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 सअ बुलिेटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 
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उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७८, माघ – १, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
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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 । 



  
  

 
काका..िजिज.द.द.नं. ३९.नं. ३९।०४९।०५०।०४९।०५०  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

मू�य मू�य ��..४४००।।––  
  

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.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-CI-०१२८, 
िनषेधा�ा, राजेश �े� िव. िसिटज�स ब�क 
इ�टरनेसनल िलिमटेडसमेत

पनुरावेदक िनवेदकको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीले बहसको �ममा 
िललामको काय�का िव��मा िललाम बदर म�ुा 
दायर भई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको भनी �य� गनु�भएकोले िवप�ी 
ब�कबाट ऋण िलएबापत ज�गा िललामीमा गएको 
दिेखयो । सो िललामीउपर काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िललाम बदर म�ुा परकेो र सो िललाम 
बदर म�ुाबाट ठहरबेमोिजम ह�न स�ने नै ह�दँा िनवेदन 
िजिकरको औिच�यता नदेिखएकोले ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।०२।२४ मा भएको आदशे िमलेकै देिखन 
आएकोले यी पनुरावेदक िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु पन� 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।२।२४ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७४-CI-०१२९, 
िनषेधा�ा, राजेश �े� िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-CI-०२७४, 
िनषेधा�ा, च��कुमार �े� िव. िहमालयन ��या�स 
ए�ड नडु�स �ा.िल.

िनवेदन दाबीको चाउचाउको �यािकङ 
मेटे�रय�स �यापरलाई अ�तःश�ुक ऐन, २०५८ को 
दफा ३(क)(३) मा उ�लेख भएबमोिजमको व�तकुो 
क�चा पदाथ�को �पमा मा�नपुन� भएबाट िनवेदन 
मागबमोिजम चाउचाउको क�चा पदाथ� �यापस�को 
आयात तथा ख�रदमा ितरकेो अ�तःश�ुकलाई 
िनवेदकले िब��मा उठाएको अ�तःश�ुकबाट क�ा 
गरकेो रकम तथा �यसमा ज�रवाना र िवल�ब श�ुक 
लगाउने गरी अि�तम अ�तःश�ुक िनधा�रण आदेश 
नगनु�  नगराउन ु र �य�तो अ�तःश�ुक ज�रवाना 
तथा िवल�ब द�तरु लगाउने उठाउने असलुउपर 
गन� काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।०५।१५ मा 
भएको आदशे िमलेकै देिखन आएकोले पनुरावेदक 
िवप�ीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण एवं 
यस अदालतबाट २०७० सालको �रट नं.०७०-
CI-०५२३ को उ��ेषणिमि�त परमादेश म�ुामा 
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भएको फैसलासमेतबाट िनवेदन मागबमोिजम 
चाउचाउको क�चा पदाथ� �यापस�को आयात 
तथा ख�रदमा ितरकेो अ�तःश�ुकलाई िनवेदकले 
िब��मा उठाएको अ�तःश�ुकबाट क�ा गरकेो 
रकम तथा �यसमा ज�रवाना र िवल�ब श�ुक 
लगाउने गरी अि�तम अ�तःश�ुक िनधा�रण आदेश 
नगनु�  नगराउन ु र �य�तो अ�तःश�ुक ज�रवाना 
तथा िवल�ब द�तरु लगाउने उठाउने असलुउपर 
गन� काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।०५।१५ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-CI-०२७५, 
िनषेधा�ा, िमना �े� िव. िवजय भ�ने फिण��बहादरु 
�े�समेत

िनवेिदकाको दाज ु यी ��यथ� 
फिण��बहादरु �े�समेतले आ�नो पैि�क 
स�पि� अिंशयारह�को म�जरुी निलई अशं 
हक मान� मनसाय िलई अिधकृत वारसेबाट पास 
गरकेो राजीनामा िलखतलाई जालसाज घोिषत 
ग�रपाउ ँभनी यी िनवेिदकासमेतउपर जालसाज र 
िलखत दता�  बदर दता�  कायम म�ुाह� दायर भई 
उि�लिखत राजीनामा िलखत जालसाजी ठहरी 
सो िलखतसमेत बदर ह�ने गरी स�ु अदालतबाट 
िमित २०७१/१२/३० मा भएको फैसला सदर ह�ने 

ठहरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट फैसला भई 
उ� ज�गामा ��यथ�ह�को हक �थािपत भइरहेको 
अव�था देिखने ।

पनुरावेदक िनवेिदकाले दाबी गरकेो 
िक.नं.१९६ को ज�गामा िनजको आ�नो िनिव�वाद 
हक �वािम�व नै �थािपत ह�न सकेको देिखन 
नआएकोले उ� ज�गामा िवप�ी ��यथ�ह�ले 
िनवेदन दाबीमा उ�लेख ग�रएबमोिजमको उ� 
ज�गामा रहेको बासँ तथा िससौका �खह�समेत 
लटुिपट गरी घरसमेत भ�काई नया ँिनमा�ण काय�ह� 
गन� लागेको भ�ने िनवेिदकाको आशकंा मा�न िम�ने 
देिखएन । ��यथ� िवप�ीह�ले िनवेिदकालाई 
हािन नो�सानी प�ुयाउने गरी कुनै काय� भए गरकेो 
नदिेखएबाट िनवेदन दाबीबमोिजम ��यथ�ह�का 
नाममा िनषेधा�ा जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नरहेको ह�दँा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन खारजे ह�ने भनी उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखन आएको ह�दँा यी पनुरावेदक िनवेिदकाको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, यी पनुरावेदक िनवेिदकाको 
िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा�ा जारी ग�ररहन ु
नपरी ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने भ�नेसमेत 
बेहोराको उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७४।०२।०७ मा भएको आदेश िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः- मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०६७-WO-०५९३, 
परमादेश, �काशमिण शमा�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदनसाथ पेस गरकेो बालबािलका 
खोजतलास सम�वय के��को बालबािलका 
हराएकोस�ब�धी �ितवेदनमा सो �ितवेदन तयार 
गन� सं�था, िनकाय वा अिधकारीको द�तखत, 
छाप वा सो �ितवेदन तयार गन� भिनएको सम�वय 
के�� कुन ऐन, िनयम वा कानून�ारा �थािपत 
सं�था हो, सो कुरा पिन �ितवेदनबाट खलेुको 
दिेखदँैन । सो सम�वय के�� िनजी तवरबाट गिठत 
गैरसरकारी सं�था भएको वा सरकारी तहबाट गठन 
ग�रएको सं�था हो सो पिन खलेुको �ितवेदनबाट 
दिेखन आउदँैन । उ� �ितवेदन िनजी सं�था 
वा गैरसरकारी सं�थाबाट अ�ययन गरी तयार 
ग�रएको वा कुन कानूनअ�तग�त गिठत सं�था वा 
सोबाट अिधकार �ा� सं�थाबाट अ�ययन गरी 
तयार ग�रएको हो ? सो स�ब�धमा �रट िनवेदकले 
खलुाएको नदेिखएकोले ती सबै त�य �प��पमा 
िनवेदकबाट खलुाउन लगाई उ� �ितवेदन कुनै 
सरकारी िनकायबाट कुन कानूनअ�तग�त तयार 
ग�रएको हो सोको आिधका�रकता देिखने गरी 
सो �ितवेदन तयार गन� स�ंथाबाट �मािणत 
गराई पेस गनू� भनी िनवेदकलाई सनुाई साथै सो 
�ितवेदन लाग ु गन� िवप�ीह�को कुन कानून�ारा 
काम, कत��य तोिकएको हो, सोसमेत िनवेदकबाट 
खलुाउन लगाउन ु र सोबमोिजमको त�य र 
बेहोरा खलुी आएमा िनयमबमोिजम पेस गनू�  भ�ने 

बेहोराको यस अदालतबाट आदशे भएकोमा 
सोस�ब�धी पिु� ह�ने �मािणत कागजातह� पेस 
भएको देिखएन । िनवेदनमा यो कानूनको यो 
�यव�था पालना भएन भ�ने िनवेदन िजिकरसमेत 
देिखएन । कानूनी उपचार माग गदा� िनि�त 
कानून उ�लङ्घन भएको भ�ने िनि�त ग�रएको 
ह�नपुद�छ । अ�यथा आदेश जारी गन� सही आधार 
ह�न नसिकने ।

व�ततु: परमादशेको आदेश कुनै साव�जिनक 
िनकाय वा पदािधकारीले आ�नो कानूनबमोिजमको 
कत��य पूरा गन� इ�कार गरकेो अव�थामा �य�तो 
िनकाय वा पदािधकारीलाई कानूनबमोिजम कत��य 
िनवा�ह गन� गराउने �योजनका लािग जारी ह�ने 
हो । यो साव�जिनक कत��य बहन गन� कुनै पिन �यि� 
वा िनकायले �य�तो कत��य पूरा नगरकेो कारण 
उनीह�को नाउमँा कानूनबमोिजम गनु�पन� कत��य 
पूरा गनू� भनी मािथ�लो अदालतबाट जारी ग�रने 
आदेश हो । यो �रट जारी गन� िनवेदन माग गन� पाउने 
कानूनी अिधकार जसको नाउमँा �रट जारी ह�ने हो, 
य�तो �यि� वा िनकायसगँ ह�नपुछ�  । िनवेदकले 
माग गरअेन�ुपको काय� गनु�पन� कानूनी दािय�व 
साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीसगँ ह�नपुद�छ । यो 
उपचारा�मक �कृितको िवशेषािधकार स�प�न �रट 
हो । मौिलक हक �चलनको लािग, कानूनबमोिजमको 
काय�स�पादन गराउने �योजनका लािग, संिवधान 
वा कानून�ारा सिु�पएका अ�य साव�जिनक कत��य 
िनवा�ह गराउने �योजनको लािग परमादेशको आदेश 
जारी ह�न स�दछ । मातहत अदालत वा िनकायमा 
िवचाराधीन िवषयव�तमुा परमादेशको �रटबाट 
मािथ�लो अदालतले सामा�यतया ह�त�ेप भने 
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गद�न । ��ततु िनवेदनमा सिंवधान तथा कुन 
कानूनको उ�लङ्घन िवप�ीह��ारा भयो र कुन 
�योजनका लािग परमादेश जारी ह�नपुन� भनी �प� 
उ�लेख भएको नदिेखने ।

िनवेदकह�ले उठाएका िवषयव�त ु
मानव अिधकारसगँ स�बि�धत �यसमा पिन बाल 
अिधकारसगँ स�बि�धत िवषयिभ� पद�छन् । कुनैपिन 
रा�य बालबािलकाको स�ब�धमा संवेदनशील 
ह�नैपछ�  । रा�य संवेदनशील भई िनवेदकले उठाएका 
िवषयव�तकुो स�बोधन पिन ह�नैपछ�  । िनवेदकले 
उठाएका िवषय बाल अिधकारको संर�णसगँ 
स�बि�धत ह�न् र उनीह�ले स�भावनालाई िवकिसत 
एवम् ��फुिटत गन� स�दछन् भ�नेमा पिन दइुमत 
छैन । सरुि�त एवम् �नेहपूण� वातावरणको अभावमा 
आजका बालबािलकाह� भोिलका लािग यो�य 
एवम् साम�य�वान् नाग�रक ब�न नस�ने त�य 
�वयम् मा िनिव�वाद छ । बालबािलकास�ब�धी 
ऐनले पिन बालबािलकाको सव��म िहतलाई 
के��मा राखेर िविभ�न �यव�था गरकेो 
दिेख�छ । ��ततु म�ुामा उठाइएका िवषयव�त ु
रा�यले एकैपटक लाग ु गन�स�ने अव�था नह�न 
स�छ । बालबािलकाको िहत संर�णका खाितर नै 
बाल काय�िविध िनयमावली, २०६३ जारी भएको 
छ । दशेका िविभ�न ठाउँमा बाल सधुार गहृको 
�थापना भएको छ । बालबािलकाको िहत संर�णकै 
लािग के��मा के��ीय बाल क�याण सिमित र 
िज�लामा िज�ला बालक�याण सिमितको �यव�था 
गरकेो छ । िवप�ीह�बाट पेस भएका िलिखत 
जवाफ हेदा� बालबािलकाका हक अिधकारह� 
�िमक �पमा काया��वयन गन� खोिजएको दिेख�छ । 

बालबािलकाको सरु�ाको �यव�थालाई �भावकारी 
बनाउन नेपाल सरकारले बालबािलकास�ब�धी 
कानूनमा आव�यक संशोधन प�रमाज�न तथा 
संगिठत अपराध (िनय��ण) ऐन िनमा�णको �ि�या 
�ार�भ ग�रसकेको छ भनी िलिखत जवाफमा 
उ�लेख गरकेो देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

तथािप ��ततु िवषयव�त ु मानव 
अिधकारसगँ स�बि�धत �यसमा पिन बाल 
अिधकारसगँ स�बि�धत िवषय भएकोले कुनैपिन 
रा�यले बालबािलकाको स�ब�धमा सवंेदनशील 
भई बालबािलकाका स�ब�धमा उठाएका 
िवषयव�तकुो स�बोधन गनु�पन� कुरा िनिव�वाद 
छ । आजका बालबािलकाह� भोिलका लािग यो�य 
एवम् साम�य�वान् नाग�रक बनाउने िवषय दशेको 
मान स�मान, �ित�ा, सशुासन तथा संिवधान 
�द� हक अिधकारसगँ आब� रहेको िवषय 
भएकोले नेपाल सरकारलगायत स�बि�धत िनकाय 
तथा पदािधकारीह�को �यानाकष�ण गराई आगामी 
िदनह�मा ग�भीर भई यस �कृितका िववादह� 
िसज�ना ह�न निदनेतफ�  सचेत रहने छ भ�ने यस 
अदालतले तािक� क र वैधािनक अपे�ा (Logical 
and Reasonable Expectation) राखेको 
ह�दँा नेपाल सरकारलगायत स�बि�धत िनकाय, 
पदािधकारीका लािग िन�नबमोिजम िनद�शना�मक 
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आदशे जारी ग�रएको छः- 
१. हराएका स�पूण� बालबािलकाह�को 

सरुि�त उ�ार एवम् खोजतलास गरी प�ा 
लगाउने �यव�था िमलाउनू ।

२. हराएका स�पूण� बालबािलकाह�का 
पीिडत बाब ुआमा एवम् अिभभावकह�को 
बालबािलका हराएका कारण भो�नपुरकेो 
शारी�रक, मानिसक यातना तथा आिथ�क 
�ितपूित�समेतलाई �याल गरी त�काल 
अ�त�रम �कृितको राहतको आदेशका 
साथै उिचत �ितपूित�को �यव�था गनू�  ।

३. बाब ु आमा एवम् प�रवारको स�य त�य 
जा�न पाउने अिधकारलाई सिुनि�त 
गन� हराएका बालबािलकाह�को 
�ाथिमकताका साथ िनर�तर खोजी गनु�  
र यस स�ब�धमा अनसु�धानमा भइरहेको 
�गितका बारमेा स�बि�धत प�रवारलाई 
िनर�तर जानकारी गराउनू ।

४. बालबािलकाह�लाई अपहरण, बेचिबखन, 
शोषण एवम् द�ुय�वहार गन�लाई �यायको 
दायरािभ� �याउने �यव�था िमलाउनू ।

५. हराएका बालबािलकाह�को सरुि�त 
उ�ार एवम् खोजतलासका लािग एउटा 
उ�च अिधकार स�प�न �भावकारी संय�� 
िनमा�ण गनू�  गराउनू ।

६. फेला परकेा स�पूण� बालबािलकाह�को 
सामािजक पनु�था�पना गनू�  तथा 
बाबआुमा एवम् कानूनी सरं�क फेला 
नपरकेा बालबािलकाह�लाई आव�यक 
हेरचाह, संर�ण, पालनपोषण एवम् 

िश�ाको आव�यक �यव�था गनू�, 
गराउनू ।

इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
शाखा अिधकृतह� : िहरा डंगोल / िवमला पौडेल
इित सवंत् २०७४ साल पौष १७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०२५६, ०२८९, 
वैदिेशक रोजगार कसरु, फा�क अहमद मसुलमान 
िव. नेपाल सरकार, िनसार अहमद मसुलमान िव. 
नेपाल सरकार

िटकट बनाउनको लािग �म �वीकृित िलए 
निलएको हेरी जाचँ गनु�पन� ह�नाले राहदानी राखेको 
र भेिटएका िभषा सबै राहदानी लािगसकेका ह�न् भनी 
�ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगार िवभाग तथा वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणमा बयान गरकेो दिेखएको 
छ । िनज �ितवादीह�ले वैदिेशक रोजगारमा पठाउने 
काम नगरकेो भनी कसरुमा इ�कार रहेको देिख�छ । 
िनजह�को बयान अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
मािनसह�ले लेखाएको बेहोरा तथा �ितवादीका 
सा�ीह�को बकप�समेतबाट समिथ�त रहेको 
छ । बरामदी राहदानीह� िटकट बनाउनको लािग 
�ितवादीह�लाई िदएको भनी राहदानीबाहकह�ले 
वैदिेशक रोजगार िवभागमा कागज गरकेो 
पाइ�छ । िनजह�ले आफूह�लाई वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउने भनी �ितवादीह�ले रकम िलई 
नपठाई ठगी गरकेो भनी िकटानी दाबी िलएको 
देिखएन । िनजह�ले �ितवादीह�उपर जाहेरी 
िदएको अव�थासमेत छैन । पीिडतह� वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणमा आई बकप� गरकेोसमेत 
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दिेखदँैन । �ितवादी िनसार अहमद फैजीले जी.आर. 
�यान पावरबाट साउदी पठाइिद�छु भनेको हो भनी 
तफेुल अहमद मसुलमान, जवुेर अहमद मसुलमान 
र मोह�मद हा�न मसुलमानले वैदिेशक रोजगार 
िवभागमा कागज गरकेोस�म देिखए तापिन िनजह� 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बकप�को लािग 
उपि�थत ह�न नआएकोले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ बमोिजम िनजह�को उ� कथनलाई 
शंकारिहत �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
फौजदारी म�ुामा �ितवादीको कसरु �मािणत 
गन� दािय�व वादीको ह��छ । तर �ितवादीह�ले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० तथा 
४३ बमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने िव�सनीय 
सबदु �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
दिेखएन । इजाजतप� निलई �ितवादीह�ले 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरकेो 
भ�ने िमिसल �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
दिेखदँैन ।  िव�सनीय सबदु �माण नभई �ितवादीह� 
संल�न रहेको इहसान टुस� ए�ड �ाभ�सबाट 
केही राहदानीसमेतका सामानह� बरामद भएको 
आधारमा मा� िनजह�लाई कसरुदार ठहर गन� 
�यायोिचत नह�ने ।

अतः िव�सनीय सबदु �माणको अभावमा 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम वैदेिशक 
रोजगार कसरु गरकेो भनी अनमुानको भरमा 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदिेखदँा �ितवादीह� 
िनसार अहमद मसुलमान र फा�क अहमद 
मसुलमानलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 

दफा ४३ बमोिजम जनही �.१,५०,०००।- (एक 
लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना र एक वष� 
छ मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याएको वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७२।४।१८ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०९३७, लागु औषध 
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. राममिण थापा 
मगर

�ितवादी िशव भ�ने राममिण थापामगरले 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� �ितवादी 
िदपेस लामालाई १ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
िब�� गरकेो त�यमा सािबत भई बयान गरकेो 
र �ितवादीह�ले आफू सािबत भई अ�लाई 
पोल गरकेोमा उसको पोललाई समेत �माणमा 
निलई �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको 
उ� फैसला �िुटपूण� रहेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� , �ितवादी िशव भ�ने राममिण 
थापामगरको साथबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
देिखदँैन । �ितवेदकले यी �ितवादी िशव भ�ने राममिण 
थापामगरको नाम कहीकँतै उ�लेख गरकेोस�म 
देिखएको छैन । �ितवादी िशव भ�ने राममिण 
थापामगरले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा�  �ितवादी िदपेस लामालाई १ �ाम लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन िब�� गरकेो भनी खलुाएको देिखए पिन 
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अदालतमा बयान गदा� िमित ०७३।११।०६ गते यी 
�ितवादीह� िदपेस लामा, रिंजत आले र जोसवुा 
भोलनसमेतलाई खैरो िहरोइन िब�� गरकेो कुरामा 
इ�कार गरी बयान गरकेो दिेख�छ । अदालतसम� 
आफू  कसरुमा सािबत भई बरामिदत लाग ु औषध 
खैरो िहरोइन िजतेन तामाङबाट ख�रद गरकेो हो 
राममिण थापालाई िचि�दन भनी िदपेस लामा, 
रिंजत आले मगर र जोसवुा भोलनले बयान गरकेो 
दिेख�छ । अनसु�धानमा लाग ु औषध राममिण 
थापाबाट ख�रद गरकेो भनी बयान गन� �यि�ले 
नै अदालतमा आएर बरामद भएको लाग ु औषध 
िशव थापा मगरले िब�� गरकेो होइन िजतेन 
तामाङले िब�� गरकेो हो भनी भिनरहेको 
दिेख�छ । यस अव�थामा सह�ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो पोल अ�य 
�वत�� �माणबाट पिु� �मािणत भएको नदेिखदँा 
�हरी िहरासतमा रहेको अव�थामा सहअिभय�ुको 
पोल गरकेो आधारमा मा� बरामिदत लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन ियनै �ितवादीले िब�� गरकेो भ�न ु
�यायोिचत नदिेखने ।

�ितवादी राममिण थापा अदालतमा 
कसरुमा इ�कार छन् । अ�य �ितवादीह� िदपेस 
लामा तामाङ र रिंजत आले मगरले अदालतको 
बयानमा िनजलाई पोल गरकेो अव�था पिन 
छैन । अनसु�धान अिधकारीसम� सािबत भएको 
मा� आधारले �ितवादीलाई कसरुदार कायम 
गन� िम�दनै । लाग ु औषध िब�� िवतरण गरकेो 
�माण ढक तराज ु नगद बरामद भएको अव�था 
पिन छैन । �हरी िहरासतमा राखी गराएको बयान 
अ�य �वत�� �माणले पिु� समथ�न नगरकेो 

अव�थामा �य�तो बयानलाई �वत�� �माण मा�न 
िम�दैन । उनाउ �यि�को साथबाट लाग ुऔषध खैरो 
िहरोइन बरामद ह�दँमैा यी पनुरावेदक �ितवादीको 
िव��मा बरामदी मचु�ुका �माण ला�न स�ैन । 
पनुरावेदकसगँ लाग ु औषध खैरो िहरोइन िब�� 
िवतरण गरकेो िचज व�त ु बरामद भएकोसमेत 
नदिेखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । तर बरामद भएको १ �ाम लाग ु
औषध खैरो िहरोइन हेट�डा उपमहानगरपािलका 
वडा नं. १७ ब�ने ियनै �ितवादी िशव भ�ने राममिण 
थापा मगरले िदपेस लामा तामाङलाई िब�� गरकेो 
ह�न् भ�ने त�यय�ु �माण दािखल गरी वादी प�ले 
अिभयोग दाबी पिु� गन� सकेको देिखन आउदँैन । 
य�तो अव�थामा अनसु�धानको स�दभ�मा भएको 
बयानकै मा� आधारमा लाग ुऔषध खैरो िहरोइन 
िब�� गरकेो भनी भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

त�य र कानूनी �यव�थासमेतका 
आधारमा �ितवादी िशव भ�ने राममिण थापामगर 
अदालतसम� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेका, 
िनजबाट अपराधसगँ �माण ला�ने िचज व�त ु
बरामद ह�न नसकेको, केवल िदपेस लामासमेतका 
सह�ितवादीले राममिण थापाबाट ख�रद गरकेो 
हो भनी अनसु�धानमा पोल गद�मा अनसु�धानमा 
भएको सहअिभय�ुको पोल अ�य �वत�� �माणले 
पिु� नभएको अव�थामा िदपेस लामा तामाङ, रिंजत 
आले मगर र जोसवुा भोलनबाट बरामद भएको लाग ु
औषध खैरो िहरोइन यी �ितवादीले नै िब�� गरकेा 
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ह�न् भ�ने ठोस �माण नह�दँा िनज �ितवादी िशव 
भ�ने राममिण थापा मगरलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी िशव भ�ने राममिण 
थापामगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम पाचँ (५) वष� 
कैद र �. दश हजार (१०,०००।-) ज�रवानासमेत 
ह�ने गरी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७३।०९।२० मा भएको फैसला उ�टी 
भई �ितवादी िशव भ�ने राममिण थापामगरले 
सफाइ पाउने गरी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७५।०३।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-१९८४, लागु औषध, 
नेपाल सरकार िव. ओमबहादुर सोमै

�ितवादी ओमबहादरु सोमैको साथबाट 
२ �ाम ३० िम.�ा. लाग ु औषध �ाउन सगुर र 
NITROSUN 10 नामक ट्या�लेटसमेत बरामद 
भएको र बरामिदत व�तमुा लाग ु औषध पाइएको 
भ�ने के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशाला 
काठमाड�को परी�ण �ितवेदनबाट देिखएकोले 
बरामिदत व�त ु लाग ु औषध भएको त�यमा 

िववाद रहेन । अनसु�धान अिधकारी तथा 
अदालतसम�का दवैु बयानह�मा आफू िवश�ु 
लाग ु औषध सेवनकता� मा� रहेको र बरामद 
भएको २ �ाम ३० िमिल�ाम �ाउन सगुर र ९ वटा 
NITROSUN 10 ट्या�लेटसमेत केवल सेवन 
गन� उ�े�य र �योजनका लािग साथमा राखेको 
हो । उ� लाग ुऔषध मैले ख�रद, िब�� िवतरण 
तथा ओसार पसार गन� उ�े�यले नभई आफँैले 
सेवन गन� भनी सनुौलीमा गएर ख�रद गरकेो ह� ँ
भनी लाग ुऔषध आ�नो साथबाट बरामद भएको 
त�यमा सािबत रही अनसु�धान तथा अदालतमा 
समेत बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादीको साथबाट 
डढेको नोट बरामद भएको र िनजका सा�ी रमेश 
रानाले �ितवादी सेवनकता� ह�न्  भनी बकप� 
गरी �ितवादीको बयान बेहोरालाई पिु� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको साथबाट बरामद 
भएको िहरोइन २ �ाम ३० िमिल�ाम र ९ वटा 
NITROSUN 10 ट्या�लेट रहेको देिखदँा उ� 
प�रमाणलाई प�रमाणका िहसाबले पिन ठुलो 
प�रमाण मा�न सिक�न । िनजले लाग ु औषधको  
कारोबार गदा�गद� प�ाउ परकेो तथा िनजले 
कारोबार गरकेो भ�ने त�य पिु� भएको पिन 
देिखएन । यसबाट �ितवादी लाग ु औषधको 
कारोबार गन� नभएर सेवन गन� �यि� ह�न भ�ने पिु� 
ह�न् आएको देिखदँा पनुरावेदन िजिकर त�यसङ्गत 
नदिेखने ।

�ितवादी लाग ु औषधको कारोबार गन� 
नभएर सेवन गन� �यि� ह�न भ�ने पिु� ह�न आएकोले 
िनजलाई के क�तो सजाय ह��छ भ�ने स�ब�धमा 
भएको कानूनी �यव�था हेदा� , लाग ु औषध 
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(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(ङ) मा 
“अिफम, कोका वा सोबाट बनेको लाग ु औषधको 
सेवन गन� �यि�लाई एक वष�स�म कैद वा दश हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना” ह��छ भ�ने �यव�था रहेको र 
िनजले िहरोइन र NITROSUN 10 सेवनको लािग 
�याएको ह�दँा िनजलाई सोही दफा मतुािबक सजाय 
ह�ने देिखने ।

�ितवादीले आफूिसत बरामद भएको लाग ु
औषध कारोबार गरकेो नभई सेवन �योजनका लािग 
राखेको भ�ने भनाइ �ितवादीको साथबाट डढेको 
नोट बरामद भएको र िनजका सा�ी रमेश रानाले 
�ितवादी सेवनकता� ह�न्  भनी बकप� गरकेोबाट 
समेत समिथ�त भई राखेको देिख�छ । लाग ुऔषधको 
प�रमाण �यून रहेको र कारोबार गदा�गद� प�ाउ 
परकेो तथा िनजले कारोबार गरकेो भ�ने त�य 
पिु� नभएको अव�थामा �ितवादीलाई लाग ुऔषध 
सेवन गरतेफ�  सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िमलेन । अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी ओमबहादरु सोमैलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ 
को उपदफा (१) को ख�ड छ (१) बमोिजम पाचँ (५) 
वष� कैद र �. पाचँ हजार (५०००) ज�रवानासमेत 
ह�ने गरी स�ु पा�पा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।०२।०७ मा भएको फैसला केही उ�टी 
भई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(ङ) बमोिजम १(एक) वष� कैद सजाय ह�ने 
गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट 

िमित २०७५।०९।०३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-१२००, िलखत दता�  
बदर दता�, नर�े�कुमार से�दाङसमेत िव. मधकुला 
िल�बू से�दाङ

िववािदत ज�गा वादी मधकुला िल�बू र 
�ितवादी नर�े� से�दाङले िनजह� हङकङमा 
काम गरी कमाएको पैसाले संय�ु �पमा ख�रद 
गरकेो ह�नाले सो ज�गाह�मा दवैुको बराबर हक 
रहेको दिेख�छ । दवुै प�को समान हक रहेको 
ज�गा िब�� गदा� �ितवादी नर�े� से�दाङले लेनदेन 
�यवहारको १० नं. बमोिजम वादी मधकुलालाई 
सा�ी राखेको वा िनजको म�जरुी िलएको 
देिखदँैन । �ितवादी नर�े� से�दाङले सगोलको 
�यवहार िमलाउन र ऋण ितन�को लािग दाबीको 
ज�गा िब�� गरकेो भ�ने �ितउ�र िजिकर िलएको 
भए तापिन के कुन ऋण ितन�को लािग िब�� गरकेो 
हो भ�ने कुराको समेत िलखत �माण पेस गररे 
�मािणत गन� सकेको नदेिखएको ह�दँा वादी मधकुला 
िल�बूको हकमा िलखत बदर भई िनजको नाउमँा 
दता�  कायम ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेको देिखने ।

कुनै पिन नाबालकले आ�नो हकको लािग 
आफँै अदालत �वेश गनु�पछ�  भ�ने प�रक�पना 
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कानूनले गरकेो ह�दँैन र नाबालक ह�दँैमा उसले 
स�पि��ितको आ�नो ज�मिस� अिधकार गमुाउने 
भ�ने पिन ह�दँैन । अिभभावकले आ�नो ऋण ितन�को 
लािग भनी आफूखसुी ऋण िलएको भ�ने �ोतसमेत 
नखलुाई र आ�नो धम�प�नीलाई समेत कुनै थाहा 
जानकारी निदई आफूखसुी ग�रिदएको राजीनामाले 
नाबालकको स�पि��ितको अिधकार ग�ुन स�ने 
ह�दँा िनज �रचड� से�दाङले पिन ३ भागको १ भाग 
स�पि� पाउनेमा कुनै िववाद नरहने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, 
कारणबाट पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी 
ह�ने गरी वादी दाबीबमोिजम ३ भागको २ भाग 
िलखत बदर भई सोहीअनसुार वादीह�को नाउमँा 
दता�  कायम ह�ने ठह�याई िमित २०७२।१।८ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  इशा सवेुदी
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असोज ९ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०६७-CI-०९८५, घर टहरा भ�काई 
िखचोला मेटाई हक कायम, �पा िसजापित 
खड्कासमेत िव. तेज�साद ितम�सीना

िववािदत िक. नं. १२९४ को ०-६-०-
० ज�गा वादीका नाममा दता�  रहेको भ�ने कुरा र 
उ� ज�गामा �ितवादी �पा िसजापित खड्काले 
घर बनाएको भ�ने कुरामा वादी �ितवादीको 
मखुिमली िववाद रहेको दिेखदँैन । िववािदत ज�गा 
पनुरावेदकह�को सासू तथा आमा नानी मैयाले यी 

वादीको दाताका पालादेिख जोत कमोद गरी भोग 
चलन गरी आएको, सो ज�गामा िमित २०५९।३।१ 
भ�दा अगािड घर िनमा�ण स�प�न गरी उि�लिखत 
िमितमा सो घरमा बसोबास गरी आएको भ�ने 
कुराको िजिकर िलई �ितउ�रसाथ ज�गाधनीलाई 
बाली बझुाएको भरपाई र इमाडोल गा.िव.स.को 
िमित २०५९।३।१३ च.नं. ६५६ को प� �माणको 
�पमा पेस गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले बाली 
बझुाएको भरपाई र सो ज�गामा २०५९ सालमा 
नै घर बनाएको त�य �थािपत गरी आफूह� सो 
ज�गाको मोही हो भ�ने कुरा �थािपत गन� खोजे 
तापिन िनजह�ले सो िववािदत ज�गाको मोही नै हो 
भ�ने कुराको ठोस �माण पेस गन� सकेको पाइदँैन । 
कुत बझुाएको भ�ने भरपाईको आधारमा मा� िनज 
मोही रही ज�गा भोगचलन गरी आएको भ�ने कुरा 
कानूनस�मत नदिेखने ।

िमित २०५९।३।१ अगावै िववािदत 
ज�गामा घर िनमा�ण काय� स�प�न गरकेो भनी 
पनुरावेदकले �ितउ�रसाथ �माणको �पमा पेस 
गरकेो इमाडोल गा.िव.स.को िमित २०५९।३।१३ 
को प�को हकमा िवचार गदा� , वादीले िववािदत 
ज�गा िदघ�दास �े�बाट िमित २०६१।४।३२ को 
पा�रत राजीनामाबाट �ा� गरकेो िलखतमा िक. नं. 
१२९४ को ज�गामा हालको िमितस�ममा घर र बाटो 
छैन भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । सो रिज��ेसन 
पा�रत गदा�  राज�व यिकन गन� �योजनाथ� मालपोत 
काया�लयले घर र बाटो यिकन गरी मा� रिज��ेसन 
पा�रत गन� गरकेो पाइ�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीले 
वादीले रिज��ेसन पा�रत गरी िलएको िमितपूव� नै 
अथा�त् िमित २०५९।३।१ मा सो िववािदत ज�गामा 
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घर बनाएको िजिकर िलई इमाडोल गा.िव.स.को 
िमित २०५९।३।१३ को प� पेस गरकेो 
पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ङ) मा 
“अ�यथा �मािणत नभएस�म कुनै अदालत वा 
सरकारी काया�लय वा अिधकारीबाट वा नपेाल 
कानूनबमोिजम अिधकार�ा� कुनै �यि�बाट 
�कािशत भएको, तयार ग�रएको वा �मािणत 
ग�रएको भनी जिनएको िलखत सो अदालत, 
काया�लय, अिधकारी वा �यि�बाट �कािशत 
भएको वा तयार वा �मािणत ग�रएको हो भनी 
अदालतले अनमुान गन� छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा वादीले ज�गा ख�रद गदा� पा�रत भएको 
राजीनामा िलखतमा िक. नं. १२९४ को ज�गामा 
हालको िमितस�ममा घर र बाटो छैन भ�ने बेहोरा 
आिधका�रक हो या �ितवादीले �ितउ�र िजिकर 
िलएको िमित २०५९।३।१ अगावै सो िववािदत 
ज�गामा घर बनेको भ�ने बेहोरा आिधका�रक हो 
भ�ने कुराको यिकन ह�नपुन� देिख�छ, िकनिक यी 
दवुै कुरा एकै साथ स�य ह�न स�ने िवषय होइनन् । 
यसमा या त राजीनामाको बेहोरा या िसफा�रसको 
बेहोरा मा� साचँो ह�नपुन� ह��छ । यस िवरोधाभाषपूण� 
कुरालाई परी�ण गन� �ममा स�ु िज�ला 
अदालतले राजीनामा िलखतको �मािणत �ितिलिप 
र �ितवादीले घरटहरा िनमा�ण गरकेो बेहोरा 
�मािणत गन�को लािग पनुरावेदकले िदएको स�कल 
िनवेदनसिहतको फायल र सो समयको चलानी 
िकताब पिन गा.िव.स.को काया�लयबाट मगाएकोमा 
राजीनामाको िलखतमा ��ट �पमा िववािदत 
ज�गामा घर बाटो नभएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइयो भने स�ु िज�ला अदालतबाट माग भएका 

कागजातह� इमाडोल गा.िव.स. काया�लयबाट 
उपल�ध गराउन नस�ने भनी सो काया�लयको 
िमित २०६४।३।३२ च.नं.२४८० को प�बाट 
लेखी आएको देिख�छ । �यसैगरी �ितवादीबाट 
�ितउ�रसाथ पेस भएको िमित २०५९।३।१३ 
को प� इमाडोल गा.िव.स. काया�लयबाट उपल�ध 
भएको २०५९ को स�कल चलानी िकताबसगँ मेल 
खाएको पिन देिखएन । यस अव�थामा �ितवादीबाट 
�ितउ�रसाथ पेस भएको िमित २०५९।३।१३ को 
प� �माणयो�य नदेिखने । 

पनुरावेदकले वादीको िफराद हद�यादिभ� 
नभएकोले वादी दाबी खारजे ह�नपुन� भनी िलएका 
िजिकरको हकमा िवचार गदा�, घर बनाउनेको 
११ नं. मा “ज�गा िमची घर बनाएकोमा घर 
तयार भएको िमितले एक वष�िभ� नािलस 
निदए ला�न स�ैन” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको प�र�े�यमा यी पनुरावेदकह�ले 
�ितउ�र िजिकर िलएबमोिजम िनजह�ले सो 
िववािदत ज�गामा घर बनाएको भ�ने त�य मािथ 
िववेिचत आधारह�बाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखदँैन । ब� ��यथ� वादीले िमित २०६१।४।३२ 
मा िववािदत ज�गा ख�रद गरकेो भ�ने कुरा राजीनामा 
िलखतबाट देिख�छ । उ� िववािदत ज�गामा यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले घर बनाएको भ�ने 
जानकारी वादीले िमित २०६२।६।२ मा पाएको 
भनी उ�लेख गरी िमित २०६२।७।३ मा िफराद 
दायर गरकेो दिेखदँा वादीको िफराद हद�यादिभ�ै 
दायर भएको देिखयो । यस अव�थामा स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट वादी दाबीबमोिजम 
घर भ�काई िखचोला मेटाई ज�गा खाली गराई 
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चलनसमेत चलाइपाउने र �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, ज�गा िम�नेको महलको १४ नं. बमोिजम 
�.४,७७५।- ज�रवाना ह�ने गरी फैसला भएको 
दिेख�छ । स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले 
अका�को ज�गालाई क�जा गरी घर बनाएको भनी 
िनज �ितवादीह�लाई ज�गा िम�नेको महलको 
१४ नं. बमोिजम िबगोको सयकडा अढाईका दरले 
�. ४,७७५।- ज�रवाना ह�ने ठहराएकोमा कोट� फ� 
ऐन, २०१७ को दफा ९ मा “यस ऐनबमोिजम 
कोट� फ� ला�ने म�ुामा दफा १० ले छुट्न नस�न े
सजायबाहके �चिलत अ� कानूनले ह�ने सजाय 
ग�रने छैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेबमोिजम 
��ततु म�ुा कोट� फ� ला�ने म�ुा भई सोही ऐनको 
दफा १० अ�तग�त पन� िवषय समावेश भएकोसमेत 
नदेिखदँा यी पनुरावदेक �ितवादीह�लाई ज�रवाना 
गरकेो िमलेको नदेिखएबाट यी �ितवादीह�लाई 
ज�रवाना गरकेो हदस�म िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसलालाई केही उ�टी गरी अ�मा स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला नै सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई िमिसल �माणको 
मू�याङ्कनको रोहमा अ�यथा भ�न िम�ने 
दिेखएन । पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने 
बेहोराको �ितवादी श�भबुहादरु खड्कासमेतको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणह�बाट 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।९।११ 
मा भएको फैसला �ितवादीह�लाई ज�रवाना गरकेो 
हदस�म केही उ�टी गरी िववािदत िक.नं.१२९४ 
को ज�गामा वादी तेज�साद ितिमि�सनाको 
िफराद दाबीबमोिजम घर भ�काई िखचोला मेटाई 

ज�गा खाली गराई चलनसमेत चलाई पाउने 
ठहराएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
नै सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६६।१०।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- नवराज जोशी
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल फा�गणु १९ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७३-CR-०६०३, ०७४-CR-
१५७३, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
राजेश भ�ने टौबहादुर खड्का िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. कमला खड्कासमेत

�ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु 
खड्काले जाहेरवालीसमेतलाई नेपालबाट 
भारतको नागा�या�डस�म प�याएको त�यमा 
कुनै िववाद देिखएको छैन । �ितवादी राजेश भ�ने 
टौबहादरु खड्का आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे 
पिन जाहेरवालाले �यसरी अनाव�यक �पमा 
िनजलाई दोष लगाउनपुन� ग�भीर र ठोस कारण 
तथा �माण �ितवादीले गजुान� सकेको पिन 
देिखदँैन । �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु 
खड्काले जाहेरवालीसमेतलाई नेपालबाट िवदेश 
भारतको नागा�या�डस�म प�ुयाएको भ�ने त�यमा 
िववाद नभए तापिन िनजले जाहेरवालीसमेतलाइ� 
बेचेको भ�ने त�य पिु�ट ह�ने व�तिुन�ठ �माण वादी 
प�बाट पेस गन� सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । 
पीिडत जाहेरवाली �ितवादीको भारत नागा�या�ड 
ि�थत घरबाट िनि�कएपिछ �ितवादीकै मािलक 
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खेतो भ�ने �यि�को घरमा गइ� बसेको दिेखए पिन 
जाहेरवालीलाइ� यी �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु 
खड्काले आ�नो मािलकको घरबाट आ�नो 
घरमा िफता� �याउन कुनै पहल गरकेो नदेिखएको 
अव�थामा पीिडत जाहेरवालीलाइ� आ�नो मािलक 
खेतोको घरमा ब�नपुन� अव�था िसज�ना गरकेो 
मा�नपुन� देिखन आउछँ । यस ि�थितमा पीिडत 
जाहेरवाली �ितवादीको भारत नागा�या�ड ि�थत 
घरबाट िनि�कएपिछ �ितवादीकै मािलक खेतो 
भ�ने �यि�को घरमा बसेक� र खेतोका बाब ु
छोराले शोषण गन� गरकेो भ�ने पीडा भो�ने पीिडत 
जाहेरवालीले अदालतमा आइ� आफूले भोगेका 
पीिडतह� बताइरहेको ह�दँा ती भोगाइ तथा 
अिभ�यि�ह� �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
दिेखदँा �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु खड्काले 
पीिडत जाहेरवालीलाई िब�� िवतरण गन� एवम् 
वे�याविृ�मा लगाउने �योजनको लािग नेपालको 
भ�परुदेिख िवदेश भारतको नागा�या�डस�म 
प�ुयाएको नभइ� शोषण गन� गराउने उ�े�यले लगेको 
भ�ने त�य जाहेरी दरखा�त, पीिडतको �मािणत 
बयान, �ितवादीको बयान, पीिडत जाहेरवाली 
एवम् बिुझएका मािनससमेतले गरकेो कागज एवम् 
बपक�समेतका ��य� एवम् प�रि�थितज�य 
�माणबाट �थािपत भएको देिखने ।

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को 
कानूनी �यव�था हेदा�, वे�याविृ�मा लगाउने वा 
शोषण गन� उ�े�यले कुनै �कारले ललाई फकाई, 
�लोभनमा पारी, झु�याई, जालसाज गरी, �प�च 
िमलाई, जबरज�ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण 

गरी, शरीर ब�धक राखी, नाजुक ि�थितको फाइदा 
िलई, बेहोस पारी, पद वा शि�को दु�पयोग गरी, 
अिभभावक वा संर�कलाई �लोभनमा पारी, डर, 
�ास, धाक, ध�क� िदई वा करकापमा पारी कसैलाई 
बिसरहेको घर, �थान वा �यि�बाट छुटाई ल�ने वा 
आफूसँग रा�ने वा आ�नो िनय��णमा िलने वा 
कुनै �थानमा रा�ने वा नेपालिभ�को एक ठाउँबाट 
अक� ठाउँमा वा िवदेशमा लैजाने वा अ� कसैलाई 
िदने काय� गरमेा मानव ओसारपसार गरकेो मािनने 
छ भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । सोअनसुार यी 
�ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु खड्काले पीिडत 
जाहेरवालीलाइ� बेचिबखन गन� उ�े�यले  नेपालको 
भ�परुदेिख िवदेश भारतको नागा�या�डमा 
प�ुयाएको नभइ� शोषण गन� गराउने उ�े�यले लगेको 
भ�ने देिख�छ । जनु कुरालाई उ� दफा ४(२)(ख) 
ले कसरु मानेको देिखदँा यी �ितवादी टौबहादरु 
खड्काको हकमा उ� कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने दिेखने । 

�ितवादी कमला खड्काको हकमा 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरुमा संल�न रहेको 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , मलाइ� काममा 
लगाइिदने बाहाना गरी नेपालबाट भारतको 
नागा�या�ड लगी बेचिबखन गन� काय�मा �ितवादी 
कमला खड्काको पिन संल�नता रहेको भ�ने 
जाहेरीबाट देिखए पिन जाहेरवालीको �मािणत 
बयानमा िनज �ितवादीले कसरु गरकेो भनी 
ठोस �पमा भ�न सकेको दिेखदँैन । �ितवादी 
कमला खड्काले अदालतमा उपि�थत भइ� 
बयान गदा�, जाहेरवाली र िनजको छोरालाई 
मेरो �ीमान् ले नेपालबाट भारतको नागा�या�ड 
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ि�थत हा�ो घरमा िलएर जानभुएकोमा िनजह� 
दइु�  मिहनाजित हामीसगैँ बसी �यसपिछ घर 
छाडी हा�ो मािलक खेतोको घरमा गइ� बसेकामा 
�यहाबँाट पिन नेपाल जा�छु भनेकोले दानबहादरु 
खड्काको िज�मा लगाएर नेपाल पठाएको हो । 
हामीले जाहेरवालीलाई बेचेको होइन भनी कसरुमा 
इ�कार रहेको देिख�छ । जाहेरवालीसमेतलाइ� 
नेपालबाट भारतको नागा�या�डस�म प�ुयाउने 
काय�मा यी �ितवादी कमला खड्काको संल�नता 
रहेको भनी जाहेरवालीले अदालतमा आइ� गरकेो 
बकप�मा खलुाएको देिखदँनै । िमिसल संल�न 
अ�य �माणबाट समेत यी �ितवादी कमला 
खड्काले जाहेरवालीसमेतलाइ� नेपालबाट भारतको 
नागा�या�डस�म प�ुयाएको भ�ने पिन देिखएको 
छैन । जाहेरवाली भारतको नागा�या�ड पगुी 
�ितवादीको घरमा रहे बसेको अव�थामा �ितवादी 
कमला खड्कासमेतले जाहेरवालीउपर नरा�ो 
�यवहार गरकेो भ�ने जाहेरवालीको भनाइरहेको भए 
पिन जाहेरवालीलाइ� बे�ने वा वे�याविृ�मा लगाउने 
उ�े�य राखेको भ�नेस�मको ��य� र िव�वसनीय 
�माण िमिसलबाट दिेखएको छैन । सह�ितवादी 
टौबहादरु खड्काको �ीमती रहेको आधारमा र २/३ 
मिहना एकैसाथ रहदँा ब�दा िच� नब�ुने �यवहार 
भएको भ�दैमा �ितवादी कमला खड्काउपर 
समेत जाहेरी िदएको दिेखए पिन यी �ितवादी 
कमला खड्काको हकमा सो जाहेरी व�तिुन�ठ 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको नदिेखएको अव�थामा 
िनज �ितवादी कमला खड्कालाइ� अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने 

नदिेखने । 
�ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु खड्काले 

जाहेरवालीलाई िब�� िवतरण गन� एवम् वे�याविृ�मा 
लगाउने �योजनको लािग नेपालको भ�परुदेिख 
िवदशे  भारतको  नागा�या�डस�म  प�ुयाएको नभइ� 
शोषण गन� गराउने उ�े�यले लगेको भ�ने त�य जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतको �मािणत बयान, �ितवादीको 
बयान, पीिडत  जाहेरवाला  एवम्  बिुझएका 
मािनससमेतल ेगरकेो कागज एवम् बकप�समेतबाट 
�थािपत भएको देिखएको र सो काय�मा सह�ितवादी 
कमला खड्काको कुनै सलं�नता भएको भ�ने 
व�तिुन�ठ �माण नदेिखदँा िनज �ितवादी टौबहादरु 
खड्कालाइ� मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)
(ख) अनसुारको कसरु कायम गरी ऐ.को दफा 
१५(१)(ङ)(१) बमोिजम सजाय ह�ने साथै ऐ.दफा 
१७(१) अनसुार पीिडतलाइ� �ितपूित� भराइिदने 
र �ितवादी कमला खड्काले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७२।११।२ मा भएको फैसलामा �ितवादी 
कमला खड्काले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने गरी भएको हदस�म उ� फैसला मनािसब 
देिखयो । तर �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु 
खड्कालाइ� मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)
(ख) अनसुारको कसरु कायम गरी ऐ.ऐनको दफा 
१५(१)(ङ)(१) बमोिजम सजाय ह�ने र ऐ.दफा 
१७(१) अनसुार पीिडतलाइ� �ितपूित� भराइिदने 
गरी भएको हदस�म उ� फैसला िमलेको 
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नदेिखने । 
अत: िववेिचत आधार, कारण र 

�माणसमेतबाट यी �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु 
खड्काले  जाहेरवालीलाई िब�� िवतरण गन� एवम् 
वे�याविृ�मा लगाउने �योजनको लािग नेपालको 
भ�परुदेिख  िवदेश  भारतको नागा�या�डस�म 
प�ुयाएको नभइ� शोषण गन� गराउने उ�े�यले लगेको 
भ�ने देिखरहेको अव�थामा िनज �ितवादी राजेश 
भ�ने टौबहादरु खड्कालाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२)(ख) को कसरु कायम गरी ऐ.ऐनको 
दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम दश वष� कैद र 
एक लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने र ऐ.दफा १७(१) 
अनसुार ज�रवानाको ५०% ले पचास हजार 
�पैया ँ �ितपूित�बापत जाहेरवालीलाई भराइिदने 
र �ितवादी कमला खड्काले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७२।११।२ मा भएको फैसलामा �ितवादी 
कमला खड्काले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
गरी भएको हदस�म उ� फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने र �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु 
खड्कालाइ� मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)(ख) 
को कसरु कायम गरी ऐ.ऐनको दफा १५(१)(ङ)
(१) बमोिजम सजाय ह�ने र ऐ.दफा १७(१) अनसुार 
पीिडतलाइ� �ितपूित� भराइिदने गरी भएको हदस�म 
उ� फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भइ� 
िनज �ितवादी राजेश भ�ने टौबहादरु खड्कालाइ� 
ऐ.ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसरु कायम भइ� 

ऐ.ऐनको दफा १५ को (१)(च) बमोिजम पाचँ वष� 
कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
इित संवत् २०७७ साल असार २२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७३-WO-११३८, 
उ��ेषण, िमनबहादरु िसवाकोटी िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, रामशाहपथसमेत

िनवेदकले �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ३१क बमोिजमको समय 
तािलका र अविधको िवपरीत ह�ने गरी ग�रएको 
स�वा बदर ग�रपाउन माग दाबी िलएको 
देिख�छ । दमक अ�पतालबाट सतासीधाम 
�वा��य चौक�मा �यूनतम अविध पूरा भएपिछ मा� 
िनवेदकको स�वा भएको त�य �थािपत देिख�छ । 

व�ततुः स�वा कम�चारीको अिधकार 
नभई सिुवधास�मको िवषय हो । तसथ� कुनै 
पिन कम�चारीको स�वा गदा� �चिलत कानूनको 
�ितकूल नह�ने गरी कम�चारीको सिुवधा र स�ंथाको 
आव�यकता र औिच�यतालाई म�यनजर गरी 
स�वा ह�न ु र ग�रन ु पद�छ । लामो अविध एउटै 
अ�पतालमा काय�रत िनवेदकलाई दरब�दी 
िमलानको िसलिसलामा सोही िज�लािभ�कै 
�वा��य चौक�मा स�वा ग�रएको र दरब�दी 
िमलान गन� िज�मेवारी िवप�ीह�को रहे भएको 
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ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था दिेखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-०४७२, अंशब�डा, 
मनोहर थापा िव. का�छी थापासमेत

वादीह�ले िक.नं.९०, ९२ र ११९ को 
ज�गा िनजह�को पित धनबहादरुको नाउमँा दता�  नै 
नभएको वा सो ज�गा आफूह�ले भोग चलन नगरकेो 
भ�न सकेको देिखदँैन । ��ततु म�ुामा अंशको 
तायदाती फाटँवारी पेस गदा�समेत उि�लिखत 
ज�गाह�को फाटँवारी पेस ह�न आएको देिखदँनै । 
वादीह�ले उि�लिखत ज�गासमेत सगोलबाटै भोग 
चलन गरकेो भ�ने उ�लेख गन� नसकेकोले वादीका 
पित तथा �ितवादीका बाबसुमेत ज�गा नापी ह�नपूुव� 
नै अलग अलग भई नापीमा छु�ाछु�ै ज�गा नापी 
दता�  गराएको देिखएकोले यी वादी �ितवादीह� 
सगोलको अंिशयार रहेको देिखन नआउने ।

�ितवादी मनोहर थापाको नाम दता�को 
ज�गा िनजले २०६५ सालमा ख�रद गरी िलएको 
दिेखएकोले सो ज�गा ब�डा ला�ने सगोलको ज�गा 
दिेखन नआउने ।

दता�वाला कृ�णकुमारीसमेत वादीका पित 
धनबहादरु र �ितवादीका बाब ु �ानबहादरुसगँ 
अंश िलई िभ�न भएको त�य �ितवादीले �वीकार 
गरकेो देिख�छ । िनज दता�वाला कृ�णकुमारीको 
म�ृय ुभइसकेको अव�था छ । िनज कृ�णकुमारीका 

हक खाने हकदार ियनै वादी �ितवादीह� 
रहेको देिखएकाले िनज �वग�य कृ�णकुमारीको 
नामदता�को उि�लिखत ज�गाह� र दता� नभएको 
ज�गा वादी �ितवादीको हक पगुी दता� ह�ने भएमा 
�य�तो ज�गास�म वादीह�ले आधा र �ितवादीले 
आधा ब�डा छुट्याई िलन पाउने ।

तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएको 
स�पूण� घर ज�गा ब�डा गन� गरकेो स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदस�म 
निमलेकोले केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (दिेवना) 
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

३
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी
 बमकुमार ��ेठ, ०७१-CI-१०१३, अंश चलन,
किवता गौतम िव. र�भा गौतम पोखरले

वादी र�भा गौतम र किवता गौतमको 
िबचमा सौता सौताको नातास�म भएको त�यमा 
िववाद नभई एक आपसमा मखुिमलेको अव�था 
देिखदँा किवता गौतमले बकसप�को मा�यमबाट 
�ा� गरकेो स�पि�ह� र�भा गौतमको हकमा 
पैतकृ ठहरी ब�डा ला�ने अव�थाको एकातफ�  
देिखदँैन भने अक�तफ�  गोमाबाट शेषपिछको 
बकसप�को मा�यमले किवता गौतमले �ा� गरकेो 
स�पि� िनजले �रझाएबापत पाएको भ�ने दिेखदँा 
अशंब�डाको १८ नं. मा मानो नछु��ई सगँ बसेका 
अिंशयार छन् भने जनुसकैु अिंशयारले सगोलको 
स�पि�बाट वा सगोलको खेती, उ�ोग, �यापार 
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�यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आज�न र 
लेनदेन �यवहारको महलको ८ न�बरबमोिजम 
लगाएको ऋण सबै अंिशयारलाई भाग ला�छ । 
सोबाहेक कुनै अिंशयारले आ�नो �ान वा िसप 
वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट 
िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको 
अपतुाली परकेो वा �ी अंश धनको महलको ५ 
न�बरबमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको 
स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने अिंशयारको 
िनजी ठहरी आफूखशुी गन� पाउछँ । ब�डा गन� कर 
ला�दनै । अशं नभए पिन मानो छु��ई िभ�न बसेका वा 
रिज��ेसन नगरी खती उपती आ�नो आ�नो गरी 
आ�नो िह�सासगँ मा� राखी खान ुिपउन ुगरकेोमा 
एकै ठाउमँा भए पिन मानो छु��ई िभ�न भएको 
ठहछ�  । �य�तो कमाएको धन लाएको ऋण आ�नो 
आ�नो ह��छ भ�ने कानूनी �ावधानबमोिजम 
शेषपिछको बकसप�ले �ा� गरकेो उि�लिखत 
िक.नं.११‚ १८‚ ३२‚ ४५‚ ४६‚ ४७‚ ४९‚ ५० र 
५२ को ज�गाह� �ितवादी किवता गौतमको िनजी 
ह�ने र ब�डा गन� कर नला�ने अव�थाको देिखने ।

िक.नं. १८६ को घर र ज�गा कृिष िवकास 
ब�कले िललाम गदा� २०५७।१०।१५ मा किवता 
गौतमले िललाम सकार ग�रिलएको भ�ने िमिसल 
संल�न िललाम सकार गरकेो २०५७।१०।१९ 
कागजबाट देिख�छ । अंश म�ुा िमित २०६४।७।२९ 
मा दायर भएको देिख�छ । िमित २०५७।१०।१५ 
मा िललाम सकार गरकेो देिख�छ । यसरी अशं 
म�ुा च�नभु�दा अगावै िललाम सकार ग�रिलएको 
भ�ने देिखन आएको र �यसरी िललाम सकार गरी 
िलएको स�पि�लाई यिकनन् व�तिुन� �माणको 

अभावमा सगोलको मानी ब�डा गदा� �यायोिचत ह�ने 
देिखदँैन । जहासँ�म िनजी आज�नको स�पि�बाट 
नै िललाम सकार ग�रएको भ�ने भनाइ हो सो 
स�ब�धमा �य�तो िजिकर िलनेले आफूले िलएको 
िजिकर त�यसङ्गत व�तिुन� �माण ��ततु गरी 
�मािणत गराएको ह�नपुन�मा �य�तो भए गरकेो 
पाइदँैन । अक�तफ�  किवता गौतमले िनजी 
आज�नको कुरालाई पिु� गन� गरी आफूले िस�ाथ� 
ब�क िवराटनगर शाखाबाट ८५,००,०००।- िलएको 
ऋण देखाएको कुरा यहानेँर सा�दिभ�क देिखई 
सो कुरालाई �यायको रोहमा अ�यथा भ�नपुन� 
पिन देिखदँैन । �यसैले उि�लिखत िक.नं.१८६ 
को हकमा समेत मािथ िववेिचत आधार �माण र 
कारणबाट सो ज�गासमेत ब�डा ला�ने र लगाउनपुन� 
अव�थाको नदेिखने ।

िक.नं.१८६ को ज�गा किवता गौतमले 
िललाम सकार गरी िलएको भ�ने देिखदँा सोमा 
ब�डा लगाएको, �य�तै िक.नं.११, १८, ३२, 
४५, ४६, ४७, ४९, ५० र ५२ को ज�गासमेत 
शेषपिछको बकसप��ारा �ा� गरकेोले बकसप� 
िदने गोमा गौ�मको हक १ भाग छुट्याई अ�मा 
ब�डा लगाउन ु पन�मा सबैमा ब�डा लगाएको सो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको इ�साफ 
िमलेको नदेिखने ।

अतः ऋणको हकमा साह�को उजरु परकेा 
बखत ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा  िक.नं.११, १८, 
३२, ४५, ४६, ४७, ४९, ५० र ५२ बाट गोमाले 
३ भागम�ये आ�नो १ भाग किवतालाई शेषपिछको 
बकस ग�रिदएकोले िनजको १ भाग शेषपिछको 
बकसपाउने किवतातफ�  छुट्याई बाकँ�मा ८ ख�डको 
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१ ख�ड अशं भाग ला�ने देिखयो । िक.नं.१८६ 
को हकमा किवताले आ�नो �यासबाट िललाम 
सकारी िलएको देिखदँा �यसमा अ� अिंशयारको 
िबच भाग ला�ने दिेखएन । �यसकारण सोमा समेत 
अंश भाग लगाई र िक.नं.११, १८, ३२, ४५, 
४६, ४७, ४९, ५० र ५२ मा १ भाग नछुट्याई 
सबैमा अशं भाग लगाउने गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।१।१० मा भएको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६९।१।१० मा 
भएको फैसला सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काित�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी
 बमकुमार ��ेठ, ०७०-CI-०२८०, ०२८१, अंश,
 राजकुमारी ग�ुङ िव. स�रता ग�ुङ, िनरबहादरु
ग�ुङसमेत िव. स�रता ग�ुङ

�ितवादीको तफ� बाट वादीह�ले आ�नो 
अंश भाग िलई पाइसकेका छन् भ�न नसक� 
पव�त िज�ला मकुदेउराली गा.िव.स.मा रहेको 
�ीस�पि�म�येबाट मा� अशं पाउने ह�न, हालसालै 
अंश पाउने ि�थित छैन भनी �ितउ�रमा लेखाएको 
बेहोराले वादीह�ले अशं िलई पाइसकेको भ�ने कुरा 
दिेखन आउदँैन । �वयं �ितवादीह�ले िफरायको 
�ितउ�र बेहोराबाट नै वादीह�ले अशं पाउने भ�ने 
कुरा देिखन आएकोले वादी र �ितवादीह�को 
िबचमा अंशभाग ला�ने नै देिखने ।

िववाह ह�न बाकँ� कमल ग�ुङ र िसता 

ग�ुङ दिेखन आएका र अंशब�डाको १७ नं को 
कानूनी �यव�थालाई हेदा�  िववाह नभएका छोरा 
छोरीको िववाह खच� पर सादा� िववाह नभएका 
छोराछोरी धेर ै भए पिन थोर ै भए पिन ज�मा धन 
स�पि� ठहर े सयकडा दश, एक हजारदेिख घटी 
धन स�पि� ठहर ेसयकडा िबसका दरले िववाहको 
खच� पर सारी ज�तो िहसाबको अंश पाउछँ सोही 
िहसाबिसत दामासाही गरी िववाह खच� पिन 
बािँडिदनपुछ�  लेिखएबमोिजम ब�डा गदा�  िववाह खच� 
पाउने एक जवान मा� र अशं पाउने अंिशयार धेर ै
जवान भई अंिशयारले पाउने अंशभ�दा िववाह खच� 
धेर ैपाउने भएमा अिंशयार एकजनाले पाउने अशंको 
चार ख�डको तीन ख�डस�म िववाह खच� पर सानु�  
पद�न भ�ने �यव�था भएको देिखदँा िववाह ह�न बाकँ� 
अिंशयारको हकमा उि�लिखत कानूनी �यव�थाले 
िववाह खच� छुट्याई िदनपुन� नै देिखने ।

तसथ�, ऋणको हकमा साह�का उजरु परकेा 
बखत ठहरबेमोिजम ह�ने गरी ��ततु भएको तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख भएको �ीस�पि�बाट िववाह 
ह�न बाकँ� अिंशयारको कानूनबमोिजम िववाह खच� 
छुट्याई परसारी बाकँ� स�पि�लाई ७ भाग लगाई 
सोम�ये वादीह�को िपता पित सनुकाजी ग�ुङको 
भागमा पन� १ भागलाई पनु: ३ भाग लगाई वादीह� 
स�रता ग�ुङ र गौरव ग�ुङको आआ�नो १-१ 
भाग अंश वादीह�ले �ितवादीह�बाट छुट्याई िलन 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पोखराको 
इ�साफ मनािसब देिखने ।

अत: उपयु��ानसुार उ�लेख भई िववेचना 
भएको आधार, �माण र कानूनी �यव�थासमेतबाट 
िमित २०६९।१२।५ मा पनुरावेदन अदालत 
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पोखराबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
इित सवंत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-RC-०१०३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. कुमार सरदार बाँतर

�ितवादी कुमार सरदार बातँर घटना 
घटाउदँाको अव�थामा Mentally illness िथए 
भ�ने डा�टरको बकप�मा उ�लेख नभएको, 
अदालतमा बयान गदा� बे�सरी �वरो आएछ, 
बह�लाएछु, च�कु िनकालेर काटेर मारछुे भनी 
कसरु �वीकार गरी बयान गरकेो दिेखदँा कसरु 
गदा�को अव�थामा �ितवादी Mentally illness 
नदेिखएको, व�तिु�थित मचु�ुका र घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनसले अदालतमा िकटानीसाथ 
�ितवादीले नै मारकेो भनी बकप� गरकेोसमेतबाट 
अिभयोग दाबीको कसरु �ितवादीले गरकेो त�य 
�थािपत भइरहेको ह�दँा �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गरी ८ (आठ) 
वष� कैदको सजाय गन� राय �य� गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट भएको फैसला मनािसब नै 
दिेखएको ।  

अत: �ितवादी कुमार सरदार बातँरलाइ� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 

नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याइ� स�ु स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।१।२४ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७२।११।११ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखए तापिन मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) बमोिजम सव��व ह�ने गरी सजाय 
गन� िम�ने नदेिखदँा िनज �ितवादी कुमार सरदार 
बातँरलाई ज�मकैदस�म ह�ने र �ितवादीको 
सािबती बयान, कसरुको अव�था तथा अपराध 
ह�दँाको प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा�  उ� 
सजाय पया�� ह�ने दिेखदँा ८ (आठ) वष� कैद ह�ने 
रायसिहत पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।११।११ मा भएको फैसला साधक सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल पसु ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-१६५५, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक, नेपाल सरकार िव. �िवन बोगटी भ�ने 
टेकबहादुर बोगटीसमेत

जाहेरवाला तथा िडलबहादरु ख�ीका 
िबचमा लेनदेन कारोबार रहेको त�य �वयम् 
जाहेरवालाले �वीकार गरकेो, जाहेरवालाले दाबी 
िलए ज�तो कुनै कुटिपट भएको भ�ने घाउ जाचँ 
केस फारामबाट नदिेखएको, जाहेरवालालाई 
जबरज�ती गरी, बल �योग गरी वा अ�य कुनै 
िकिसमको ध�क�, डर, �ास दखेाई गाडीमा 
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िलएको वा अपहरण गरकेो �थल काठमाड�को 
ितलगंगामा जाहेरवालालाई मलुकु� ऐनको अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ र २ नं. मा 
प�रभािषत काय� गरी अपहरण तथा शरीर ब�धक 
गरकेो भनी जाहेरवाला तथा वादी प�ले उ�लेख 
गन� नसकेको, �ितवादीह�ले ऐ. महलको ३ नं. 
मा उि�लिखत उ�े�यका लािग अपहरण गरकेा 
ह�न् भ�ने व�तिुन� �माण वादी प�ले प�ुयाउन 
नसकेको र जाहेरवालाले �ितवादी िडलबहादरुलाई 
िदनपुन� रकमको स�ब�धमा जाहेरवालालाई कागज 
गराउनबुाहेक �ितवादीह�को िनज जाहेरवालालाई 
अपहरण गरी शरीर ब�धक िलनेतफ� को कुनै मनसाय 
रहेको िमिसलबाट देिखदँैन । �ितवादीह� मौकामा 
र अदालतको बयानमा समेत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो र उ� इ�कारी बयान �ितवादीका 
सा�ीह� सरु�े� महज�न, �जापती दाहाल, 
लेखनाथ दाहालको बकप�बाट समेत समिथ�त 
भइरहेको अव�था छ । िमिसल सलं�न �माण 
कागजबाट �ितवादीह�ले कुनै लाभ �ा� गरकेो 
भ�नेसमेत देिखदँैन । यसबाट यी �ितवादीसिहत भई 
जाहेरवालाकै गाडी चढी काठमाड�को ितलगंगाबाट 
माओवादीको पाट� काया�लय कुप�डोलस�म गएको 
काम कुरालाई अपहरण गरकेो तथा जाहेरवालालाई 
�ितवादीह�ले ब�धक बनाएको काय� भनी भ�न 
िम�ने नदेिखएको अव�थामा �ितवादीह�ले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने गरी 
भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखयो । �ितवादीह�लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी �िवन भ�ने टेकबहादरु बोगटी 
र �ितवादी सवुण� भ�ने मानबहादरु िव�ले 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु गरकेो नदिेखदँा 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०७३।०२।२५ को फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीह� �िवन भ�ने टेकबहादरु बोगटी र 
सवुण� भ�ने मानबहादरु िव�ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  । कसरु गरकेो त�य �थािपत 
नभई �ितवादीह�म�येका टेकबहादरु बोगटी र 
मानबहादरु िव�ले सफाइ पाउने ठहरी फैसला 
भएबाट वारदात नै �थािपत नभएको अव�थामा 
पनुरावेदन नगन� िडलबहादरु ख�ीको हकमा 
समेत िवचार गदा� वारदात �थािपत नभएको र 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीअनसुार कसरु गरकेो 
कुरा िमिसल सलं�न �माणह�बाट िववादरिहत 
तवरले पिु�ट �मािणत भएको नदिेखदँा �ितवादी 
िडलबहादरु ख�ीले समेत मलुकु� ऐन, अ.बं.२०५ 
नं. बमोिजम आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भनी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।०७।०६ मा भएको  फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�  
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७७ साल जेठ ७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-RC-००९७, कत��य 
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�यान र �यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. 
कु�दन भ�ने मनोज तु�बापो

��ततु म�ामा �ितवादीको अनसु�धान 
अिधकृतसम� र अदालतमा समेत भएको सािबती 
बयान, जाहेरी दरखा�तको बेहोरा, घटना िववरण 
कागज र सो कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा 
उपि�थत भई घटना िववरण कागजको बेहोरालाई 
समिथ�त ह�ने गरी गरकेो बकप�, बरामदी 
मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न �माणबाट �ितवादी 
कु�दन भ�ने मनोज त�ुवापोले आइ��िव�म ईवा र 
सािव�ा ईवाले खकुुरी खो�न खो�दा िनजह�लाई 
समेत य�त� खकुुरी �हार गदा�  चोट लागी घाइते भई 
उपचारपिछ िनको भएको देिखदँा िनजले �यान मान� 
उ�ोग कसरुसमेत गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा िनजै 
�ितवादीले आइ��िव�म ईवा र सािव�ा ईवालाई 
खकुुरी �हार गरी �यान मान� उ�ोगसमेत गरकेो 
दिेखदँा �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम 
५ वष� कैद ह�ने ठहछ�  भ�ने स�ु पाचँथर िज�ला 
अदालतको िमित २०७४।१०।२५ को फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट भएको फैसलासमेत िमलेकै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणह�बाट 
�ितवादी कु�दन भ�ने मनोज त�ुवापोलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. र १५ नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु पाचँथर िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।१०।२५ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७६।०३।११ मा भएको 

फैसला िमलेकै दिेखएकोले साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) बमोिजम कानूनमा “कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�न े रहछे भन ेयो ऐन �ार�भ 
भएपिछ �य�तो कसुर सजाय गदा� सव��व ह�ने 
गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा 
“कुनै कसुर 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 
सजाय िनधा�रण गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९(२)(क) मा “कुनै कसुरको सजाय सािबक 
ऐनमा मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएकोभ�दा 
बढी रहछे भने सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
प�र�े�यमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा 
सव��वसिहत ज�मकैदको कानूनी �यव�था नभएको 
र ऐ. को दफा १७७(२) मा �यान मान� कसरु गन� 
गराउने �यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने 
भनी कानूनी �यव�था रहेभएको देिखएकोले ��ततु 
म�ुामा पिन यी �ितवादी कु�दन भ�ने मनोज 
त�ुवापोलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
शाखा अिधकृतः योमा मलुपती
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-WO-०२०६, उ��ेषण 
/ परमादेश, नरशे दुगड िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले िनया�तमा नगद 
�ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, २०६८ बमोिजमको 
सिुवधा �ा� गनु�पन� भनी िजिकर िलए पिन २०६९ 
भा� मसा�तस�म व�त ु िनया�त गरी २०६९ 
काित�क मसा�तस�ममा नगद �ो�साहनका लािग 
उ�ोग िवभागमा िनवेदन गनु�पन�मा उ� तोिकएको 
�यादिभ� िनवेदन दता�  नगरी िमित २०७०।३।१४ 
मा मा� िनवेदन गरकेो देिखन आएको छ । तोिकएको 
�यादमा व�त ु िनया�त गरी िनवेदन िदएको हकमा 
िनजले नगद �ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, २०६८ 
बमोिजमको सिुवधा पाएकै दिेख�छ । २०६८ 
सालको काय�िविधमा उि�लिखत सिुवधा माग गन� 
२०६९ साल भा� मसा�तिभ� व�त ु िनया�त गरी 
२०६९ काित�क मसा�तिभ� िनवेदन िदनपुन� सत� 
छ । यसरी २०६९ साल भा� मसा�तिभ� व�त ु
िनया�त गरी काित�क मसा�तिभ� िनवेदन नगन� 
�यि�ले त २०६८ को काय�िविधअ�तग�त 
नगद �ो�साहन पाउन सिकने नदेिखएप�चात् 
सोभ�दा पिछ आि�नदेिख फागनुस�म िनया�त 
गरी २०७० सालमा मा� िनवेदन िदने िनवेदकको 
कथनअनसुार �या�या गनु�  �याियक मू�य र 
कानूनी िस�ा�तअनकूुल ह�ने देिखदँनै । २०७० 
को काय�िविधको दफा १४ को उपदफा (४) 
बमोिजम २०६९ भा� मसा�तअिघ िनया�त 
गरकेा तर िनया�तमा नगद �ो�साहनका लािग 

िनवेदन ग�रनसकेका िनया�तका हकमा यसै 
काय�िविधबमोिजम नगद �ो�साहन ग�रन े छ 
भ�ने ��ट �यव�था रहेको प�र�े�यमा िनवेदकको 
मागबमोिजम २०६९ साल आि�नदेिख फागनुस�म 
िनया�त गरकेो व�तकुो हकमा िनया�तमा नगद 
�ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, २०६८ बमोिजम 
नगद �ो�साहन �ा�त गन� स�ने अव�था नै नरहने ।

यसरी खारजे भएको म�ुा नं. ०७०-
WO-००१४, ०७०-WO-००१३, ०७०-WO-
००१२ को उ��ेषण परमादेश म�ुा यसै िवषयसगँ 
स�बि�धत रहेको र यी म�ुाह�बाट िनया�तमा 
नगद �ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, २०७० 
को दफा १४(३) र (४) को �यव�था नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)
(च), १८(१), १९(१) समेतसगँ बािझएको भनी 
�रट िनवेदनको िजिकर रहेकोमा उ� काय�िविधको 
दफा १४(३) र (४) लाई संिवधानअन�ुप रहेको 
भनी िवशेष इजलासले �या�या गरकेो, २०७० को 
काय�िविधको दफा १४ को उपदफा (४) ले “२०६९ 
भा� मसा�तअिघ िनया�त गरकेा तर िनया�तमा नगद 
�ो�साहनका लािग िनवेदन गरी नसकेका िनया�तका 
हकमा यसै काय�िविधबमोिजम नगद �ो�साहन �दान 
ग�रने छ” भनी उ�लेख गरकेो ह�दँा �रट िनवेदकको 
मागबमोिजम िनया�तमा नगद �ो�साहनस�ब�धी 
काय�िविध, २०६८ अनसुार नगद �ो�साहन िदन 
निम�ने भनी उ�ोग िवभागबाट भएको िनण�यमा 
कुनै कानूनी �िुट नरहेको ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट उ�ोग िवभागको िमित 
२०७०।३।१७ को प� कानूनस�मत नै रहेको 
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दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणय�ु 
परमादेशलगायतका आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल फागनु १ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७२-CI-०२८२, 
उ��ेषण, खगे�� नवजीवन के��समेत िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, काठमाड�समेत

�रट िनवेदनको बेहोराबाटै नेपाल 
सरकारको अनदुानबाट उ� िव�ालय स�चालन 
भएको भ�ने �वीकार ै गरकेो देिखएको छ । 
िव�ालयले नेपाल सरकारबाट िनयिमत �पमा 
रकम िविनयोजन भई अनदुान �ा� गरी आएको, 
शैि�क गठुी वा क�पनीमा कहीकँतै दता� नभएको र 
अ�य सामदुाियक िव�ालय सरल पाठ्य प�ुतकह� 
उपल�ध गराई, सामदुाियक िव�ालयका �थायी 
िश�कसरह िश�कह�को �यव�थापन गरी 
सोहीअन�ुप िव�ालय स�चालन गरी आएको कुरा 
िश�ा िवभागको िमित २०६६।७।२४ र िश�ा सेवा 
आयोगको िमित २०६७।४।१२ को प�समेतबाट 
��ट ह�दँा यो िव�ालय सामदुाियक िव�ालय 
भएको ��ट ह�ने ।

िमित २०६९।७।१७ गते नेपाल अपाङ्ग 
सङ्घ, खगे�� नवजीवन के��का अ�य� 

गजे��कुमार लामाको अ�य�तामा बसेको 
बैठकले िव�ालय �यव�थापन सिमित गठन गन� 
�ि�या अिघ बढाएअनसुार सो �योजनका लािग 
िमित २०७०।१।१५ मा िव�ालय िनरी�क �ी 
ह�रबाब ुपो�ेलको अ�य�ता तथा िव�ालय �ोत 
�यि� �ी यदनुाथ शमा�को उपि�थितमा स�प�न 
बैठकको िनण�यानसुार िमित २०७०।१।२२ गते 
अिभभावक तथा संर�कह�को भेलाले िव�ालय 
�यव�थापन सिमित गठन भएको देिखयो । यसरी 
िव�ालयलाई सामदुाियक िव�ालयमा दता� गन� भनी 
पूव��यव�थापन सिमितबाट िनण�य भई सोहीअन�ुप 
नेपाल सरकारबाट िव�ालय स�चालनका लिग 
िनयिमत अनदुान �दान गरी आएकोमा िश�ा ऐन, 
२०२८ को दफा १२ को ख�ड (क) र (ख) बमोिजम 
अिभभावकह�को भेला�ारा भएको िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको गठन तथा सोबमोिजमको 
काय� कानूनस�मत नै देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
िनवेदन खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।६।१ को आदेश (फैसला) 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७१-CI-१४००, 
परमादेश, िज�ला �हरी काया�लय रौतहट, 
गौरसमेत िव. मोहमद मेराज आलम

मलुकु� ऐन, अ.बं. ९० नं. हेदा�, नेपाल 
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सरकार वादी ह�ने मु�ाको कसैको िनवेदनप� वा 
दरखा�त ह�लाक�ारा मु�ा हेन� अड्डामा आयो 
भने सो िनवेदनप� वा दरखा�त िदने मािनसलाई 
तु��त बाटाका �यादबाहेक ७(सात) िदनको �याद 
टाँसी िझकाई बु�दा िनजले सो पठाएको मैले हो 
सािबत गन� स�छु भ�यो भने सोही बेहोराको �माण 
खुलाउनुपन� भए खुलाई बयान िलई कानूनबमोिजम 
रीत पु�याई मा� बात लागी मा�नेलाई प�न र 
कारबाही गन� ह��छ । सो मािनसले मैले पठाएको 
होइन भ�यो वा बेनामी रहेछ वा टाँिसएको �यादिभ� 
कारबाही गराउन आएन भने �य�तो कागजले मु�ा 
हे�रन वा मािनस प�ाउ र कारबाही ह�न स�दैन 
भनी �प� �पमा उ�लेख भएको पाइ�छ । िज�ला 
�हरी काया�लय, रौतहटमा िनवेदकले ह�लाकबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार म�ुाको जाहेरी 
दरखा�त िदएको देिखने ।

ह�लाकमाफ� त जाहेरी दरखा�त 
�ा� भएपिछ सो जाहेरी दरखा�त सनाखत 
गन�लगायतका काय�ह� भएको िमिसल संल�न 
�माण कागजबाट दिेखन आएन । मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची १ िभ�को म�ुा रहेको 
र �य�तो ह�लाकबाट जाहेरी दरखा�त िदने 
�यि�लाई त�ु�त बाटाका �यादबाहेक ७ िदनको 
�याद िदई िझकाई सनाखत गराई आव�यक 
�ि�या पूरा गनु�पन� मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ९० नं. मा 
कानूनी �यव�था रहेको छ । िनवेदकले िदएको 
जाहेरी दरखा�त ह�लाकमाफ� त �ा� भएपिछ अ.बं. 
९० नं. बमोिजम जाहेरवालालाई �याद जारी गरी 

िझकाई सनाखत गराई सो जाहेरी दरखा�तउपर 
आव�यक कारबाही गरी सो जाहेरी दता�  ह�न स�ने 
नस�ने कुराको िन�य�ल गरी िनकासा िदनपुन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गरी जाहेरी दरखा�त दता�  गनु�पन� नपन� के 
हो ? सोको िनकासा िदने कानूनी कत��य िज�ला 
�हरी काया�लय रौतहटले िनवा�ह गरकेो नदिेखने ।

अतः पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
परमादेशको आदेश जारी गन� गरी भएको िमित 
२०७१।१२।११ को आदेश (फैसला) िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०६७-CR-१२५९, 
०६७-CR-१२८०, वैदिेशक रोजगार ठगी, नेपाल 
सरकार िव. ब�ी गौडेल, ब�ी गौडेल िव. नेपाल 
सरकार

व�ततुः िमित २०६३।०५।०२ को िलखत 
िकत� भनी �ितवादीले अनसु�धान अिधकृतसम� 
कागज गरकेो तर �या�चे सहीछाप अनसु�धानकै 
�ममा िभडाई िवशेष�बाट जाचँ गराइएकोमा 
िमित २०६७।०५।१४ मा िवशेष�को रायबाट 
िभडेको भ�ने दिेख�छ । अदालतमा �ितवादीले 
सो िलखतलाई िलफा िदएको भनी बयान गरकेा 
छन् । यस�कार अनसु�धानकै �ममा िलखत 
नै िकत� भ�ने, अदालतमा िलफा हो भ�ने फरक 
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फरक िवरोधाभाष बयान �ितवादीले गरकेो 
दिेखयो । जाहेरीमा उ�लेख भएको �ितवादीले 
िवदेश पठाइिदने भनी िलएको रकमसमेत 
खलुाएको, मौकाको �यि� नारायणबाब ु �े�ले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेा छन् । सो 
बकप�बाट �ितवादीले वैदिेशक रोजगारको लािग 
जाहेरवालाह�बाट िलएको रकम �प� खलुाई 
िदएको देिख�छ । �ितवादी जाहेरवालाह�लाई 
िवदेश माि�द�स पठाइिदने काय�मा संल�नता 
रहेको त�य पिु� भएको देिखन आयो । �ितवादीले 
िबनाइजाजत वैदेिशक रोजगारीको काय� गरकेो 
दिेखदँा िनजको कसरुको मा�ा यिकन गरी सजाय 
िनधा�रण गनु�पन� देिखन आउने ।

�ितवादी ब�ी गौडेललाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम कैद 
सजायसमेत ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा िवचार गदा� , 
त�काल कायम रहेको वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०४२ को दफा २४(२) बमोिजम िवदेश प�ुयाई 
फिक� एको भने अिभयोग दाबी यिकन �पले गन� 
नसकेको भनी िबगोको अङ्कसमेतलाई म�यनजर 
गरी कैद नगरी �.२५,०००।- ज�रवाना ह�ने र 
जाहेरवालाह�को हजा�नासिहत �.३,१५,०००।- 
िबगो �ितवादीबाट भरी पाउने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट सजाय िनधा�रण भएको 
पाइ�छ । स�ु �यायािधकरणले सजाय िनधा�रण 
गदा� िलएको आधार हेदा�, वादीले अिभयोग दाबीमा 
��ट�पमा �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई िवदेश 
पठाएको भ�ने कुराको दाबी िलन नसकेको भनी 
तजिबजी तवरले ज�रवाना मा� ह�ने भनी सजाय 

गरकेो देिख�छ । िलखत तयार भएको समयमा 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ �चलनमा रहेको 
देिख�छ । कैद तथा सजायको �यव�था सारवान्  
कानूनले गन� गद�छ । सारवान् कानून प�ात् दश� 
नह�ने ह�दँा कसरु भएप�चात् बनेको वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ आकष�ण ह�ने देिखन आएन । 
यस ि�थितमा �ितवादीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०४२ को २४ बमोिजम �.२५,०००।- ज�रवाना 
र हजा�नासिहतको िबगो जाहेरवालाह�ले भराई 
पाउने गरी स�ु �यायािधकरणको फैसला अ�यथा 
भ�न िमलेन । वादी नेपाल सरकार तथा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िलखत िमित २०६३।०५।०२ को 
भएको देिखदँा कसरु ह�दँाको अव�थामा त�काल 
�चिलत वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४ 
बमोिजम �ितवादी ब�ी गौडेललाई �.२५,०००।- 
(पि�चस हजार �पैया)ँ ज�रवाना मा� ह�ने गरी 
तजिबजी सजाय गरकेो र िनज �ितवादीबाट 
जाहेरवालाह�ले हजा�नासिहत �.३,१५,०००।- 
(तीन लाख प�� हजार �पैया)ँ िबगो भराई पाउने 
गरी स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६७।०६।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७२-CR-०४९१, 
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जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िङमा�रता 
शेपा�समेत

जाहेरवाली पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजको यौनाङ्गमा रातोपन 
रही कुमा�र�व छेदन (Hymen Tear) भएको 
दिेख�छ । जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन मह�वपूण� �माण ह��छ । 
घटनाबाट �तािडत पीिडत जाहेरवाली सो वारदात 
घटनामा जीिवत ��य�दश� �माण पिन ह�ने ह��छ । 
आफूउपर �ितवादीले गरकेो जबरज�ती करणीको 
अपराधको बारमेा मौकामा अनसु�धानको �ममा 
खलुाई कागज गरके� र सोही बेहोरा अदालतमा 
समेत आई बकप� ग�रिदएक� ह�दँा िनज पीिडत 
प�रवित�त नाम मनुा शेपा�को सो बकप� �माण 
ऐनबमोिजम �माण �हण गन� िम�ने नै ह��छ । 
साथै िनजले गरकेो सो बकप� िनज जाहेरवालीको 
त�काल भएको �वा��य परी�णबाट समेत थप 
पिु� ह�न गएको पिन छ । व�तगुत त�य �माणबाट 
पिु� ह�ने यस �कारको �माणह�लाई उ�चकोटीको 
�माण िलनपुन� नै ह�ने ।

व�ततुः वारदात�थल एका�त ठाउमँा 
पीिडतलाई लिगएको छ । सो �थानमा िनज 
�ितवादीले लामो समयस�म पीिडतसगँ बसेको 
भ�ने देिखएको र सो वारदात�थलमा नै िनज 
�ितवादी िङमा�रता शेपा�ले जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने जाहेरवालीको कथन, �वा��य जाचँ 
�ितवेदन, पीिडतको बकप� तथा प�रि�थितज�य 
�माणह�समेतबाट पिु� भइरहेको ह�दँा �ितवादीले 
पीिडता प�रवित�त नाम मनुा शेपा�लाई जबरज�ती 
करणीको कसरु गरकेो देिखन आउने । 

अका� �ितवादी पासाङ शेपा�को हकमा 
िवचार गदा� यी �ितवादी िव�� िकटानी 
जाहेरीसमेत परकेो देिखदँनै । यी �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारी एव ं अदालतमा समेत 
बयान गदा�  आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो दिेख�छ । सो इ�कारी बयानलाई 
सा�ीह� पासाङ दोज� शेपा�  र आङफुवा�  शेपा�ले 
पासाङ शेपा�ले आरोिपत कसरु गरकेो छैन भनी 
बकप� गरकेो देिखयो । यी �ितवादी पासाङ 
शेपा�ले पीिडत साङ्केितक नाउ ँ मनुा शेपा�लाई 
जबरज�ती करणी गन� सहयोग गरकेो िथयो भनी 
पिु� गन� आधार अिभयोजन प�ले पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । अिभयोग दाबी �मािणत गन� दािय�व 
वादी अिभयोजनकता�को ह�नेमा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ बमोिजम कसरु �मािणत गन� सकेको 
पिन िमिसल संल�न कागज �माणबाट नदेिखदँा यी 
�ितवादी पासाङ शेपा�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने नै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०/१२/५ को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीम�येका िङमा�रता शेपा�लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद सजाय भई �ितवादी िङमा�रता 
शेपा�बाट पीिडता जाहेरवालीले जबरज�ती करणी 
महलको १० नं. बमोिजम �.१०,०००।– (दस 
हजार) �ितपूित� भराई पाउनेसमेत ठहछ�  । अका� 
�ितवादी पासाङ शेपा�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको हदस�म पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०७०।१२।५ को फैसला 



27

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, माघ - १

मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल असार ८ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-०५११, 
उ��ेषण / परमादेश, ह�र�साद दाहाल िव. राि��य 
िबमा सं�थानसमेत

राि��य िबमा सं�थान ऐन, २०२५ को 
दफा २९(१) मा स�चालक सिमितले बनाएको 
िनयमावली नेपाल सरकारबाट �वीकृत नभई 
लाग ु ह�ने छैन भ�ने �प�ट �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । ऐनको यस �यव�थाले िनयमावली 
बनाउन स�चालक सिमितलाई अिधकार िदए पिन 
स�चालक सिमितले बनाएको िनयमावली नेपाल 
सरकारबाट �वीकृत नभएस�म लाग ु ह�ने अव�था 
नदेिखने ।

पनुरावेदक ह�र�साद दाहाल राि��य 
िबमा स�ंथानको च.नं.४४/०७०-०७१ िमित 
२०७०/४/२४ को प�बाट उमेरको हदका कारण 
िमित  २०७०/४/२६ देिख लाग ुह�ने गरी अिनवाय� 
अवकासको लािग प� िदएको देिखने । 

िनयमावलीको संशोिधत �ावधान 
नेपाल सरकारबाट िमित  २०७०/१०/२३ मा 
मा� �वीकृत भएको दिेखदँा सो �ावधानका 
�यव�था सोही िमित प�चात् मा� �भावकारी ह�ने 
ह��छ । स�चालक सिमितले िनयमावली जिहलेसकैु 
बनाएको भए पिन �यसको लाग ु ह�ने िमित नेपाल 
सकारले �वीकृत गरकेो िमितलाई नै िलनपुन� 

ह��छ । िनण�य काया��वयनमा नै नआएको अव�थामा 
र िनण�य नेपाल सरकारबाट �वीकृत नह�दँै अिघ नै 
सेवा िनव�ृ भइसकेका कम�चारीले पिछ लाग ुभएको 
िनयमावलीको �यव�थाअनसुार सिुवधा �ा�त गन� 
स�ने नदेिखने ।

िनयमावलीको संशोिधत �ावधान 
नेपाल सरकारबाट िमित २०७०/१०/२३ मा 
�वीकृत ह�नअुगावै  पनुरावेदक ह�र�साद दाहाल 
िमित  २०७०/४/२६ मा सेवाबाट अिनवाय� 
अवकाश भएको दिेखदँा जनु बखत जे ज�तो सेवा 
सिुवधा �ा�त गन� िनयमावली चाल ु अव�थामा 
ह��छ । सोही सिुवधास�म कम�चारीले पाउने 
ह��छ । काया��वयनमा नै नआएको िनयमावलीको 
�ावधानअनसुारको सिुवधा �दान गन� कानूनतः 
िम�ने नदेिखने ।

अतः पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको िमित  
२०७२/१२/१७ को फैसला (आदेश) िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल चै� १२ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०९७४, ट�टा 
िखचोला चलन, लगन राउत अिहरसमेत िव. 
मेनेजर�साद यादव

न.नं.५, ६ र १४ को ज�गाह� िववादमा 
रहेको दिेख�छ । न.नं.५ मा ०-१-१-११३।४, 
न.नं.६ मा ०-०-१७-१० र न.नं.१४ मा ०-०-६-
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२१।४ गरी ०-२-५-४ ज�गा रहेको देिख�छ । वादी 
मेनेजर�साद यादवको िक.नं.३३, न.नं.१६ मा 
१-१२-१-७१।२ ज�गा रहेको न�सा मचु�ुकाबाट 
दिेखन आएको छ । वादीको दता� �े�ताअनसुार 
िक.नं.३३ मा ज�गाको �े�फल पगेुको देिखन 
आएन । �ितवादीह�को ज�गा दता� �े�ताभ�दा 
भोगमा बढी नै रहेको देिखन आउने ।

व�ततुः पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०६९।०१।२० मा भएको न�साबाट 
�ितवादीह�को ज�गा �े�ता तथा �ायल चेकमा 
दिेखएको ज�गाभ�दा बढी देिखएको र वादीको 
दाबीको िक.नं.३३ मा कम ज�गा दिेखन आएको 
अव�थामा �ितवादीह�बाट वादीको ज�गामा 
िखचोला गरकेो पिु� ह�न आएको छ । िववािदत 
न.नं.५, ६ र १४ माकुल ०-२-५-४ ज�गा रही 
वादीको िक.नं.३३ अ�तग�त पन� जाने दिेख�छ । सो 
ज�गाह� �ितवादीह�ले भोग गरी िखचोला गरकेो 
दिेखने ।

पनुरावेदन अदालत हेट�डाले फैसला गदा� 
िमित २०६९।०१।२० को न�सा मचु�ुकालाई 
आधार िलए तापिन सो फैसलामा स�ु अदालतको 
िमित २०६६।०९।०५ को न�सा मचु�ुकाको 
न.नं.७ उ�लेखस�म गरकेो देिखयो । तथािप 
िखचोला गरकेो ज�गाको आकार, �कार अवि�थित 
एउटै भई एउटा न.नं.१४ स�म उ�लेख ह�नपुन�मा 
न.नं.७ उ�लेख भई फरक पन� गएको देिखने । 

अतः पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसलामा भई आएको न�सामा िववािदत न.नं.५, 
६ पिछ न.नं.१४ ह�नपुन�मा न.नं.७ भएबाट म�ुामा 
ताि�वक फरक पन�स�ने अव�था नदिेखदँा उ� 

न.नं.७ को स�ा न.नं.१४ कायम ह�ने गरी स�याई 
अ� पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट स�ु इ�साफ 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल जे� १७ गते ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०४५८, 
उ��ेषण / परमादशे, कमल साह कानू िव. गणेश 
साह कानूसमेत

िक.नं.१३७ को सािबक ज�गाधनी 
अिंशयारबाहेकका �यि�को नाउमँा रहेको र 
अिंशयार गणेश साहले २०२९ सालमा ख�रद 
गरपेिछ २०४३ सालमा अंश म�ुाको िमलाप� 
गरी अलग भए पिन सो अविधमा यी िनवेदक 
र �ितवादी गणेश साह एकासगोलमै रहेको 
पाइयो । लामो समयस�म एकासगोलको अव�थामा 
रही सगोलमै जोत कमोद गरकेो िक.नं. १३७ को 
ज�गा दाज ुज�गाधनी भाइ मोही भई जोतकमोद ह�न 
स�ने नह�ने ।

अिघ अक�  ज�गाधनी भए पिन २०२९ 
सालदेिख २०४३ सालमा अिंशयार दाज ु भाइ 
एकासगोलमा रहदँा दाज ु गणेश ज�गाधनी र भाइ 
मोही भएको त�यमा िववाद छैन । मोहीमा हक 
लगत क�ा गन� गरी भएको िनण�यउपर पनुरावेदन 
गरी बदर गन� जान स�नपुन� ह��छ । वैकि�पक 
उपचारको बाटोसमेत रहेकोमा सोतफ�  िनवेदकले 
कानूनी �ि�या अवल�बन गरकेो देिखएन । �रट 
�े�बाट सबदु �माण बझुी मोही हक बेहक क�को 
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ह�ने भनी िन�कष�मा प�ुने अव�था पिन नह�ने ।
अतः एकाप�रवारको अव�थामा अिंशयार 

दाजभुाइ ज�गाधनी र मोही ह�न नस�ने भनी यस 
अदालतबाट िविभ�न �याियक िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएकोले एकै प�रवारको मोही 
लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार काया�लयको 
िमित २०७०।११।६ को िट�पणी आदेशलाई 
उ��ेषणको आदशेबाट बदर गन� निमली खारजे 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७१।३।४ को आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-०४६६, 
जबरज�ती करणी, कमल नेपाली िव. नेपाल 
सरकार

जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 
हेदा�, कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जुरी 
निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई करणी 
गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा पीिडत 
प�रवित�त नाम क�चनपरु ग कुमारीको उमेर सात 
वष�को दिेखएको छ । पीिडतको त�काल ग�रएको 
Swab जाचँ तथा मौका एवं अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो बेहोरा र जाहेरवाली ७५घ कुमारीले जाहेरी 

दरखा�तको बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
बकप� गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट देिख�छ । 
जबरज�ती करणी अपराध अ�य�त सवंेदनशील 
ग�भीर �कृितको कसरु हो । मिहलाको अि�मतासगँ 
जोिडएको यो कसरु मिहलाको सामािजक 
जीवन, �ित�ठा, हक र िहतसगँ ��य� सरोकार 
रा�दछ । जबरज�ती करणी अपराधमा मूल 
च�मिदद गवाह अथा�त् ��य� �माण साधारणतया 
�ा�त ह�न स�दनै । खास गरी करणीस�ब�धी 
अपराधमा करणी ग�रएक� पीिडत नै जीिवत �माण 
ह�ने । 

अबोध बािलकाले आफूमािथ भएको 
जबरज�ती करणी ज�तो पाशिवक अपराधको 
ज�ताको त�तै �वाभािवक �पमा अिभ�य� 
गरकेो भनाइलाई अदालतले अ�यथा गनु�पन� कुनै 
आव�यकता देिखदँैन । बािलकाउपर आजीवन 
सामािजक दाग ला�ने जबरज�ती करणी ज�तो 
जघ�य अपराधमा अबोध बािलकालाई पीिडत 
देखाई �वयम् पीिडत बािलकाको आमाले नै 
�ितवादीउपर जाहेरी िदनपुन� अ� कुनै कारण 
पिन देिखदँैन । अतः उपयु�� त�यगत आधार 
�माणह�बाट �ितवादीले नै पीिडत ७ वष�क� 
नाबािलक प�रवित�त नाम क�चनपरु ७५ग लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीलाई सजायको हकमा िवचार 
गदा�  जबरज�ती करणी महलको ३(१) नं. मा दश 
वष�भ�दा मिुनको बािलका जबरज�ती करणी गन�लाई 
१० वष�दिेख १५ वष�स�म कैद सजाय ह�न स�ने र 
ऐ. महलको १०(ग) नं. मा यस महलअ�तग�तको 
म�ुा फैसला गदा� जबरज�ती करणी ठहर गरकेोमा 
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सोही फैसलामा यस महलबमोिजम कसरुदारबाट 
भराइिदनपुन� �ितपूित�समेत उ�लेख गरी स�बि�धत 
मिहलालाई भराइिदनपुन� छ भनी �प� �पमा 
उ�लेख गरकेो उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको िमित २०७३।१२।२८ को फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. ३(१) नं. को 
कसरुमा सोही ३(१) नं. बमोिजम �ितवादीलाई १० 
वष� कैद ह�ने तथा �ितवादीबाट जाहेरवालीलाई �. 
५०,०००।- �ितपूित� भराइिदने ठह�याएको स�ु 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासको िमित २०७३।१२।२८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१७६०, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, माधव पोखरले िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले स�ु अनसु�धान तथा यस 
�यायािधकरणमा मैले िटकट र िभसाको मा� 
िज�मा िलएको ह�दँा िटकट र िभिजट िभसा बनाई 
दबुईस�म पठाउने काम गरकेो ह�,ँ जाहेरवालाह� 
रमेश राईसमेतका जना ६ �यि�ह� दबुई पगुेर 
फक� आएको कागजमा भएको सहीछाप आ�नै हो 

भनी �वीकार गरकेोमा केवल कागज मा� अगािडको 
िमित राखी जबरज�ती िलखत कागज गराएका ह�न् 
भ�ने िजिकर भए तापिन सो कागजको स�ब�ध 
कुनै चनुौती िदई मलुकु� ऐन अ.बं. ३८ नं. बमोिजम 
उजरुी गरी बदर गराउन सकेको अव�थासमेत 
देिखदँैन । यी �ितवादीले जाहेरवालालाई 
ग�रिदएको िमित २०७२।२।५ को िलखतलाई 
अ�यथा �मािणत गराउन सकेको वा बदर गराउन 
सकेको नदेिखएकोबाट उ� िलखत कागजको 
वैधता कायम रहेकै दिेखयो । उ� िलखतका सा�ी 
मिनषा राईले �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई 
वैदिेशक रोजगारमा जापान मलुकुमा पठाइिद�छु 
भनी �ित�यि� �.३,००,०००।- (तीन लाख 
�पैया)ँ बिुझिलएको िठक साचँो हो भनी अनसु�धान 
अिधकृतसम� कागज गरकेो दिेखएको र सोही 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी �यायािधकरणमा 
उपि�थत भई बकप�समेत ग�रिदएको 
देिख�छ । साथै जाहेरवालाह� सवुास राई र रमेश 
राईले यस �यायािधकरणमा उपि�थत भई आ�नो 
जाहेरीलाई खि�बर ह�ने गरी बकप�समेत ग�रिदएको 
देिखदँा उपयु�� आधार र कारणह�बाट �ितवादी 
माधव पोखरलेले िबनाइजाजत जाहेरवालालाई 
वैदिेशक रोजगारमा पठाइिद�छु भनी रकम िलई 
भनेबमोिजम वैदेिशक रोजगारमा नपठाई रकमसमेत 
िफता� गरकेो नदेिखदँा �ितवादीको उि�लिखत 
काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
र ४३ िवपरीतको कसरु अपराध भएको त�य पिु� 
ह�न आउने ।

अतः वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम 



31

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, माघ - १

�ितवादी माधव पोखरलेलाई ३ वष� कैद तथा �. 
३,००,०००/- (तीन लाख ज�रवाना ह�ने तथा 
पीिडत जाहेरवालाह�लाई हजा�ना भराइिदनेसमेत 
ठहर गरकेो २०७३।८।२१ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७४-CR-१५१०, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. सरोज रामदाम 
भ�ने ड�बरकुमार रामदाम

�ितवादीलाई हदसै�मको सजाय ह�नपुन�मा 
आधा सजाय भएकाले �यायािधकरणको फैसला 
केही उ�टी गरी हदैस�मको सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरका 
स�दभ�मा िवचार गदा�  जाहेरवाला शरण आलेलाई 
वैदेिशक रोजगारीका लािग िवदेश पठाएको भ�ने 
दिेखने राहदानी, िभसा, हवाई िटकट ज�ता कुनै 
भरपद� �माण पेस ह�न आएको देिखदँनै । िवदेश 
गएको र फक� आएको हो भने सोस�ब�धी त�य 
�मािणत ह�ने केही-न-केही भरपद� �माण ह�न ु
�वाभािवक िथयो । िनज जाहेरवालालाई िवदेश 
पठाएको कुरामा इ�कार रही �ितवादी ड�बरकुमार 
रामदामले बयान गरकेो दिेख�छ । अ�य िवदेश 
पठाइएका भिनएका �यि�ह�का स�ब�धमा पिन 
कुनै त�यय�ु आधार, �माण ��ततु ह�न आएको 
पाइएन । जाहेरवालाले �यायािधकरणसम� बकप� 
गदा� �ितवादीले िवदेश प�ुयाएको मसगँ कुनै �माण 

छैन भनी लेखाएको पाइयो । यस अव�थामा केवल 
जाहेरवालाको मौिखक कथनकै भरमा िनजलाई 
िवदशे पठाएको रहेछ भनी मा�न सिकने अव�था 
देिखदँैन । तसथ� जाहेरवालालाई िवदशे पठाउने 
काय� स�प�न भइसकेको नदेिखदँा दाबीबमोिजमको 
कसरुज�य काय� पूण� भएको रहेछ भनी मा�न 
निम�ने ।

वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ मा "कसैले दफा १० िवपरीत इजाजतप� 
निलई वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा 
वा कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी 
झ�ुो आ�ासन िदई वा �लोभन देखाई वैदिेशक 
रोजगारीमा लगाइिदने उ�े�यले कुनै रकम िलएमा वा 
िवदशे पठाएमा �यसरी िलएको रकम र सोको पचास 
�ितशतले ह�ने रकम हजा�नाबापत असलु गरी �य�तो 
�यि�लाई िवदेश जान र आउन लागेको खच�समेत 
भराई िनजलाई तीन लाख �पैयादँेिख पाचँ लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म 
कैद ह�ने छ । िवदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको 
आधा सजाय ह�नेछ" भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । 
मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार जाहेरवालालाई िवदेश 
पठाउन िनजसमेतबाट रकम िलएको तर िवदेश 
पठाइसकेको त�य �मािणत भएको नदिेखएको 
ह�दँा वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
को “िवदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा 
सजाय ह�ने छ" भ�ने अि�तम वा�य नै आकिष�त 
ह�ने ।

अतः �ितवादी ड�बरकुमार रामदामले 
जाहेरवालालाई िवदेश पठाइसकेको त�य �मािणत 
भएको नदेिखदँा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
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को दफा ४३ मा रहेको “िवदेश पठाइ नसकेको 
भए सो सजायको आधा सजाय ह�नेछ" भ�ने 
�ावधानअनसुार सजाय ह�ने ठहर गरकेो वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७३/९/१७ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७७ साल जेठ ३० गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-CR-००८४, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. राजाराम िधताल

जाहेरवालाले �ितवादीलाई िमित 
२०७१/१२/१० मा प�� लाख �पैया ँ �यवसाय 
गन�का लािग ऋण उपल�ध गराएकोमा एक वष�मा 
सात लाख िफता� िदएको र बाकँ� आठ लाखबापत 
कागज ग�रएको भ�ने दिेख�छ । उ� �. आठ लाख 
�ितवादीले िफता� नगरकेो कारणबाट वैदेिशक 
रोजगारको कागज गराएको भ�ने जाहेरवालाको 
बकप�बाट देिखएको छ । यसबाट वैदेिशक 
रोजगारीका लािग पठाउने सत�मा जाहेरवाला र 
�ितवादीिबच कारोबार वा �यवहार भएको रहेछ 
भनी मा�न िम�ने नदेिखने । 

िमिसल �माणबाट जाहेरवालालाई 
िवदेश पठाउनका लािग भनी �ितवादीले रकम 
िलएको नभई �यवसाय गन�का लािग ऋण िलएको 
दिेखएको, िलएको ऋण रकमम�ये केही िफता�  गरी 
नया ँ कागज गरकेोसमेत पाइयो । यसरी भएको 
कागजबमोिजमको रकम समयमा भ�ुान नगरकेो 
कारणबाट वैदेिशक रोजगारको स�दभ�स�म खलुाई 

कागज भएको देिख�छ । कागजमा उ�लेख ग�रएको 
यही बेहोरालाई नै िनणा�यक (Conclusive) आधार 
मानेर कसरु ठहर गनु�  �यायोिचत दिेखदँैन । सामा�य 
लेनदेनको कारोबार ग�रएको अव�थामा पिन तमसकु 
िलखतमा वैदेिशक रोजगारीको �योजन उ�लेख 
गररे ऋणीउपर कानूनी जिटलता र दबाब िसज�ना 
गन� िवकृत वा जालझेलपूण� सामािजक स�दभ��ित 
पिन िववेकपूण� �ि� प�ुयाउन ुआव�यक देिख�छ । 
�ितवादीले गैरकानूनी �पमा वैदेिशक रोजगारीको 
कारोबार वा �यवसाय गरकेो, वा सो कुराको 
आडमा ठगीज�य काय� गरकेो त�य अिभयोजन 
प�ले शकंारिहत �माण पेस गरी कसरु �मािणत 
गन� सकेको देिखएन । दवेानी दािय�व �कृितको 
�यवहार वा कारोबारको िवषयलाई िलएर वैदिेशक 
रोजगारीको कसरुज�य काय� ठहर गनु�  �यायोिचत 
ह�दँैन । अतः �माणको अभावमा कसरु ठहर गन� 
िमलेन । �ितवादी राजाराम िधतालले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७४/५/६ को 
फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जेठ ३० गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७५-CR-०७३५, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. �ेमसागर पौडेल

�ितवादीले चाइनाबाट सामान 
मगाइिदने सत�मा �.१५,००,०००/- िलएकोमा 
स�झौताबमोिजमको सामान न�याएको ह�दँा 
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कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त रहेकोमा 
जाहेरीसाथ पेस भएको कागजात बेहोराबाट 
Agency transfer का लािग िदएको भ�ने 
दिेखयो । यसरी कुन �योजनको लािग रकम िलएको, 
कसले रकम िदएको भ�ने नै �प� ह�न सकेको छैन । 
सामान �याउनको लािग रकम िलएको भ�ने जाहेरी 
बेहोरा जाहेरीसाथ पेस भएको कागजबाट नै समथ�न 
ह�न सकेको छैन भने जनु �ाइभेट क�पनीको 
तफ� बाट रकम िलएको भिनएको छ उ� क�पनीको 
धनी अदालतमा उपि�थत भई दाबी �मािणत गन� 
सकेकोसमेत नदेिखने ।

��ततु म�ुामा सामान �याउने गरी भएको 
स�झौताबमोिजम सामान न�याएको भ�ने जाहेरी 
तथा Company Agency �ा�सफर गन� िलएको 
१५ लाखबमोिजम क�पनी �ा�सफर नगरकेो भ�ने 
िलखतसमेत दिेख�छ । जाहेरवालाले अदालतसम� 
बकप� गदा�  सामान �याउन पे�क� �व�प �.१५ 
लाख िलएर सामान न�याएको र पैसा िफता�  गन� 
आलटाल गरकेोले जाहेरी िदएको भनी लेखाएको र 
मौकामा कागज गन� ह�र�साद ढुङ्गाना र बाबलुाल 
साहले कागज गदा� �ितवादीले स�झौताबमोिजम 
Agency transfer गन� नसकेको भनी लेखाएको 
पाइयो । यसरी स�झौताको बेहोराबमोिजमको 
उ�े�य तथा �ितफलिवपरीत जाहेरी तथा अिभयोग 
अ�प�, ि�िवधाजनक देिखनकुा साथै जाहेरी 
बेहोरा तथा िलखतबमोिजमको काय� िनजह� 
२ प�िबचको देवानी �कृितको िवषय देिखएको 
छ । स�झौताबमोिजम काम नभएमा सोहीबमोिजम 
िफराद गनु�पन�मा ठगी ज�तो फौजदारी कसरुको 
बाटो अवल�बन गनु�  अनिुचत तथा मलुकु� ऐन, 

ठगीको महलको ३ नं. िवपरीतसमेत देिखने ।
तसथ�, जाहेरी बेहोरा र िलखत स�झौताको 

उ�े�य फरकफरक देिखएको तथा ती दवुै िवषय 
फौजदारी �कृितको नभई लेनदेनको िवषय दिेखदँा 
�यापा�रक �कृितको देवानी िवषयलाई िलएर ठगी 
ज�तो फौजदारी कसरुको म�ुामा जाहेरी परी 
�ितवादी �ेमसागर पौडेलउपर कारबाही चलाएको 
काय� कानूनिवपरीत ह�दँा �ितवादीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७४।१२।४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जेठ ३० गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०७४६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िमङ�युर लामा तामाङ

�ितवादीह� आइमान लामा र िमङ्�यरु 
लामा तामाङले कत��य गरी मारकेो भनी जाहेरी 
परकेोस�म देिख�छ । तर िनज जाहेरवाला 
��य�दश� सा�ी नभएर िनजले सनुी जानेको 
कुराको आधारमा शंकास�म �य� गरकेो 
पाइयो । �ितवादी िमङ्�यरु लामा तामाङले 
अदालतमा बयान गदा�  प�ुटे तामाङ र आइमान 
लामािबच बाटोको िवषयमा वादिववाद भएको 
र प�ुटे तामाङ आ�नो काका ससरुा पन� 
भएकोले गाउलेँह�ले आफूलाई केही श�द बो�न 
आ�ह गरबेमोिजम िनजलाई स�झाउन खो�दा 
नमानेकोले आ�नो घर गएको हो, आइमान 
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लामा र प�ुटेिबच धकेलाधकेल भई प�ुटे तामाङ 
लडेर ढुङ्गामा टाउको ठोिकएर प�ुटे तामाङको 
म�ृय ु भएको कुरा भोिलप�ट सनुी थाहा पाएको 
ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको पाइयो । 
बाटोको स�ब�धमा िववाद ह�दँा छलफलका �ममा 
वारदात�थलमा उपि�थत रहेका �ितवादीका 
सा�ीह� खपुबहादरु तामाङ, नोरबहादरु तामाङ, 
छेपङु तामाङले वारदात�थलबाट िमङ�यरु 
लामा तामाङ िहिँडसकेपिछ �ितवादी आइमान 
तामाङले धके�दा लडेर प�ुटे तामाङको म�ृय ु
भएको कुरा आखँाले नै देखेको भनी बकप� गरकेो 
दिेख�छ । मतृकक� �ीमती फुलजोम तामाङले 
घटना व�रप�र कोही कसैलाई नदेखेको, निचनेको 
भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादीम�येका 
आइमान तामाङले मौकामा बयान गदा�  प�ुटे तामाङ 
र आफूिबचमा धकेलाधकेल ह�दँा िनज लडी �खमा 
ठोिकई जिमनमा लड्दा जिमनमा रहेको धा�रलो 
ढुङ्गामा ठोिकई म�ृय ु भएको हो, घटना�थलमा 
िमङ�यरु लामा तामाङसमेतलाई देखेको, िनजले 
प�ुटे तामाङलाई कुटिपट गर े गरनेन् सो कुरा 
आफूलाई थाहा भएन भनी बयानमा उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादी आइमन तामाङले 
अदालतसम� बयान गदा�  आफू अपराधमा इ�कार 
रही सह�ितवादी िमङ�यरु लामालाई पोल गरकेो 
भएपिन सो कुरा िनजले मौकामा गरकेो बयानमा 
खलुाइएको देिखदँनै । सहअिभय�ुले अदालतमा 
बयान गदा� उ�लेख गरकेो संिद�ध बेहोराबाहेक यी 
�ितवादी कसरुदार ह�न् भ�ने पिु� ह�ने कुनै पिन �माण 
वादी प�बाट पेस भएको पाइएन । अ�य कुनै �वत�� 
�माणबाट समिथ�त नभएको सहअिभय�ुको सिंद�ध 

पोलको आधारमा नै कसरु ठहर गनु�  �यायोिचत 
देिखदँैन । अ�य �माणबाट �ितवादी कसरुदार ह�न् 
भ�ने नदिेखएको र सहअिभय�ुको पोल �माणमा 
�हणयो�य नदेिखएको ह�दँा �ितवादी िमङ्�यरु 
लामा तामाङलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था 
देिखन नआउने । 

अतः �ितवादी िमङ्�यरु तामाङउपरको 
अिभयोग दाबी भरपद� र शंकारिहत तबरबाट पिु� 
ह�न आएको नदेिखएको ह�दँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको िमित २०७४/६/२४ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल जेठ गते २८ रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.डा.�ी  आन�दमोहन भ�राई  र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-००४४, 
परमादेश, रघवुर राजभ�डारी िव. शकुदेव 
राजभ�डारीसमेत

िनवेदकले दता�को माग गरकेो ज�गाको 
�े�फल ०-१-२-० रहेको र सभ�को न�सामा घर 
देिखएको छ भ�ने पिन भनाइ छ । यसरी हेदा� िनवेदन 
मागबमोिजमको घरज�गा अ�य�त �यून �े�फलको 
ज�गासमेत दिेखयो । मालपोत काया�लयको िलिखत 
जवाफ हेदा� , िनवेदकको मागबमोिजम �ववासी 
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ज�गा दता� ह�ने वा नह�ने भ�ने काया�लयबाट टुङ्गो 
लािगसकेको नह�दँाकै अव�थामा �रट िनवेदन 
िदएको भ�ने देिख�छ । साथै यस अदालतको 
आदशेबमोिजम �ा� भूिम सधुार तथा मालपोत 
काया�लय, काठमाड�को िमित २०७६।०३।१९ 
च.नं.८६४५ प� हेदा� , िनवेदन माग दाबीबमोिजमको 
का.िज. नगर वडा नं.२१ को िसट नं.११०४-२२ 
को िक.नं.३६७ �े.फ ०-१-२-० को �ववासी 
ज�गा दता�  सिमितबाट िमित २०७३।०१।३१ मा 
दता�  ग�रिदने भ�ने िसफा�रसस�म भई िनवेदकले 
दता�  गन� पहल नगरकेोले हाल िमिसल िनि��य 
अव�थामा रहेको छ भ�ने उ�लेख दिेख�छ । 
यसवाट िवप�ी मालपोत काय�लयले दता� गन� 
इ�कार ग�रसकेको भ�ने देिखएन । िनि�त �ि�या 
अवल�बन गनु�पन� भनी कुनै कानूनमा उ�लेख 
भएकोमा सो कानूनी �ि�या पालना गनु�पन� 
ह��छ । घर ज�गा दता� ज�तो संवेदनिशल िवषयमा 
कागज �माणको आधारमा बझेुर ह�ने नह�ने आधार 
कारणसिहत िनण�य गनु�पछ�  । यसरी �रट िनवेदकले 
काया�लयमा �ि�यागत अव�थामा रही कारबाही 
नटुङ्िगदै �रट �े�ािधकारबाट �वेश गरकेो ।

तसथ�ः उि�लिखत आधार कारणबाट 
िनवेदकको मागबमोिजमको �ववासी घरज�गा 
दता�को काय� मालपोत काया�लयमा �ि�यागत 
अव�थामा नै रहेको देिखदँा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७६ साल पसु २८ रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०९८९, 
उ��ेषण, ड�बरदेव उ�ेती िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगसमेत 

िनवेदकको िनवेदन बेहोरा हेदा�समेत 
आ�नो नाउमँा रहेको ज.िव. ०-१-० ज�गामा 
भोगको आधारमा िमित २०६०।६१ मा सािबकको  
िक.नं.१३११ ज�गासमेत समेटी नया ँ कायम 
िक.नं.११५९ �े�फल ००५४५.६० व.मी. 
भएको भ�ने देिखयो । यसमा िनवेदकले के कसरी 
सािबकको ज�गाभ�दा बढी ज�गा �ा� ह�न आएको 
हो भ�ने कुराको कुनै कानूनी �ोत खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । यसबाट िनवेदकले सािबकमा कायम 
रहेको िक�ाको ज�गामा सावा�जिनक ज�गासमेत 
घसुाई भोग गरकेो भ�ने नै देिखने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा 
सरकारी, साव�जिनक वा सामदुाियक ज�गा �यि� 
िवशेषका नाउमँा दता�  वा आवाद गन� गराउन 
ह�दँैन । �यि� िवशेषको नाउमँा दता� गरी आवाद 
गरकेोमा �य�तो दता� �वतः बदर ह�ने छ भ�ने 
उ�लेख पाइ�छ । यसरी िनवेदकले आ�नो 
सािबकको ज�गामा साव�जािनक ज�गा घसुाई नया ँ
िक.नं. कायम गरकेोमा उ� ज�गाको सािबकको 
िनवेदकको �े�फल छुट्याई नया ँ िक.नं. कायम 
गरी बाकँ� ज.िव ०-०-१२ नेपाल सरकारको 
नाउमँा साव�जिनक कायम गन� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट िमित २०६९।३।१८ मा 
भएको िनण�यबाट िनवेदकको दता�  �वािम�वको 
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ज�गामा कुनै असर परकेो देिखएन । यसरी 
िनवेदकले आ�नो ज�गामा सरकारी ज�गा घसुाई 
सोउपर उजरु परी छानिबनबाट ठहर भएको काय�मा 
िनण�य गदा�  िनवेदकको हकमा असर नगरकेो 
ि�थितमा �शासक�य वा �यव�थापक�य िनण�यमा 
िनवेदकलाई ब�ुन ु नै पछ�  भ�न निम�ने भएकोले 
िनवेदकले सनुवुाइको मौका नै िदएन भ�ने िनवेदन 
िजिकर कानूनस�मत नदेिखने । 

िनवेदकको सािबकको �े�फलमा कुनै 
असर नपन� गरी  भएको िनण�यबाट संिवधान �द� 
हकमा असर परकेो नदेिखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७६ साल पसु २८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथमेा, ०७५-CR-०४०६, लागु 
औषध, नेपाल सरकार िव. शुभम राई

��यथ�/�ितवादी शभुम राईले स�ुदिेख 
नै आरोिपत कसरुमा इ�कार रहदँै बरामिदत लाग ु
औषधको बारमेा अनिभ�ता �कट गद� बयान 
गरकेो दिेखएकोमा आरोिपत कसरुमा कसरुदार 
ठहर भएका सह�ितवादी िनज िकरण अिधकारीले 
पिन उ� कुरालाई समथ�न गद� उ� लाग ु औषध 
�ाउनसगुर आफूले ए�लै ख�रद गरकेो र सोबारमेा 
िनज शभुम राईलाई कुनै जानकारी नभएको भनी 
अदालतमा समेत बयान ग�ररहेको अव�था छ । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा “फौजदारी 
म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसुर �मािणत गन� 

भार वादीको ह�न ेछ” भ�ने कानूनी �यव�थाअन�ुप 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यी �ितवादीउपरको 
कसरु पिु� गन� कुनै सबदु �माण पेस दािखल 
गन� सकेको पाइदँैन । आ�नो अिभयोग दाबीलाई 
शंकारिहत तवरले पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी 
कानूनको सव�मा�य िस�ा�त रहेको प�र�े�यमा 
केवल कसरु ठहर भएका सह�ितवादी िकरण 
अिधकारीसगँ एउटै मोटरसाइकलमा िहडेँको भ�ने 
आधारमा मा� यी �ितवादीलाई समेत सोहीसरह 
सजाय ह�न मागदाबी िलएको पाइएको ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार 
कारणसमेतबाट स�ु झापा िज�ला अदालतले 
�ितवादी शभुम राईलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदनेगरी गरकेो फैसलालाई सदर ह�ने ठहराएको 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित 
२०७४/५/५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कण�बहादरु  राई
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल जे�ठ २० गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७७-WO-०३०६, 
उ��ेषण / परमादेश, �ीराम �यौपानेसमेत िव. नेपाल 
इि�जिनयस� एसोिसएसन पु�चोक, लिलतपुरसमेत

ऐनको दफा ५(१)(ङ) र ६(१) को 
�यव�थालाई सगैँ राखी अ�ययन गदा�  दफा ५(३) 
को �यव�था इि�जिनयस� एसोिसएसनको िनवा�चन 
नभएस�मको लािग ग�रएको हो भ�ने देिख�छ । 
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एकपटक िनवा�चन भई पदाविध समा� भएका 
सद�यह�लाई िनर�तरता िदनेस�ब�धी �यव�था 
यो हो भ�ने देिखदँैन । �य�ता पदाविध समा� 
भएका िनवा�िचत सद�यह� दफा ६(१) बमोिजम 
िनवा�चन�ारा नै चिुनएर आउनपुन� भ�ने दफा ६(१) 
मा �प� �यव�था देिखई एकपटक िनवा�चन भई 
िनवा�िचत सद�य प�रषदम्ा पठाइसकेको अव�थामा 
दफा ६(१) मा पनुः मनोनयन वा िनवा�चन ह�न स�ने 
भनी ग�रएको �यव�था अक� पदाविधको लािग 
िनजह� अयो�य ह�दँैनन् भ�नेस�म �यव�था हो । 
िनवा�िचत सद�यह�को हकमा पनुः िनवा�चन�ारा 
नै एसोिसएसनबाट �ितिनिध�व ह�नस�ने हो । ऐनमा 
पदाविध समा� भएका सद�यह�लाई िनर�तरता 
िदनेस�ब�धी कुनै �यव�था रहे भएको नदेिखदँा 
प�रषद् गठनको पिव�तामा असर पन� गरी �रट 
िनवेदकह�को पदाविध सिकएपिछ पिन िनजह�ले 
नै िनवा�चन नभएस�मको लािग प�रषद्को सद�यको 
�पमा िनर�तरता पाउनपुन� भ�ने िनवेदन िजिकर 
उ� कानूनी �यव�थाको रोहमा िम�ने नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार  
कारणह�बाट �रट िनवेदकह�ले नेपाल 
इि�जिनय�रङ प�रषदक्ो सद�यको पदाविध 
समा� भए तापिन सािबकमा घोषणा गरकेो 
चनुावको िमितमा िनवा�चन ह�न नसकेको अव�थामा 
िनवेदकह�लाई नै अक� िनवा�चन नभएस�म 
प�रषद्को सद�यको हैिसयतले काय� गन� 
िनर�तरता िदन ु भ�ने परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकह�को िनवेदन िजिकर 
कानूनस�मत र उिचत नदेिखई �रट जारी गनु�पन� 
अव�था नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�ठ
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल पसु १९ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा समान �कृितको ०७७-WO-

०३७०, उ��ेषण / परमादेश, किपल 
आचाय�समेत िव. नेपाल इि�जिनय�रङ 
प�रषद ्काठमाड�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुारको आदेश भएको छ ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०१०६, वैदिेशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. जीवनराज शाही

फौजदारी म�ुामा अिभय�ुह�उपरको 
कसरु वादीले िन:स�दहे �पमा �मािणत गनु�पन� 
ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । वादीले �ितवादीउपर लगाएको अिभयोग 
व�तिुन�ठ �माणह�बाट शङ्कारिहत तवरले 
�मािणत गनु�पद�छ । अ�यथा �यसको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने ह��छ । नेपाल सरकारले कसैउपर 
अिभयोग लगाउन ु मा� पया�� ह�दँैन, लगाएको 
अिभयोग व�तिुन�ठ त�यगत आधार �माणह�बाट 
शङ्कारिहत तवरले पिु� गन� स�नपुद�छ । ��ततु 
म�ुामा यी �ितवादीउपरको अिभयोग वादीले 
शंकारिहत तवरले पिु� गन� सकेको नदेिखएकोले 
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वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादी 
जीवनराज शाहीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई भएको फैसला अ�यथा नदिेखने ।

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
�ितवादी जीवनराज शाहीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई भएको िमित २०७१।११।१७ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल साउन १५ गते रोज ्५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-१५९९, कत��य 
�यान, मेची भ�ने बलबहादुर चुदारा िव. नेपाल 
सरकार

मतृक रनेकुाको जेठाज ु तथा �ितवादी 
बलबहादरुका सहोदर दाज ु�ेम चदुाराले मतृकलाई 
ियनै पनुरावेदक �ितवादीले कत��य गरी मारकेो भनी 
जाहेरी िदएको र सोही बेहोरालाई पिु�ट गरी िनज 
जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेो, मौकामा कागज गन� निवना िव.क., खगे�री 
प�रयार, गमुादेवी आचाय�, जाय चदुारासमेतले 
मतृकलाई यी पनुरावेदक �ितवादीले मारकेा ह�न् 
भनी यी पनुरावेदकउपर िकटानी पोल गरी गरकेो 
मौकाको कागज बेहोरालाई पिु� गरी अदालतको 
बकप�मा लेखाइिदएका, पटकपटक झगडा 
भइरह��यो सोही कारणले छोराले बहुारीलाई 
कत��य गरी मारकेो ज�तो ला�दछ भनी �ितवादीक� 
आमा सह�ितवादी न�दकली चदुाराले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई यी �ितवादीले यो 

यस कारणले अ�यथा हो भनी भ�न नसकेको, आफँै 
झ�ुडी मतृकले आ�मह�या गरके� ह�न् भ�ने िनज 
�ितवादीको अदालतको इ�कारी बयान िमिसल 
संल�न �माणबाट यिकन पिु�ट ह�न नआएको र 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयान, मतृकको लास 
�कृित मचु�ुका एवं शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
��य� �माणबाट समिथ�त ह�न आएकोसमेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायले 
मतृकको टाउको समाई बटारी ह�या गरकेो �माणतः 
पिु� ह�न आएको, पनुरावेदकले मतृकलाई मारकेा 
ह�न् भ�ने �ितवादीको सहोदर दाज ुजाहेरवाला �ेम 
चदुाराको पोललाई �ितवादीले त�यगत �पमा 
अ�यथा हो भ�न नसकेकोसमेत ह�दँा मतृकलाई 
ियनै पनुरावेदक �ितवादी मेची भ�ने बलबहादरु 
चदुाराले कत��य गरी मारकेो �माणतः पिु�ट ह�न 
आएकाले िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय गन� गरकेो 
स�ु बागलङु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत बागलङुको फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ।

�ितवादी मेची भ�ने बलबहादरु चदुाराको 
हकमा सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु बागलङु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत बागलङुबाट िमित २०७२।१।९ 
गते भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(क) मा कुनै कसरुको सजाय सािबक ऐनमा 
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मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएको भ�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 भनी कानूनी �यव�था रहे भएको 
दिेखएको 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 
रहेकोबाट समेत ��ततु म�ुामा �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद नह�ने भई ज�मकैदको मा� 
सजाय ह�ने ठहन� । �ितवादी मेची भ�ने बलबहादरु 
चदुाराको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�ठ
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७६-RC-००५६, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. �ेम 
ग�धव�

मतृक �पा साहनी व�ृ अव�थाक� 
रही िनजसगँ ब�ने नाितनीसमेत अ�य� गएको 
अव�थामा िमित २०७३।१२।१५ गतेका िदन िनज 
�ेम ग�धव� झारफुक गन� भनी �पा साहनीको घरमा 
गएको, �पा साहनीले रा�ो बार हेराई झारफुक 
गरौला भनेपिछ िनज �ेम ग�धव� उ� घरबाट िन�क� 
गएको र पनुः सोही �पा साहनीको घरमा गई 
बािहर बोलाई िनजले घाटँीमा समाई गला दबाएको 
र म�ुकाले क�चटसमेतमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो र गहना िलई भागेको हो भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरी िखमबहादरु साहनी, िखमा साहनीसमेतले 
घटना िववरण कागजसमेत ग�रिदएको दिेखएको 
छ । वादी प�का सा�ी िखमबहादरु साहनी, 
रोपबहादरु साहनी, नरबहादरु साहनी, मानबहादरु 
साहनी र िखमा सहानीसमेतले अदालतमा आई 
वारदात पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएकोसमेत 
पाइ�छ । यसरी �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, 
�ितवादीको सािबती बयान, घटना�थल मचु�ुका, 
लास जाचँमचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, घटना 
िववरणमा उि�लिखत बेहोरासमेतका िमिसल 
संल�न �माणह�बाट ए�ली, व�ृ र िनरीह 
मिहलालाई यी �ितवादीले मनसायपूव�क वारदात 
घटाई कत��य गरी मारी मतृकको गहनासमेत 
चोरी गरी लगेको र घरमा गई बसेको भ�ने पिु� 
ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
सजाय ह�ने र चोरीतफ�  कसरुदार ठह�याउने स�ु 
फैसला सदर गन� गरी भएको उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।
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�ितवादी �ेम ग�धव�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी िमित २०७४।३।२० 
मा स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) बमोिजम सव��वसिहत हटाई मलुकु� 
ऐन, अ.ब ं१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद कायम ह�ने 
गरी �य� गरकेो रायसगँ असहमत भई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई केही उ�टी र चोरीतफ�  १० 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासको िमित २०७५।८।४ 
को फैसला मनािसब नै देिखदँा साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । तर उ�च अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासले जबरज�ती चोरीको कसरुमा 
ज�रवानाबापत समेत कैद १० वष� सजाय ह�ने स�ु 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई गरकेो फैसला 
सािबक कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको 
दिेखए तापिन केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै 
गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी 
रहछे भने मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिखएको र सो स�दभ�मा िवचार 
गदा� मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा चोरी तथा 
डाकँास�ब�धी कसरु शीष�कअ�तग�त दफा २४२ 
मा ज�रवाना गन� र सोही संिहताको दफा ४६ मा 

ठहर भएको ज�रवाना नितरकेो हकमा स�म थनुामा 
ब�न पन� �यव�था रहेको भए पिन ज�रवानाबापत 
नै कैदको सजाय गन� कानूनी �यव�था नभएकोले 
��ततु म�ुामा �ितवादी �ेम ग�धव�लाई जबरज�ती 
चोरीको कसरुमा ठहर भएको ज�रवानाबापत १० 
(दश) वष�को कैदको सजाय ह�ने नदिेखने ।
इजलास अिधकृत: मि�दरा शाही
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७७-WH-००८७, 
ब�दी��य�ीकरण / उ��ेषण / परमादेश, िवकास 
थापा मगर िव. बालसुधार गृह भ�पुरसमेत

थनुामा रहेका बालबािलका, गभ�वती 
मिहला, दधु खवुाउने मिहला, व�ृ, अपाङ्गता 
भएका �यि�ह�लाई उनीह�ले गरकेो कसरुको 
�कृित, पीिडतलाई प�ुयाएको �ित, ह�ने कैद सजाय 
र िनजले भ�ुान गरकेो सजायसमेतलाई िवचार गरी 
हाल महामारीको अव�थामा �य�ता �यि�ह�लाई 
मौजदुा कानूनबाट केही छुट तथा सह�िलयत िदन 
सिकने भए िदन ुभ�नेस�म रहेको देिख�छ । िनवेिदका 
ह�रमाया थापाका छोरा िवकास थापामगरलाई 
जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य फौजदारी म�ुामा 
दईु तह अदालतबाट ८ वष� ८ मिहना कैद सजाय 
तोिकई बालसधुार गहृमा रही २ वष� ४ मिहना १८ 
िदन मा� कैद भ�ुान गरकेो, िनजको उमेर कसरु 
गदा�को अव�थामा १७ वष� भई नाबालक भएको 
कारण ठहरकेो सजायको दईु ितहाइ मा� कायम ह�ने 
गरी ठहरकेो सजायमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
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२०७५ को दफा ३६(४) बमोिजम पाउने छुटको 
सिुवधा पाइसकेको, शारी�रक तथा मानिसक 
�पमा अपाङ्गता भएको मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गरकेोसमेतका घटना प�रि�थितसमेतलाई 
म�यनजर गदा�  िनजलाई सजायमा छुट िदई 
थुनाम�ु गरी िनवेिदकाको िज�मा लगाइहा�नपुन� 
अव�था देिखएन । द�ड भनेको अपराध गन� 
�यि�ले कानूनबमोिजम सजाय पाई समाजलाई 
�याय �यव�था�ित आ�व�त पान� �ि�या हो, 
जसबाट रा�य र �यायालय�ित जनआ�था तथा 
भरोसामा अिभविृ� ह�न जा�छ । �यसैले कसरुको 
मा�ाअनसुारको सजाय कसरुदारलाई िदइन ु
पछ�  । सो कुरालाई �यानमा राखेर नै �यायकता�बाट 
िनधा�रण ग�रएको सजायलाई कुनै पिन बहानामा 
घटाएमा वा िम�हा गरमेा �यायको मम�िवपरीत 
भई कसरुदारको आपरािधक मनोबल उ�च ह�न 
जाने र समाजमा आपरािधक गितिविध विृ� ह�न 
जाने भएकोले जघ�य कसरुमा सजाय पाएको 
िनवेिदकाको छोरालाई थनुाम�ु गरी सािधकार 
अदालतबाट भएको फैसला काया��वयनमा �ितकूल 
असर पन� गरी आदेश जारी गनु�पन�स�मको अव�था 
िव�मान रहेको नदेिखने । 

िनवेिदका ह�रमाया थापाको छोरा िवकास 
थापामगरले शारी�रक तथा मानिसक �पमा 
अपाङ्गता भएको मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो कसरु कायम भई ज�मा १३ वष� कैद ह�नेमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) 
बमोिजम दईु ितहाई सजाय छुट भई ८ वष� ८ मिहना 
कैद सजाय कायम भएको र हालस�म २ वष� ४ 
मिहना १८ िदन मा� कैद भ�ुान गरकेो देिखएको, 

िनजको उमेर कसरु गदा�को अव�थामा १७ वष� भए 
पिन नाबालकको कैद सिुवधा �ा� गरकेो दिेखएको 
तथा िनजलाई राखेको बालसधुार गहृमा सङ्�ामक 
रोग कोिभडबाट स�ंिमत भई िनजलाई असर प�ुन 
गएको भनी स�बि�धत िनकायबाट कुनै जानकारी 
नआएको अव�थामा सािधकार अदालतबाट 
तहतह फैसला भई कैद भ�ुानका लािग बालसधुार 
गहृमा राखेको लाई गैरकानूनी थनुा भ�न िमलेन । 
िनवेिदकाको छोरा िवकास थापा मगरलाई थनुाम�ु 
गरी आमाको िज�मा लगाइपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
मागदाबीको कानूनी आधार र औिच�य पिु� ह�न 
नसकेकाले मागदाबीअनसुार ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन । यसैगरी का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतको िमित २०७७।४।५ र उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७७।५।३० को 
आदेशमा कुनै कानूनको �िुट नदेिखदँा उ��ेषण 
आदेश जारी गन� िमलेन । साथै ब�दी��य�ीकरण 
तथा उ��ेषणको आदेश जारी नभएको अव�थामा 
�ितवादी िवकास थापामगरलाई आमाको िज�मा 
लगाइपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकरसमेत कानूनस�मत 
र �यायोिचत नदेिखएकोले परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ह�न नस�ने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हेमराज शमा�  
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१०८०, ०७५-



42

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, माघ - १

CR-१२६९, कत��य �यान, अनपु राईसमेत िव. 
नेपाल सरकार, कृ�ण चौधरी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� तीनै जना अदालतमा बयान 
गदा� घटना भयो भिनएको समयमा आफूह� 
घटना�थलमा नरही आ-आ�नो घरमा रहेको, 
साइकलबाट लडी िनरबहादरु राई घाइते भएको कुरा 
सनेुका ह� भनी कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेो 
पाइ�छ तर अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
भने यक� चाउचाउ �या��ी चोकमा िनरबहादरु राई 
र�सीले मातेको अव�थामा साइकलमा आएका 
िथए । िनजले ितमीह� यहा ँ िकन बसेको िनयत 
िठक छैन भ�द ैहामीह�लाई गालीगलौज गरकेाले 
हामीह�ले लातम�ुका तथा फलामको घन तथा 
रडले �हार गरकेा ह� । िनज ढली बेहोस भएकोमा 
रामबहादरु िस�चरुी हो-ह�ला गद� आएपिछ हितयार 
र घाइतेसमेतलाई छाडी भागी गएका ह� भनी कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रहने �ितवादीह�को सा�ी शिम�ला 
राईले अदालतमा बकप� गदा�  िनरबहादरु राईलाई 
४ बजेको समयमा साइकलबाट लडेको देखेको 
ह� ँ । �ितवादीह� �यहा ँ िथएनन् । से�चरुी बाजेले 
साइकल र सामान उठाई लगेका ह�न् भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । घाटँी, अनहुार, छाती तथा काखीमा 
चोटपटक तथा िनलडाम देिखएको, ३ वटा 
करङसमेत भािँचएको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
दिेखएको अव�थामा घाउ चोटको �कृितबाट 
पिन िनरबहादरु राईको म�ृय ु साइकलबाट 
लडी भएको भनी अनमुान गन� िम�ने नदेिखदँा 
�ितवादीह�का सा�ीको बकप�लाई �माणमा 
िलन िम�ने देिखदँैन । िनरबहादरु राईउपर यी 

�ितवादीह�ले रातको ८ बजे आ�मण भएको 
कुरा ��य�दश� रामबहादरु िस�चरुीको कागजबाट 
देिख�छ । सो समयमा आफू घटना�थलमा नरहेको 
भनी Alibi को िजिकर िलने �ितवादीह�ले सो 
कुरा सा�ी वा अ�य �माण�ारा पिु� गन� सकेको 
पाइदँैन । अ�य� िथए ँ भनी िजिकर िलएको 
अव�थामा सो िजिकर िलने प�ले नै सो कुराको पिु� 
गनु�पद�छ । यसै स�ब�धमा वस�त प�रयार 
िव. भैरवबहादरुको जाहेरीले नेपाल सरकार 
(ने.का.प.२०७६, िन.नं.१०२४२, अङ्क 
४) को मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
म�ुामा "�ितवादीले वारदातको समयमा आफू 
घटना�थलमा नभई अ�य� छु भनी alibi को 
िजिकर िल�छ भने सो िजिकरलाई �मािणत गन� भार 
पिन िनज अिभयु�उपर नै रह�छ । �य�तो alibi 
को िजिकर त�यपरक, िन�या�मक तथा िलिखत 
�माणबाट समिथ�त ह�नसके मा� सो िजिकर िलने 
�यि�को प�मा �माणयो�य ह�नस�ने ह��छ र सो 
िजिकर �य�तो िनिव�वाद र त�यपरक �माणबाट 
�थािपत ह�न नसके �य�तो िजिकर िलने �यि�को 
िव�� नै �माण ला�ने" भनी �या�या ग�रएको 
पाइ�छ । "आफू अ�य� रहेको भनी अ�य�को दाबी 
िलनेले कानूनतः आफू �यसरी अ�य� रहेको पुि� 
गनु�पन� ह��छ । केवल लगाइएको आरोपबाट सफाइ 
पाउने उ�े�यले मा� अ�य� रहेको िथए ँभ�ने कुरा 
तक� यु� र �वीकाय� ह�न नस�ने" भनी टीकाराम 
राईसमेत िव. आशा नेवार (राई) को जाहेरीले 
नेपाल सरकार भएको (ने.का.प.२०७१, िन.नं. 
९२८३, अङ्क ११) को कत��य �यान म�ुामा 
िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । साथै "अ�य� 
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�थलमा रहेको (Alibi) को िजिकर �वत�� र 
त�यपूण� �माणबाट समिथ�त भएमा मा� �माणको 
लािग �ा� ह�नस�ने । वारदातको िदन र समयमा 
आफू घटना�थलमा उपि�थत नरही अ�य�थलमा 
रहेको भनी अ�य��थल (Alibi) को िजिकर िलने 
�यि�ले घटना ह�दँाका बखत आफू उपि�थत 
रहेको भिनएको �थानबाट घटना भएको �थानको 
दूरी (Distance) यित धेर ै छ िक घटना भएको 
समयमा घटना�थलमा उपि�थत ह�न अस�भव छ 
भनी अकाट्य र िववादरिहत �माणबाट �मािणत 
गनु�पन� । एकै समयमा एक �यि� दुई ठाउँमा 
उपि�थत ह�न अस�भव छ भनी अिभयु�ले 
�माणबाट �थािपत गन� स�नुपन� । अ�य� �थल 
(Alibi) को िजिकर अकाट्य र िनिव�वाद �माणबाट 
�थािपत र �मािणत ह�न नसकेमा सो िजिकर 
िनजैका िव�� �माण ला�ने ह��छ । �चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट ह�ने 
वा सजायबाट �रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर 
�ितवादीले िलएमा सो कुराको �माण पु�याउने भार 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम िनज 
�ितवादीको ह�ने" भनी िदपकबहादरु िघिमर े िव. 
नानीराम प�रयारको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको 
(ने.का.प.२०७१, िन.नं.९१४४, अङ्क ४) को 
कत��य �यान म�ुामा समेत �या�या भएबाट ��ततु 
िववादमा �ितवादीह�बाट िमित २०७०।४।३ गते 
राित घटना�थलमा िथइन भ�ने िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

मतृक िनरबहादरु राईको �ितवादीह� 
अनपु राई, अजु�न राई, कृ�ण चौधरीले िनरबहादरु 
राईलाई मरणास�न ह�ने गरी लातम�ुका तथा 

फलामे हितयारले कुटिपट गरकेो दखेेको कुरा 
��य�दश� रामबहादरु िस�चरुीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� मौकामा कागज गदा� र अदालतमा 
बकप�समेत गरी पिु� गरकेो, कुटिपटका कारण 
मतृक िनरबहादरु राईको घाटँी, अनहुार, छाती तथा 
काखीमा िनलडाम दिेखएको, करङ भािँचएकोसमेत 
देिखएको, �ितवादीह� अदालतमा कसरु गरकेो 
कुरामा इ�कार भए पिन अनसु�धान अिधकारीसम� 
सािबत भएकोमा अदालतमा भएको इ�कारीलाई 
�माण�ारा पिु� गन� सकेको अव�थासमेत 
नदिेखएकाले अिभयोग मागदाबीबमोिजमको कसरु 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले गरकेो कुरा पिु� ह�न 
आउने ।

�ितवादीह�ले िनरबहादरु राईको कत��य 
गरी ह�या गरकेो पिु� ह�न आएकाले िनजह�लाई 
स�ु अदालतले �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरी गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७७ साल असोज ७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-०८१६, कत��य 
�यान, ल�मी�साद अिधकारी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी ल�मी�साद अिधकारीले उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासले यसै म�ुाको 
लगाउमा रहेको जबरज�ती करणी र चोरीको 
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वारदात �थािपत नभएको शकंा�पद �माणको 
आधारमा सजाय गरकेो निमलेकोले सोतफ� समेतमा 
सफाइ पाउ ँ भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरको 
स�ब�धमा हेदा� , यसै म�ुाको रकेड� िमिसलमा 
संल�न उ� जबरज�ती करणी र चोरी दवुै म�ुामा 
�ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�ने गरी स�ु झापा िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर 
इलाम इजलासबाट फैसला भई म�ुा अि�तम भएको 
दिेखदँा सोतफ�  केही बोिलरहन नपन� । 

�ितवादी ल�मी�साद अिधकारीले 
प�रवित�त नाम ०४-५-ब लाई जबरज�ती करणी 
गद� गरकेो मतृक प�रवित�त नाम ०४-५-ब/२ ले 
दखेेक�ले जबरज�ती करणी गरकेो कुरा अ�लाई 
थाहा ह��छ भ�ने डरले �ितवादी ल�मी�साद 
अिधकारीले प�रवित�त नाम ०४-५-ब/२ लाई 
बरामद भई आएको ब�चरोले �हार गरी कत��य 
गरी मारी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं.,१३(१) नं. को कसरु अपराध गरकेो देिखदँा 
ऐ.१३(१) नं.अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट िमित २०७६।२।८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा केही प�रवत�न ग�ररहनपुन� 
अव�था आएन । उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७६।२।८ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ।

िमित २०७५।५।१ दिेख लाग ु भएको 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) र 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 

ऐन, २०७४ दफा ५ बमोिजम सव��व ह�ने गरी 
सजाय गन� िम�ने नदिेखदँा �ितवादी ल�मी�साद 
अिधकारीलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित सवंत् २०७७ साल असोज १३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-CR-१७६६, कत��य 
�यान र डाँका, नेपाल सरकार िव. रामज�म�साद 
यादव

��ततु म�ुामा मतृक अशोककुमार 
पा�डेको कत��य गरी मान�मा यी �ितवादीसमेतको 
संल�नता रहेको िमिसल संल�न कागजातह� तथा 
सहअिभय�ुह�को पोलसमेतका �माणह�बाट 
समथ�न ह�न आएको देिख�छ । घटना�थल 
�कृित मचु�ुकाबाट �ितवादी रामज�म�साद 
यादवसमेत उपर यी �ितवादीसमेतलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) 
बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�नेमा िनज �ितवादीको वारदात 
ह�दँाको िमित २०६६।१०।८ देिखएकोमा उ� 
िमितमा �ितवादी ज�मदता� िमित २०५३।४।९ 
देिखएबाट वारदात ह�दँाको अव�थामा िनजको 
उमेर १४ वष� नपगुी १३ वष� ५ मिहना २९ िदन 
मा� पगेुको देिख�छ । सो देिखदँा िनजको उपर 
१४ वष�भ�दा कम उमेरको नाबालक भए पिन िनज 
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�ितवादीको उ� कसरु सलं�नता रहेको दिेखई 
िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(२) बमोिजम ३ मिहना कैद ह�ने गरी र 
डाकँातफ�  यी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको 
बारा िज�ला अदालतको िमित २०७३।०७।२२ 
को फैसलालाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट भएको 
सो फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� दिेखन नआउने ।

�ितवादी रामज�म�साद यादवलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र 
१३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�नेमा िनज �ितवादी वारदातका 
समयमा १४ वष�मिुनको नाबालक भएकोले 
िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(२) बमोिजम ३(तीन) मिहना कैद 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७५।०९।०६ 
मा भएको फैसला िमलेको नै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय गरी डाकँातफ�  चोरीको महलको 
१ र ६ नं. को कसरुमा ऐ. महलको ६ नं. बमोिजम 
सजाय गरी डाकँा गरकेो रकम �. २,००,०००।- 
(दईु लाख �पैया)ँ ऐ. महलको १०(३) नं. बमोिजम 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई पाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर / गोिव�द 
आचाय�
इित संवत् २०७७ साल असार १ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथमेा, ०७७-WH-०१३५, 
ब�दी��य�ीकरण, महादेव ितिमि�सना िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल, काठमाड�समेत

कुनै पिन कसरुका स�ब�धमा पिछ 
जारी भएको नया ँ सिंहता वा एक�कृत कानून वा 
ितनीह�मा संशोधन गरकेो दफाले सजाय घटाएको 
वा अिभय�ुलाई सिुवधा िदएको छ भने कानूनमा 
�प��पमा अ�यथा �यव�था गरकेोमा बाहेक अ�य 
अव�थामा िस�ा�तत: �य�तो पिछ�लो कानून वा 
दफाको �योग गन� ग�र�छ । उ� म�ुा त�कालीन 
मलुकु� ऐन, २०२० को खोटा चलनको महलको 
८ नं. तथा आपरािधक काय� सगंिठत अपराध 
िनवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१) अ�तग�त 
चलेको भए तापिन िमित २०७५।५।२६ मा उ�च 
अदालत पाटनबाट फैसला ह�दँाका बखत मलुकु� 
फौजदारी संिहता, २०७४, मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४, �चिलत फौजदारी 
कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, 
२०७४ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
लाग ुभइसकेको छ । यी ऐनमा सािबकको मलुकु� 
ऐन तथा अ�य ऐनबमोिजम कसरु कायम गरी 
दायर भएका फौजदारी म�ुामा सािबकको ऐनले 
भ�दा घटी सजाय तोकेको रहेछ भने �यसलाई 
कसरी काया��वयन गन� भनी उ�लेख गरकेो 
छ । सो स�ब�धमा उ� ऐनका स�बि�धत दफाका 
�यव�थालाई हेनु�पन� ह��छ । सो स�दभ�मा हाल 
�चिलत फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
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काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भने घटी सजाय ह�न े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 कसरुको 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 
छ । उ� दवुै ऐनका �ावधान हेदा� कुनै कसरुमा पिछ 
बनेको ऐनमा कम सजाय ह�ने रहेछ भने पिछ बनेको 
�य�तो ऐनबमोिजम कम सजाय ह�ने �यव�था 
नै लाग ु ह�ने देिखन आयो । यी उपयु�� कानूनको 
स�दभ�मा उ� खोटा चलनस�ब�धी कसरुमा 
हालको �चिलत कानूनमा भएको सजाय हेदा� , 
य�तो कसरुमा मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को 
दफा २५७(२) बमोिजम ज�रवाना �.७०,०००।- 
ह�ने देिखयो । यसरी उ� ज�रवानाबापत कैद गदा� 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १६१(२) बमोिजम िदनको �.३००।- का 
दरले क�ा गदा� ७ मिहना २४ िदन कैद सजाय ह�ने 
दिेखने ।

यी िनवेदक िमित २०७२।१२।२२ दिेख 
थुनामा रहेकोमा िनजलाई लागेको कैद ४ वष� ६ 
मिहना िमित २०७७।०६।२१ मा भ�ुान भई िमित 
२०७७।६।२२ देिख हालस�म ज�रवानाबापत 
थुनामा रहेकोमा उि�लिखत कानूनी �यव�थानसुार 
िमित २०७७।६।२२ देिख ज�रवानाबापत थनुामा 

ब�नपुन� अविध ७ मिहना २४ िदन थप गदा� िनवेदकको 
िमित २०७८।०२।१६ मा ज�रवानाबापतको 
कैदसमेत भ�ुान भई िमित २०७८।०२।१७ मा 
िनज थुनाबाट छुट् नपुन� दिेखन आउछँ । हालको 
िव�मान कानूनी �यव�थाको आधारमा िनज 
उ� कसरुमा ज�रवानाबापतको कैदसमेत जोड्दा 
िनवेदक िमित २०७८।०२।१७ गते छुट्ने दिेखदँा 
िनजलाई सािबकको कानूनी �यव�थाको आधारमा 
ज�रवानाबापत समेत ला�ने कैद ठे�दा िनज िमित 
२०८१।०६।२१ स�म थुनामा ब�नपुन� भई ऐ.२२ 
गते थनुाम�ु ह�ने भनी कैद ठेक� िदएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७७।०३।०१ 
को संशोिधत कैदी पजु� कानूनबमोिजम भएको 
नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । अत: िनवेदक 
महादवे ितिमि�सनाको उपयु��ानसुार काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७७।०३।०१ को 
संशोिधत कैदी पूज�बमोिजम ज�रवानाबापतको कैद 
िमित २०८१।०२।२१ गतेस�म ह�ने नभई िमित 
२०७८।०२।१६ मा ज�रवानाबापतको कैद भ�ुान 
ह�ने देिखदँा िनजलाई सोहीबमोिजमको संशोिधत 
कैदी पजु� िदन ु र ज�रवानाबापतको कैदमा िनज 
िमित २०७७।०६।२२ दिेख हालस�म थनुामा 
रहेकोले सो थनुाको िदनलाई ज�रवानाबापतको 
रकममा क�ी गरी ज�रवानाबापत  बाकँ� रकम बझुाए 
र िनजलाई अ�य कुनै थुनामा रा�न नपन� भए 
थनुाबाट म�ु ग�रिदन ुर िनजले ज�रवाना नबझुाए 
िनजलाई ज�रवानाबापत िमित २०७८।०२।१६ 
गतेस�म थनुामा राखी ऐ.१७ गतेदेिख अ�य कुनै 
म�ुामा थनुामा रा�न ु नपन� भए थनुाबाट म�ु 
ग�रिदने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिद�ा नेपाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल मिङ्सर २४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७६-CR-१७३५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. हक�  ख�ी

दईुवटा मोटरसाइकलमा आएका ६ जना 
हितयारधारी भनी ६ जनाको नाम उ�लेख गरी 
अ�य निचनेका मािनसह� भनेको र ६ जनाम�ये 
एक जना गणेश धामीको म�ृय ु भएको र अ�य 
पाचँ जना �ितवादीह�को नाम खलुाइिदएकोमा 
मौकामा निचनेका �यि� यी �ितवादी नै ह�न् भ�ने 
अ�य िव�ािसलो �माणह�बाट समिथ�त नभएको 
मौकाको बेहोरा र जाहेरीमा नाम उ�लेख भएकै 
आधारमा �ितवादी आरोिपत कसरुमा संल�न िथए 
भनी मा�न निम�ने । 

��ततु म�ुामा कत��य �यान ज�तो 
ग�भीर �कृितको फौजदारी कसरुमा व�तिुन� 
आधार �माण बेगर केवल जाहेरीमा नाम उ�लेख 
ग�रिदएकै आधारमा कसरुदार कायम गरी सजाय 
गनु�  तक� पूण� र �यायोिचत नदेिखदँा �ितवादी हक�  
ख�ीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरकेो 
स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी सफाइ िदने 
गरी भएको उ�च अदालत िदपायल महे��नगर, 
इजलासको फैसला मनािसब नै देिखएकोले 
�ितवादी हक�  ख�ीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 

नसिकने ।
�ितवादी हक�  ख�ीलाई आरोिपत 

कसरुमा अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १५ नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद र सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।४।३२ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादी हक�  ख�ीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठह�याई उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासबाट िमित २०७६।४।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७०-CR-०९९६, िकत� जालसाजी, 
आशाराम मुनकम� िव. गणेशबहादुर बिजको

�ितवादी गणेशबहादरु बिजकोले िमित 
२०४३।१०।१६ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुबाट िलएको नाग�रकता �माण प� नं. 
१३४१ को नाग�रकताको �माणप�मा पिन िनजको 
िपताको नाम बलबहादरु बिजको भ�ने उ�लेख 
छ । िपता बलबहादरु भ�ने रामदास बिजको िमित 
२०१७।६।१५ र आमाको िमित २०४१।३।२६ 
मा परलोक भएकोले िनजको एकमा� छोरा 
गणेशबहादरु बिजको हो भनी �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ बमोिजम नाता �मािणतसमेत 
भइसकेको छ । ियनै मोही �ितवादी गणेशबहादरु 
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बिजकोका छोरा सेनामा नोकरी गन� ठुलो भाइ 
बिजकोले ��ततु म�ुा स�ु गनु�अगािड २०५२ 
साल चै�मा भरकेो पा�रवा�रक लगतमा (कम�चारी 
संकेत नं. ३२३८८०) मा रामदास बिजको भनी 
उ�लेख छ । वादी / िनवेदक आसाराम मनुकम�ले 
भूिमसधुार काया�लयमा िदएको िनवेदनमा नापीकै 
समयमा मोहीको म�ृय ुभएको भनी उ�लेख गरकेा 
छन् । यो बेहोराले नापी भइसकेपिछ वा नापी ह�नपूुव� 
नै मोहीको म�ृय ुभएको हो ? सोबार े �प� �पमा 
ख�ुदैन । यो बेहोराले नापी ियनै मोहीबाट भएको 
ह�न स�ने अव�थासमेत देिख�छ । नापीको बखतमा 
मोही गणेशबहादरु बिजकोको आमा दवेीमायासमेतले 
नापी गराएको भ�ने बेहोरा वादीले उ�लेख गरकेा 
छन् । �ितवादी मोहीको आमा देवीमाया रहेकोमा 
िववाद छैन । िनज देवीमायाले नापी गराउदँा 
िफ�डबकुमा लागेको िनजको �या�चे सहीसगँ 
दवेीमायाको अ�य िलखतमा लागेको �या�चे 
सहीसगँ िम�छ िम�दैन र िभड् छ िभड्दैन ? 
भनी परी�ण गराउने काय�िविध पिन अपनाएको 
दिेखदँैन । नापीको समयमा तयार भएको 
िफ�डबकुमा लागेको मोही गणेशबहादरु बिजकोको 
�या�चे सहीसगँ नमनुा िलएको �ितवादी मोही 
गणेशबहादरु बिजकोको �या�चे िम�दैन िभड् दैन 
भ�ने राि��य िविध िव�ान �योगशालाबाट भएको 
परी�ण �ितवेदनबाट देिखन आउछँ । िफ�डबकुमा 
लागेको �या�चेको सहीछापसगँ नमनुा िलएको 
गणेशबहादरु बिजको �या�चे छाप निमलेको के 
त�यगत कारण हो ? ब�ुन र ख�ुन आएको र सकेको 
दिेखदँैन । तर सोबाहेकको अ�य सबै त�य िलखत 
कागण �माणह� सािबकमा र हालका ज�गाधनीले 

�ितवादी मोहीसगँ चार वष�का कुत िलएर ग�रिदएको 
भरपाइको �यवहारले समेत मोही ियनै गणेशबहादरु 
बिजको रहेको र सोलाई वादी / पनुरावेदक �वयम् ले 
�वीकारकेो अव�था रहेको छ । कुनै त�यलाई 
�यवहार, आचरण र ि�याकलापबाट �वीकार 
ग�रएको ह��छ भने �यस त�य�ित ऊ कानूनतः 
िवबि�धत पिन ह�ने ह��छ । यस अथ�ले पिन �ितवादी 
गणेशबहादरु बिजको आ�नो िक.नं. १०७, ११६, 
१२० र १२२ को ज�गाको मोही नै होइनन् भ�ने 
अव�था वादी / पनुरावेदकलाई रहे भएको देिखन 
नआउने ।    

अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादीले िकत� कागजको १ नं. अनसुारसमेतको 
कसरु गरकेोले ��यथ� �ितवादीलाई सजायसमेत 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराई स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।५।१९ गते भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सिद�ा नेपाल
इित संवत् २०७६ साल माग� २७ गते रोज ६ शभुम् ।

रायबाझी फैसला

मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-०२६९, 
ब�दी��य�ीकरण, गौतम लािमछाने िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, भरतपुर िचतवनसमेत

��ततु िनवेदनका स�दभ�मा िलिखत 
जवाफसाथ �ा� कागजातह� हेदा�  फौजदारी 
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काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १४ बमोिजम 
�याद थपको स�दभ�मा अनसुरण गनु�पन� कानूनी 
�ावधानको पालना ग�रएको पाइएन, आधार र 
कारण खलुाएको तथा अनसु�धान स�तोषजनक 
�पमा भए नभएको कुराको �याियक मू�याङ्कन 
ग�रएको देिखएन । यस �कारको कम�का�डी 
 औपचा�रकता पूरा गरकेो कारणबाट थुनालाई 
कानूनअनकूुल भएको मा�न निम�ने ।

िज�ला �हरी काया�लय, िचतवनको 
िलिखत जवाफसाथ �ा� िमित २०७६।११।५ को 
घटना िववरण कागजबाट िमित २०७६।०८।१४ 
मा स�प�न भएको उपिनवा�चनलाई खलल 
प�ुयाउने तथा असर गन� तवरबाट �ितबि�धत 
नेपाल क�यिुन� पाट� (िव�लव समिथ�त) नेता 
तथा काय�कता�ह� ई�वर का�ले, सिुदप पौडेल, 
�पक का�ले, सूय� िव.क. र िब�तोष मगर भ�ने 
�यि�समेतले सगंिठत �पमा योजना बनाई िमित 
२०७६।०८।१२ गते िबहान अं.०३:३६ बजेको 
समयमा िज�ला िचतवन, भरतपरु म.न.पा.वडा 
नं.१६ फुत�चोकमा िसिल�डर बम िव�फोट गराएको 
भ�ने सनुी थाहा पाएको ह� ँभनी रोमन राज प�त, 
रमेशकुमार सापकोटा र संयोग �े�ले खलुाई 
कागज गरकेो दिेखयो । उ� कागज बेहोराबाट 
ई�वर का�लेउपर शंका ग�रएको देिख�छ, िनवेदक 
ई�र पा�डेउपर शंका ग�रएको दिेखदँैन । कुनै पिन 
�यि�लाई अिभयोग लगाएर मा� ह�दँैन, सोस�ब�धी 
कसरुसगँ िनजको स�ब�ध पिन देिखनपुद�छ । यी 
िनवेदकउपर जनु वारदातमा संल�न रहेको भनी 
प�ाउ गरी िहरासतमा रािखएको हो; सो वारदातमा 
संल�नता रहेको दिेखने कुनै पिन आधार �माण 

��ततु ह�न आएको देिखदँैन । कुनै कसरुज�य काय� 
भएको छ भ�दमैा अमकु राजनीितक िवचार�ित 
आ�था राखेको भ�ने कुरालाई िलएर अनसु�धानको 
नाममा थुनामा रा�न ुकानूनअनकूुल ह�दँैन । �यसो 
गदा�  �याियक �ि�याको द�ुपयोग गरकेो ह�न 
जाने । 

िनवेदकलाई िनयिमत �याियक �ि�याबाट 
सािधकार अदालतको अनमुितले अनसु�धानको 
लािग थुनामा रािखएको ह�दँा यस �कारको िवषयमा 
�रट �े�बाट ह�त�ेप गन� ह�दँैन भनी िवप�ीका 
तफ� बाट िजिकर िलइएको देिख�छ । सामा�यतयाः 
यो िजिकर मनािसब पिन छ र यस अदालतले 
अनशुरण गरी आएको मा�यताअनकूुल पिन छ । 
तर यो िनरपे� िवषय भने होइन । यसका अपवाद 
अव�थाह� पिन छन् । �व�ृ धारणा राखी तथा 
कानून�ारा िनधा� �रत सत�को पालना नगरी ब�दी 
बनाइएको अव�थामा केवल �याियक �ि�यामा 
रहेको िवषय भ�ने कुराको आडमा ब�दीलाई 
कानूनी उपचार �दान गन� इ�कार गनु�  मनािसब 
ह�दँैन । �याय केवल कानूनको सतही औपचा�रकता 
पूरा गन� िवषय मा� होइन । संिवधान�ारा �द� 
�ित�ापूव�क बा�ँन पाउने र �वात��ताको उपभोग 
गन� पाउने हक संर�णस�ब�धी मह�वपूण� र 
संवेदनशील िवषय भएकोले �याियक �ि�याका 
केही आधारभूत अ�तरव�तमुा �वेश गरी थनुाको 
वैधता परी�ण गनु�  यस अदालतको संवैधािनक 
िज�मेवारी देिख�छ । कुनै �हरी कम�चारीले 
त�य बेहोरा नखलुाई केवल आ�मिन� तवरबाट 
"संल�न रहेको बिुझएको" भ�ने कुराकै आधारमा 
कुनै �यि�लाई अनसु�धानका लािग लामो अविध 
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िहरासतमा रा�ने कुराको �याियक औिच�य 
�मािणत ह�न नस�ने ।

िनवेदक ई�वर पा�डेलाई िहरासत / 
थुनामा रा�नपुन�स�मको पूवा�व�था िव�मान रहेको 
नदेिखएको, मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४(६) बमोिजम अनसु�धान 
"स�तोषजनक �पमा भएको" भनी मा�न सिकने 
कुनै मनािसब आधार नदेिखएको, केवल एकजना 
�हरी कम�चारीले कुनै व�तगुत आधार र कारण 
उ�लेख नगरी मनोगत �पमा “संल�न रहेको 
बिुझएको” भनी �ितवेदन पेस गरकेो आधारमा 
नै िनवेदकलाई िवगत २८ िदनदिेख थनुामा 
राखेको देिखएको, अनसु�धानका लािग थनुामा 
रा�ने अनमुित माग गदा� र अनमुित �दान गदा� 
उिचत आधार र कारण खलुाएको नदेिखएको, 
िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट �व�ृ धारणा राखी 
ब�दी बनाएको देिखएको र प�रणामतः नेपालको 
संिवधानको धारा २० को उपधारा (९) �ारा 
��याभूत �व�छ सनुवुाइको हकमा आघात परकेो 
दिेखदँा िनवेदक ई�वर पा�डेलाई त�काल थुनाम�ु 
गनु�  भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र 
(३) तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३७ बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
 
माननीय �यायाधीश �ी ह�र�साद फुयालको 
राय

िमित २०७६।०८।१४ गते भएको 
उपिनवा�चनलाई खलल प�ुयाउने तथा असर 
गन� तवरबाट सगंिठत �पमा योजना बनाई िमित 

२०७६।०८।१२ गते िबहान अं.०३:३६ बजेको 
समयमा िज�ला िचतवन, भरतपरु म.न.पा.वडा 
नं.१६ फुत�चोकमा िसिल�डर बम िव�फोट गराएको 
घटनामा संल�न �यि�ह�को पिहचान तथा 
खोजतलास गन� �ममा उ� घटनामा �ितबि�धत 
नेपाल क�यिुन� पाट� (िव�लव समिथ�त) नेता तथा 
काय�कता�ह� सिुदप पौडेल, �पक का�ले, सूय� 
िव.क. र िव�तोष मगर भ�ने �यि�समेतको सलं�नता 
देिखएको ह�दँा िनजह�लाई मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा १४१(१) र सगंिठत अपराध 
िनवारण ऐन, २०७० को दफा २(क) अ�तग�तको 
कसरु अपराधमा कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने �.िन. रिवनबाब ु र�ेमीको जाहेरी �ितवेदन 
परकेो देिख�छ । उ� बम िव�फोटन काय�मा अटल 
भिनने ई�र पा�डेसमेतको संल�नता रहेको भनी 
बिुझन आएकोले िनजलाई खोजतलास गन� �ममा 
िमित २०७६।१०।२२ गते फेला परकेो र िनजलाई 
त�काल प�ाउ नगर ेभागी फरार रहन स�ने भएकोले 
िनजको नाउमँा ज�री प�ाउ पजु� जारी गरी 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभनी 
�.िन. �काश शाहको थप �ितवेदनको आधारमा 
िनवेदक ई�र पा�डेलाई िमित २०७६।१०।२३ 
गतेका िदन िचतवन िज�ला अदालतबाट ज�री 
प�ाउ पजु� �वीकृत गराई �हरी िहरासतमा 
रा�नका लािग िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।१०।२२ गतेबाटै लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक 
िदन ५, िमित २०७६।१०।२७ मा दो�ो पटक िदन 
८ र िमित २०७६।११।०६ मा ते�ो पटक िदन ८ 
को अनमुित िलई अनसु�धान काय� भइरहेको भ�ने 
कुरा िलिखत जवाफ तथा िलिखत जवाफसाथ 
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पेस भएको �याद थपस�ब�धी कागजातह�बाट 
दिेख�छ । यी िनवेदक पिहला २०७४ जेठमा 
रसवुामा प�ाउ परकेो, �यसपिछ िमित 
२०७६।१।७ मा धािदङमा प�ाउ परकेो र दवैु 
ठाउमँा धरौटीमा छुटेको भ�ने िनवेदकले िदएको 
िनवेदन बेहोरा तथा अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको िमित २०७६।१०।२४ को बयानमा 
नै उ�लेख भई िनज िनर�तर थनुामा रहेको 
अव�थासमेत दिेखदँैन । िनजले अिधकार�ा�त 
अिधकारीको बयानमा २०७५ पसुदेिख य�तो 
ि�याकलापमा नभएको बयान िदएको तर िमित 
२०७६।१।७ मा धरौटी राखी धािदङबाट 
छुटेको देिखदँा िनजको बयानमा एक�पता पिन 
दिेखदँैन । स�ुमा परकेो जाहेरी �ितवेदन तथा 
संल�न कागजातबाट िमित २०७६।८।१२ को उ� 
घटनामा िनवेदकको नाम उ�लेख भएको नदेिखए 
तापिन "समेत" का �यि�ह� भ�ने उ�लेख 
भएको र सो कागज वा �ितवेदनमा उ�लेख 
भएका �यि�ह� प�ाउ नपरकेो वा फरार रहेको 
अव�थामा िमित २०७६।१०।१७ गते िज�ला 
�हरी काया�लय, िचतवनको खोज तलास तथा 
प�ाउ गरी दािखला गन� स�ब�धमा लेिखएको 
प�मा अ�य के, कुन �यि�को सलं�नता छ पिहचान 
गरी प�ाउ गरी दािखल गन� प�ाचार भएको 
दिेख�छ । यी िनवेदक िमित २०७६।१०।२२ 
गते प�ाउ परी सोही िमितको �हरी �ितवेदनमा 
िनजको संल�नता रहेको भ�ने उ�लेख भएको 
दिेख�छ । िनवेदकले अनसु�धानको �ममा िमित 
२०७६।१०।२४ मा गरकेो बयानमा आफू उ� 
घटनामा संल�नता नरहेको भनी उ�लेख गरकेो भए 

तापिन िमित २०७६।१०।२४ को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा उ� वारदातमा संल�न 
भई फरार रहेका सिुदप पौडेलसगँ िचनजान भएको 
�वीकार गरकेो अव�थामा यी िनवेदक वारदातमा 
संल�नै िथएनन् भनी सािधकार अदालतबाट मा� 
�माण मू�याङ्कनपिछ यिकनमा प�ुन स�ने ।

एउटा सािधकार िनकाय िज�ला �हरी 
काया�लय, िचतवनले अनसु�धानको लािग मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ को दफा १४१ र संगिठत 
अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा २(क) को 
कसरु अपराध म�ुामा अक� सािधकार िनकाय 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, िचतवनमाफ� त 
संगिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को दफा 
१४ बमोिजम अनसु�धानको लािग �याद थप 
गरी �हरी िहरासतमा राखी पाउन माग गरकेो 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा १४ मा भएको 
�यव�थाबमोिजम "सगंिठत अपराधको 
अनसु�धानको लािग �य�तो अपराधको आरोप 
लागेको �यि�लाई अनसु�धानको �गितको 
आधारमा अदालतको अनमुित िलई पटकपटक 
गरी ६० िदनस�म रा�न सिकने छ" भ�ने भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िचतवन िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १४ बमोिजम अनसु�धानको 
लािग �हरी िहरासतमा रा�न अनमुित �दान भई 
िनवेदक कानूनबमोिजम नै थनुामा रहेको भ�ने 
िचतवन िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ 
तथा िहरासतमा रा�ने अनमुित िदइएकोस�ब�धी 
प�को �ितिलिपसमेतबाट देिख�छ । संगिठत 
तथा िव�फोटक पदाथ� ज�तो फौजदारी �कृितको 
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अिभयोग लागेको अव�थामा कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी स�म अदालतले म�ुा हे�ररहेको 
अव�थामा अिभयोग लागेका �यि�ले स�बि�धत 
अदालतबाटै सफाइ �ा� गन� वा�छनीय ह��छ । 
ग�भीर �कृितको िव�फोटक पदाथ� �योग भएको 
भिनएको म�ुामा ब�दी��य�ीकरणबाट स�म 
अदालतमा म�ुा चिलरहेको �यि�लाई रािखएको 
थुनाको चनुौती िददँा असाधारण अव�था िव�मान 
भएको, बदिनयत भएको �चूरतासिहतको �माण 
र अव�था िव�मान Prime Facie �पमा 
दिेखनपुद�छ । िनवेदकउपर लागेको कसरुको 
स�ब�धमा अनसु�धान भई त�लो अदालतबाट 
कानूनबमोिजम अनसु�धानको लािग अनमुित 
�दान गरी म�ुा हे�ररहेको अव�थामा सव��च 

अदालतबाट त�ला अदालतमा चिलरहेका 
म�ुामा ह�त�ेप गदा�  �य�ता अदालत वा �याियक 
िनकायको �े�ािधकारमा ह�त�ेप गरकेो देिखने गरी 
अनसु�धान काय� पूरा ह�न बाकँ� नै रहेको अव�थामै 
िनवेदकको थुना गैरकानूनी भयो भनी भ�न निम�ने 
ह�दँा िनवेदकले माग गरबेमोिजम ब�दी��य�ीकरण 
जारी गन� िमलेन । ब�दीलाई यातना िदएको, अ�य� 
सान� स�ने वा बेप�ा पान� स�ने भ�ने अव�था �रट 
िनवेदनमा ��ततु गन� नसकेको देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल फा�गनु १९ गते रोज २ शभुम् ।


