�काले 
भागीरथी पौडेलको घरमा पैसा छ लट्ुन जाउ ँभनी 
भनेको ह�दँा देवान�द चौधरी, िवकास भ�ने कमल 
रो�का, िटका ग�ुङ, म�तिदन िमया ँर मसमेत पैसा 
लट्ुन गएका हौ,ँ म तथा म�तिदन िमया ँ बाटोमा 
मािनस ढु�न ब�य�, देवान�द चौधरी, िटका ग�ुङ, 
िवकास भ�ने कमल रो�का र अक� नाम थाहा 
नभएका �यि�ले िनज भागीरथी पौडेलसमेतलाई 
धा�रलो हितयार �हार गरी घाइते बनाएका ह�न् 
भनी पीिडतको घर डाकँा गरी पैसा लट्ुनस�म 
गएको त�यलाई �वीकार गद� बरामद भएको सामान 
पिहचान ग�रिदई सनाखतसमेत गरी �ितवादी 
तीथ�नारायण चौधरीले अदालतमा बयान गरकेो 
पाइने । 

�ितवादीह� म�तिदन िमया ँ र कमल 
रो�काले अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कारी 
रही बयान िदए तापिन बिुझएका अन�� मसुहरले 
यी �ितवादीह�ले खकुुरी माग गरकेो र िदन इ�कार 
गरपेिछ गाली गलौज गरी िहडेँकामा िमिसल संल�न 
अ�य त�य र सह�ितवादी ितथ� नारायण चौधरीको 
अदालतको बयानबाट खकुुरीले कुटिपट गरकेो पिु� 
ह�ने ।

पिव�ाकुमारी पौडेल र �ेमकुमारी पौडेलले 
अनसु�धानको �ममा खडा भएको मौकाको 
कागजमा र आरोिपत �ितवादीह�को वारदातमा 
उपि�थित पिु� गद� कमल रो�काले मखुमा नकाव 
लगाई खुडँाले �हार गरकेो घटना अ�लाई बताएमा 
जे पिन ह�न स�ने भनी डर �ास दखेाएको, आरोिपत 
सबैको घटनामा उपि�थित रहेको बेहोरा उ�लेख 
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गरी जाहेरी बेहोरा र घटना�थल �कृित मचु�ुकालाई 
समथ�न गरी अदालतमा बकप� ग�रिदएको पाइने ।

�ितवादी म�तिदन िमयालेँ वारदातको 
समयमा अ�य� िथए ँ भनी िजिकर िलएको पिन 
पाइ�छ । बिुझएका अन�� मसुहरले यी �ितवादीले 
खकुुरी माग गरकेो र िदन इ�कार गरपेिछ गाली 
गलौज गरी िहडेँको भनी खलुाइिदएको अव�था 
रहेको छ । सह�ितवादी ितथ�नारायण चौधरीले 
दवुैजना पैसा लट्ुन जाने एक आपसमा स�लाह 
गरी बाटोमा मािनस ढु�न बसेको बेहोरा �वीकार 
गरी बयान गरकेो पाइने ।

पीिडताह�ले गरकेो बकप�बाट पिन 
िनजको वारदातमा उपि�थित देिखनकुो साथै 
िमिसल सलं�न अ�य त�यले घटनामा संल�न 
दखेाएको अव�थामा अ�य� िथए ँ भनी िलएको 
िजिकर �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ बमोिजम 
�मािणत ह�न सकेको देिखन नआउने । 

अिभयोग प�मा �ितवादीह�ले �. 
३९००।- बराबरको धनमाल डाकँा गरी लगेको भनी 
अिभयोग लगाएको पाइ�छ । िमित २०६४।५।२ 
को बरामदी मचु�ुकाअनसुार िविभ�न सामानह� 
बरामद भएको भनी उ�लेख भए पिन पीिडताह�को 
भनाइबमोिजमको इमरजे�सी लाइट र नाकको 
फुली बरामद भएको पाइदँैन । डाका गरी लगी 
खाई मासे भ�ने पिन दिेखदँैन । जाहेरी दरखा�त, 
पीिडताह�को मौकाको कागज र अदालतमा भएको 
बकप�मा �ितवादीह�ले डाकँा गरी धनमाल लगेको 
भनी उ�लेख गरकेो नपाइने ।

िमित २०६४।५।२ मा कुटिपट गन� �योग 
भएको खुडँा बरामद भई सो खुडँालाई �ितवादी 

तीथ� नारायण चौधरीले सनाखत गरकेो पाइ�छ । 
खुडँा बरामद ह�नलुे हातहितयारको �योग भएको 
पिु� ह��छ । �ितवादीह� एक आपसमा सरस�लाह 
गरी पैसा लट्ुन जाने योजना बनाई मखुमा कालो 
प�ी बाधँी हितयार खुडँासमेत िलएर समूहगत 
�पमा पीिडताको म�जरुीबेगर घरमा पसी आ�नो 
हक नप�ुने व�त ु हक प�ुने धनीको म�जरुी निलई 
लैजानेस�मको उ�े�य रहेको देिखन आउने ।

फौजदारी म�ुा खास गरी चोरी तथा डाकँा 
म�ुामा आरोिपत कसरु पिु� गन� दसीको सामान 
मह�वपूण� �माण हो । जनु धनमाल डाकँा भएको 
हो भनी लगाइएको आरोप पिु� गन� सो धनमाल 
बरामद भएको ह�नपुछ�  वा यसरी लिगएको भिनएको 
धनमाल पीिडताको वैधािनक क�जामा िथयो र सो 
धनमाल �ितवादीह�ले लगी खाई मासेका ह�न् 
भ�ने कुराको �वत�� पिु� नभईकन अिभयोग प�मा 
धनमाल डाकँा गरी लगेको भ�ने आरोप लगाउदँमैा 
�वतः पिु� ह�न स�दनै । आ�नो हक नप�ुने धनमाल 
धनीको म�जरुी निलईकन बेइमानको िनयतले िलन 
खानको लािग लगेको भिनएको सामान बरामद 
भएको नपाइने ।

�ितवादीह�को कसरु डाकँा गन�को लािग 
आव�यक पन� त�वह�म�ये मनसाय, तयारी, 
उ�ोगस�म गरी धनमाल लट्ुने काय� ह�न नपाएको 
अव�था रहेको छ । यसम�ये दाबीबमोिजम 
धनमाल लटुी लगेको �मािणत भएको अव�थामा 
भने पूण� अपराध भई डाकँा गरकेो पिु� ह�ने िथयो । 
अपराधका चार चरणम�ये अि�तम चरणको काय� 
ह�न नपाएको दिेखदँा डाकँा उ�ोगस�मको वारदात 
�थािपत भएको देिखएको अव�थामा डाकँाको 
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कसरु ठह�याई तीनै जना �ितवादीलाई सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेको देिखन नआउने ।

�यान मान� उ�ोगको वारदात पिु� ह�नको 
लािग कत��य �यानको वारदातमा आव�यक पन� 
तयारी, मनसाय र काय�म�ये तयारी र मनसायको 
चरण स�प�न भई सोबमोिजमको काय� गन� खोजेको 
अव�थामा ते�ो त�वको उपि�थित भई मन�बाट 
जोिगएको भ�ने त�य शंकारिहत तवरमा िनिव�वािदत 
तवरले पिु� भएको ह�नपुछ�  । तर ��ततु म�ुामा 
सोबमोिजमको त�य �थािपत भएको नपाइने ।

पीिडताह�को अनसु�धानको �ममा 
भएको कागज र सो बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतमा भएको बकप�, वारदातको �कृित, 
�ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा र अदालतमा 
भएको बयानबाट पिन यी �ितवादीह� िमली डाकँा 
गन� उ�े�यको साथ चार जनाभ�दा बढीको समूह 
भई कुटिपटस�म गरकेो दिेखन आउने ।

पीिडताह�को शरीरमा परकेो घा चोटको 
�कृितको आधारमा �ितवादीह�ले डाकँा गन� 
उ�े�यले कुटिपट गर े पिन �यानै मान� िनयतबाट 
�हार गरकेो दिेखन नआएको वारदातलाई �यान 
मान� उ�ोगको वारदातको नामकरण गनु�  �याय र 
कानूनसङ्गत ह�न नस�ने ।

अत: उपयु�� आधार, कारण एव ं
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादी ड�ले भ�ने 
म�तिदन िमयालँाई अिभयोग दाबीबमोिजम डाकँा 
गरकेो ठहर गरी मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ र 
६ को कसरुमा ऐ. को १४(४) नं. बमोिजम कैद वष� 

६(छ) र ज�रवाना �.५,८५०।- ह�ने ठह�याई सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६७।३।२० मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
केही उ�टी भई चोरीको १ र ६ नं.को कसरुमा ऐ. 
१२, १४(४) र १७ नं. अनसुार डाकँा उ�ोगको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई 
चोरीको १७ नं. अनसुार ३ वष� कैद ह�ने ।

वारदात नै डाकँा उ�ोग भएको ह�दँा 
पनुरावेदन नगन� अ�य �ितवादीह� िवकास 
भ�ने कमल रो�का, ि�लोक� भ�ने कमल 
नारायण चौधरीलाई पिन अ.बं. २०५ नं. 
बमोिजम सोहीअनसुार ३ वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
�यान मान� उ�ोगमा समेत सजाय ह�नपुछ�  भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका 
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ र 
अिभयोग दाबीबाट पूर ै सफाइ पाउन ु पद�छ भ�ने 
�ितवादी ड�ले भ�ने म�तिदन िमयाकँो पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

पीिडताह�को शरीरमा घा चोट परकेो 
देिखदँा �ितवादीह�ले डाकँा गन� उ�े�यले कुटिपट 
गर ेपिन �यानै मान� िनयतबाट �हार गरकेो देिखन 
नआई �यान मान� उ�ोगको वारदात पिु� ह�न 
नआएकोले सो आरोपबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६७।३।२० भएको 
फैसला अ�यथा नभए पिन पीिडतालाई परकेो घा 
चोटको स�ब�धमा सरोकारवाला प�ले कुटिपटतफ�  
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी सकार गन� आएका बखत 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, माघ - २

अनसुार कुटिपटतफ�  प�रणत ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-CR-००८९, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. िसता दाहाल

जाहेरवालाम�येका �रजन �े�समेतले 
िमित २०७०।७।१५ र.नं. ७२०४ बाट �ितवादी 
िसता दाहालको नाउकँो बारा िज�लाको िक.नं. 
४१५, ५१८ को ज�गा �. ५,००,०००।- 
(पाचँ लाख �पैया)ँ मा �ि� ब�धक पा�रत गरी 
िलएको िमिसल संल�न िलखतको �ितिलिपबाट 
दिेख�छ । यी जाहेरवालाह�ले �ितवादीम�येका 
उ��वल दाहालसगँको िहसाब असलु गन�को लािग 
िनजक� आमा िसता दाहालको नाउमँा स�पि� 
रहेकोले सो स�पि�बाट आ�नो िबगो असलु गन� 
�ितवादी िसता दाहालको पिन कागजमा सही 
गराएको र फसेको रकम उठाउने �य�न गरकेोस�म 
दिेखयो । िनजह� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
उपि�थत भई बकप� गरी यी ��यथ� �ितवादीलाई 
गढाउ गन� सकेकोसमेत नदेिखने ।

तसथ�, �ितवादीको अनसु�धानको �ममा 
र �यायािधकरणसम� भएको इ�कारी बयान, 
�ितवादीका सा�ीह�को बकप�समेतबाट �ितवादी 
िसता दाहाल अनपढ, �ामीण, एकल मिहला भएको 

र िनज वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी रकम 
िलनेस�मको काय� गन�स�ने मिहला भएको भ�ने 
नदिेखई केवल रकम उठाउन सहजताका लािग 
िसता दाहालको सहीछाप गराएकोस�म दिेखदँा 
�ितवादी िसता दाहालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७४।९।११ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जे�ठ ३० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९-WO-०२११, उ��ेषण, 
राम�साद राई िव. राि��य वािण�य ब�क, के��ीय 
काया�लयसमेत

आिथ�क ऐनले ��येक वष�को आ�दानीमा 
ला�ने आयकरको फरकफरक दर िनधा�रण गरकेो 
ह��छ र पा�र�िमक आय ह�ने करदाताको हकमा 
��येक वष�को छु�ाछु�ै आय िनधा�रण गरी तदन�ुप 
आयकर लगाउनपुन� ह��छ । उ� �यव�थाको 
िवपरीत िवप�ीह��ारा िनवेदकको िनल�बन रहेको 
अविध (२०५८।३।१९ देिख २०६४।३।१२) 
स�म ६ आिथ�क वष�को छु�ाछु�ै िहसाब गरी कर 
िनधा�रण गनु�पन�मा एकम�ु रकम �ा� गरकेो वष�को 
एकम�ु आय मानी कर लगाउने िनण�य �यायसङ्गत 
नदिेखने ।

कर लगाउने रा�यको अिधकार हो । तर 
यो अिधकार अिनयि��त र �विववेक�य अिधकार 
होइन । पा�र�िमक आयमा आयकर ��येक आ.व. 
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को दरले िहसाब गनु�पन� ह��छ । िनवेदकउपर राि��य 
वािण�य ब�क, बाने�र शाखामा काय�रत रहदँा 
एल.सी. स�ब�धी कारोबारमा अि�तयार द�ुपयोग 
एव ंिवदेशी िविनमय अपचलन गरी ��ाचार गरकेो 
अिभयोगमा िवशेष अदालत काठमाड�मा ��ाचार 
म�ुा दायर भई िमित २०६४।३।१२ मा िवशेष 
अदालतबाट आरोिपत म�ुामा सफाइ पाएको 
कुरामा िववाद छैन । िमित २०५८।३।१९ दिेख 
२०६४।३।१२ स�म िनल�बनमा परी म�ुामा 
सफाइ पाई पनुब�हाली भएकोमा िनवेदकको टुटेको 
अविधको तलबभ�ा एकम�ु �ा� गरकेोलाई एकम�ु 
रकमलाई कर िनधा�रण गन� पिछ�लो वष�को आय 
मा�न िम�दनै । एकम�ु रकम �ा� गरकेो वष�को 
एकम�ु आय मानी कर लगाएको निम�ने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट िनवेदक िनल�बनमा परकेो अविधको 
��येक वष�को छु�ाछु�ै आय िनधा�रण गरी तत् तत् 
आय वष�मा कानूनबमोिजम ला�ने कर रकम क�ा 
गरी बढी क�ा गरकेो रकम िनवेदकलाई िफता� िदन ु
भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) 
बमोिजम िवप�ीका नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िबना गौतम
इित संवत् २०७६ साल पौष २० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं८

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७२-CR-१७५४, 
०७२-CR-१२९७, ०७२-CR-१२९८, कत��य 
�यान, अनवर अिल मुसलमान िव. नेपाल सरकार, 

जुवेर अहमद मुसलमान िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. अनवर अिल मुसलमानसमेत

जाहेरवाला, मतृक र �ितवादीह�िबचमा 
आपसमा कुटिपट भएको र कुटिपटबाट यी 
�ितवादीह�लाई छुट्याई घर पठाएको ह� ँ भनी 
मौकामा घटना िववरण लेखाइिदने लालिवहारी 
कुम�समेतका �यि�ह�को बेहोराबाट यी दईुजना 
�ितवादीह�को वारदातमा संल�नता रहेको त�य 
समिथ�त भएको पाइ�छ । वारदातको िमित र समयमा 
वारदात�थलमा उपि�थत िथए ँ तर मैले कुटिपट 
गरकेो होइन भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान बेहोरा लेखाउने �ितवादी सा�ख मसुलमानले 
अ�य �ितवादीह�को के क�तो संल�नता िथयो 
खलुाउन नसकेको भए तापिन �ितवादी जवेुर 
मसुलमानले मतृकलाई कठबासँको ल�ीसमेतले 
हानेको तथा �ितवादी अनवर मसुलमानले ला�ा र 
म�ुकाले हानेको हो । अनवर मसुलमान झडपबाट 
घाइते भएकोले मैले अ�पतालतफ�  लगेको समयमा 
प�ाउ परकेा ह�न् भनी खलुाई लेखाइिदएको 
पाइएबाट वारदातमा यी दवैु जना �ितवादीह�को 
संल�नता रहेको िथएन भ�ने भनाइ िव�सनीय ह�न 
सकेको पाइएन । उि�लिखत त�यसमेतबाट िनज 
अनवर अिल मसुलमानले अदालतको बयान र दवुै 
तहका पनुरावेदन-प�ह�समेत माफ� त म वारदातको 
िदन र समयमा अ�य�ै िथए ँ भनी िलएको Alibi 
िजिकर मौिखक रही �यसलाई पिु� गन� �माणको 
अभावमा सो भनाइ पिु� ह�न सकेको पाइएन । 
यस अव�थामा िनज दईुजना �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
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किपलव�त ुिज�ला अदालतको फैसला सदर गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखएको ह�दँा सो फैसला उ�टी 
गरी हामीलाई सफाइ िदलाइपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह� अनवर अिल मसुलमान र जवेुर 
मसुलमान दवुै जनाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने भई यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा 
िलइएको आधारसगँ पिन सहमत ह�न नसिकने ।

अब ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी कसरु 
ठहरकेा �ितवादीह�को हकमा अ.ब.ं१८८ 
नं. बमोिजम �य� ग�रएको रायतफ�  हेदा�, यी 
�ितवादीह�ले पूव�योजना बनाई िनयोिजत ढङ्गले 
मतृकउपर आ�मण गरकेो भ�ने देिखन आएको 
छैन । मतृक र �ितवादीह�िबच मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी केही रहेकोसमेत ख�ुन आएको 
पाइदँैन । मतृ लासको अव�था र घाउचोट हेदा� 
वारदातमा घातक र धा�रलो हितयारको �योग 
भएको, िनम�म र �ूर त�रकाले �यान मारकेो भ�ने 
पिन देिखदँैन । वारदातको समयमा �ितवादीह�को 
उमेर �मशः २२ र २५ वष� रहेको देिख�छ । 
उि�लिखत प�रि�थितज�य घटना िववरण र 
वारदातको �कृितसमेतलाई म�यनजर गरी हेदा�, 
ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� जाने देिखएको 
ह�दँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादीह� अनवर 
अिल मसुलमान र जवेुर मसुलमानलाई जनही ६/६ 
वष� कैदको सजाय ह�ने गरी स�ु किपलव�त ुिज�ला 
अदालतबाट �य� भई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट सदर भएको रायसमेत 
मनािसब नै ह�दँा सो रायसमेत सदर ह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार 

कारणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी अनवर 
अिल मसुलमान र जवुेर मसुलमानलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम िनज दवुैजना �ितवादीह�लाई जनही 
६/६ वष� कैदको सजाय ह�न �य� गरकेो रायसिहत 
�ितवादीह� सा�ख मसुलमान, ह�सेनी मसुलमान, 
सज�न िनसा मसुलमान भ�ने सब� िनसा 
मसुलमान, कैसरजहा ँ मसुलमान र असगर अिल 
मसुलमानलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने गरी 
भएको स�ु फैसला सदर गरी भएको त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७२।४।२६ 
को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल काि�क १७ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं९

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-CR-०५२०, कत��य 
�यान, रामशंकर पासी िव. नेपाल सरकार

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. ले “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� 
�यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले 
मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना र 
धेर ैजनाको ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसको 
चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट देिखन ठहन� आएमा 
सोही मािनस म�ुय �यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई 
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सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक अ�लाई 
र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले मरकेो भ�ने कुरा 
सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट 
दिेखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�था गरकेो छ । यी �ितवादी हाउ भ�ने 
रामशंकर पासीको बयान, मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न �माणबाट यी 
�ितवादीले कत��य गरी मारकेो देिखएकोले िनजले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
पिु� ह�न आएको देिख�छ । �यसैले यी �ितवादी हाउ 
भ�ने रामशंकर पासीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

�ितवादी रामशंकर पासीको हकमा 
सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याएको स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७४।११।२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(क) मा “कुनै कसरुको 
सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध सिंहतामा 
लेिखएकोभ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था 

भएको, मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा १७७(२) मा �यान मान� कसरु गन�, गराउने 
�यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था रहे भएको देिखएको र फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरुका स�ब�धमा 
कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत घटी सजाय ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने 
कानूनी �यव�था भएको साथै ऐ. दफा ४०(२) मा 
कानूनमा कुनै कसरु गरबेापतमा सव��वको सजाय 
ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा 
सजाय िनधा�रण गदा�  सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने 
छैन भ�ने �यव�था रहेकोसमेतबाट ��ततु म�ुामा 
यी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद नह�ने भई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : सोनी �े�
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०२१४, 
उ��ेषण, उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद् िव. 
पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत

िनवेदकलाई िवप�ी राि��य सूचना 
आयोगले क�ा १२ को Accountancy िवषयको 
आिंशक परी�ा िस�बल नं. ३३१००३६८ को 
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उ�रपिु�तकाको �ितिलिप पाउन आदेश जारी 
गरकेोमा उ� आदेश बदर गरी पाउन िनवेदकले 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन िदएकोमा 
राि��य सूचना आयोगको आदशे रीतपूव�क नै रहेको 
भनी सदरसमेत भएको दिेख�छ । सो आदेशपिछ 
िनवेदक यस अदालतमा ��ततु �रट िनवेदन 
दता�  गराई �वेश गरकेो देिखयो । राि��य सूचना 
आयोगले उ�रपिु�तकाको �ितिलिप िदन ु भनी 
गरकेो आदशे र सो आदेश बे�रतको नदेिखदँा केही 
ग�ररहन ुपरने, कानूनबमोिजम गनु�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत पाटनको आदेश के, कसरी गैरकानूनी 
भयो र कुन कानूनको कसरी �िुट भयो ? िनवेदकले 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो पाइएन । �रट िनवेदकले 
काय�िविध नबनेको कारण उ�रपिु�तकाको 
�ितिलिप िदन निम�नेस�म िजिकर िलएको 
पाइ�छ । उ�रपिु�तकाको �ितिलिप उपल�ध 
गराउनेस�ब�धी काय�िविध बनाउने काय� उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषदक्ो परी�ा िनय��कको 
काया�लयको नीितगत िवषयव�तकैु कुरा पिन 
ह�न् । आ.व. ०७१/०७२ देिख हालस�म िकन 
काय�िविध नबनेको हो, �यसको कुनै यिु�य�ु 
कारण �रट िनवेदकले उ�लेख गन� सकेको 
दिेखदँैन । उ�रपिु�तकाको �ितिलिपस�ब�धी 
काय�िविध बनाउनपुन� िज�मेवारी िनवेदक काय�रत 
रहेको काया�लयकै हो । काय�िविध नबनाएको कारण 
उ�रपिु�तकाको �ितिलिप उपल�ध गराउन 
नसिकने अिभ�ाय सि�निहत रहेको िनवेदन िजिकर 
�यायोिचत नदिेखने ।

पनुरावेदन अदालत पाटनसमेतले राि��य 
सूचना आयोगको उ�रपिु�तकाको �ितिलिप िदन ु

भ�ने आदेशलाई बे�रतको नदिेखएको भनी गरकेो 
आदेशमा कुनै कानूनी �िुट देिखएन । अतः �रट 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता रहेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मि�दरा शाही 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल भा� २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CI-०४३०, ज�गा 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, रमेश�साद 
अिधकारी िव. �ीराम पा�डे

��ततु िववािदत न.नं. ५ को िक.नं. २६० 
को स�ब�धमा अदालतको आदेशानसुार िमित 
२०६५।३।६ मा भई आएको नापन�सा मचु�ुकामा 
पूव� बाबानानी पा�डेको हाल न.नं. ६ को ज�गा, 
पि�चम िसउर ेदमाइको हाल न.नं. ४ को ज�गा, उ�र 
सडक न.नं. १ र दि�ण भवुन�साद अिधकारी हाल 
पनुरावेदक �ितवादीह�को न.नं. ११ को ज�गा 
रहेबाट िवप�ी वादीका िपताले िमित २०४८।१।८ 
मा �ा� गरकेो हालैदेिखको बकसप�सगँ िववािदत 
ज�गाको ४ िक�ला िभडेको त�य िमिसल संल�न 
न�सा कागजातह�बाट पिु� ह�न आएको ।

यस अदालतबाट िमित २०७५।५।४ मा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोिजम सामयुल 
िव.क.लाई ब�ुदा िनज सामयुल िव.क.का 
एकाघरको हजरुबबुा पशु�राम िव.क.ले िववािदत 
िक.नं. २६० बाट वादी �ीराम पा�डेको नाममा 
पिन नापी ह�नपुन� हो, िकन भएन भ�ने बयान गरकेो 
पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादी रमेश�साद 



35

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, माघ - २

अिधकारीका आमा भमुकुमारी अिधकारीको नाउमँा 
रहेको सािबक िक.नं. २५६ र २५७ को ज.िव. 
०-०-५१/

२
 ज�गा रहेको र �यसमा कुनै साधँिसमाना 

नभएकोले �यसको उ�रतफ�  रहेको घ�ुती टहरा 
बनाई आफूले मास ु पसलेलाई भाडामा िदई 
भाडाबापत मािसक भाडा ब�ुदै आएको भनी न�सा 
�कृित मचु�ुकामा �वीकार गरी बसेको एवं िनज 
�ितवादी �वयंले ज�गाको उ�रतफ�  टहरा बनाई 
भाडामा िदएको भ�ने भनाइ हेदा� उि�लिखत ज�गाको 
उ�रतफ�  िवप�ी वादीको ज�गा साधँमा रहेको भ�ने 
न�साबाट दिेखई वादीको ज�गातफ�  �ितवादीको 
टहरा भएकोले वादीको ज�गा �ितवादीले िखचोला 
नगरकेो भनी भ�न स�ने अव�था भएन । वादीले 
नै ज.िव. ०-०-३१/

८
 �े�फल ज�गा िखचोला गरकेो 

भ�ने दाबी िलएकोमा ०-०-३१/
८
 �े�फल ज�गास�म 

�ितवादीले िखचोला गरकेो ठह�याउनपुन�मा 
सोभ�दा बढी ०-०-३१/

२
 �े�फल ज�गा िखचोला 

ठह�याएको हदस�म पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने ।

स�ु िज�ला अदालतले वादीका हक 
अिधकार नै नभएको कुरामा िफराद िदएको भनी 
खारजे ह�ने ठह�याएको फैसला उ�टी गरी न�सा 
मचु�ुकाको न.नं. ५ को ज.िव. ०-०-३१/

८
 �े�फल 

ज�गा र �यसमा भएको टहरास�म �ितवादीह�ले 
िखचोला गरकेो ह�दँा सो हदस�म मा� िखचोला 
मेटाई चलनसमेत पाउने भनी ठह�याउनपुन�मा 
सोभ�दा बढी ज.िव. ०-०-३१/

२
 �े�फल ज�गा 

िखचोला गरकेो भनी िखचोला मेटाई चलन पाउने 
ठह�याएको हदस�म पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 

िमित २०६७।७।८ को फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मि�दरा शाही 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CI-१२०५, १२८१, 
ज�गा गुठी तैनाथी कायम, च�िवर �े�समेत िव. 
भाइचा महज�नसमेत, प�चलाल महज�नसमेत िव. 
भाइचा महज�नसमेत

िववािदत ज�गा खा�गीको ज�गा हो वा 
होइन भ�ने स�ब�धमा हेदा� सो िववािदत ज�गा 
संवत् १९८६ सालको �ी ५ को सरकार गठुी लगत 
अड्डा लिलतपरु इलाका ह�रिस�ी भवानीको १२ 
वष� जा�ा चलाउने भनी गठुीको लगत िकताबमा 
िटका �याब�ुलेको खा�गी भनी लेिखएको 
देिखदँैन । िववािदत ज�गालाई गठुी लगत िकताबमा 
िटका �याब�ुले ह�रिस�ी भनी मा� लेखेको 
देिखएबाट िववािदत ज�गा गठुी सं�थानको 
िकताबबाटै खा�गीको होइन भनी �थािपत भएको 
अव�थामा सो ज�गा खा�गीको ज�गा हो भ�ने गठुी 
सं�थान �धान काया�लयले दायर गरकेो पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।

नापीको िफ�डबकुमा जोताहाको नाम 
थर च��बहादरु �े� भई िकसानको बेहोरामा यो 
ह�रिस�ी भवानी गठुीको ज�गा भई मैले ह�रिस�ी 
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पाखाचा टोल ब�ने िजत गोिव�द महज�नसगँ भोग 
ब�धक� िलई जोती आएको छु भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरी सहीछापसमेत ग�रिदएको अव�थामा सो 
िववािदत ज�गा च��बहादरु �े�ले िजत गोिव�द 
महज�नसगँ भोग ब�धक�मा िलएको भ�ने कुरा 
पनुरावेदककै िपताको लेखाई बेहोरासमेतबाट 
पिु� ह�न आएको देिख�छ । भूिमसधुार काया�लय 
लिलतपरुबाट ऋण िनि�त ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुामा 
त�काल नापीमा जसका नाममा मोही जिनएको 
हो सोही �यि� िव�� ऋण िनि�त म�ुा िनजले 
िफराएको �ितउ�रप�मा नै भोग ब�धक� िलएको 
भ�ने थाहा पाई सव� नापीको समयमा भोगब�धक� 
लेखाएको बाबसुगँ भएको िलखतको थैली बझुीिलई 
तमसकु फ�ा गरी लिगसकेको भ�ने स�झना छ भनी 
उ�लेख गरकेो आधारमा ऋण िनि�त स�ब�धमा 
केही गनु�  नपन� र लगत क�ा स�ब�धमा छु�ै िनवेदन 
परमेा कारबाही ह�ने भनी िमित २०३९।९।१५ मा 
भएको िनण�यका आधारमा परकेो िनवेदनमा िमित 
२०४२।११।१ को तोकादेश िनण�यअनसुार भाइचा 
महज�नले भूिम सधुार काया�लय, लिलतपरुबाट 
मोहीको �माणप� िलएको अव�था देिख�छ । 
सोही िवषयमा भूिम सधुार काया�लयको िमित 
२०३९।९।१५ गतेको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भनी 
दायर गरकेो म�ुामा िजत गोिव�द भ�ने कृ�ण 
गोिव�द महज�नलाई सोही िक�ाको मोही हकको 
�माणप� िदई हाल उ� ज�गाको मोही महलमा 
िनजको नाम कायम रहेको अव�थामा सो काय�लाई 
अ�यथा भ�न नसिकने र मोही नामसारी ह�न स�ने 
अव�था नदेिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी 
िमित २०६९।११।२० मा भूिम सधुार काया�लय, 

लिलतपरुबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सो 
फैसला सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।१०।१२ मा भएको फैसला 
अि�तम भई बसेको अव�थासमेत रहे भएको 
देिखएबाट भोग ब�धक� िलएको कुरा �मािणत 
भएको छैन भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने ।

गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा २७ 
मा गठुी ज�गामा खास जोताहा िकसानले �चिलत 
कानूनबमोिजम मोिहयानी हक पाउने छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको र ऐ. ऐनको दफा २७(क) 
मा गठुीको कुनै िनि�त काम गरबेापत जोती भोग 
गन� पाउने रकमीले �य�तो ज�गामा मोिहयानी हक 
पाउने छैन भ�ने �यव�था भएकोमा सो �यव�था 
२०४९।१०।५ मा भएको दो�ो संशोधनबाट थप 
भएको देिख�छ । दफा २७ मा भएको कानूनी 
�यव�थाको अधीनमा रही भूिम सधुार काया�लय 
लिलतपरुको िमित २०३९।९।१५ गतेको 
फैसलाका आधारमा २०४२।११।१ मा सािबक 
मोही च��बहादरु �े�को नामको मोही लगत क�ा 
भई ��यथ� भाइचा महज�नले मोहीको �माणप� 
पाएको देिख�छ । त�काल �चिलत गठुी स�ंथान 
ऐन, २०३३ अनसुार ज�गावालाको �ा� भइसकेको 
हकलाई पिछ २०४१ सालमा भएको संशोधनबाट 
असर पान� नस�ने ह�दँा �रट िनवेदकको मागअनसुार 
आदेश जारी गन� िम�दैन भनी (ने.का.प.२०४३, 
अङ्क ७, िन.नं.२७९१, प.ृ६८५) स�मािनत 
सव��च अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको देिख�छ । यसरी कानूनी �यव�था तथा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपादन भएको 
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िस�ा�तसमेतका आधारमा गठुी स�ंथान ऐन, 
२०३३ को दफा २७ बमोिजम �ा� ग�रसकेको 
हकलाई २०४९ सालमा थप भई आएको संशोिधत 
कानूनी �यव�थाले असर पान� स�ने अव�था 
नदेिखने ।

अत: उि�लिखत त�य एवं �माणको 
िव�ेषण, �चिलत कानून �यव�था तथा 
स�मािनत सव��च अदालतबाट �ितपादन भएको 
िस�ा�तसमेतका आधारमा गठुी स�ंथान ऐन, 
२०३३ को दफा २७(क) मा पिछ भएको संशोिधत 
�यव�थाअनसुार मोही महलमा जिनएको नाम क�ा 
गरी गठुी तैनाथी कायम ह�ने ठह�याएको गठुी सं�थान 
के��ीय काया�लयको िमित २०६८।४।९ को िनण�य 
िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ । पनुरावेदक 
िजत गोिव�द भ�ने कृ�ण गोिव�द महज�नको मोही 
हक यथावत् कायम ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत पाटनले िमित २०७०।१०।१२ मा गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखदँा सो फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जनक िसंह बोहरा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०६१३, वैदेिशक 
रोजगार, नेपाल सरकार िव. आन�द पराजुलीसमेत

िमित २०७०।४।२२ मा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट फैसला भएको सवंत् २०६८ 
सालको ४५/२१८ नं. को म�ुा यसै म�ुाका 
जाहेरवालाले िमित २०६८।५।२६ मा िदएको 
जाहेरी दरखा�तबाट उठान भएको र सोको 

�माणको �पमा जाहेरवालाह�समेत तीन भाइ 
िखमबहादरु, देवान�द र टेकबहादरुलाई अमे�रका 
पठाइिदने भनी पित िव�ण ु थापा र प�नी शा�ता 
थापाले धनराज थापासगँ २५ लाख ६६ हजार 
िलएको भ�नेसमेत बेहोराको िमित २०६७।१०।२५ 
मा भएको िलखत पेस भएको छ । सो म�ुाको जाहेरी 
दरखा�त र उसैसाथ पेस भएको िलखतमा आन�द 
पराजलुीको नाम कतै उ�लेख भएको पाइदँनै । 
�यसैगरी, यस म�ुाको उठान उि�लिखत अिघ�लो 
म�ुाकै जाहेरवाला िखमबहादरु र दवेान�दले िमित 
२०६८।६।२९ मा िदएको जाहेरी दरखा�तबाट 
भएको र सोको �माण�व�प उनै िखमबहादरु, 
देवान�द र टेकबहादरुलाई अमे�रका पठाइिदन 
भनी आन�द पराजलुीले तीन जनाबाट १३ 
लाख ५० हजार �पैया ँ बिुझिलएको भनी िमित 
२०६७।१०।२७ मा ग�रिदएको िलखत पेस भएको 
पाइ�छ । यस म�ुाको जाहेरी दरखा�त र सोसाथ 
पेस भएको िलखतमा �ितवादी िव�ण ु थापाको 
नाम कहीकँतै उ�लेख भएको पाइदँनै । दवुै थान 
जाहेरी दरखा�त र सोसाथ पेस भएका िलखतमा 
यी दईु �ितवादीह� ��य� �पमा जोिडन पगेुका 
छैनन् । दवुै म�ुाह�मा अिघ�लो जाहेरी दरखा�त र 
सोसाथै पेस भएको िलखतमा नाम उ�लेख नभएका 
�ितवादी आन�द पराजलुी तथा पिछ�लो जाहेरी 
र िलखतमा नाम उ�लेख नभएका �ितवादी िव�ण ु
थापा एउटै �योजनको लेनदेनमा अ�तरस�बि�धत 
रहेको भ�ने त�य दवुै म�ुाको छानिबन ह�दँै जादँा 
खलेुको देिखन आयो । पिहलो जाहेरीबाट उठान 
भएको म�ुामा आन�द पराजलुी �ितवादी नभए पिन 
सो म�ुामा �ितवादी रहेका िव�ण ु थापाले गरकेो 
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बयानबाट यी जाहेरवालाह�लाई अमे�रका पठाउन 
भनी आन�द पराजलुीसगँ आफूले १७ लाख िलएको 
कुरा �वीकार गरकेा छन् । उि�लिखत पिछ�लो 
जाहेरीबाट कारबाही �ार�भ भएको यस म�ुामा 
सोही �योजनको लािग आफूले जाहेरवालाह�सगँ 
िलएको सबै रकम िव�ण ुथापालाई बझुाएको भनी 
आन�द पराजलुीले बयान गरबेाट समेत यी दईु 
म�ुाको अ�तरव�त ु र �योजन एउटै भएको तथा 
�ितवादीह� िव�ण ु र आन�दको रकम लेनदेन 
कारोबारको आपसी संल�नता र साठँगाठँ पिु� ह�न 
आएको छ । उनै �यि�ह� एकै समयमा एउटै दशेमा 
जानका लािग फरकफरक त�रकाले दईु अलग 
अलग �यि�सगँ स�झौता गरी लेनदेन गनु�पना�को 
औिच�यपूण�, िव�सनीय र व�तिुन� कारण के 
िथयो भनी जाहेरीमा उ�लेख भएको बेहोरा र 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा समेत खलेुको देिखन 
आउदँैन र दवैु िलखतको अलग अलग �योजन पिु� 
ह�ने अ�य प�रि�थित पिन देिखदँैन । तसथ�, दवुै थान 
जाहेरीसगँ पेस ह�न आएका दईु िदनको फरक पारी 
िमित २०६८।१०।२५ र िमित २०६८।१०।२७ 
मा फरकफरक �यि�सगँ फरकफरक िलखत गरकेो 
दिेखए तापिन यी दईु िलखतको बेहोरा, �योजन र 
सरोकारवाला एकै भएको र यी दईु �ितवादीह� 
सोही काय�मा अ�तरस�बि�धत र आपसी �पमा 
संल�न रहे भएको देिखदँा एउटै �योजनको िनिम� 
बनेका यी दईु िलखतको �वत�� अि�त�व रहेको 
भनी िव��त ह�न सिकने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी आन�द पराजलुीले 
जाहेरवालाह� िखमबहादरु थापा, टेकबहादरु 
थापा र दवेान�द बरालसगँ िनजह�लाई वैदेिशक 

रोजगारीको लािग अमे�रका पठाउन भनी �ित�यि� 
�.४,५०,०००।– का दरले आफूले बिुझिलएको 
सबै रकम िव�ण ु थापालाई बझुाएको भनी बयान 
गरकेो र �ितवादी िव�ण ु थापाले समेत यी तीन 
जनालाई अमे�रका पठाउनको लािग आफूले 
आन�द पराजलुीबाट १७ लाख बिुझिलएको 
भनी उि�लिखत अिघ�लो म�ुामा �वीकार गरकेो 
अव�था छ । यी जाहेरवालाह�ले सोही िवषयमा 
जाहेरी िदई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
म�ुा चली फैसला ह�दँा �ितवादी िव�ण ु थापालाई 
कसरुदार ठहर गरी जाहेरवालाह�ले बझुाएको 
रकम र हजा�ना िफता� पाउने भनी फैसला नै 
भइसकेको अव�था रहेको र मािथ िववेचना 
ग�रएका आधार एवं कारणबाट यी दईु िलखतको 
उ�लङ्घन गरी भएका वारदात अलगअलग 
ह�न् भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् उप�यायािधव�ाले 
बहसको �ममा िलनभुएको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । उि�लिखत दईु अिभयोगप�मा िजिकर 
िलइएका वारदातह�ले अलगअलग अि�त�व 
बोकेको नभई दवुै िलखतको �योजन एउटै 
भएकोले उि�लिखत दईु िलखतको िज�रयाबाट 
उ�प�न वारदात पिन एकै भएको देिखन आयो । 
जनु वारदातमा वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७०।४।२२ फैसला ह�दँा �ितवादी 
िव�ण ु थापालाई कसरु कायम गरी सजाय भई 
जाहेरवालाह�ले आ�नो रकम र �ितपूित�समेत 
भ�रपाउने गरी ठहर फैसला भइसकेको 
देिख�छ । कुनै एउटा कसरुमा कुनै एक �ितवादीलाई 
एक पटक स�म अदालतबाट सजाय भइसकेपिछ 
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उही �ितवादीलाई उही कसरुमा पनु: सजाय गनु�  
फौजदारी िविधशा�को िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जाने ।

तसथ�, एकपटक कारबाही भइसकेको 
िवषयलाई पनुराविृ� गरी एउटै त�यमा यो म�ुा 
दता�  भई आएको देिखदँा उही वारदातमा उनै 
�ितवादीलाई पनु: कसरु कायम गरी सजाय 
गन� निम�ने भएकाले अिभयोग मागदाबी प�ुन 
नसक� �ितवादीह� आन�द पराजलुी र िव�ण ु
थापाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भनी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७१।१२।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तारा�साद डागँी
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल �ावण १५ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७७-WH-०१३७, 
ब�दी��य�ीकरण, रामबहादुर वाइवा िव. काठमाड� 
िज�ला अदालतसमेत

िनवेदकउपर सािबक मलुकु� ऐनअ�तग�त 
म�ुा चलेको भए तापिन िमित २०७५।८।२५ मा 
फैसला ह�नभु�दा अगािड नै केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� 
ऐन, २०७४ ले त�कालीन मलुकु� ऐनलाई 
खारजे गरकेो अव�थामा हाल �चिलत कानूनी 

�यव�थािवपरीत काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७७।८।५ को गैरकानूनी आदेश र कैदी 
पजु� बदर गरी ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी 
ह�नपुद�छ भ�ने िनवेदक िजिकरतफ�  िवचार गदा�, 
िनवेदकउपर त�कालीन मलुकु� ऐन, २०२० 
को चोरीको महलको १२ नं. अ�तग�त म�ुा चली 
सोही ऐनअनसुार काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।८।२५ मा फैसला भएको 
देिख�छ । िमित २०७५।०५।०१ देिख लाग ुभएको 
हाल �चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भने घटी सजाय ह�ने गरी 
िनधा�रण गनु�पन� छ ।”  भ�ने कानूनी �यव�थाका 
साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२) (ख) मा  “…कुनै फौजदारी कसुरको 
सजाय मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा 
बढी रहछे भन े मलुुक� अपराध सिंहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�नेछ ।” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । हाल �चिलत 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
२४२(२) बमोिजम चोरीमा अिधकतम ज�रवाना 
�.३०,०००।– स�म ह�ने �यव�था रहेको छ । उ� 
�यव�थाबमोिजम िनवेदकलाई ३ वटा चोरी म�ुामा 
�.३०,०००।– का दरले ज�मा �.९०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने देिख�छ । यसरी ज�रवानाबापत कैद 
गदा�  मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा १६१(२) बमोिजम िदनको �.३००।- का 
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दरले क�ा गदा� यी िनवेदकलाई १० मिहना कैद 
सजाय ह�ने ।

यी िनवेदक िमित २०७४।९।२ दिेख थनुामा 
रहेकामा िनजलाई लागेको कैद िमित २०७५।३।१ 
मा भ�ुान भई िमित २०७५।३।२ देिख हालस�म 
ज�रवानाबापत थनुामा रहेकोमा उ�लेिखत 
कानूनी �यव�थानसुार िमित २०७५।३।२ मा 
ज�रवानाबापत थनुामा ब�नपुन� अविध १० (दश) 
मिहना थप गदा�  िनवेदकको िमित २०७६।१।१ 
मा ज�रवानाबापतको कैदसमेत भ�ुान भई िनज 
थुनाबाट छुट् नपुन� देिखदँा काठमाड� िज�ला 
अदालतले िमित २०७७।०४।१८ मा कैद ठेिकएको 
कैदी पजु� संशोधन ग�ररहनपुरने भ�ने काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७७।८।५ को आदेश 
िमलेको नदिेखने ।

यी िनवेदक रामबहादरु वाइवाले िमित 
२०७६।१।२ गतेदिेख नै ज�रवानाबापतको कैदसमेत 
भ�ुान ग�रसकेको देिखदँा िनजलाई सोअनसुारको 
संशोिधत कैदी पजु� िदई िनजलाई अ�य कुनै म�ुामा 
थुनामा रा�न ुनपन� भए आजै थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु
भनी काठमाड� िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदनू 
भनी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रएको ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी / सिद�ा नेपाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २४ गते रोज ४ शभुम् ।

रायबाझी फैसला

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०९७९, धम�लोप, 

भरतलाल �याछ् यो िव. ल�मी �याछ् यो
िक.नं. ७८६ को ज�गा िनजी गठुीको ज�गा 

भई अ�यकोष राखी उ� ज�गा २०५५।१२।२६ 
मा रकैर प�रणत भएको त�यमा दवुै प�को मखु 
िमलेको पाइ�छ । उ� रकैर प�रणतको बेहोरा 
हेदा�  गठुीको िक.नं. ७८६ को ज�गाको �यूनतम 
मू�याङ्कनबमोिजमको रकम अ�यकोष खडा गरी 
अ�यकोष �.६७५३९१।- िमित २०५५।१२।२६ 
मा ब�कको म�ुती खातामा ज�मा गरी �याज मा� 
िझ�न पाउने तथा उ� अ�यकोषसगँ स�ाप�ा गरी 
ज�गा रकैर प�रणत गन� र गठुीको लगत क�ा गन� भ�ने 
देिखयो । �काशमणी शमा�  िव�� नेपाल सरकार, 
मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत भएको उ��ेषण 
परमादेशसमेतको �रट िनवेदनमा यस अदालतको 
पूण� इजलासबाट िमित २०६४।१०।१० मा भएको 
आदेश (ने.का.प. २०६४, िन.नं.७८८५) ले गठुीको 
ज�गा अ�यकोष राखी स�ाप�ा रतैान प�रणत गन� 
नपाइने भनी आदेश भएका िमितप�ात् मा� �भावी 
(Prospective Overruling) ह�ने गरी िस�ा�त 
�ितपादन भएकोले २०५५ सालमा नै अ�यकोष 
राखी गठुीको ज�गा रकैर प�रणत भएकोलाइ� भने 
�ितकूल असर पारकेो देिखएन । यसरी उ� 
आदेशसमेतले िमित २०६४।१०।१० अिघ गठुीको 
ज�गा अ�यकोष राखी रकैर प�रणत स�ाप�ा गरकेो 
काम कारबाहीलाइ� वैधता �दान गरकेो र िक.नं. 
७८६ को ज�गामा िमित २०५५।१२।२६ मा रकैर 
प�रणत भएतफ�  वादी �ितवादी दवुै प�को मखु 
िमलेको र िमित २०६४।१०।१० अिघ अ�यकोष 
राखी रकैर प�रणत गन� काय�ले कानूनी वैधता नै 
पाउने देिखएकोबाट �यसतफ�  थप केही बोिलरहन ु
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नपन� । 
�ितवादी ल�मी �याछ् योसमेतले नै रतैान 

प�रणत गन� बखत िनज दता�वाल गिुठयारबाहेकका 
�याछ् यो प�रवारका अ�य �यि�ह�लाइ� समेत 
गिुठयार �वीकार गरकेोमा पिछ दता�वालाबाहेक 
अ�य मािथ उि�लिखत �यि�ह�लाइ� गिुठयार 
नै होइनन् भनी अ�वीकार गनु�को आधार �माण 
�ितवादीले पेस गरकेो देिखदँैन । गठुी �थापना 
गदा�का स�तती / हकदार दता�वाल गिुठयार मा� 
भएको भनी �माणबाट �ितवादीले पिु� नगरकेो र 
भरतलाल �याछ् योसमेतलाइ� गिुठयार �वीकार गरी 
रकैर प�रणत गरकेोमा हाल आएर दता�वालबाहेकका 
अ�य गिुठयारको अि�त�व नै अ�वीकार ग�रएको 
कथन वा भए ग�रएका काम काय�मा एक�पता 
दिेखएन । िवब�धनको िस�ा�तले कसैलाइ� पिन 
पर�पर िवरोधी कुरा गन� अिधकार िददँैन । आफूलाइ� 
फाइदा ह�दँा एउटा कुरा र बेफाइदा ह�दँा अक� कुरा 
गन� छुट कसैलाइ� ह�दँैन । वचनब�ता वा त�यमा 
अिडगता नह�ने �यवहार वा काम कारबाहीका 
िव�� िवब�धनको िस�ा�त आकिष�त ह��छ । अत: 
भरतलाल �याछ् योसमेतलाइ� �ितवादी �वयंले 
गिुठयार �वीकार ग�ररहेको दिेखएकोले हाल 
आएर वादी �याछ् यो प�रवारका भरतलालसमेत 
गिुठयार नै नरहेको र दता�वाल मा� गिुठयार रहेको 
भ�ने िजिकर पर�पर िवरोधी देिखदँा िवव�धनको 
िस�ा�तिवपरीतका कथन �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३४ िवपरीत ह�ने देिखन आयो । मािथ िववेिचत 
आधारमा दता�वाल देिखएका प�ुपबहादरु र ल�मी 
�याछ् यो मा� गठुी रा�नेको स�तान / हकदार 
रहेको पिु� नभएको तथा भरतलाल �याछ् योसमेत 

गिुठयार दिेखएको र रकैर प�रणत ह�नअुिघ वा रकैर 
प�रणतप�ात् कुनै िलखतको मा�यमबाट अ�य 
गिुठयारको हक टुटेको नदेिखएकोबाट दता�वाल 
गिुठयार मा� गिुठयार वा गठुी सं�थापकको 
हकवाला भनी मा�न नसिकने । 

अब कसले अ�यकोष राखेको हो र 
रकैर ज�गामा कसको हक ह�ने भ�नेतफ�  हेदा�  
दता�वाल गिुठयार प�ुपबहादरु �याछ् यो र ल�मी 
�याछ् योसमेतले िमित २०५५।१२।७ मा मालपोत 
काया�लयमा िदएको िनवेदन हेदा�  िक.नं. ७८६ 
को �े.फ. ३-८-३-२ ज�गाको आय�ोतबाट 
आगँमाजकुो पूजाआजा गन� नसिकएकोले 
रिज��ेसन �योजनको “�यूनतम मू�य” अनसुार 
अ�यकोष खडा गरी �याजबाट पूजाआजा िनर�तर 
�पमा स�चालन गन� गिुठयारको म�जरुी भएकोले 
िनजी गठुी क�ा गरी रकैर प�रणत ग�रपाउ ँ भ�ने 
छ । उ� बेहोरामा अ�यकोष रा�ने रकम �ितवादी 
ल�मी �याछ् यो र प�ुपबहादरुले िनजी तवरले 
अ�यकोषको रकम राखेको भ�ने दिेखदँैन । 
िमित २०५५।१२।२५ को गिुठयारको बैठकमा 
आगँमाजकुो िनयिमत पूजाआजा गन� िक.नं. ७८६ 
को आय�ताले नपगु भएकोले सो ज�गाको स�ा 
नगद �.६७५३९१ । ज.ध. प�ुपबहादरु �याछ् यो 
र ल�मी �याछ् योको नाउमँा अ�यकोष खडा 
गरी �ा� �याजबाट पूजा चलाउने र उ� ज�गा 
रकैरमा प�रणत गन� िनण�यस�म गरकेो देिख�छ । 
सोही िनण�यअन�ुप िमित २०५५।१२।२६ गते 
अ�यकोष राखी स�ाप�ा गरी रकैर प�रणत भई 
गिुठयारको िनण�य नै काया��वयन भएको पाइने । 

दता�वालले िनजी रकम िदएको हो वा रकैर 
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प�रणतप�ात् िनज दता�वालह� मा�को हक ह�ने 
बेहोराको प�्ुयाइ ँ न त गिुठयारको बैठक वा न त 
स�ाप�ाको िलखतबाट पिु� भएको छ । रकैर प�रणत 
ह�दँाको िदनमा नै वादी दाबीबमोिजमको िक.नं. 
७८६ िक�ाकाट भई िक.नं. ७९९ रो.०-१२-०-
० ज�गा मा� नानीबहादरु सनुवुार र नीलकुमारी 
राइ�लाइ� हालैको बकसप�माफ� त हक ह�ता�तरण 
भएको छ । सो ज�गा िब�� गरी अ�यकोष राखेको 
भ�ने वादीको कथन रहेको छ । साथै यसै लगाउको 
०७१-CI-०९७८ (वादी प�ुपबहादरु �याछ् योको 
म.ुस. गन� अनपुबहादरु �याछ् यो र �ितवादी 
अशोककुमारी पनुसमेत भएको म�ुा िक�ाफोड) को 
�ितउ�र हे�रएमा िक.नं. ७८६ को �े.फ.३-८-३-
२ ज�गाम�ये ०-४-० (िक.नं. ८०० केवलबहादरु 
लामा) लाइ� िदइएको, रो.०-१२-० ज�गा (िक.नं. 
७९९ को ज�गा नानीबहादरु सनुवुार र नीलकुमारी 
राइ�) सामूिहक िनण�यबाट िब�� गरी सो रकम 
ब�कमा ज�मा ग�रएको र सोही िक�ाकाटम�येको 
िक.नं.८०१ बाटो कायम ग�रएको र िक.नं. ८०२ 
ज�गा ज�गा गिुठकै ह�ने गरी सािबक दता�वाला 
गिुठयारकै नाममा रािखएकोले पीता प�ुपबहादरु 
�याछ् यो र ल�मी �याछ् योको नाममा रािखएको 
कारणले मा� हा�ो आफूखसु गन� पाउने ज�गा होइन 
भनी वादी दाबी समथ�न गरकेो पाइ�छ । अ�यकोष 
दता�वाल आफूह�ले मा� नराखेको भनी िनज 
गठुीयार �व. प�ुपबहादरु �याछ् योको हकदारले 
आ�नो िहत �ितकूल र गठुीको िहतमा �य� 
गरकेो उि�लिखत कथनलाइ� अ�यथा मा�नपुन� 
दिेखदँैन । िमित २०६३।८।६ मा भएको �याछ् यो 
गठुीको काय�कारणी सिमितको बैठकको िनण�य नं. २ 

हे�रएमा वडा नं.१४ निखपोटमा रहेको प�ुपबहादरु 
�याछ् यो र ल�मी �याछ् योको संय�ु नाममा 
रहेको ज�गाबार े छलफल ह�दँा ल�मी �याछ् योले 
एक रोपनी ज�गा माग गरकेोमा सो स�ब�धमा 
आगामी बैठकमा िनण�य गन� िनण�य ग�रयो भ�ने 
िनण�यमा �ितवादी ल�मी �याछ् योले ह�ता�र 
गरकेो दिेखदँा उ� दाबीको ज�गामा दता�वालको 
मा� हक रहेको भ�ने �ितउ�र िजिकर �ितवादीको 
�यवहार �माणबाट समेत खि�डत भएको पाइने ।

िववेिचत आधारमा दता�वाल गिुठयारम�ये 
�व. प�ुपबहादरुको हकदारले पिन िक.नं. ७९९ को 
ज�गा िब�� गरी अ�यकोष राखेको �वीकार गरकेो, 
गठुीको काय�कारणी सिमितको बैठकमा �ितवादी 
ल�मी �याछ् योले दाबीको ज�गाबाटै १ रोपनी ज�गा 
माग गरकेो देिखएको, दता�वाल ल�मी �याछ् योले 
अ�यकोषको रकम िनजले ज�मा गरकेो देिखने कुनै 
आिधका�रक �ोतबाट प�ुाइ ँह�न नसकेको, गठुीको 
ज�गा रकैर प�रणत ह�दँाको िदनमा नै बकसप� 
िलखत भएकोमा गठुी ज�तो सं�थालाइ� कसरी 
�रझगनु गरकेो हो �ितउ�रबाट नखलेुको, कुनै 
िलखत �माणसमेतबाट हकदारको हक ह�ता�तरण 
भएको पिु� नभएको अव�थामा दता�वाल गिुठयारले 
मा� अ�यकोष राखेको होला भनी अनमुान गन� 
िमलेन । दता�वालको मा� एकलौटी ह�ने कुराको 
िजिकर �ितवादीले िलएकोमा सो कुराको प�ुाइ ँ
गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 
�ितवादीको ह�नेमा सोअन�ुप आ�नो िजिकर प�ुाइ ँ
गन� सकेको नपाइने । 

िक.नं. ७८६ िक�ाकाट भई कायम 
िक.नं. ७९९ र ८०० को ज�गा हक ह�ता�तरण 
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भएतफ�  वादी दाबी नदेिखदँा सोतफ�  केही बोली 
बोिलरहन ु परने । साथै िक.नं. ८०१ को ज�गा 
बाटो कायम भएको देिखयो । िक.नं. ८०२ को 
ज�गामा िनजी गठुी ज�गाको �कृित हेरफर गरी 
रकैर प�रणत गरकेो देिखए तापिन दता�वालले मा� 
रकम िदइ� अ�यकोष राखी दता�वाल मा�को ह�ने 
गरी �वािम�व �थािपत ह�ने कुराको व�तिुन� �माण 
पेस गन� नसकेको अव�थामा अनिधकार, अ�प�, 
ि�िवधाय�ु, िवरोधाभाष त�यको फाइदा दता�वाल 
प� �ितवादीले िलन र गठुी िहतिवपरीत �योग 
ह�न स�ैन । अत: बह�सं�यक गिुठयारह�ले रकैर 
प�रणत भए पिन दाबीको िक.नं. ८०२ को ज�गा 
गठुीको ज�गा हो कथन अ�यथा नदिेखएको तथा 
पूव�वत् हकदारह�ले हक ह�ता�तरण गरकेो पिु� 
नभएबाट िक.नं. उ� िक.नं. ८०२ मा दता�वाल वा 
�ितवादीको मा� एकलौटी हक अिधकार कायम 
रहेको मा�न नसिकने । 

�याछ् यो �ित�ानलाइ� िफराद गन� हक 
छ, छैन भ�ने दो�ो ��मा िवचार गदा� गिुठयारह� 
�च�डधर �याछ् यो, प�ुपबहादरु �याछ् यो, 
नर�े�बहादरु �याछ् यो, मोहन गोपाल �याछ् यो, 
रिवनमान �याछ् यो, भरतलाल �याछ् यो र ल�मी 
�याछ् योको िमित २०५५।१२।२५ को बैठकले 
रकैर प�रणत गन� िनण�य गरबेमोिजम िक.नं. ७८६ 
को ज�गा रकैर प�रणत भएको र िक.नं. ७८६ 
िक.का. भइ� बाकँ� रहेको िक.नं. ८०२ को ज�गामा 
रकैर प�रणत गन� सबै हकदारह�को समेत यथावत् 
हक रहेको देिखएको छ । िक.नं. ७९९ ज�गा 
िब�� गरी अ�यकोष रािखएको भ�ने वादीको 
भनाइरहेकोमा अ�यकोषको रकम दता�वाल वा 

अ�य हकदारले राखेको प�ुाइ ँ नभएबाट अनिुचत 
तवरले गठुी स�ंथा (Entity) लाइ� नो�सानी 
पान�, आफूलाइ� �यि�गत फाइदा िलने, त�यगत 
वा�तिवकता ढाट्ँने वा जनुसकैु तवरले अनिधकार 
वा गठुीको िहतिवपरीतको काय� रो�ने वा हक हनन 
भएकोमा हक पनु�था�पना गराउनेसमेतको दािय�व 
स�बि�धत गिुठयार वा स�चालकको हो । उ� 
िक.नं. ८०२ रकैर प�रणत ज�गा देिखन आए तापिन 
उ� ल�मी �याछ् योबाहेकका भरतलालसमेतका 
अिधकांश गिुठयारह�ले गठुीको ज�गा हो भनी 
गठुीको पूजाआजा वा गठुी स�चालनमा �योग गन� 
चाहेको त�य िफरादी बेहोरासमेतका कागजातबाट 
देिखन आउछँ । िहत�ाहीको िहत �ितकूल वा 
गठुीको उ�े�यिवपरीत ह�ने गरी गठुीको स�पि� 
िहनािमना ना�न मा�न निदन ु वा कुनै िकिसमले 
नो�सानीबाट बचाउ गन� काय�बाट गिुठयार हकदार 
/ स�चालकह� पि�छन िम�दनै । गठुीको िहत 
ह�ने गरी स�चालन, �यव�थापन, संर�णसमेतको 
स�ब�धमा गिुठयार हकदारले आपसी स�लाह वा 
िनण�यबमोिजम गरकेो काय�लाइ� चनुौती िदने कानूनी 
आधार के हो �ितउ�रबाट समेत नदेिखने । 

गठुी रा�ने सं�थापक दाताको 
उ�े�यबमोिजम आगँमाजकुो पूजा उि�लिखत 
गिुठयारसमेतबाट नै नचलाएको भ�ने दिेखदँैन । 
गठुी स�पि�को स�चालन, �यव�थापन, सरं�ण, 
हेरिवचार वा अ�य गठुी स�ब� काय� गन� स�ब�धमा 
गठुी स�ंथापनप� वा िलखतमा कुनै बेहोरा 
गठुी सं�थापकले गरकेो भ�नेसमेत िमिसलबाट 
देिखदँैन । यसरी गठुी स�चालनस�ब�धी कुनै बेहोरा 
िमिसल कागजातबाट नदेिखएको र गठुी रा�नेको 
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एकभ�दा स�तान / हकदार रहेको अव�थामा 
�य�ता गिुठयार / हकदारह�ले सामूिहक िनण�यबाट 
गठुी स�चालनस�ब�धी कुनै िनण�य गठुीको िहतमा 
गरसे�म उ� िनण�य �वाभािवक मा�नपुन� ह��छ । 
गठुी रकैर प�रणत गदा�  गिुठयारह�को बैठकबाट 
भएकोमा सहमत ह�ने �ितवादी ल�मी �याछ् योले 
गिुठयारह�को सामूिहक िनण�यबाट गठन भएको 
�याछ् यो �ित�ानलाइ� गठुीको िहतमा म�ुा गन� 
अि�तयारी ह�दँैन भनी िजिकर िलए पिन सोको 
कानूनस�मत आधार पेस गरकेो देिखदँनै । �याछ् यो 
�ित�ानको िवधान, २०५९ हे�रएमा �याछ् यो 
कुलको धािम�क, सामािजक, आिथ�क, बौि�क तथा 
शैि�क िवकास गन�, �याछ् यो कुलका चल अचल 
स�पि� तथा स�पदाको संर�ण स�ब��न तथा 
पनुिन�मा�ण गन� गराउनेसमेतका उ�े�य देिखएको 
छ । उ� �ित�ान गिुठयार वा िनजका 
हकदारबाहेकका अ�य �यि�ले �थापना गरकेो 
भ�ने पिन देिखदँनै । िमित २०६२।१२।५ को 
�याछ् यो �ित�ानको बैठक / महािधवेशनले 
“�याछ् यो �ित�ान २०५९” लाइ� वैधािनकतासमेत 
�दान गरकेो छ । �याछ् यो वंशको इ�देवताको 
संर�णसिहत गठुीको चल अचल स�पि� एव ं
स�पदाको संर�णसिहत धािम�क सां�कृितक काय� 
गन� उ�े�य रहेको देिखने । 

�याछ् यो गठुीको उ�े�यअन�ुप वा समान 
वा प�रपूरक उ�े�य रहेको संगिठत सं�थाले गठुीको 
िहतमा िफराद िदने काय�ले गठुीको जीव�तता र 
िनर�तरता नै िदने दिेखयो । गिुठयार / हकदारह�को 
विृ�, गठुी स�ंथाको प�र�कृत अव�था र सामािजक 
प�रवत�नसगैँ सगंिठत स�ंथासमेत गठुी स�चालक 

ह�न नस�ने भ�ने होइन । यसै आव�यकतालाइ� 
महससु गररे नै मलुकु� दवेानी संिहता, २०७४ 
को दफा ३२७ मा समेत संगिठत स�ंथा गठुी 
स�चालक ह�न स�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । यसरी िव�मान कानूनी �यव�थाबाटै संगिठत 
सं�था गठुी स�चालक ह�न स�ने देिखएकोले 
गिुठयारह�ले नै �थापना र स�चालन गरी वैधता 
�दान गरकेो सं�थाले सािबकदेिख चिलआएको 
गठुीलाइ� गठुीको िहतमा िफराद िदन ु अ�यथा 
देिखएन । अत: गिुठयारबाटै �थापना भएको र 
गठुीको उ�े�यसगँ िम�दो स�ंथाले गठुीको िहत र 
गठुीको उ�े�यलाइ� िनर�तरता र जीव�तता �दान 
गन� िफराद िदने काय�लाइ� हकदैयाको अभाव भएको 
मा�न नसिकएबाट हकदैयाको अभावमा िफराद 
खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।५।१९ को फैसला िमलेको नदेिखने ।

अब �ितवादीले गरकेो हक ह�ता�तरणको 
िलखतबाट धम�लोप ह�ने हो, होइन भ�ने ते�ो 
��मा िवचार गदा�, मलुकु� ऐन गठुीको महलको ३ 
र ४ नं. मा गठुी रा�ने वा गठुी रा�नेको स�तान 
/ हकदारले गठुीको दानप� िशलाप�समेतका 
िलखतबमोिजमको उ�े�य पूरा गरी गठुी चलाउनपुन� 
र िलखतबमोिजमको कामसमेत नगरी धम�लोप 
गन� ह�दँैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । मािथ 
िववेिचत आधारमा �ितवादी ल�मी �याछ् योको 
एकलौटी िनजी हक ह�ने गरी रकम ितरी रतैानी गरकेो 
नदिेखएको तथा गठुीको ब�दोब�त, अ�यकोष 
रा�ने काय�, अ�यकोषको स�चालन, िनजी 
गठुी रकैर प�रणत गन� िनण�यसमेतका काय�ह� 
भरतलाल �याछ् योसमेतका गिुठयारह�को 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, माघ - २

सामूिहक िनण�यबाट भएको र िक.नं.७९९ 
िब�� गरी �ा� रकम नै अ�यकोष रािखएको 
भ�ने देिखदँा �य�तो अ�य गिुठयार / हकदारको 
सहमित र म�जरुी िलनपुन� �कृितको ज�गालाइ� 
िमित २०६३।१०।२७ मा ल�मी �याछ् योले 
आ�नै छोरीलाई िमित २०६२।१२।२१ मा र.नं. 
१८९२(ख) बाट हा.व.गरी िदएको देिखयो । 
दाबीको िक.नं. ८०२ को ज�गामा दता�वालाबाहेक 
अ�य हकदारको हक रहेको र िनजह�ले उ� ज�गा 
रकैर प�रणत गराए पिन पटकपटक रकैर प�रणत 
गन� नपरोस् भनी आफूह� िज�मा रहने गरी गठुीको 
पूजाआजा स�चालनाथ� �योग ह�ने गठुीकै ज�गा 
हो भनी आिधकांश गिुठयारले �वीकार ग�ररहेको 
छन् । िक.नं. ७९९ को �े.फ. ०-१२-०-० ज�गा िब�� 
गरी अ�यकोष राखेको हो भ�ने भरतलालसमेतका 
गिुठयार वादीह�को कथन रहेकोमा व�तिुन� 
तवरले दता�वाल �ितवादीले ख�डन गन� नसकेको र 
िक.नं. ८०२ को ज�गा गिुठयारह�कै िज�मा राखेको 
त�य िमित २०६३।८।६ को गिुठयारको बैठकमा 
१ रोपनी ज�गा माग गरबेाट पिु� भएकोले दाबीको 
िक.नं. ८०२ को ज�गा दता�वाल �ितवादी ल�मी 
�याछ् योले रकैर प�रणत भएको भ�ने आधारमा 
एकलौटी हक ह�ता�तरण गन� नस�ने ह�दँा मािथ 
िववेिचत ७८८५ बमोिजम २०६४।१०।१० 
अिघको रकैर प�रणत भएको भ�ने आधारमा मा� 
हक ह�ता�तरण गन� निम�ने ।

रकैर प�रणत भएको ज�गा कुनै एक प�ले 
ख�डीकरण गरी हक ह�ता�तरण गन� र अक� 
प�ले गठुी ज�गा यथावत् रा�ने गरी गिुठयारह� 
नै िवभािजत भै गठुीको स�पि� नै खि�डत गरी 

िविभ�न �प िदन िम�ने ह�दँैन । ज�गाको �ोत नै 
गठुी दिेखएको र गठुीको उ�े�य लोप गन� काय� 
गठुीको मा�यता र अवधारणािवपरीत हो । हकदारले 
�प� बेहोरा र उिचत कानूनी �ि�या पूरा गरी हक 
ह�ता�तरण नगरसे�म िनजह�को दाबीको ज�गामा 
हक गमेुको भ�न निम�ने भइ� िनजह�को सहमित 
म�जरुी िवना दता�वालले मा� हक ह�ता�तरण गरकेो 
देिखदँा उ� काय� दूिषत दिेखन आएकोले वैधता 
�ा� गन� स�ने देिखएन । दाबीको ज�गालाइ� रकैर 
प�रणत गराए पिन गठुीकै उ�े�य र िहतमा उपयोग 
ह�नपुन� कुरामा अिधकांश गिुठयार / हकदारको 
सहमित नै देिखएकोमा सोिवपरीत गठुीको उ�े�य 
र िहतिवपरीत गठुीको जीव�तता र िनर�तरतामा 
असर पन� गरी �ितवादीले दाबीको ज�गा हक 
ह�ता�तरण गरकेो दिेखयो । अिघदेिख चली 
आएको आगँमाजकुो पूजाआजा गिुठयारले िथित 
ब�दजेअनसुार गिुठयारको म�जरुी र सहमितमा 
आव�यक ब�दोब�त िमलाइ� गठुीको िनर�तरता 
र जीव�ततालाइ� अ��ुण रा�नपुन�मा दता�वाला 
भएकै आधारमा आ�नो हकको भनी अनिुचत लाभ 
िलने, ना�ने, मा�ने वा ख�डीकरण गन� काय� गठुी 
अवधारणा, मा�यता र उ�े�यिवपरीत देिखने । 

तसथ�, दता�वाल गिुठयारम�येक� ल�मी 
�याछ् योले आ�नै छोरीलाई िमित २०६२।१२।२१ 
मा र.नं. १८९२(ख) बाट उ� िक.नं. ८०२ को 
ज�गा हालैको बकसप� िदने काय� मलुकु� ऐन, 
गठुीको महलको ३, ४, ६ र १३ िवपरीत भई िनज 
�ितवादी ल�मी �याछ् योले धम�लोप गरकेो देिखन 
आएकोले िनजलाइ� गिुठयारबाट िन�कासन ह�नेसमेत 
ठहछ�  । वादी दाबी नप�ुने ठहराएको स�ु लिलतपरु 
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िज�ला अदालत िमित २०६७।३।१५ को फैसला 
तथा वादी दाबी खारजे ह�ने ठहराइ� इ�साफमा असर 
नपरकेो भनी स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।५।१५ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी ह�ने । 

माननीय �यायाधीश �ी ड�बरबहादुर शाहीको 
राय 

िक.नं. १३० र १३३ का ज�गाबाट 
िक�ाकाट ह�दँ ैपिछ�लो समय िक.नं. १३० म�येको 
िक.नं. ८०२ र िक.नं. १३३ म�येको िक.नं. ७८४ 
को ज�गा उ� गठुीका गिुठयारम�येका प�ुपबहादरु 
�याछ् यो र ल�मी �याछ् योको नाममा संय�ु�पमा 
रहेकोमा उ� गठुीको गिुठयारह�बीचको िमित 
२०५५।१२।२५ को बैठकले उ� िनजी गठुीको 
ज�गा रकैरमा प�रणत गरी सोबाट �ा�त रकम 
अ�यकोषको �पमा ब�कमा राखी उ� रकमको 
�याजबाट उ� गठुीको काम तथा पूजाआजा 
स�चालन गन� भनी भएको िनण�यानसुार मालपोत 
काया�लयबाट नेपाल ब�क िलिमटेडमा प�ाचार 
गरी िमित २०५५।१२।२६ मा अ�यकोषको 
�पमा नेपाल ब�क िलिमटेडमा म�ुती खाता खोली 
उ� िक.नं.८०२ को �े�फल रोपनी २-४-३-२ 
ज�गाबापत कानूनबमोिजमको ह�ने रकम�व�प 
�.६,७५,३९१।- अ�यकोषमा ज�मा गरी सोही 
रकमको �याजबाट उ� गठुीको पूजाआजा चलाउने 
�यव�था गरी उ� िक.नं. ८०२ को ज�गाको 
स�ब�धमा सोही िमितमा िनजी गठुीबाट स�ाप�ाको 
िलखत पा�रत गरी रकैरमा प�रणत गरी उ� 
ज�गाको िनजी गठुीअ�तग�तको �कृित प�रवत�न भई 

रकैर ज�गाको �कृितमा िनज प�ुपबहादरु �याछ् यो र 
ल�मी �याछ् योको नाममा संय�ु�पमा दता�  रहेको 
देिखने । 

उ� घटना�मबाट िनजी गठुीको 
स�पि�को �पमा उ� गठुीका गिुठयारम�येका 
प�ुपबहादरु �याछ् यो र ल�मी �याछ् योको नाममा 
संय�ु�पमा दता� रहेको उ� िक.नं. ८०२ को 
ज�गाको हैिसयत िमित २०५५।१२।२६ देिख 
िनजी गठुीको लगतबाट क�ा भई िनजह�को 
नाममा संय�ु�पमा रहेको रकैर ज�गाको �व�पमा 
�वािम�व र �कृित दवुै प�रवत�न ह�न पगेुको 
देिख�छ । यसरी दाबीको िक.नं. ८०२ को 
ज�गाको हक / �वािम�व िनजी गठुीबाट प�रवत�न 
भई ज�गाधनी प�ुपबहादरु �याछ् यो र ल�मी 
�याछ् योको नाममा संय�ु�पको िनजी स�पि�को 
�पमा प�रवत�न भएको दिेख�छ । उ� घटना�म 
गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाकै अधीनमा रही भए ग�रएको देिखएबाट 
दाबीको ज�गा िनजी गठुीको ज�गाबाट रकैर ज�गामा 
प�रवत�न भएको िवषयमा िववाद नरहने । 

अब, यसरी ��यथ� / �ितवादी ल�मी 
�याछ् योसमेतको नामदता�मा आएको िनजसमेतको 
हक �वािम�वको स�पि� िनजले आफूखसुी आ�नी 
िववािहता छोरी जय�ती �याछ् यो �े�लाई आ�नो 
हकिह�साजित कानूनबमोिजम हालैदेिखको 
बकसप�को िलखत पा�रत गरी हक ह�ता�तरण गन� 
नपाउने भ�ने नदेिखएकोले िनजले कानूनबमोिजम 
हक ह�ता�तरण ग�रिदएको उ� स�पि�को हक 
ह�ता�तरणको काय�उपर ��न उठाई बेसरोकारको 
�यि� यी पनुरावेदक / वादीले िफराद गन� हकदैया 
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रहेको देिखदँैन । िकनिक मलुकु� ऐन, अ.बं. को 
८२. नं. मा "...जसको जुन कुरामा हक पु�छ 
उसले सो कुरामा दाबी गरी नालेस िदए मा� 
ला�छ" भनी �यव�था भएको देिख�छ । सोअनसुार 
हेदा�; ��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् य�ले उ� 
हक ह�ता�तरणको काय� गिुठयारको हैिसयतबाट 
नगरी िनजले आफूसमेतको नाउमँा कानूनबमोिजम 
हक �ा� ह�न आएको िनजी हक �वािम�वको 
स�पि� कानूनबमोिजम नै हक ह�ता�तरण 
गरकेो र सो काय�बाट २०५९ सालमा �थािपत 
�याछ् यो �ित�ानका सिचवको �पमा काय�रत 
रहेको भिनएका यी पनुरावेदक / वादीको कुनै हक 
अिधकार उ�लङ्घन भए गरकेो नदेिखएबाट उ� 
काय�लाई चनुौती िदई उ� स�पि� हकह�ता�तरण 
गन� िनज ल�मी �याछ् यो तथा िनजको स�पि� 
�ा�त गन� िनजक� िववािहता छोरी जय�ती �याछ् यो 
�े�समेतका उपर िफराद दायर गन� यी पनुरावेदक / 
वादीलाई कानूनले हकदैया �दान गरकेो नदिेखने । 

साथै; पनुरावेदक / वादी भरतलाल 
�याछ् योले आफू �याछ् यो �ित�ानको सिचव 
भएकोले सिचवको हैिसयतले ��ततु म�ुाको िफराद 
दायर गरकेो भनी िफरादप�मा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । िनजसमेतका गिुठयारह�को उपि�थितमा 
िमित २०५५।१२।२५ मा �याछ् यो िनजी गठुीका 
तफ� बाट उ� गठुीको ज�गा रकैरमा प�रणत गरी 
सोबाट �ा� ह�ने रकम अ�यकोषको �पमा 
बैङ्कमा ज�मा गरी उ� अ�यकोषको �याजबाट 
�ा� ह�ने रकमले उ� गठुीको काम तथा पूजाआजा 
स�चालन गन� गराउने भ�ने िनण�य गरी सहमित िदई 
गिुठयारह�समेतको िनवेदनबमोिजम उ� िनण�य 

भएको भोिलप�ट नै िमित २०५५।१२।२६ मा उ� 
गठुीको िनि�त ब�कमा अ�यकोष �थापना गन� र सोको 
लािग उ� िक.नं. ८०२ को ज�गा स�ाप�ा गरी िनजी 
गठुीबाट रकैर ज�गाको �पमा प�रणत गर ेगराएको 
देिख�छ । यसरी उ� िनजी गठुीको गिुठयारको 
हैिसयतले भरतलाल �याछ् योसमेतको उपि�थित, 
सहमित र सहकाय�बाट िमित २०५५।१२।२५ मा 
िनण�य भई उ� िनण�य काया��वयनसमेत भइसकेको 
देिखदँा उ� कामकारबाहीलाई िलई धम�लोप भयो 
भनी ��यथ� / �ितवादीउपर आ�नो �यि�गत 
हैिसयतबाट समेत ��ततु म�ुाको िफराद दायर 
गन�का लािग िनजलाई हकदैया रहेको दिेखदँैन भने 
उ� कामकारबाही�ित िनज �वयम् नै पिन िज�मेवार 
रही िवबि�धत रहेका देिख�छन् । �यसैगरी; २०५५ 
सालमा भएको उ� िनण�य तथा कामकारबाहीबाट 
दाबीको िक.नं. ८०२ को ज�गामा �याछ् यो गठुी वा 
�याछ् यो �ित�ानसमेतको हक कायम नै नरहेपिछ 
उ� िनण�य तथा कामकारबाहीलाई िलई २०५९ 
सालमा �थािपत भएको �याछ् यो �ित�ान तथा 
सोको सिचवको हैिसयतबाट समेत ��ततु म�ुाको 
िफराद दायर गन�का लािग िनजलाई हकदैया रहेको 
देिखदँैन । तसथ�; ��ततु म�ुाको िफराद दायर गन� 
यी पनुरावेदक / वादीलाई हकदैया रहेको नदिेखने । 

��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योले 
दाबीको िक.नं.८०२ को ज�गा आ�नी छोरी 
जय�ती �याछ् यो �े�लाई हालैदेिखको बकसप�को 
िलखत पा�रत ग�रिददँाको अव�थामा उ� ज�गामा 
िनज ल�मी �याछ् योको हक िनजी गठुी ज�गाको 
गिुठयारको हकको �पमा नरही िनजी गठुीबाट 
रकैरमा प�रणत भइसकेको ज�गामा रहने �कृितको 
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हक �वािम�वको �पमा रहेको देिख�छ । �याछ् यो 
गठुीको स�पि�को �पमा रहेको उ� िक.नं. 
८०२ को ज�गा रकैरमा प�रणत गरी सोबाट �ा�त 
रकमले अ�यकोष खोली सोमा उ� रकम ज�मा 
गरी उ� रकमको आउने �याजले गठुी स�चालन 
गन� उ�े�यले उ� गठुीका गिुठयारह�िबचको िमित 
२०५५।१२।२५ को िनण�यानसुार उ� िक.नं. 
८०२ को ज�गा िनजी गठुीको गठुी अिधन�थ 
स�पि�बाट रकैरमा प�रणत भई ��यथ� / 
�ितवादी ल�मी �याछ् योसमेतको नाममा िनजी हक 
�वािम�वको ज�गाको �पमा दता� ह�न पगेुको र सोही 
ज�गाबाट आ�नो हकजित िनजले आ�नी छोरी 
जय�ती �याछ् यो �े�लाई हालैदिेखको बकसप�को 
िलखत पा�रत गरी िदएको देिखदँा उ� हा.ब.को 
िलखत पा�रत ह�दँाको बखत उ� िक.नं. ८०२ 
को ज�गा उ� िनजी गठुी ज�गाबाट रकैर ज�गाको 
�कृितमा प�रणत भइसकेको ज�गा रहेको देिखने । 

िनजी गठुीको स�पि�को �पमा रहेको उ� 
िक.नं. ८०२ को ज�गा उ� गठुीका गिुठयारह�कै 
िमित २०५५।१२।२५ को िनण�यानसुार रकैरमा 
प�रणत गन� उ�े�यले स�ाप�ा गरी िनजी 
गठुीअ�तग�तको �कृितबाट प�रवत�न गरी रकैरमा 
प�रणत गरी सोबाट �ा�त भएको कानूनबमोिजमको 
रकम (रिज��ेसन �योजनको िनि�त कायम 
ग�रएको �यूनतम मू�य) �.६,७५,३९१।- बाट 
उ� गठुीको िनि�त नेपाल ब�क िलिमटेडमा म�ुती 
खाताको अ�यकोष खोली सोमा उ� रकम ज�मा 
गरी सोही रकमबाट �ा�त ह�ने �याजको रकमबाट 
उ� गठुीको काम तथा पूजाआजा स�चालन गन� 
�यव�था िमलाई उ� ज�गाको �यव�थापन ग�रएको 

देिखने । 
यसरी उ� गठुीको अिधकार�ा�त 

गिुठयारह�को िनण�यानसुार नै उ� गठुी अिधन�थ 
रहेको उ� िक.नं. ८०२ को ज�गा रकैरमा प�रणत 
गरी सोबाट �ा�त रकमले अ�यकोष खोली सोमा 
ज�मा गरकेो रकमबाट �ा�त ह�ने �याजको रकमले 
उ� गठुीको खच�को �यव�थापन गन� काम यी 
��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योसमेतबाट भए 
ग�रएको देिख�छ । सोही िसलिसलामा उ� गठुी 
अिधन�थ िक.नं. ८०२ को ज�गा रकैरमा प�रणत 
भई यी ��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् यो र 
प�ुपबहादरु �याछ् योको नाममा सयं�ु �पमा दता�  
ह�न आएको देिख�छ । यसरी आफूसमेतको नाममा 
िनजी स�पि�को �पमा कानूनबमोिजम �ा�त 
ह�न आएको उ� स�पि�म�ये आ�नो हकिह�सा 
जित (आधा ज�गा) यी ��यथ� / �ितवादी ल�मी 
�याछ् योले आ�नी िववािहता छोरी जय�ती 
�याछ् यो �े�लाई कानूनबमोिजम हालैदेिखको 
बकसप�को िलखत पा�रत गरी हकह�ता�तरण 
गरकेो काय� त�कालीन गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
समेतको कानूनी �ावधानअनसुार नै भए गरकेो 
देिखएकोले िनजको सो काय�बाट उ� गठुीको 
धम�लोप भए गरकेो मा�न िम�दनै । तसथ�; 
��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योले उ� गठुीको 
गिुठयारह�को िनण�यानसुार गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ मा उि�लिखत �ावधानअनसुार नै उ� 
गठुी अिधन�थ रहेको उ� िक.नं. ८०२ को ज�गा 
रकैरमा प�रणत गरी सोबाट �ा�त भएको रकमले 
उ� गठुीको िनि�त अ�यकोष खोली उ� गठुीको 
पूजाआजाको �यव�थापन िमलाएको दिेखदँा 
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िनजको उ� काय�बाट िनजले उ� गठुीको धम�लोप 
गरकेो नदिेखने । 

पनुरावेदक / वादीले यस अदालतसम�को 
आ�नो पनुरावेदन (म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन) िजिकरमा ने.का.प. २०४३, प�ृ ९१५, 
िन.नं. २८५६ र ने.का.प. २०४०, प�ृ ७३२, 
िन.नं. १८०७ मा �कािशत निजरह� आ�नो 
िजिकरको समथ�नमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । उ� 
निजरह�म�ये ने.का.प. २०४३ को िन.नं. २८५६ 
को निजरमा गठुीको ज�गामा सामूिहक�पमा 
भोगचलन गन� पाउनसे�म मा� हो, एकलौटी 
कसैको हक ह�ने कुरा ह�दैँन, मा�न ना�न कसैलाई 
हक छैन भनी भिनएकोमा उ� िस�ा�तलाई 
दाबीको �याछ् यो गठुीका गिुठयारह�को िमित 
२०५५।१२।२५ को बैठकबाट उ� गठुी अिधन�थ 
ज�गा रकैरमा प�रणत गरी आएको रकमबाट 
अ�यकोष खडा गरी सो कोषको सि�चत रकमबाट 
आएको �याजबाट गठुीको काय� स�चालन गन� भनी 
भएको िनण�यानसुार दाबीको िक.नं. ८०२ को ज�गा 
रतैान न�बरीमा प�रणत ह�न पगेुको हो । यसरी उ� 
गठुीको गिुठयारह�को िमित २०५५।१२।२५ 
को िनण�यानसुार नै यी ��यथ� / �ितवादी ल�मी 
�याछ् योसमेत भई उ� ज�गा स�ाप�ा गरी रकैरमा 
प�रणत गर े गराएको र गठुीको स�ुयव�थापनको 
लािग सोअनसुार िनजी गठुीको ज�गा रकैरमा 
प�रणत गराउन सिकने भ�ने गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ मा उि�लिखत त�कालीन कानूनी 
�यव�थाह�ले अनमुित �दान गरकेो नै देिखएबाट 
��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योसमेतबाट भएको 
उ� काय� गैरकानूनी, आधारहीन र धम�लोप गराउने 

उ�े�य र �कृितको नभएको देिखएबाट ने.का.प. 
२०४३, प�ृ ९१५, िन.नं. २८५६ मा �कािशत 
उ� निजर ��ततु म�ुाको स�दभ�मा पनुरावेदक / 
वादीको दाबी पिु� गन� आधार ह�न नस�ने । 

�य�तै; ने.का.प. २०४०, प�ृ ७३२, 
िन.नं. १८०७ मा �कािशत निजरमा गुठी रा�नकेो 
स�तानलाई गुठी धम�लोप भएको ख�डमा 
धािम�क कृित िविधवत ्�पले चलाई रा�नपुन� 
हक दािय�व रह�छ । आ�नो पुखा�ले राखेको 
गुठी कसैले धम�लोप गरमेा गुठीको ३, ४ न.ं तथा 
अ.ब.ं ८२ न.ं ले उजुर गन� हकदैया िनजमा रहने 
�प� छ भनी उ�लेख भएको देिख�छ । गठुीको 
धम�लोप गरमेा िफराद गन� हकदैयासगँ स�बि�धत 
रहेको ��ततु निजर ��ततु म�ुाका स�दभ�मा 
पनुरावेदक / वादीको हकदैया �मािणत गन� आधार 
ह�न नस�ने भ�ने मािथ ��न नं. (१) को स�दभ�मा 
भएको िव�लेषणको िन�कष�बाट पिन पिु� भइरहेको 
देिख�छ । तसथ�; २०४० सालको ने.का.प. मा 
�कािशत उ� निजर पिन ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
/ वादीको हकदैया �मािणत गन� आधार ब�न स�ने 
नदिेखने । 

��ततु म�ुामा यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७१।१०।१८।१ मा म�ुा 
दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ह�दँा ने.का.प. २०६४, 
पूणा�ङ्क १०, िन.नं. ८७८५ र ने.का.प. २०६८, 
अङ्क २, िन.नं. ८५६३ को म�ुामा �ितपािदत 
िस�ा�तह�लाई आधार िलई पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलामा उ� िस�ा�तको �ितकूल 
फैसला भई ग�भीर कानूनी �िुट भएको भ�ने 
आधारमा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
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पाटनको फैसला दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ग�रएको देिख�छ । तसथ�; उ� दईुवटै िनण�यह�मा 
�ितपािदत िस�ा�तह�तफ�  हेनु�पन� ह�न 
आयो । उ� दईुम�ये पिहलो ने.का.प. २०६४ 
को िन.नं. ८७८५ को िनण�य खोजी गदा� २०६४ 
सालको नेपाल कानून पि�कामा वैशाखदेिख चै� 
मिहनास�मको अङ्कमा िन.नं. ७८०२ दिेख 
७९१० स�मका िनण�यह� मा� �कािशत भएको 
र िन.नं. ८७८५ को उ� िनण�य �कािशत भएको 
नै देिखएन । तर उ� सालको माघ अङ्कमा िनण�य 
नं. ७८८५ को यस अदालतको ३ सद�यीय 
िवशेष इजलासबाट िनिण�त गठुी ज�गाह�लाई 
रतैान न�बरीमा प�रणत गन� गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को स�बि�धत कानूनी �ावधानह�लाई 
उ��ेषणको आदेश जारी गरी अमा�य र बदर घोिषत 
ग�रएकोस�ब�धी बह�चिच�त िनण�य �कािशत भएको 
दिेख�छ । तसथ� उ� बह�चिच�त िनण�य नं. ७८८५ 
नै टाइपको भूलवश ८७८५ भनी उ�लेख ह�न 
पगेुको ठानी सोही िनण�य नं. ७८८५ को िनण�यमा 
यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह�तफ�  नै 
हेनु�पन� ।

तसथ�; ने.का.प. २०६४, अंक १०, 
िन.नं. ७८८५ मा �कािशत िनवेदक जनिहत 
संर�ण म�चका तफ� बाट अिधकार�ा�त तथा 
आ�नो हकमा समेत अिधव�ा �काशमिण 
शमा� िव�� िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ् सिचवालय, िसहंदरबार, 
काठमाड�समेत भएको २०५८ सालको �रट 
नं. ७७ को उ��ेषण परमादेशसमेत म�ुामा यस 
अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । 

प�चात् दश� असर नपन� गरी िमित २०६४।१०।१० 
मा जारी भएको यस अदालतको उ� आदेशले 
िमित २०६४।१०।१० भ�दा अगािड भए ग�रएका 
कामकारबाहीह� अथा�त् अ�यकोष राखी गठुी 
अिधन�थ ज�गा स�ाप�ा गरकेो तथा रकैर प�रणत 
गरकेो काय�लाई कुनै �ितकूल असर पारकेो 
देिखदँैन । अथा�त् आदशे जारी भएप�चात् मा� 
उ� काय� गन� नपाइने वा गरकेो काय� उ� िस�ा�त 
�ितकूल तथा अवैधािनक मािनने भ�ने उ� 
आदेशको उ�े�य रहेको देिख�छ । यसबाट आदेश 
जारी भएप�चात् ह�ने कामकारबाहीह�उपर मा� 
�भावी (Prospective Overruling) भएकोले 
सोअिघ स�प�न भए गरकेा कामकारबाहीलाई उ� 
आदेशले वैधता नै �दान गरकेो देिख�छ । यसरी 
उ� आदेशमा �ितपािदत िस�ा�त प�चातदश� 
(Retrospective Ruling) नभई आदेश 
भएको िमितपिछ मा� लाग ु ह�ने (Prospective 
Overruling) आदेश भएकोले उ� आदेश ह�न ु
अगावै �ितवादी ल�मी �याछ् योसमेतले उ� �याछ् यो 
गठुीका गिुठयारह�को िमित २०५५।१२।२५ को 
िनण�यानसुार अ�यकोषमा �.६,७५,३९१।- बझुाई 
िमित २०५५।१२।२६ को िनण�यबाट उ� िनजी 
गठुीको ज�गा आफूसमेतको नाममा रकैर गराएको 
देिखदँा �चिलत कानूनबमोिजम अ�यकोषमा 
रकम राखी िनजी गठुीको ज�गा स�ाप�ा गरी 
रकैरमा प�रणत गर ेगराएको उ� काय� उि�लिखत 
िस�ा�तसमेतबाट कानूनस�मत नै रहेको देिखन 
आएबाट उ� निजर ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला उ�टी गन� होइन 
िक उ� फैसलालाई कानूनस�मत नै रहेको पिु� गन� 
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सहयोगी रहेको देिखने । 
�य�तै; म�ुा दोहो�याउने िन�सा �दान 

गन� उ� आदेशमा आधार िलएको अक� िनण�य 
ने.का.प. २०६८, अङ्क २, िनण�य नं. ८५६३ 
मा �कािशत रहेको भिनएकोमा उ� िनण�यउपर 
पनुरावलोकनको िनवेदन परी पनुरावलोकन गरी 
हेन� गरी यस अदालतबाट िमित २०७०।३।१४ मा 
आदशे भई २०६९-NF-००१८ मा दता� भई उनै 
प� िवप� भएको धम�लोप म�ुा पनुरावलोकनको 
लािग पूण� इजलाससम� पेस ह�दँा उ� िन.नं. 
८५६३ फैसला िमित २०६६।२।१० रहेको उ� 
फैसला उ�टी भई उ� म�ुामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला नै सदर ह�ने ठह�याई यस अदालतबाट 
िमित २०७२।१।१० मा फैसला भइसकेको देिखदँा 
उ� िन.नं. ८५६३ को निजर नै कायम नरही सो 
स�ब�धमा अ�यथा िनण�य भई ने.का.प. २०७२, 
अङ्क १०, िनण�य नं. ९४७४ मा �कािशत भएको 
अव�था रहेछ । तसथ�; िन.नं. ९४७४ को �कािशत 
निजरसमेतको आधारमा ��ततु म�ुामा पनुरावेदक 
/ वादीको दाबी प�ुन नस�ने देिखने । 

तसथ�; पनुरावेदक / वादीको पनुरावेदन 
(म�ुा दोहो�याई हे�रपाऊँ भ�ने िनवेदन) िजिकर र 
यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याउने िन�सा �दान 
ह�दँाको आदेशमा उि�लिखत निजरह�बाट वादी 
दाबीको िक.नं. ८०२ को ज�गाको हक ह�ता�तरण 
गन� पाउने ��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योको 
हकलाई सीिमत गन� वा वादी दाबीको ज�गा रकैर 
प�रणत गदा�को कामकारबाहीलाई शू�य गन� नस�ने 
दिेख�छ । अत: वादी दाबीको िक.नं. ८०२ को ज�गा 

िनजी गठुीअ�तग�तको �कृितबाट रकैरमा प�रणत 
भई ��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योसमेतको 
नाममा िनजी हक �वािम�वको ज�गाको �पमा 
प�रणत भए ग�रएको कामकारबाहीह� त�काल 
�चिलत गठुी सं�थान ऐन, २०३३ का �यव�थाह� 
र मािथ उि�लिखत यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजर तथा िस�ा�तह�समेतको �ितकूल रहे 
भएको नदेिखने ।

मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
भएबमोिजम ��ततु म�ुाक� ��यथ� / �ितवादी 
ल�मी �याछ् योसमेतले �याछ् यो गठुीका 
गिुठयारह�को बैठकले िमित २०५५।१२।२५ मा 
गरकेो िनण�यबमोिजम उ� गठुीको कामकारबाही 
स�चालनाथ� नेपाल बैङ्क िलिमटेडमा म�ुती 
खाताको अ�यकोष खडा गरी दाबीको िक.नं. 
८०२ को ज�गा िमित २०५५।१२।२६ मा 
रकैरमा प�रणत गरी गराई उ� ज�गा रकैरमा 
प�रणत गरबेापत कानूनबमोिजम ह�ने रकम 
�.६,७५,३९१।- उ� गठुीको अ�यकोषमा ज�मा 
गरी सो रकम ज�मा गरबेापत उ� बैङ्कबाट �ा� 
ह�ने �याजबाट उ� गठुीको काम तथा पूजाआजा 
िनयिमत�पमा स�चालन गन� �यव�थापन गर े
गराएको कामकारबाही गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
को त�काल �चिलत �यव�थाह� अन�ुपकै भए 
गरकेो देिखएको आधारमा ��ततु म�ुामा ��यथ� 
/ �ितवादी ल�मी �याछ् योले उि�लिखत काय� 
गरी धम�लोप गरकेो भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।३।१५ को फैसलाउपर पनुरावेदन सनुी 
��ततु म�ुामा ��यथ� / �ितवादी ल�मी �याछ् योले 
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उि�लिखत काय� गरी धम�लोप गरकेो भनी िनजउपर 
िफरादप� दायर गन� यी पनुरावेदक / वादीको 
हकदयैा नै नरहेको भनी यी पनुरावेदक / वादीको 
तफ� बाट दायर ग�रएको ��ततु म�ुाको िफरादप� 
हकदयैाको अभावमा खारजे गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।५।१९ 
को फैसला मािथ िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
िव�लेषणको िन�कष�को आधारमा िमलेकै देिखन 
आउने । 

तसथ�; ��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।३।१५ को फैसलाउपर पनुरावेदन 
सनुी ��ततु म�ुामा वादीको िफरादप� नै खारजे 
गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।५।१९ को फैसलासमेत उ�टी गरी िफराद 
दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको पनुरावेदक / 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने । 

अतः ��ततु म�ुामा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।३।१५ को फैसलाउपर पनुरावेदन 
सनुी ��ततु म�ुामा वादीको िफरादप� नै खारजे 
गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।५।१९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 

ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक / वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
उ�टी गन� सहकम� माननीय �यायाधीश �ी सपना 
�धान म�लसगँ रायमा मैत�य ह�न नसकेकोले 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३(२)(क) बमोिजम सयं�ु इजलासतफ� को लगत 
क�ा गरी ��ततु म�ुा िनण�याथ� पूण� इजलाससम� 
पेस गनू�  ।    
इजालास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ १ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CR-०९२८, 

०९२९, ०७१-CI-०९७५, ०९७६, 
०९७७, ०९७८ जालसाजी, िलखत 
बदर, िक�ाफोड, भरतलाल �याछ् यो िव. 
जय�ती �याछ् यो खोसीसमेत, भरतलाल 
�याछ् यो िव. ल�मी �याछ् योसमेत, 
भरतलाल �याछ् यो िव. जय�ती 
�याछ् योसमेत, भरतलाल �यायाछो, 
अनपुबहादरु �याछ् यो िव. ल�मी �याछ् यो, 
अनपुबहादरु �याछ् यो िव. अशोककुमारी 
पनुसमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।


