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िसिसिनिनयरयर  �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे�ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�सार �ी अ�यतु�साद सवेुदीद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

 

िविभ� न इजलासह�बाट स�पादन शाखामा �ा� भई यस अङ्कमा  
�कािशत िनण�य / आदेशह� 

इजइजलालास नंस नं..  ११  १४१४  
इइजजलालासस  नंनं..  २२  २२  
इजलाइजलास नं. स नं. ३३  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. ४४  २२  
इजलासइजलास  नं. नं. ५५  १०१०  
इजलास नं. ६इजलास नं. ६  २२  
इजलास नं. ७इजलास नं. ७  २२  
इइजलास नंजलास नं..  ८८  २२  
ज�माज�मा  ३७३७  

  
इइजलास नं. जलास नं. ९९  ४४  
इजलास नं. इजलास नं. १०१०  २२  
इजलास नंइजलास नं. . ११११  २२  
इजलास नं. इजलास नं. ११२२  २२  
इजलास नं.इजलास नं.  ११५५  ५५  
  
ज�माज�मा  

कूल कूल ज�माज�मा  ३३७७  ++  ११५५  ==  ५५२२  



 

  
  
  

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

हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७९, वैशाख – २, पृ� १ 

 खो�ने त�रका     
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखने प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा आफूले खो�न 
चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई 
िथची खोजी गन� स�नहु�नेछ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम 
एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकनेछ । 
�यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�नेछ । 
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मूमू�य �य ��..४४००।।––  
  

म�ुम�ुकःकः  सव�सव��च�च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
 

सूचना 

"नेपाल कानून पि�का र सव��च अदालत बुलेिटन" को "वािष�क �ाहक" ब�न चाहनेका 
लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  
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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-CR-१७१३, 
जबरज�ती करणी, िदनेश प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 

साधारणतया: जबरज�ती करणी ज�तो 
ग�भीर फौजदारी अपराधमा च�मिदद गवाहको 
अभाव रह�छ । य�तो अपराधमा करणी ग�रएक� 
पीिडत �यि� नै �मखु �माण हो । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १०(१) (ख) मा कुनै काम, 
घटना वा अव�थाबाट पीिडत �यि�ले मौकामा 
�य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह��छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको दिेख�छ । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
पिन पीिडत प�रवित�त नाम ४४ कु�मा “य” ले 
अनसु�धानको �ममा वारदातस�ब�धी �मब� 
�पमा घटनाको बारमेा स-िव�तार बताएको र सो 
भनाइलाई अदालतमा समेत आई बकप� गरकेो 
दिेख�छ । साथै पीिडतको उ� भनाइलाई जाहेरी 
दरखा�त, �ितवादी िदनेश प�रयारले प�रवित�त 
नाम ४४ कु�मा “य” लाई जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् भनी जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो 
बकप�समेतबाट पिु� ह�दँा केबल फसाउने िनयतले 
जाल �प�च ग�रिदएको जाहेरी after thought हो 
भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

यसै स�दभ�मा, “After thought को 
तक� लाई अ�य �माणह�को अव�था, पीिडतको 
प�रि�थित तथा पीिडतले आरोपीह�लाई 

फसाउने मनसाय पया�� �पमा िव�मान छ, छैन 
भ�न ेत�वह�सगँ तुलना गररे हनेु�पद�छ । मूलत: 
after thought का त�वह�मा तथाकिथत 
पीिडतको आरोपी �यि�लाई सताउने वा 
फसाउने मनसाय भएको त�य र �माणबाट पुि� 
ह�नुपन� । After thought मा समयको अ�तराल 
मह�वपूण� होइन, सो अ�तरालमा पिहले 
प�रसकेको जाहरेी वा त�य वा कुरामा फरक 
वा असर पन� गरी पिछ फसाउने मनसायसिहत 
अक�  बेहोराको जाहरेी वा िवचार वा कुरा आएको 
ह�नुपछ� । �यसमा �यि�ले �ेषपूण� त�रकाले 
कसैसगँ बदला िलने वा फसाउने मनसाय 
देिखनुपछ� र �यसको पछािड कुनै ज�रया ह�नु 
आव�यक ह�ने ।” भनी नेपाल सरकार िव�� 
धम�बहादरु म�ल भएको (ने.का.प.२०७६, अङ्क 
८, िन.नं.१०३४३) जबरज�ती करणी म�ुामा उ� 
िस�ा�त �ितपादन भएको दिेख�छ । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा पिन पीिडतको अनसु�धानमा भएको 
कागज, जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत बेहोराह� 
फरक पन� गरी बकप� वा अ�य कुनै �माण िमिसल 
संल�न पेस ह�न नसकेको दिेखदँा केबल ९ िदनपिछ 
िदइएको जाहेरी after thought statement हो 
भनी �या�या गनु�  तक� सङ्गत नदिेखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. ले “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जुरी 
निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमरेक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा 
निलई करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहछ� भनी उ�लेख भएको देिख�छ ।” 
��ततु म�ुाको स�दभ�मा पीिडत प�रवित�त नाम ४४ 
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कु�मा “य” लाई डर, ध�क� देखाई �ितवादी िदनेश 
प�रयारले जबरज�ती करणी गरकेो बेहोरा प�रवित�त 
नामथर ४४ कु�मा “र” को िकटानी जाहेरी, पीिडत 
�यि�को घटना िववरण कागज र सोलाई समथ�न 
गन� गरी भएको बकप� बेहोरासमेतले उ� कानूनी 
�ावधानको उ�लङ्घन गरकेो होइन भ�न निम�ने ।

�ितवादीले घरमा कोही नभएको थाहा 
पाई, उ� पीिडत मिहलाको कोठामा खाने 
पानीको �ित�ा गन� िनह�मँा बसी िनज पीिडत 
आएपिछ कोठाको ढोका ब�द गरी जबरज�ती 
करणी गरकेो काय�को कडी कहीकँतै टुटेको 
दिेखदँैन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� समेत 
�ितवादीले िसलिसलेवार�पमा घटना �य� गरकेो 
दिेख�छ । जबरज�ती करणी ज�तो सगंीन 
अपराधमा �ायजसो पीिडतमा� एकल च�मिदत 
गवाह ह�ने भएकोले पीिडतको बकप�बाट समेत 
िबना कुनै शङ्का �ितवादीले घटना घटाएका ह�न् 
भ�ने देिखदँा जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत 
भएको छ । िनज पीिडत मिहला �ितवादीको 
ते� िदने दाजभुाइ नातास�ब�धिभ�का पिन ह�न् 
भ�ने त�य जलजला गाउपँािलका २ नं. वडा 
काया�लयको प�समेतबाट पिु� भइरहेकोमा िनज 
�ितवादीले हाडनाता करणी गन�को महलको २ नं. 
को कानूनी �यव�थािवपरीतको काय� गरकेो देिखदँा 
िनजले उ� कानूनी �ावधानको समेत उ�लङ्घन 
गरी हाडनाता करणी गरकेो देिखने ।

साथै घरको काम ध�दा सबै गन� �यि�को 
अपाङ्ग प�रचयप�को स�यापनस�म नगनु�  
�यायसङ्गत ह�दँैन भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा�, पीिडत प�रवित�त नाम, थर ४४ कु�मा “य” 

अपाङ्ग कान नस�ुने लाटी रहेको बेहोरा जाहेरीमा 
उि�लिखत ह�नकुा साथै िनजको शारी�रक परी�ण 
गन� ड�टरले समेत िनज रा�ोसगँ बो�न र स�ुन 
स�नहु�दँैन�यो भनी बकप� गरकेो देिख�छ । 
यसका साथै िमिसल सलं�न रहेको सािधकार 
िनकायबाट जारी भएको अपाङ्ग प�रचयप�को 
फोटोकपीसमेतबाट िनज “ख” वग�को अपाङ्ग 
रहे भएको देिखदँा िनज अपाङ्ग प�रचयप�को 
स�यापन भएन भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादी िदनेश प�रयारले पीिडत 
प�रवित�त नाम ४४ कु�मा “य” लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो बेहोरा जाहेरवालाको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, पीिडतको घटना िववरण कागज 
तथा सोलाई समथ�न गन� गरी अदालतमा भएको 
बकप�समेतबाट िनज �ितवादी िदनेश प�रयारले 
प�रवित�त नाम ४४ कु�मा “य” लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । �ितवादी िदनेश प�रयारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी िदनेश प�रयारलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(५) नं.को 
कसरु गरकेो ठहर गरी िनज �ितवादीलाई सोही 
महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने, पीिडत 
बिहरा अपाङ्गता भएको �यि� भ�ने देिखएकोले 
सोही ३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद र हाडनाता 
करणी गन�को महलको २ नं.को देहाय ४ बमोिजम 
ते� िदने नातािभ�को मिहलालाई करणी गरकेोले 
थप छ मिहना कैद तथा �ितवादी िदनेश प�रयारबाट 
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पीिडत प�रवित�त नाम ४४ कु�मा “य” लाई 
जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम  
�.४०,०००।– �ितपूित� भराइिदने गरी स�ु पव�त 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।०१।०५ मा 
भएको फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत पोखरा 
बागलङु इजलासबाट िमित २०७५।०४।२९ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७५-CR-१८१३, 
वैदेिशक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. �याम 
शाही

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
मा, “कसैले दफा १० िवपरीत इजाजत प� निलई 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरमेा वा 
कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिद�छु भनी 
झु�ो आ�ासन िदई वा �लोभन देखाई वैदेिशक 
रोजगारीमा लगाइिदने उ�े�यले कुनै रकम िलएमा 
वा िवदेश पठाएमा �यसरी िलएको रकम र सोको 
पचास �ितशतले ह�ने हजा�नाबापत असुल 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 पठाई नसकेको 
भए सो सजायको आधा सजाय ह�न े छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा पिन �ितवादी �याम शाहीसगँ वैदेिशक 

रोजगारमा पठाउन इजाजत प� भएको र िलएको 
देिखएन । साथै िनज �ितवादी �याम शाहीको 
अनसु�धान अिधकारी तथा �यायािधकरणसम� 
भएको बयानसमेतबाट उ� बेहोरा �प� देिख�छ । 
साथै िनज �ितवादी �याम शाहीले सागर लामा र 
दावा शेपा�लाई वैदेिशक रोजगारमा चीन पठाइिदने 
र रा�ो कमाइ ह��छ भ�ने �लोभन देखाई िनज 
पीिडतह�बाट ज�मा �.८,०७,०००।- रकम 
िलएको देिखदँा िनजले उ� कानूनी �ावधानको 
उ�लङ्घन गरकेो होइन भ�न निम�ने ।

पीिडत सागर लामा र दावा शेपा� आफँै खच� 
जटुाई फक� को ह�दँा सो खच� रकमसमेत भराइपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , पीिडत सागर 
लामा र दावा शेपा�ले जनही �.७५,०००।– का 
दरले ज�मा �.१,५०,०००।– खच� भएको भनी 
सनाखत कागज गरकेो भए तापिन िनजह�ले उ� 
रकम के-कहा ँ कित रकम खच� भयो भनी सोको 
भपा�ई पेस गन� सकेको िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिखदँैन । यसरी िनजह�ले यो शीष�कमा यित 
खच� भयो भ�ने बेहोराको भपा�ई पेस गन� नसकेको 
ह�दँा केबल सनाखत कागज गदा�को बखत भनेको 
आधारमा मा� उ� रकम भराइ पाउनपुन� होइन । 
कुनै पिन व�तिुन� �माणको अभावमा केबल यित 
रकम खच� भयो होला भनी अनमुानका आधारमा 
खच� रकम भराउन ु �यायोिचत नह�ने ह�दँा वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी �याम शाहीलाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
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गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही दफा ४३ बमोिजम 
तीन वष� कैद र �.३,००,०००।– (तीन लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने तथा �ितवादी �याम शाहीले 
जाहेरवालाह�बाट िलएको िबगो रकम र सोको 
५०% हजा�ना रकम �ितवादी �याम शाहीबाट 
सागर लामा र दावा शेपा�लाई भराइिदने र अ�य 
रकम �ितवादीबाट नभराउने गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७४।१०।९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७७-WO-०५८९, 
उ��ेषणसमेत, �लु हेवन से�यु�रटी ए�ड वक� र 
सिभ�सेज �ा.िल. िव. नेपाल िव�ुत् �ािधकरण, 
ग�डक� �ादेिशक काया�लय, पाद�, पोखरासमेत

�रटको �े�ािधकार असाधारण अिधकार 
हो । यसले सामा�यत: त�यको िन�पण ग�रने 
सामा�य �े�ािधकार नभई संिवधान �द� हकमा 
आ�मण भएको, उपचारिवहीनताको अव�था 
बनेको वा साव�जिनक हक वा सरोकारको िवषयमा 
�याय मरकेो वा �यायमा िवचलन भएको अव�थामा 
आकिष�त ह�ने हो । िनयिमत र वैकि�पक कानूनी 
उपचारको अव�था रहे भएस�म अदालतले 
असाधारण अिधकार �े�को �योग ह�ने अव�था 
ह�दँैन । यही अवधारणालाई आ�मसाथ गद� 

नेपालको सिंवधानको धारा १३३ (२) मा “यस 
सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकको �चलनका 
लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा 
अक� �यव�था भए पिन सो उपचार अपया�� 
वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी 
हकको �चलनका लािग वा साव�जिनक हक वा 
सरोकारको कुनै िववाद समावेश भएको कुनै 
सवैंधािनक वा कानूनी ��को िन�पणका लािग 
आव�यक उपयु� आदेश जारी गन�, उिचत 
उपचार �दान गन�, �य�तो हकको �चलन 
गराउने वा िववाद टंुगो लगाउने” असाधारण 
अिधकार सव��च अदालतलाई ह�ने �यव�था रहेको 
छ । ��ततु िनवेदनमा उि�लिखत िवषयव�तकुा 
स�ब�धमा वैकि�पक उपचारको �यव�था कानूनतः 
�प� रहेको र िनवेदकले उ� उपचार अपया�� 
वा �भावहीन रहेको भनी पिु� गन� नसकेको 
ह�दँा सिंवधानबमोिजमको �रट �े�ािधकार �हण 
गन� सिकएन । यसथ�, िनवेदकको मागबमोिजम 
बोलप�को मू�याङ्कन तथा सोबमोिजम 
स�झौताको स�ब�धमा िवप�ीह�बाट भएगरकेो 
काय�समेत कानूनिवपरीत भएको भनी �रट जारी 
गनु�पन� भ�ने िनवेदन िजिकर तथा िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

नेपाल िव�त्ु �ािधकरण, ग�डक� 
�ादेिशक काया�लय, पाद�, पोखरा का�क�बाट 
करार सेवामाफ� त कामदार उपल�ध गराउनेस�ब�धी 
�कािशत सूचनाबमोिजम समान आधारमा 
यो�य बोलप�दाताको ��तावको मू�याङ्कन 
गरी कानूनबमोिजम सारभूत�पमा �भाव�ाही 
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बोलप�दाताको ��ताव छनौट गरी उ� बोलप�सगँ 
स�झौता भएको अव�थामा उ� बोलप� 
मू�याङ्कनको िविभ�न चरणमा यी िनवेदकसमेत 
सहभागी भएकोमा सो त�य िनवेदनमा नखलुाई 
दायर गरकेो ��ततु �रट िनवेदनका िनवेदक 
सफाहात िलई अदालतमा उपि�थत नभएको र 
उ� बोलप�को स�पूण� �ि�याका स�ब�धमा िच� 
नबझेु कानूनबमोिजम वैकि�पक उपचारसमेतको 
�यव�था भएकोमा सोको �योग गरकेो नदेिखएको 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी ह�ने 
अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । साथै, यस अदालतबाट िमित २०७७।९।२४ 
मा जारी भएको अ�पकालीन अ�त�रम आदेशसमेत 
िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशवबहादरु थापा
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत ्२०७७ साल चै� १६ गते रोज २ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०३३१, उ��ेषण, 
परमादेश, अिधव�ा िन�यनारायण �जापित िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत

िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ४६ख मा स�ब�ध िव�छेद म�ुालाई पिन ब�द 
इजलासबाट सनुवुाइ ह�ने म�ुाको �पमा उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । �य�तो ब�द इजलासबाट सनुवुाइ 
ह�ने म�ुाको कागजातको �ितिलिप को-कसले िलन 
पाउने भ�ने स�ब�धमा हेदा�, सोही िनयमावलीको 
िनयम ४६ ख (३) मा “ब�द इजलासबाट ह�ेरएका 
म�ुास�ब�धी कागजातको �ितिलिप वादी, 

�ितवादी र पीिडतबाहके अ�लाई िदन ह�दैँन” 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । सो �यव�थाले म�ुा 
िवचाराधीन रहेको अव�थालाई मा� नजनाई फैसला 
भइसकेप�ात् काया��वयनको अव�थासमेतलाई 
जनाउछँ । यिद सो �यव�थाले ब�द इजलासबाट 
फैसला भइसकेपिछ आकिष�त ह�ने होइन भनी 
संकुिचत अथ� गन� हो भने �य�तो ब�द इजलासको 
�यव�था गनु�  औिच�यहीन ह�न जा�छ िकनभने प� 
िवप� म�ुा िवचाराधीन रहदँाको अव�थामा मा� 
स�बि�धत ह�ने नभई �यसप�चात् को अव�थामा 
पिन स�बि�धत रहने भएकोले वादी, �ितवादी र 
पीिडतलाई मा� ब�द इजलासको कागजात उपल�ध 
गराउने �यव�था ग�रएको हो । यस ि�थितमा यी 
पनुरावेदक िन�य नारायण �जापितले माग गरकेो 
स�ब�ध िव�छेदस�ब�धी म�ुामा वादी, �ितवादी र 
पीिडतसमेत रहेभएको नदेिखने ।

नेपाल कानून पि�कामा ब�द इजलासको 
फैसला �कािशत गन� िम�छ भने कानून 
�यवसायीलाई िकन िदन िम�दनै भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� , सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तह� निजरका �पमा �थािपत भई 
कानूनसरह लाग ु ह�ने भएकोले सबै सरोकारवाला 
�यि�ह�लाई सोको जानकारी होस् भ�ने हेतलेु 
नेपाल कानून पि�का �काशनमा आएको हो । 
कुनै पिन ब�द इजलासबाट भएको फैसलाह� 
नेपाल कानून पि�कामा �काशन ह�दँा �यसमा 
प� िवप�को नाम प�रवत�न भई साङ्केितक नाम 
राखी �कािशत गन� ह�दँा �यसले प� िवप�लाई 
असर पाद�न र प� िवप� को हो भनी थाहा पिन 
पाइदँैन । कितपय म�ुाह�मा अनसु�धानका 
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बखतदिेख नै नाम प�रवत�न गरी म�ुाको काम 
कारबाही अगािड बढाउने भए तापिन ��ततु 
म�ुामा िनवेदकले माग गरकेो म�ुाको फैसलामा 
वादी �ितवादीको नाममा प�रवत�न नगरी ह�बह� 
नाम लेिखएको देिखएको छ । यसरी ��ट �पमा 
नाम उ�लेख गरी ब�द इजलासबाट भएको फैसला 
िनवेदकलाई िददँा प� िवप�लाई असर पन� स�ने 
दिेखयो । साथै िनज िनवेदक म�ुाका ��य� सरोकार 
रा�ने �यि� नभएकोले िनजलाई उ� फैसलाको 
�ितिलिप िदन निम�ने ।

काठमाड� िज�ला अदालतका 
�े�तेदारले िमित २०७१।१०।११ मा गरकेो 
आदशे र सो आदेशलाई सदर गन� गरी काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१०।२३ मा 
भएको आदशेसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
गरी फैसलाको न�कल िदन ु भनी परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन 
खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।१२।१८ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन २१ गते रोज ६ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७७-WH-०२२१, 
ब�दी��य�ीकरण, स�तबहादुर थापा िव. �ी उ�च 
अदालत पाटनसमेत

िनवेदकको कैदको हकमा िमित 
२०७५।१२।५ देिख २०७५।१२।९ स�म कैदमा 

बसी कैद भ�ुान भइसकेको देिख�छ भने िनजलाई 
लागेको ज�रवाना �.१५,००,०००।- दािखला गन� 
नसकेको कारणले िनज िनवेदकलाई ज�रवानाबापत 
िमित २०७५।१२।१० दिेख हालस�म थुनामा रहेको 
देिखयो । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४६(२)(क) मा “कैद र ज�रवाना दुवै सजाय ह�ने 
कसुरमा ज�रवाना नितरबेापतको कैद िनधा�रण 
गदा� दश वष�भ�दा बढी नह�न े गरी कैद गनु�पन� 
ह��छ ।” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा 
िनज िनवेदकले ज�रवानाबापतको रकम नितरकेोले 
िमित २०८५।१२।९ स�म कैदमा ब�नपुन� 
देिख�छ भने िनजलाई सोही कानूनबमोिजम नै 
उ�च अदालत पाटनको फैसलाले कैदी पजु� जारी 
गरकेो देिखयो । यसरी कानूनबमोिजम अदालतबाट 
भएको फैसलाबमोिजम तोिकएको सजायमा थनुामा 
रहेको अव�थामा उ� थुनालाई गैरकानूनी मा�न 
नसिकने ।

जहासँ�म िनवेदक ८६ वष�को �ये� 
नाग�रक भएकोले सजायमा छुट ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन 
िजिकर छ; �ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा १२(१) ले �चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा 
लेिखएको भए तापिन सरकारवादी भई चलेको 
कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहकेो 
�ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसुरको
अव�था हरेी कैद छुट िदन सिकने छ भनी �यव�था 
गरकेो दिेख�छ । यस अव�थामा �ये� नाग�रकलाई 
संिवधान र कानूनले �दान गरकेो सिुवधा �दान 
गनु�पन� ह��छ तर कानून र िनयममा �ये� नाग�रकको 
छुट िदने अिधकारी को हो वा काया��वयन गन� 
अिधकारीको बार े�प� �यव�था नभएको स�दभ�मा 



7

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, वैशाख - २

िनज िनवदेकलाई मागबमोिजम कैदको छुट िदन 
स�ने  अव�था देिखएन । यसै स�दभ�मा “कानून 
र िनयममा �ये� नाग�रकको छुट िदने अिधकारी 
को हो भ�ने �प� �यव�था नभएको स�दभ�मा 
कैदको छुट िदन स�न े अिधकारी त�कालै 
िकटान गनु�पन�” भनी पे�बा ग�ुङ िव�� कारागार 
काया�लय न�ख,ु लिलतपरुसमेत (ने.का.प २०७६, 
अङ्क ३, िन.नं.१०२१९) भएको परमादेश 
म�ुामा उ� िनद�शा�मक आदेशसमेत जारी भएको 
ि�थितमा हालस�म पिन काया��वयन गन� अिधकारी 
नतोिकएकोले �ये� नाग�रकले पाउने सिुवधा 
काया��वयन गन� अिधकारीको अभावमा िनवेदक 
वष� ८६ को स�तबहादरु थापाले उ� सिुवधा 
पाउने दिेखएन । साथै ��ततु िनवेदनले िनवेदकको 
थुनाको वैधतास�म मा� हेन� भएकोले िनज 
िनवेदक स�तबहादरु थापालाई कानूनबमोिजम नै 
थुनामा राखेको दिेखदँा िव�ान् अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िनवेदक स�तबहादरु थापालाई 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६।०४।२८ 
मा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
िवपरीतको कसरु गरकेोले सोही ऐनको दफा 
१५ बमोिजम ५ िदन कैद र �.१५,००,०००।-  
ज�रवाना र ज�रवानाको ४ �ितशत रकम �ितपूित� 
श�ुक िनधा�रण गरी �ितवादीबाट असलु गन� गरी 
भएको फैसलाबमोिजम ज�रवानाबापतको रकम 
दािखला नगरकेो कारणले कैदमा रा�ने गरी भएको 
फैसलाअनसुार कैदी पजु� िदएको देिखदँा िनवेदक 
स�तबहादरु थापा गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�ने 
नदेिखदँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको 

आदेश जारी गनु�पन� अव�था नदेिखने । 
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७७ साल फागुन १६ गते रोज १ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७६-CI-००२४, अंश 
चलन, धनकुमारी भ�ने गनकुमारी गु�ङ िव. बस�त 
गु�ङसमेत

"सगोलको स�पि� भ�नाले प�ुय�लीबाट 
�ा� स�पि� वा पैतकृ स�पि�, िनजी 
स�पि�बाहेकको अंिशयारको नाममा रहेको स�पि� 
र सगोलको खेती, उ�ोग, �यापार �यवसायबाट 
आज�न गरकेो वा सोबाट बढे बढाएकोलाई बझुाउछँ 
भने िनजी स�पि�िभ� क�तो स�पि� पद�छ भनी 
हेदा�  सगोलको स�पि� वा सगोलको खेती, उ�ोग, 
�यापार, �यवसायबाट बढे बढाएको वा आज�न 
गरकेो स�पि�बाहेक अ�य कुनै अिंशयारले आ�नो 
�ान, िसप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो 
स�पि�लाई स�झन ु पन�" भनी (ने.का.प.२०७६, 
अङ्क ५, िन.नं.१०२५६) ल�मीसरा सनुवुार 
राई िव�� ओमबहादरु सनुवुार भएको अशं चलन 
म�ुामा िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । ��ततु 
म�ुाको स�दभ�मा पिन उ� िक.नं.७०५ को घरज�गा 
िनज �ितवादी िव�ण ु ग�ुङले ओम डेभलपमे�ट 
ब�कबाट कजा� िलई सोबाट ख�रद गरकेो दिेखदँा 
उ� िक.नं.७०५ को घरज�गा िनज िव�ण ुग�ुङले 
आ�नो �यासबाट ख�रद गरकेो िनजी आज�नको 
स�पि� रहेको देिखने ।

लिलतपरु िज�ला सािबक लिलतपरु 
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उपमहानगरपािलका हाल लिलतपरु 
महानगरपािलका वडा नं.५ को िक.नं.७०५ को 
घरज�गा िनज �ितवादी िव�ण ुग�ुङले आ�नो िनजी 
तवरले ब�कबाट ऋण िलई ख�रद गरकेो देिखदँा उ� 
घरज�गा पैतकृ स�पि�बाट बढे बढाएको पिु� ह�न 
सकेको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

िमित २०७५।३।१० मा लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट �ितवादी िव�ण ु ग�ुङको नामको 
घरज�गासमेत अशं ला�ने भ�ने हदस�म वादीको 
दाबी नप�ुने गरी भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
िमित २०७५।१०।१४ मा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन १६ रोज १ शुभम ्।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०६६-WO-०६५२, 
उ��ेषणसमेत, हारती वायर इ�डि��ज �ा.िल. 
िव. ऋण असुली पुनरावेदन �यायािधकरण, 
काठमाड�समेत

िमिसल संल�न िमित २०६२।२।१६ को 
िललाम मचु�ुका हेदा�, कजा�को बाकँ� सावँा �याज 
तथा अ�य द-ैद�तरुमा ब�क आफँैले सकार गन� पन� 
दिेखएकोले सोही बेहोरा खलुाई ब�कको स�चालक 
सिमितसम� लेखी पठाउने भ�नेस�म बेहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
अ�यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) को �या�या 
गद� ने.का.प.२०७३, अङ्क ८, िन.नं.९६४६ मा 

यसै िववादको िधतोसगँ स�बि�धत संिगता ि�पाठी 
िव�� लिु�बनी ब�कसमेत भएको म�ुामा यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट “कोही पिन बोलकबोल 
गन� �यि� नआएमा सोझै आफँै ब�कले �थम 
चरणमा नै िललाम सकार गन� अ�यादशेको दफा 
५७(६) ले नै िम�ने देिखँदैन । दो�ोपटक सूचना 
जारी गरी िललाम िब�� गदा�  कोही उपि�थत नभए 
वा बोलकबोल नगरमेा मा� ब�क आफँैले सकार गन� 
पाउने उ� दफाको उ�े�य हो । कानूनमा �यवि�थत 
�ावधानको गलत अथ� �योग गरी सोझै एकै 
पटकमा िधतो रहेको स�पि� आफँै िललाम सकार 
गरी रकम दािखला गन� समय �दान नगदा� �यि�को 
स�पि�स�ब�धी अिधकारमािथ अित�मण ह�न 
जा�छ ।” भनी िस�ा�त �ितपािदत भइसकेको 
छ । यस अव�थामा ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
अ�यादेश, २०६२ को दफा ५७(६) ले कोही पिन 
बोलकबोल गन� �यि� नआएमा सोझै आफँै ब�कले 
�थम चरणमा नै िललाम सकार गन� िम�ने देिखदँैन, 
दो�ोपटक सूचना जारी गरी िललाम िब�� गदा�  
कोही पिन उपि�थत नभए वा कबोल नगरमेा मा� 
ब�क आफँैले सकार गन� पाउने उ� ऐनको उ�े�य 
रहेको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थािवपरीत 
िमित २०६२।२।१६ मा िललाम ह�दँा �थम चरणमा 
नै ब�क आफँैले सकार गनु�पन� देिखएको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरी ब�कको स�चालक सिमितसम� 
िसफा�रस गरकेो र उ� लिु�बनी ब�कको स�चालक 
सिमितको िमित २०६२।३।२ मा बसेको बैठक 
नं. १२१ ले हारती वायर इ�डि��ज �ा.िल.ले 
सरु�णबापत राखेको ज�गा �.४,५४,००,०००।- 
मा ब�क आफँैले सकार गन� भ�ने िनण�य गरकेो 
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दिेख�छ । यसरी �थम पटकमा नै ऋणीको स�पि� 
िललाम गदा� बोलकबोलमा कोही पिन उपि�थत 
नभएको कारण देखाई िवप�ी  ब�क आफँैले उ� 
स�पि� सकार गन� काय�ले आ�नो कजा� तथा 
लगानी असलु गन�भ�दा पिन िधतोबापत राखेको 
स�पि�को स�पि�वालाको उपि�थित िबना �वयम् 
मू�याङ्कन गरी ब�क आफँैले िछटोिछटो सकार 
गरी ऋणीको स�पि�मािथ ह�त�ेप गन� खोजेको 
अव�था दिेखन आयो । यस�कार लिु�बनी ब�क 
िल.ले कानूनी �ि�या पूरा नगरी अपारदश� 
तवरबाट िधतोको स�पि� आफँैले सकार गन� काय� 
गरकेो भ�ने नै देिखने ।

ब�क तथा िव�ीय स�ंथाले �वाह गरकेो 
कजा� तथा लगानी सकुशल असलुी गनु�पछ� , डु�न ु
ह�दँैन भ�ने कुरामा कुनै िववाद रहेन तर ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाह�ले आ�नो कजा� असलुउपर गदा� 
ऋणीको सा�पि�क अिधकारसमेतलाई पिन �यान 
िदनपुन� नै ह��छ । ऋणीमािथ ग�रने �यवहारलाई 
िन�प� र पारदश� बनाउनपुन� ह�न जा�छ । ऋणीलाई 
आफूले िलएको ऋण ितन�का लािग उिचत र �या� 
अवसर िदनपुन� ह��छ । ब�कले आ�नो ऋण असलु 
गन�का लािग जारी गरकेा कुनै पिन सूचनाह� 
एकपटकभ�दा बढी जारी गरकेोसमेत दिेखदँैन । 
यसरी एकै पटकको सूचनामा ऋणीको पह�चँ प�ुयो 
वा पगेुन भ�ने कुराको समेत जानकारी ब�कले 
रा�नपुन� ह��छ । ऋण ितन� नखो�न ु र ऋण ितन� 
नस�न ुदईु फरकफरक अव�था हो जनु कुरालाई 
कजा� �दायक सं�थाले रा�ोसगँ मू�याङ्कन 
गनु�पन� ह�न आउछँ । ��ततु िववादको िधतोमा ऋण 
असलुस�ब�धी एकपटक मा� साव�जिनक गरकेो 

सूचनाले ऋणीले आ�नो कुरा भ�ने अवसरसमेत 
�ा� गन� सकेको दिेखदँैन । जनु �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल देिख�छ । य�तै �कृितको 
म�ुामा यस अदालतबाट ने.का.प. २०७४, 
अङ्क ६, िन.नं. ९८२२ मा “ऋणी र साह� समान 
आिथ�क हैिसयतमा रहेका ह�ँदैनन् । ऋण ितन� 
नस�नु ऋणीको इि�छत अव�था होइन । िधतो 
अवमू�याङ्कन गन� प�ले ऋणीलाई एकपटक 
आ�नो कुरा भ�ने अवसर �दान गनु�पछ�  । ऋणीको 
असमथ�ताको फाइदा उठाई घटीमा सकार ग�र�छ 
र सोपूव� ऋणीलाई आ�नो कुरा भ�ने अवसर 
िदइँदैन भने अ�यायपूण� प�रि�थितको िसज�ना 
ह�न जा�छ । तसथ�, िधतो सकार गनु� पूव� ऋणीलाई 
सूचना निदइनुलाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
बिख�लाप काय� गरकेो भ�नुपन� देिखन आउने” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ, उ� निजर िस�ा�त 
��ततु म�ुामा समेत आकष�ण ह�ने ।  

ऋणीले सरु�णबापत राखेको स�पि� 
िललामी र सकार गदा� कानूनी �ि�या पूरा नगरी 
अपारदश� तबरबाट िधतोको स�पि� आफँैले 
सकार गन� काय� गरकेोबाट िललाम �ि�या 
िविधवत स�प�न ग�रएको रहेछ भनी मा�न िम�ने 
देिखएन । यस ि�थितमा िवप�ी लिु�बनी ब�क 
िलिमटेडको िमित २०६२।२।१६ को िललाम 
मचु�ुका तथा िनवेदकको स�पि� आफँै सकार गन� 
गरी िमित २०६२।३।२ को िवप�ी ब�क स�चालक 
सिमितको िनण�य र िमित २०६२।३।२९ को प� 
तथा मालपोत काया�लय मकवानपरुबाट िवप�ीको 
नाममा उ� िधतो नामसारी दा.खा. गन� गरी 
िमित २०६२।३।३० को िनण�यसमेत उ��ेषणको 
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आदशे�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम ्।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७७-WH-०१९७, 
ब�दी��य�ीकरणसमेत, कृ�ण के.सी. भ�ने 
कृ�ण�साद ह�मागाई िव. उ�च अदालत पाटनसमेत

��ततु िनवेदक पिहलो पटक सरकारी छाप 
द�तखत िकत� म�ुामा कसरुदार ठहरी िनजलाई 
१ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर भएको दिेखएको र 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७७।९।६ 
को आदेश तथा उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७७।९।२२ को आदशेबाट �ितवादीको 
उमेर, कसरुको ग�भीरता, कसरु गरकेो त�रका, 
आचरणसमेतलाई िवचार गरी िनजलाई कैदबापत 
रकम िलई कैदम�ु गन� उपय�ु नभएको भ�ने वा 
िनज �ितवादीलाई कैदमा नरा�दा साव�जिनक 
शाि�त, कानून र �यव�थामा खतरा प�ुन स�ने 
अव�था भएको भ�नेसमेत नदेिखएको अव�थामा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १५५ बमोिजम िनवेदकलाई लागेको कैदबापत 
रकम िलई कैदमा ब�न नपन� सिुवधा �दान गन� 
इ�कार गदा� कानूनको उ�े�यअन�ुप ह�ने नदेिखदँा 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७७।९।६ 
को आदेश तथा उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७७।९।२२ को आदेशलाई कानूनस�मत भ�न 
निम�ने ।

िनवेदकले आफूलाई लागेको कैदबापत 

रकम ितरी कैदमा ब�न नपन� सिुवधा �ा� गन� 
स�ने नै दिेखदँा काठमाड� िज�ला अदालतसमेतले 
िनवेदकलाई लागेको कैदबापत रकम िलई कैदमा 
ब�न नपन� सिुवधा �दान गन� इ�कार गदा� मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१५५ को कानूनी �यव�थाको �ितकूल ह�नेसमेत 
देिखयो । तथािप, यी िनवेदकलाई फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा िनजलाई ठहरकेो 
कैदबापत अदालतले कैद �याद ठेक� कारागार 
काया�लय पठाइएको अव�था ह�दँा िनजको थनुालाई 
गैरकानूनी भ�न िम�ने नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने अव�था भने 
देिखन आएन । िनवेदकको उमेर ६२ वष� रहेको र 
दमको रोगीसमेत भएको कारण कारागारमा रा�दा 
य�ता थनुवुा तथा कैदीब�दीह�लाई हाल िव�मान 
कोरोना भाइरसको सं�मणको जोिखम ह�नस�ने 
ह�दँा उनीह�को �वा��य सरु�ालाई �यानमा रा�दै 
मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत �ि�गत गरी यी 
�रट िनवेदकका हकमा उपय�ु आदशे जारी गनु�पन� 
देिखन आउने ।

िनवेदकले मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५५ बमोिजम आफूलाई 
लागेको कैदबापत रकम ितरी कैदमा ब�न नपन� 
सिुवधा �ा� गन� स�ने नै अव�था दिेखदँा 
िनवेदकको उ� सिुवधा �दान गन� इ�कार गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७७।९।६ 
मा र उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७७।९।२२ 
मा भएको आदेश कानूनतः िमलेको नदिेखदँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब, 
�रट िनवेदकको हकमा उपयु�� आधारह�लाई 
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समेत िवचार गरी पनुः मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १५५ अ�तग�तको उपयु�� 
आदशे जारी गनु�  भनी िवप�ी काठमाड� िज�ला 
अदालतको नाममा परमादशेको आदेश जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : िशवबहादरु थापा
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम ्।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-CI-०००३, िनषेधा�ा, 
न�द ेकेवट िव. मालपोत काया�लय, �प�देहीसमेत

उ��ेषणको आदशे भनेको अिधकार 
�े�ा�मक �िुट गरी िनण�य गन� अदालत, 
�यायाधीकरण, सरकारी एवं साव�जिनक अिधकारी 
र कानूनबमोिजम गिठत िनकायका िव��मा 
जारी ह�ने आदेश हो । यसले अिधकारको घोषणा 
गद�न । ब� अिधकार �े�बािहर गई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ग�रएका काम 
कारबाहीलाई बदर गन� ।

��ततु म�ुामा िनवेदकले िवप�ी मालपोत 
काया�लय, �प�दहेीबाट िमित २०४५।३।१२ मा 
िनवेदकसमेतको मोही लगत क�ा गन� गरी भएको 
िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गन� माग गरकेो 
दिेख�छ । मोही लगत कायमै गन� वा क�ा गन� 
िवषयमा िनवेदकको मागदाबी एवं आव�यक कागज 
�माणसमेतको िव�लेषण गरी मोही लगत कायमै 
रा�ने वा क�ा गन� भ�ने कुरामा िनण�य गन� अिधकार 
कानूनले नै भूिमसधुार काया�लयलाई िदएको र 
भूिमसधुार काया�लय �प�देहीमा यीनै पनुरावेदक 
न�द े केवटसमेतका मोहीह�ले उि�लिखत िक�ा 
ज�गामा िसचाइकँो समेत असिुवधा रहेको तथा 

उ� ज�गामा खेती कमाई गदा�  �यसको खच� नै 
धा�न नसिकने भएकोले २०२९ सालदिेख नै हामी 
िनवेदकले उ� ज�गामा खेती कमाई गन� छाडेका 
छौ ँ। हामीह�का नाममा कायम रहेको आ�नो मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी िमित २०४५।१।१० मा 
िदएको िनवेदनका आधारमा उ� काया�लयको िमित 
२०४५।३।१२ को िनण�यबाट यी पनुरावेदक न�दे 
केवटसमेतका नाममा कायम रहेको मोही लगत क�ा 
गरी मोिहयानी हक �माण प�समेत खारजे भएको 
देिख�छ । यसरी भूिमसधुार काया�लयले िमित 
२०४५।३।१२ मा मोही लगत क�ा ह�ने गरी गरकेो 
िनण�य अिधकार�ा� िनकायबाट, कानूनस�मत् 
�पमा भइरहेको अव�थामा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गन� निम�ने ।

परमादेशको आदेश भनेको कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� साव�जिनक िनकायका पदािधकारीले 
कानूनबमोिजमको दािय�व पूरा नगरकेो अव�थामा 
�य�तो दािय�व पूरा गराउन जारी ग�रने आदेश 
हो । यी िनवेदक आफँैले आ�ना नाममा रहेको मोही 
लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदन तथा मोही 
हदब�दीभ�दा बढी ज�गा भएकोसमेतका आधारमा 
भूिम सधुार काया�लय, �प�दहेीबाट मोिहयानी हक 
�माण प� खारजे गन� गरी िमित २०४५।३।१२ 
मा भएको िनण�य कानूनस�मत् �पमा भइरहेको 
अव�थामा िनवेदकले भने ज�तो उ� मोिहयानी 
हक पनु: �थािपत गरी मोिहयानी हकको �माण 
प�समेत िदलाउन ुभनी िवप�ी मालपोत काया�लय, 
�प�देहीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�न 
स�ने नदेिखने ।

िनवेदकले उ� िक.नं.१३, २२, २७ र 
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५२ का ज�गाह� आफूले मोहीको हैिसयतले जोत 
भोग गरी घरसमेत बनाई बसोबास गद� आएकोमा 
हाल आएर िवप�ीह�ले उ� ज�गा हामीले ख�रद 
गरकेा हौ,ँ ित�ो हक छैन भनी िववाद िसज�ना गरी 
ह�त�ेपको आशङ्का उ�प�न गरकेोले िवप�ीह� 
िव�� िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न माग गरकेो 
भए पिन कुनै पिन नाग�रकको पूण� हक (Absolute 
Right) अथवा िववादरिहत हक (Undisputed 
Right) कायम भएको स�पि�मा िबना कुनै आधार 
अ� कसैले ह�त�ेप गन� वा आघात पान� काय� 
गद�छ भने नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा १७(२) बमोिजम य�तो अव�थामा आघात 
पन� प�ले िदएको िनवेदनउपर िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�न स�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक �वयंले मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनका आधारमा भूिमसधुार 
काया�लय, �प�दहेीबाट िमित २०४५।३।१२ मा 
कानूनस�मत �पमा पनुरावेदकले दाबी िलएका 
िक�ा नं.१३ २२, २७ र ५२ का ज�गाको मोही 
लगत क�ा भई उ� ज�गामा रहेको पनुरावेदकको 
मोिहयानी हकसमेत समा� भई कुनै तवरबाट 
पिन उ� ज�गामा िनजको हक कायम नभएको 
अव�थामा उ� ज�गामा यीनै पनुरावेदकलाई जोत 
भोग तथा बसोबास गन� अवरोध नगनु� , नगराउन ु
भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न स�ने अव�था 
नरहने ।

आफँैले मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदनका आधारमा िमित २०४५।३।१२ 
मा मोही लगत क�ा ह�ने गरी भूिमसधुार काया�लय 
�प�देहीबाट भएको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा 

बदर गन� िम�ने देिखएन भने य�तो िनण�य बदर गरी 
मोिहयानी हकको �माण प� िदन ुभनी परमादशेको 
आदेशसमेत जारी ह�न स�ने देिखएन । यसरी 
उ��ेषणको आदेश�ारा मोही लगत क�ा ह�ने गरी 
भएको आदशे पिन बदर नभएको र मोिहयानी 
हकको �माण प� पिन यी पनुरावेदकले �ा� 
नगरकेो अव�थामा िक�ा नं.१३, २२, २७ र ५२ 
का ज�गामा यी पनुरावेदकको हक अिधकार नै 
नरहेको अव�थामा उ� ज�गा िनिव�वाद �पमा हक 
भोग गन� तथा बसोबास गन� िदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�न स�ने 
अव�थाको िव�मानता देिखन नआएको ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०७३।५।१५ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभुाष च�� दाहाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७७ साल असार २४ गते रोज ४ शुभम ्।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७७-WH-०१२२, ब�दी��य�ीकरण, 
�मोद�साद साह िव. सर�वती पुलामी मगर 
साहसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश ब�दीलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको अव�थामा जारी ह�ने 
आदेश हो । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट 
कुनै पिन �यि�को थनुाको कानूनी वैधतास�म 
परी�ण ह�ने ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�नपुन� वा नपन� कुराको िन�य�लमा प�ुन 
ब�दीलाई कानूनबमोिजम थनुामा रािखएको छ, 
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छैन ? भ�ने कुरा नै म�ुय �पमा हे�रनपुन� ह��छ । 
नेपालको संिवधानको धारा १७ ले कानूनबमोिजम 
बाहेक कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट 
वि�चत ग�रने छैन भनी िवचार र अिभ�यि�को 
�वत��ता �दान गरकेो, धारा १८ ले सबै नाग�रक 
कानूनको �ि�मा समान ह�ने र कसैलाई पिन 
कानूनको समान संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन 
भनी, �यसैगरी धारा २० ले कुनै पिन �यि�लाई 
गैरकानूनी थुनामा नरािखने कुराको संवैधािनक 
��याभूित गद� नाग�रकको मौिलक हकउपरका 
गैरकानूनी ि�याकलापका िव�� संवैधािनक 
उपचारको हकको सिुनि�तता धारा ४६ ले 
�दान गरकेो छ । यसैगरी सिंवधानको धारा १३३ 
ले मौिलक हकको �चलनका िनिम� सव��च 
अदालतलाई असाधारण अिधकार�े� �दान 
गरकेो छ । सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७ मा बदिनयत, �व�ृ भावना िलई 
कानूनिवपरीत वा अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� 
काय�िविध पालना नगरी ब�दीलाई थुनामा राखेको 
दिेखएमा र ��यथ�ले ब�दीलाई थनुाबाट छोड्न ु
नपन� कुनै मनािसब कारण दखेाउन नसकेमा 
वा िनजले देखाएको कारण मनािसब नदिेखएमा 
ब�दीलाई थनुाबाट छोड्ने आदशे िदन स�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । फौजदारी कसरु 
गरकेो अव�थामा फौजदारी दािय�वबाट कसैले पिन 
उ�मिु� पाउन ुह�दँनै । तर कसैले फौजदारी कसरु 
गरकेो �ारि�भक �माणबाट दिेखदँैन भने जाहेरीलाई 
मा� आधार िलई सोही आधारमा कसैलाई प�ाउ 
गरी थनुामा रा�दा गैरकानूनी थनुामा रािखने छैन 
भनी संिवधानले ��याभूत गरकेो मौिलक हक 

खतरामा पन� देिख�छ । संिवधानले ��याभूत गरकेो 
उ� मौिलक हक खतरामा नपरोस् भ�ने उ�े�यले 
नै कसैलाई अनसु�धानको लािग प�ाउ गनु� पूव� 
�य�तो म�ुा हेन� अिधकार पाएको िनकाय तथा 
पदािधकारीको अि�म अनमुित िलनपुन� �यव�था 
ग�रएको हो । कुनै �यि�लाई गैरकानूनी �पमा वा 
कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी �व�ृ धारणा 
राखेर ब�दी बनाइएको अव�था भएमा मौिलक 
हकको संर�णका लािग ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी थनुाम�ु गनु�पन� ह��छ । 
मािथका �करणह�मा िववेचना भएबमोिजम यी 
�रट िनवेदकको िववाह जाहेरवालीभ�दा पिहले 
रामकुमारी साहसगँ भएको कुरा िनवेदनसाथ 
पेस भएको िववाह दता�को �ितिलिपसमेतबाट 
देिखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�नपुन� नै देिखने ।

यसरी ��ततु �रट िनवेदनमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने अव�था 
देिखएबाट महानगरीय �हरी व�ृ िठमीसमेतले 
बह�िववाह म�ुामा िनज अनसु�धानको लािग थनुामा 
रहेकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
होइन भनी ��यथ�ह�बाट पेस ह�न आएको िलिखत 
जवाफ र उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनवेदकलाई कानून�ारा िनिद�� �ि�या 
र सत�अनसुार थनुामा राखेको नदेिखएको र सो 
थनुामा रा�ने काय�  बदिनयत एवं �व�ृ धारणा राखी 
�वे�छाचारी तवरबाट भएको दिेखएको ह�दँा िनवेदक 
�मोद�साद साहलाई बह�िववाह म�ुामा महानगरीय 
�हरी व�ृ िठमीले िमित २०७७।७।२४ मा प�ाउ 



14

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, वैशाख - २

गरी िनजलाई भ�परु िज�ला अदालतबाट सोही 
िमितदेिख लाग ु ह�ने गरी �याद थप गरकेो काय� 
�याियक �ि�कोणबाट समेत औिच�यपूण� नह�दँा 
िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७७ साल माग� ९ गते रोज ३ शुभम ्।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०६८-CI-१३२६, िनषेधा�ा, राम 
एकवाल ठाकुर भ�ने रामएकवाल दास वै�णव िव. 
अवधेश चौधरी भ�ने अवधेश दास वै�णव

िमित २०६८।५।२६ मा िनय�ु भएको 
पूजारीको पाचँ वष�को अविध समा� भइसकेको 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत जनकपरुले िमित 
२०६८।११।२ मा गरकेो आदेशको �योजनसमेत 
हाल कायम नरहेको अव�था ह�दँा र िमित 
२०७१।१०।१३ मा अक� �यि� पूजारीको �पमा 
पाचँ वष�को लािग िनय�ु भइसकेको र िनजको 
पदाविधसमेत समा� ह�नलागेको भ�ने बहसका 
�ममा ��ततु भएकोसमेतका आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुले त�कालीन 
अव�थामा िनय�ु पूजारी अवधेश चौधरी भ�ने 
अवधेश दास वै�णवको कामकाजमा कुनै बाधा 
अवरोध नगनु� , नगराउन ुभनी िमित २०६८।११।२ 
मा जारी गरकेो िनषेधा�ाको आदेशलाई बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक राम एकवाल ठाकुर भ�ने 
रामएकवाल दास वै�णवको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब नदिेखने ।

िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहराई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुले िमित २०६८।११।२ मा गरकेो 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कुवेर पा�डे
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर २२ गते रोज १ शुभम ्।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :

 § ०६८-CR-१२१३, अदालतको 
अवहेलना, रामएकवाल ठाकुर भ�ने 
रामएकवाल दास वै�णव िव. मह�त 
स�यनारायण दाससमेत

 § ०६८-CI-१३२७, िनषेधा�ा, राम 
एकवाल ठाकुर भ�ने रामएकवाल दास 
वै�णव िव. गठुी स�ंथान शाखा काया�लय 
जनकपरुसमेत

 § ०६८-CI-१३२८, िनषेधा�ा परमादशे, 
रामएकवाल ठाकुर भ�ने रामएकवाल दास 
वै�णव िव. मह�त स�यनारायण दाससमेत

१२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CI-१०२२, अशं चलन, 
मंगल िसंह राजवशंी िव. भ��साद राजवंशीसमेत

घर �यवहारबाट वादी �ितवादीह�िबचमा 
बाबकुो म�ृय ु ह�नभु�दा अगािडदिेख नै घरसारमा 
अशंब�डा भई आ-आ�नो ज�गा जोत भोग गद� 
आइरहेको भ�ने िनज वादी �ितवादीह�को 
�यवहारबाट देिखन आएको छ । वादी मंगलिसहंले 
आ�नो घर �यवहार चलाउन आफँैले ऋण िलएको 
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तथा उ� ऋण आ�नो अशं भागबाट च�ुा गरकेो 
दिेख�छ । अंश ला�ने भनी िफराद दाबीमा परकेा दवैु 
ज�गा दाज ुभाइको संय�ु नाममा रहेकोमा १-१३-
० ज�गा वादीले आ�नो साह� ितरी बाकँ� रहेको 
ज�गा भ�ने दिेखएको छ । �यसैगरी िक.नं. २९४ 
को ज.हे. ००९४०.०० को बेिन�सा ज�गा दाज ु
भाइका सयं�ु नाममा रहेको भ�ने देिखएकोसमेतका 
�यवहारले ियनीह�िबचमा अंशब�डा भइसकेको 
भ�ने दिेख�छ । �यसैगरी संय�ु नामको ज�गाबाट 
वादीको अशं भाग साह�ले िलएप�ात् बाकँ� ज�गा 
�ितवादीले एकलौटी कायम गरी पाउन अदालतमा 
म�ुा गरी अदालतको फैसलाले एकलौटी कायम 
गरकेो अव�थालाई कानूनबमोिजम अंशब�डा 
भएको अव�था होइन भनी अथ� गन� िम�ने 
दिेखदँैन । सो ह�दँा वादीले आ�नो अशं भाग 
िलइसकेको भ�ने देिखएको ह�दँा वादीले �ितवादीका 
नाममा रहेको स�पि�मा अशं भाग नपाउने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेकै 
दिेखने ।

�ितवादी भ��साद राजवंशीसमेतबाट 
अंश भाग िदलाइपाउ ँ भनी वादी मंगलिसंह 
राजवशंीको िफराद दाबी तथा पनुरावेदन िजिकर 
रहेकोमा वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने गरी 
भएको स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७२।११।२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
इित सवंत ्२०७७ साल पुस ७ गते गते रोज ३ शुभम ्। 
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा यसैबमोिजम 

फैसला भएको छ ।
 § ०७३-CR-०९१३, �याद िकत�, मंगल 

िसंह राजवंशी िव. भ��साद राजवंशीसमेत 
 § ०७३-CI-१०२३, दता� फोर दता� कायम, 

मंगल िसहं राजवंशी िव. भ��साद राजवंशी
 § ०७३-CI-१०२४, �याद बदर फैसला 

बदर िलखत दता� बदर दता� कायम, मंगल 
िसंह राजवंशी िव. भ��साद राजवंशीसमेत

१३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-०४०६, 
अ�ाकृितक मैथुन, नेपाल सरकार िव. ०४-२-न

जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख कुनै कुरा 
�यि�का िव�� �माणको �पमा �हण गनु� पूव� 
�यसको �याियक परी�ण ग�रएको ह�नपुद�छ । जाहेरी 
अिभयोग �मािणत गन� एक मह�वपूण� �माण भए 
पिन सोमा उ�लेख भएको बेहोरा अ�य सङ्किलत 
�माणबाट समिथ�त भएको ह�नपुद�छ । ��ततु 
मदुामा जाहेरवालीले अदालतमा आई बकप� गदा�  
छोराको िदसा गन� ठाउमँा रगत दखेी नानीलाई 
�ितवादी प�रवित�त नाम ०४-२-न ले पो य�तो 
बनाएको हो िक भ�ने आशंकामा जाहेरी िदएको हो 
भनी जाहेरवालीले अदालतमा आई आ�नो जाहेरी 
बेहोरालाई ख�डन गरके� िछन् भने सो जाहेरीसगँ 
ताद�यता ह�ने गरी अ�य �माणह� िमिसल संल�न 
रहेका देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
अनसुार अदालतमा उपि�थत भई जाहेरवाली, 
पीिडत र पीिडतको �व��य जाचँ गन� डा�टरले 
�वत�� �पले वारदातलाई ख�डन ह�ने गरी गरकेो 
बकप�लाई  उ�टै वादी नेपाल सरकारको िव��मा 
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नै �माण �हण गनु�पन� देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ मा फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोमा ��ततु म�ुामा वादीले आ�नो दाबीमािथ 
उि�लिखत त�यका आधारमा व�तिुन� �माण�ारा 
पिु� गन� सकेको देिखएन । यस अव�थामा 
अ�ाकृितक मैथनु ज�तो ग�भीर फौजदारी 
अपराधमा शंका र अनमुानको भरमा कसरुदार 
ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनप� 
र उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

स�ु झापा िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
प�रवित�त नाम ०४-२-न लाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३ को देहाय १ 
नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद र सोही महलको 
९क नं. बमोिजम अ�ाकृितक मैथनु गरकेोले थप 
२ मिहना कैद गरी �.३०,०००।- (तीस हजार 
�पैया)ँ �ितपूित� पाउने गरी स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।३।१३ मा गरकेो फैसला 
उ�टी गरी �ितवादी प�रवित�त नाम ०४-२-न लाई 
कसरुमा सफाइ िदने गरी उ�च अदालत, िवराटनगर 
इलाम इजलासबाट िमित २०७६।१।१७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत ्२०७७ साल जे� ३२ गते रोज १ शुभम ्।

१४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-११८६, वैदेिशक 

रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. म�ुबहादरु 
अिधकारी

िनजलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४३ बमोिजम एक वष� छ मिहना कैद र 
�.१,५०,०००।- ज�रवाना गरी िबगो र सोको 
५०% ले ह�न आउने हजा�नासमेत जाहेरवालाले 
�ितवादीवाट भराइ पाउने गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला अ�यथा नभएबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई िवदशे प�ुयाइसकेको 
अव�था रहेकोले िनज �ितवादीलाई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम तीन 
लाख �पैयादँेिख पाचँ लाख �पैयासँ�म ज�रवाना 
र तीन वष�दिेख सात वष�स�म कैद सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी म�ुबहादरु अिधकारीलाई 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक 
वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना, िबगो �.९५,०००।- 
र सोको ५०% ले ह�न आउने �.४७,५००।- 
हजा�नासमेत ज�मा �.१,४२,५००।- जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट भराइ पाउने गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७३।९।४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत : नवराज जोशी
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ ३२ गते रोज १ शुभम ्।
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इजलास न.ं२

१५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CI-१३४२, िलखत बदर, 
ल�मणकुमार कँडेल िव. यदुकुमार सेढाई 

��यथ� वादीले ��ततु म�ुाका �ितवादी 
तथा यी पनुरावेदक ल�मणकुमार कँडेलका दाता 
कृ�णबहादरु तामाङउपर िदएको मूल मािनएको 
िनण�य दता�  बदर म�ुामा िववािदत िक.नं. १ र २ 
को ज�गा दाता कृ�णबहादरु तामाङको नाउमँा दता� 
गन� गरी भएको मालपोत काया�लय, धािदङको 
िमित २०५२।८।१९ को िनण�य नै बदर ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
अि�तम भएर रहेको दिेखयो । यस�कार यी 
पनुरावेदकलाई हक ह�ता�तरण गन� दाताले हक 
�ा� गरकेो मूल �ोतको कृ�णबहादरु तामाङका 
नाउमँा दता� ह�ने दता�  िनण�य नै बदर ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
अि�तम भएर रहेकोले सोही िनण�यको आधारमा 
िनज दाता कृ�णबहादरु तामाङबाट पा�रत गराई 
िलएको बकसप�को िलखत कायम रहन स�ने 
अव�था रहेन । तसथ�, दाबीको िलखत बदर ह�ने 
ठहर गरी िमित २०६७।६।७ मा भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला प�रवत�न ह�ने अव�था 
नदेिखई सो फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

वादी दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु धािदङ 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादी कृ�णबहादरु तामाङले िक.नं.१ र २ 

को ज�गा �ितवादी ल�मणकुमार कँडेललाई 
हक ह�ता�तरण ग�रिदएको र.नं.२८६९ िमित 
२०५२।८।२४ को हालैदेिखको बकसप�को 
िलखत बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६७।६।७ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत ्२०७६ साल चै� ३ गते रोज २ शुभम ्। 

१६
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७६-WH-०२५१, ब�दी��य�ीकरण, 
रामबहादुर कँुवर िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
�याङ्जासमेत

िनवेदक रामबहादरु कँुवरलाई गैरकानूनी 
थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी ��ततु ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन परकेोमा  िनवेदकलाई साव�जिनक 
िहत, �वा��य, सरु�ा, सिुवधा र नैितकता 
िव��को कसरु म�ुामा िमित २०७६।१०।२० 
देिख अनसु�धानको िसलिसलामा िहरासतमा 
राखेकोमा िनवेदकलाई साधारण तारखेमा रा�ने 
गरी िज�ला �शासन काया�लय, �याङ्जाबाट िमित 
२०७६।११।४ मा भएको आदशेअनसुार िनज 
िनवेदक थनुाम�ु भइसकेको भ�ने ��यथ�ह�को 
िलिखत जवाफ रहेको देिखयो । यसरी िनवेदक 
रामबहादरु कँुवर ��यथ�ह�को थुनाबाट म�ु 
भइसकेको अव�थामा ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�य नै समा� भइसकेकोले ��ततु �रट 
िनवेदनको िवषयिभ� �वेश गरी िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरण आदेश जारी गनु�  
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परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा�  ढंुगाना
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत ्२०७६ साल फागुन १८ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं३

१७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०८७९, 
जबरज�ती करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. च�� 
कटुवाल 

�ितवादी च�� कटुवालले उ� वारदात 
िमित र समयमा आ�नै घरकोठामा िथए,ँ 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी अदालतमा 
बयान गर े तापिन फौजदारी अपराधमा पीिडत 
�यि�ले �य� गरकेो कुरा मह�वपूण� �माण 
हो । पीिडत �वयं घटना वा वारदातको च�मिदद 
गवाह पिन हो । पीिडतउपरकै अपराध भएको 
कारण पीिडतले अपराध भएको समय, अपराधको 
कारण, अपराध गन� �यि�, अपराध के कसरी 
भयो सबै कुरा आखैँले देखेर सो कुरा यथाथ��पमा 
बताउछँ । �यसैले �माण कानूनमा पीिडतको 
भनाइलाई ��य� र मौिलक �माण भिनएको हो । 
पीिडतलाई च�मिदद गवाहको सं�ा �यसै कारण 
िदइएको हो । �चिलत कानूनले बाहेक गरकेो 
अव�थामा बाहेक पीिडत अदालतसम� उपि�थत 
भई बकप� गरपेिछ �य�तो �माणलाई अदालतले 
�माणमा िलनपुछ�  । �यसमा पिन पीिडतको 
कथनलाई घटना िववरण कागज गन� �यि�ह�को 

कथन र शरीर परी�णले समेत समथ�न गरकेो 
अव�थामा पीिडतको भनाइलाई �माणमा �हण गनु�  
�माण कानूनको िस�ा�तअनकूुल ह�ने ।

आशय करणी ठह�याएको उ�च अदालत 
सखु�तको फैसला िमलेको छ वा छैन ? भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� , मलुकु� ऐन आशय करणीको 
१ नं.मा “कसैले कुनै मिहलाको म�जुरी िबना 
िनजको सवंेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन े�यास 
गरमेा, िनजको िभ�ी पोशाक खोलेमा वा खो�ने 
�यास गरमेा, िनजलाई अ�वाभािवक �पमा कुनै 
एका�त ठाउँमा लगेमा, आ�नो यौनस�ब�धी 
अङ्ग िनजलाई छुन, समाउन लगाएमा वा 
िनजलाई अि�ल वा अ�य �य�तै �कारको श�द, 
सकेंत �योग गरमेा वा िच�, त�वीर देखाएमा, 
यौनका आसयले िज�काएमा वा हैरानी िदएमा वा 
िनजसगँ य�तै अ�य कुनै िकिसमले अ�वाभािवक 
�यवहार गरमेा वा िनजलाई करणीका आशयले 
समातेमा यौन दु�य�वहार गरकेो मािननेछ र 
�य�तो कसुर गन� �यि�लाई एक वष�स�म कैद 
र दश हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�नछे । 
य�तो काय�बाट पीिडत �यि�लाई कसुरदारबाट 
मनािसब �ितपूित�समेत भराई िदनुपन� छ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
पीिडत िपसाब फेन� घरबािहर आएको बखत 
�ितवादीले पीिडतको मखुमा छोपी करणी गन� दे 
न� मा�रिदने भनी लछार पछार गद� कुटिपटसमेत 
गरी जबरज�ती करणी गन� कोिसस ग�ररहेका 
बखत पीिडतले बल �योग गरी िच�याएपिछ अ�य 
मािनसले थाहा पाई उ� वारदातमा जादँा �ितवादी 
भागी गएको भनी जाहेरी दरखा�तबाट दिेखएको 
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र पीिडतले आफू िपसाब फेन� घरको मािथ�लो 
तलाबाट तल झरकेो अव�थामा �ितवादीले 
ए�कासी पीिडतलाई समाती एक हातले मखु 
बझुी हारगहुारसमेत गन� निदई पर खेतमा लगी 
जिमनमा प�टाई पीिडतले लगाएको स�ुवाल 
जबरज�ती छराई कुटिपट गरी मलाई करणी गन� 
द े न� मा�रिद�छु भनी ध�क� िदएपिछ पीिडतले 
आ�नो इ�जत जोगाउन हारगहुार गदा�  गाउघँर 
वरपरका मािनसह�ले थाहा पाएपिछ �ितवादी 
भागी गएको भनी पीिडतले घटना िववरण कागजमा 
लेखाएको बेहोरालाई अदालतमा आई बकप�समेत 
गरकेो दिेखएको छ । पीिडतको शरीरमा जबरज�ती 
दािहने पाखरुा अगािड भागमा केही खोि�एको 
(Abrasion) िच� जसम�ये सबैभ�दा ठुलो लगभग 
३x२ से.मी. को छ । बाया ँपाखरुाको पछािड भागमा 
लगभग २x२ से.मी. को खोि�एको (Bruise) िच�, 
छातीको पिछ�लो भागमा लगभग ५x२ से.मी. र 
१.५x०.५ से.मी. को खोि�एको (Abrasion) 
िच�, बाया ँ�तनको मािथ�लो भागमा लगभग ५x१ 
से.मी. र १x०.५ से.मी. को खोि�एको (Bruise) 
िच�, दाया ँ �तनमा लगभग १x०.२ से.मी. र 
२x०.२ से.मी. खोि�एको (Abrasion) िच�, दाया ँ
घुडँामा २x०.५ से.मी. को खोि�एको (Abrasion) 
िच� र दाया ँकुकु� �चाको पिछ�लो भागमा १x०.२ 
से.मी. को खोि�एको (Abrasion) िच� रहेको 
परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको र मौकामा कागज 
गन� पीिडत प�रवित�त नाम ६२ज दलैेखले �योग 
गरकेो Seaking लेिखएको घडी वारदात �थलबाट 
फेला परकेो भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल 
मचु�ुका रहेको र सो घडी वारदात�थलमा फेला 

परकेो, पीिडतले लगाएको �या�सी �याितएको 
अव�थामा रहेको, पीिडतको शरीरमा िविभ�न 
भागमा चोटपटक तथा िनलडाम भएको भ�नेसमेत 
बेहोरा मौकामा कागज गन� �यि�ह�को कागज 
िमिसल सामेल रहेको र िनजह�ले अदालतबाट सो 
समथ�न गरी गरकेो बकप�बाट जाहेरी र पीिडतको 
कथन समिथ�त भएबाट आशय करणीको मा� 
उ�े�य रहेको भ�ने �थािपत नभई जबरज�ती 
करणी महलको ५ नं. बमोिजमको जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको वारदात गरकेो िमिसल 
संल�न कागजातबाट पिु� ह�न आएको अव�थामा 
जबरज�ती करणीको उ�ोग नठहन� गरी भएको 
उ�च अदालतको फैसला मनािसब मा�न निम�ने ।

जबरज�ती करणी उ�ोग नठहन� गरी 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी दैलेख िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।११।३० मा भएको 
फैसला सदर गरी आशय करणीमा प�रणत गन� गरी 
भएको उ�च अदालत सखु�तको िमित २०७४।३।१९ 
को फैसला उ�टी भई �ितवादी च�� कटुवाललाई 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ र ३ 
नं. को कसरुमा सोही महलको ३(३) बमोिजम ह�ने 
सजायमा ऐ.महलको ५ नं. बमोिजम आधा ३ वष�  
सजाय ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: शोभाकर खरले
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७७ साल आषाढ २२ गते रोज २ शुभम ्।

१८
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-CR-१८०५, 
जबरज�ती करणी, िबशाल िव.क. िव. नेपाल 
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सरकार 
जाहेरवालाले यी पनुरावेदक �ितवादीउपर 

िदएको िकटानी जाहेरी, पीिडतले �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी घटना िववरण 
कागजमा उ�लेख गरकेो अव�था, पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा Vagina मा 
Mild discharge देिखनकुा साथै Hymen is 
ruptured at 3’ O clock, 5’ O clock and 9’ 
O clock position भ�ने उ�लेख भएको, There 
is evidence of recent vaginal penetration 
of the victim भ�ने उ�लेख ह�नकुा अित�र� 
However absence of positive findings 
does not mean that the alleged incident 
has not taken place भ�ने उ�लेख भएको र 
के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालाबाट �ा� 
परी�ण �ितवेदनमा exhibit no. 4 मा Human 
semen was detected भ�नेसमेत उ�लेख 
भएको देिखएकोसमेतका आधारमा ��ततु म�ुामा 
घिटत वारदात जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत 
भएको अव�थामा य�तो भौितक �माणलाई �हण 
नगरी आफूले िदएको जाहेरी र पीिडतको घटना 
िववरण कागजमा गरकेो िसलिसलेवार घटना 
िववरण �ितकूल ह�ने गरी पीिडतले गरकेो बकप� 
�माणमा �हण गरी �ितवादी िनद�ष रहेछन् भनी 
मा�न िम�ने नदिेखएबाट यी पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मलुकु� ऐन जबरज�ती करणी महलको १ 
नं. मा “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�” भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� महलको 
३ नं.ले जबरज�ती करणीको कसरु गन�लाई कैद 
सजायको �यव�था गरबेमोिजम दहेाय ४ मा “सो� 
वष�देिख मािथ िबस वष�भ�दा कम उमरेक� मिहला 
भए पाँच वष�देिख आठ वष�स�म” कैद सजाय ह�ने 
�यव�था छ । �य�तै गरी उ� महलको ३क नं. मा 
“कसैले गभ�वती, अश�, अपाङ्गता भएका वा 
होस ठेगानमा नरहकेा वा आ�नो सरं�ण वा 
हरेिवचारमा रहकेा मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गरमेा वा जुनसकैु उमेरका मिहलाउपर सामूिहक 
�पमा जबरज�ती करणी गरमेा यस महलमा 
लेिखएको सजायमा थप पाचँ वष� कैद गनु�पछ�” 
भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १ नं. बमोिजम कसरु गरकेो 
देिखदँा उ� महलको ३ नं.बमोिजम को देहाय ४ 
बमोिजम पीिडत १६ वष�भ�दा मािथ  २० वष�भ�दा 
कम उमेरको मिहला रहेको ह�दँा उ� जबरज�ती 
करणीको सजायमा ५ वष� र पीिडत अपाङ्ग भएको 
ह�दँा उ� महलको ३क नं.बमोिजम थप ५ वष� गरी 
१० वष� कैद सजाय ह�ने र पीिडतलाई �ितवादीबाट 
�.२५,०००।– (पि�चस हजार) �ितपूित�समेत 
भराइिदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत सखु�तको 
िमित २०७५।९।१५ गतेको फैसलालाई अ�यथा 
मा�नपुन� नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी िवशाल िव.क.लाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ५ नं. बमोिजम 
जबरज�ती करणी गन� उ�ोग ठह�याई उ� 
ऐनको ३(४) नं. बमोिजम ७ वष� कैद ह�नेमा सोही 
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महलको ५ नं. ले आधा सजाय अथा�त् ३(तीन) वष� 
६(छ) मिहना सजाय ह�ने गरी स�ु सखु�त िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला निमलेबाट सो फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादी िवशाल िव.क.ले पीिडत 
६४ िछ�च ु E१ अपाङ्गलाई जबरज�ती करणी  
गरकेो ठहर गरी िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको ३(४) नं. बमोिजम ५ वष� कैद 
र सोही महलको ३क नं. बमोिजम थप ५ वष�समेत 
१०(दश) वष� कैद गरी पीिडतलाई �ितवादीबाट 
�.२५,०००।– (पि�चस हजार) �ितपूित�समेत 
भराइिदने गरी उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७५।९।१५ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभाकर खरले 
क��यटुर : रिव दवुाल
इित सवंत ्२०७७ असार २४ गते रोज ४ शुभम ्।

१९
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७०-CR-०४८८, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. िबलबहादुर गु�ङसमेत

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� उदय से�ी र 
स�तोष से�ीको योजनाबमोिजम �ा�ड िशखर 
ओभरिसजका स�चालकले रकम नितरकेो, भनेको 
नमानेको ज�ता कारणले स�चालकलाई तसा�उने 
उ�े�यले उ� ओभरिसजको �रसे�सनमा गई 
आशमान ग�ुङले आफूसगँ भएको पे�तोल िनकाली 
टेबलुमा एक पटक हानेको र त�प�चात् �यहाबँाट 
िदपक पनुसगँ मोटरसाइकलमा बािहर गएको 

भ�ने यी �ितवादी आशमान ग�ुङको बयानबाट 
देिख�छ । �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�को �यान 
िलने उ�े�यले गोली हानेको नभई केवल उ� 
ओभरिसजको स�चालकलाई तसा�उनको लािग 
गोली हानेको देिखन आयो । जाहेरवालाह�सगँ 
पूव�िचनजान तथा �रसइवीसमेत िथएन भ�ने कुरा 
जाहेरवालाह�कै बकप�बाट देिखन आयो । यसै 
स�दभ�मा िवनोदकुमार शाहको जाहेरीले नेपाल 
सरकार वादी िव�� ठकहर मिुखया िवनसमेत 
भएको �यान मान� उ�ोग म�ुा (ने.का.प.२०६६, 
अङ्क ४, प�ृ ७०१, िन.नं.८१३६) मा “कत��य 
गरी �यान मरकेो वा मान�मा उ�ोग गरकेो भ�ने 
कसुरमा मनसाय त�व �मखु रह�छ । मनसायबेगर 
कसैले कसैको ह�या गद�न �यसकारण मनसाय 
प�ा लगाउन आव�यक ह��छ । मनसायको 
िनधा�रण कसरु वारदातसगँ स�बि�धत काम 
कारबाहीमा गनु�पन� ह��छ । ब�दुक फायर ह�न ु नै 
�यान मान� मनसाय हो भनी भ�न नसिकने” भनी 
िस�ा�त कायम भएको देिख�छ । यसथ�, ��ततु 
म�ुामा यी �ितवादीह�ले �ा�ड ओभरिसजका 
स�चालकह�लाई तसा�ई आ�नो माग पूरा गन� 
उ�े�यबाट गोली चलाएको र जाहेरवालाह�लाई 
मान� उ�े�यसाथ गोली चलाएको भ�ने त�य 
�थािपत ह�न सकेको नपाइने ।

�यसैगरी �यान मान� उ�ोगको कसरु ठहर 
ह�नको लािग ते�ो प�को उपि�थितबाट �यान 
मान� काय�मा असफल भएको ह�नपुद�छ । अथा�त् 
�यान मान� उ�ोगको कसरु ठहर ह�न ते�ो प�को 
आकि�मक उपि�थितले �यान मान� काय� रोिकएको 
ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीम�येका आशमान 
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ग�ुङ र िदपक पनु �ा�ड ओभरिसजको �रसे�सनमा 
पिुगसकेपिछ �रसे�सनमा उ� ओभरिसजका 
स�चालकका बारमेा सोधपछु गरपेिछ आशमान 
ग�ुङले आफूसगँ रहेको पे�तोल िनकाली एक 
पटक गोली हानेको भ�ने जाहेरवालाह�को 
बकप�बाट देिख�छ । उ� घटना ह�दँा त�काल 
आशमान ग�ुङसगँ अ�य ४ राउ�ड गोली पिन 
रहेको भ�ने कुरा हातहितयार म�ुाको बरामदी 
मचु�ुकाबाट दिेख�छ भने यिद जाहेरवालाह�लाई 
यी �ितवादीह�को मान� नै उ�े�य भएको भए 
अ�य गोलीह� फायर गन� कोही कसैले रोकेको वा 
ते�ो प�को उपि�थितबाट उ� काय� रोिकएको 
हो भ�ने पिन िमिसल सलं�न कागजातह�बाट 
समेत देिखदँैन । यसै स�दभ�मा �ािहम िमयासमेत 
पनुरावेदक / �ितवादी िव�� सरातलु िमयाइनीको 
जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको �यान मान� 
उ�ोग म�ुा (ने.का.प.२०६६, प�ृ १०७८, 
िन.नं.८१११) मा “�यान मान� मनसाय (Mens 
rea) रहकेो नदेिखएको र �ितवादीह�को काय� 
ते�ो प�को ह�त�पेबाट रोिकएको पिन नह�दँा 
�यान मान� उ�ोगअ�तग�तको कसरु मा�न े
अव�था रहकेो भ�न नसिकने” भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको पाइ�छ । तसथ�, अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �यान मान� उ�ोगअ�तग�तको 
कसरु ठहर भई �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुद�छ 
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� र जाहेरवालाह�िबच 
पूव�िचनजान तथा �रसइवी भएकोसमेत नदेिखएको, 
�ा�ड ओभरिसजको �रसे�सनको टेबलमा गोली 

�हार ह�दँा कुनै �यि� लि�त िथयो भनीसमेत देिखन 
नआएको, ते�ो प�को उपि�थितबाट उ� काय� 
रोिकएको िथयो भ�नेसमेत त�य िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट दिेखन नआएबाट �ितवादीह� 
गोपीराम ग�ुङ, आशमान ग�ुङ, िवलबहादरु ग�ुङ 
र दीपक पनुलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।२।१४ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नर�े�बहादरु बढुा
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७६ साल असोज ६ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं४

२०
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-CR-१२२५,  ठगी, 
नेपाल सरकार िव. कुमार िव�कमा� 

त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, ठगीको 
महलको १ नं. मा “...झु�यानमा पारी वा जुनसकैु 
बेहोरासगँ धोका िदई गफलतमा पारी आ�नो हक 
नपु�ने अका�को हकको चल-अचल धनमाल िलए 
िदए िदलाएमा ठगी गरकेो ठहछ�” भनी ठगीको 
प�रभाषा गरकेो पाइ�छ । सो प�रभाषाअनसुार 
�ितवादी कुमार िव�कमा�ले जाहेरवालालाई कुनै 
काय� गन� आ�ासन िदई झ�ुयानमा पारकेो वा 
िनजको कुनै धनमाल िलएको भ�ने त�यसमेत 
�मािणत भएको नदेिखदँा उ� ठगी कसरुमा िनजको 
कुनै संल�नता रहेको पिु� ह�ने आधार नदेिखने ।

यसै स�दभ�मा, सव��च अदालतबाट 
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िव�ण ु भ�राई िव. राजकुमारी ब�नेतसमेत भएको 
लेनदेन म�ुा (ने.का.प. २०७०, अङ्क ४, िन.नं. 
९००१) मा कुनै पिन िलखतमा भएका सा�ीह�को 
स�ब�धमा “...लेखक सा�ीसमेतका सा�ीह� 
लाभ पाउन स�न े �यि� नह�दँा िनजह�लाई 
सजाय गन� आव�यक नस�झी अदालतले सजाय 
नगन�समेत स�ने...” भनी �याियक �या�यासमेत 
भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी कुमार 
िव�कमा�ले जाहेरवालाबाट कुनै रकम बझेुको वा 
कुनै �कारले �ा� गरकेोसमेत देिखदँैन । �ितवादी 
कुमार िव�कमा� िलखतमा सा�ी मा� भई िनज कुनै 
लाभ पाउन स�ने �यि�समेत नभएको अव�थामा 
िनजलाई ठगी कसरुमा सफाइ ह�ने गरी उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

झापा िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
कुमार िव�वकमा�लाई सोही ऐन महलको ४ र ५ 
नं. बमोिजम एक वष� कैद, िबगो आठ लाख �पैया ँ
दामासाहीले ज�रवाना र ठिगएको िबगो रकम आठ 
लाख जाहेरवालाले �ितवादीह�बाट भ�रपाउने गरी 
िमित २०७५।०३।१९ मा भएको फैसलालाई उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासले केही उ�टी 
गरी �ितवादी कुमार िव�कमा�लाई सफाइ िदई िमित 
२०७५।०५।२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : मिनता ग�ुङ 
क��यटुर : रािधका घोरासाइने 
इित सवंत् २०७७ साल पौष १३ गते रोज २ शुभम ्।

२१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथमेा, ०७५-CR-१२४५, ०७५-
CR-१२५१, लागु औषध अिफम, पूण�बहादुर पुन 
िव. नेपाल सरकार, रामु घत� िव. नेपाल सरकार

िनज �ितवादीह�ले आ�नो साथबाट 
लाग ुऔषध बरामद नभएको भनी िलएको िजिकर 
�मािणत गन� भार िनजह�मा नै िनिहत ह��छ । 
िनज �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
आ�नो साथबाट लाग ु औषध बरामद भएको हो 
भनी कसरु �वीकार गरी गरकेो बयानलाई बरामदी 
मचु�ुका, �हरी �ितवेदन तथा �हरी �ितवेदकले 
अदालतमा गरकेो बकप�समेतले समथ�न गरकेो 
देिख�छ । िनजह�ले बरामिदत लाग ुऔषध अिफम 
आफूह�को सगँ साथबाट बरामद भएको नभई 
आफूह� चढी आएको गाडीबाट बरामद भएको र 
सोही गाडीमा चढेका �यि�ह�को हो भनी बयान 
गर े तापिन िनजह� चढेको गाडी कुन हो, कित 
न�बरको हो ज�ता त�य खलुाउन नसक� गाडीको 
अि�त�वलाई पिु� गन� सकेको पाइदँैन । बरामदी 
मचु�ुका हेदा� गाडीबाट बरामद भएको उ�लेख 
छैन । यस�कार पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानमा बरामद भएको 
लाग ु औषध गाडीबाट बरामद भएको भ�ने त�य 
कुनै �माणबाट समथ�न ह�न सकेको नदिेखदँा 
िनजह�को इ�कारी बयान िव�सनीय नरही 
�माणमा िलन िम�ने अव�था नह�दँा िनजह�ले 
कसरु गरकेो �थािपत नै ह�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह�को साथबाट 
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कानून�ारा िनषेिधत लाग ु औषध अिफम फेला 
परकेोले सो व�त ु फेला पनु�ले नै िनजह�ले 
आपरािधक काय� गरकेो �थािपत गराउदँछ । 
साथै, म�ुाका �हरी �ितवेदकले पिन अदालतमा 
उपि�थत भई स�ु अनसु�धानमा उ�लेख भएको 
बरामदी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
तथा �ितवादीह�ले पिन व�तिुन� �माणह�बाट 
िनजह�को अदालतको इ�कारी बयानलाई पिु� गन� 
नसकेको अव�थामा यी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु गरकैे ह�दँा �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

स�ु �कुम िज�ला अदालतबाट 
पनुरावेदक �ितवादीह� पूण�बहादरु पनु र राम ु
घत�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४ (१) को देहाय छ(३) बमोिजम जनही 
१५ (प��) वष� कैद र �.५,००,०००।– (पाचँ 
लाख) ज�रवाना ह�ने ठहर गरी भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी उ�च अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०७५।०२।०७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । पनुरावेदक �ितवादीह� पूण�बहादरु पनु 
र राम ुघत�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।   
इजलास अिधकृत : भेषराज भ�राई / मिनता ग�ुङ
क��यटुर : रािधका घोरासाइने 
इित सवंत् २०७७ साल पौष १२ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं५

२२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-०८६४, हक 

कायम ज�गा दता� नामसारीसमेत, देवक� �े� िव. 
िमिथले�री अमा�यसमेत

काठमाड� िज�ला थानकोट वडा नं.९ 
(क) िक.नं. ९० को �े.फ. ४-८-०-० ज�गा 
िफरादीको ब�यै �ीकुमारी �े� भिनने िशलकुमारी 
अमा�यनीको हो, यो ज�गा मौजा थानकोट 
९९७/७४१ हा.न. ४७६ को लगतबाट िभड्छ 
भ�नेसमेत वादीले िजिकर गरकेो पाइयो । िववािदत 
िक.नं. ९० को ४-८-०-० ज�गाउपर दाबी गरी 
यी वादी देवक� �े�का अित�र� िमिथले�री 
अमा�य, गोपालमान अमा�यसिहतका तीन प�ले 
िफराद दाबी गरकेो दिेखयो । ज�गा नापी ह�दँा मोही 
शेषकुमारी ख�ी जिनएको र िनजले ज�गा नापजाचँ 
गदा�का अव�थामा ज�गाधनी शीला देवी अमा�यनी 
भनी लेखाएको पाइयो । सो नाम “िसताकुमारी” 
हो क� “िशलाकुमारी” भनी लेिखएको हो भ�ने 
कुरा पिन िववािदत अव�थामा रहेको पाइयो । 
यस �कारको ि�िवधाजनक अव�था देिखएपिछ 
स�कल िफ�डबकु हेरी त�यगत ��नको िन�पण 
ग�रन ुआव�यक ह��छ । िमिसलमा पेस ह�न आएको 
उ� िक.नं.९० को ज�गाका जोताहाको अ�थायी 
िन�सामा ज�गाधनीको नाम िसलकुमारी भ�ने 
लेिखएको देिख�छ । यस अव�थामा िफ�डबकुमा 
जिनएको ज�गाधनीको नाम “िशलाकुमारी” हो 
वा “िसताकुमारी” हो भ�ने यिकन नै नगरी स�ु 
र पनुरावेदन अदालतसमेतबाट फैसला भएको 
देिखयो । फैसलाको प�रणाम�व�प िववािदत 
ज�गाको �वािम�व को कसमा रहने हो भ�ने कुरा नै 
िन�पण ह�न सकेको नदिेखने ।

यिद कुनै ज�गामा �यि�को हक �वािम�व 
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�मािणत ह�दँनै भने सो स�पि� साव�जिनक 
वा सरकारी ह�ने अव�था पिन रहन स�छ । 
अदालतसम� िववादले �वेश पाएपिछ �यसको 
िन�पण पिन ह�न ु पद�छ । सोअनसुार िन�पण 
ग�रएको नदिेखदँा स�ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।३।१९ को फैसला तथा पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०/११/५ को फैसला 
बदर ग�रएको छ । अब यसमा िववािदत िक.नं. ९० 
को ज�गाको सािबकको हकको �ोतसिहत नापीको 
समयमा खडा भएको स�कल िफ�डबकु हेरी 
तथा मोहीलगायत अ�य आव�यक स�ब� �माण 
जे जो ब�ुनपुछ�  बझुी, ज�गामा को कसको हक 
प�ुने हो ? यिद दाबी गन� ि�प�ीय �यि�ह� कोही 
कसैको पिन हक नप�ुने हो भने ज�गा साव�जिनक 
वा सरकारी कायम ह�ने हो वा के हो ? भ�नेसमेत 
सम� ��नको िन�पण गरी फैसला गनु�  भनी हािजर 
रहेका प�ह�लाई ता�रख तोक� िमिसलसमेत स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतमा पठाइ िदने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल
इित सवंत ्२०७६ साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम ्।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :

 § ०७३-CI-०८६३, हक कायम दता� 
नामसारीसमेत,  िमिथले�री अमा�यसमेत 
िव. गोपालमान अमा�यसमेत

 § ०७४-CI-११३४, हक कायम, म.ुस. गन� 
राज ुअमा�य िव. िमिथले�री अमा�यसमेत

२३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७६-WH-०४१३, 

ब�दी��य�ीकरण, अजम रोकाया िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

िनवेदक िमित २०७०/२/९ मा प�ाउ 
परकेा र हालस�म कारागार काया�लय, कािलकोटमा 
थनुामा रहेको दिेखएको छ । िनजलाई लागेको ६ 
वष� कैद िमित २०७६/२/८ मा नै भ�ुान भएको 
देिख�छ । ज�रवाना असलुीको स�दभ�मा हेदा�  
कसरु ह�दँाको अव�थामा �चिलत कानून मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम 
�.१८,०३,५८५।– ज�रवाना ह�ने ठहर भएको 
पाइयो । हाल �चिलत मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा २४४(३)(ख) अनसुार यस 
�कारको डाकँा चोरी म�ुामा पाचँ वष�देिख दस 
वष�स�म कैद र �. पचास हजारदेिख  एक लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने देिख�छ । यही म�ुाका 
अका� �ितवादी उपराज रोकायाको हकमा म�ुा 
मलुतबीबाट जगाई मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा २४४(३)(ख) को �योग गरी 
सोही दफामा तोिकएको हदिभ� पन� गरी ६ वष� 
कैद र साठी हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने ठहरी िमित 
२०७६/७/२९ मा कािलकोट िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएकोसमेत पाइयो । फौजदारी कसरु 
(सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ 
को दफा ५ बमोिजम कुनै कसरुका स�ब�धमा 
कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत घटी सजाय ह�ने रहेछ भने कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�पन� देिख�छ । केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा 
कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट भइसकेको 
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सजाय सोही कानूनबमोिजम नै काया��वयन ह�ने, 
तर �य�तो सजाय मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
मा लेिखएको हदस�म मा� काया��वयन ग�रने कुरा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनको 
स�दभ�मा हेदा� िनवेदक अजम रोकायाले प�रवित�त 
कानूनले �दान गरकेो सिुवधा पाउने नै दिेखयो । 
वारदातको �प र �कृितसमेततफ�  �ि�गत गदा� 
िनज िनवेदक (�ितवादी) बाट वत�मान कानूनी 
स�दभ�मा �. एक लाखभ�दा बढी ज�रवाना असलु 
गन� िम�ने नदेिखने ।

िनवेदक अजम रोकायालाई भएको ६ 
वष� कैद िनज प�ाउ परी थुनामा रहेको िमित 
२०७०/२/९ दिेख २०७६/२/८ स�ममा भ�ुान 
भइसकेको ह�दँा िमित २०७६/२/८ उ�ा�त 
अिहलेस�म बसेको ४२२ िदन कैदको �ितिदन 
�.३००/- का दरले गणना गदा� ज�रवाना �. 
१,००,०००/- (एक लाख) बापतसमेत कैद बसी 
भ�ुान ग�रसकेको देिखयो । यसरी फैसला र 
कानूनअनसुार भएको (ह�न स�ने) कैद र ज�रवाना 
असलु भइसकेको अव�थामा िनजलाई खारजे 
भइसकेको मलुकु� ऐन, द�ड सजायका महलको 
३८ नं. बमोिजम भनी कैदमा रा�ने ग�रिदइएको 
थुनवुा पजु� कानूनअनकूुल नदेिखने । प�रणामतः 
िनवेदकलाई अिहले गैरकानूनी �पमा थनुामा 
राखेको दिेखने ।

िनवेदक अजम रोकायालाई भएको 
कैद तथा ज�रवानाको रकम असलु भइसकेको 
अव�थामा अिहले िनजलाई गैरकानूनी �पमा 
थुनामा राखेको देिखन आएकाले अ�य म�ुा वा 
कारणबाट थनुामा रा�न ु नपन� भए उ� डाकँा 

चोरी म�ुामा रहेको कैदबाट त�काल म�ु ग�रिदन ु
भनी नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र 
(३) तथा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७ बमोिजम िवप�ीह�का नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का 
इित सवंत ्२०७७ साल भदौ १० गते रोज ४ शुभम ्।

२४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-०१५९, 
ब�दी��य�ीकरण, मोहनबहादुर काक� िव. नेपाल 
सरकार, गृह म��ालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत 

िनवेदक मोहनमाया काक�को पित 
मोहनबहादरु काक�लाई सङ्गिठत �पमा 
हातहितयार खरखजाना ओसार पसार तथा स�चय 
म�ुा थान- १, सङ्गिठत �पमा हातहितयार 
खरखजाना, िव�फोटक पदाथ�को ओसार पसार, 
स�चय तथा साव�जिनक स�पि�मा िव�फोट 
गराएको म�ुा थान-१ र सङ्गिठत �पमा आगजानी 
गरकेो म�ुा थान-१ गरी ३ थान म�ुामा महानगरीय 
�हरी प�रसर काठमाड�, टेकुले काठमाड� िज�ला, 
का.म.न.पा. वडा नं. ११ माइतीघरबाट प�ाउ 
गरी िज�ला �हरी काया�लय संखवुासभा चैनपरुमा 
पठाएको देिख�छ । िज�ला �हरी काया�लय 
संखवुासभा चैनपरुले कानूनबमोिजम पटकपटक 
िज�ला अदालत संखवुासभाबाट �याद थप िलई 
िज�ला सरकारी विकल काया�लयमाफ� त िमित 
२०७६।१।१६ मा ��ततु म�ुाको अिभयोगप� 
दायर गरकेो पाइयो । सखंवुासभा िज�ला 
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अदालतको िमित २०७६।१।१७ गतेको थनुछेक 
आदशेअनसुार मोहनबहादरु काक� साधारण 
तारखेमा छुिटसकेको कुरा उ� अदालतको िलिखत 
जवाफसमेतबाट देिख�छ । यसरी िनवेदकलाई 
सङ्गिठत अपराधसमेतको िविभ�न ३ वटा म�ुामा 
अनसु�धान गन� �ममा �चिलत कानूनबमोिजम 
अदालतको समेत अनमुित िलई प�ाउ गरकेो 
दिेखएको र प�ाउ ग�रसकेपिछ अनसु�धानको 
लािग अदालतबाट �याद थप गरी िहरासतमा राखी 
अदालतको आदेशबमोिजम साधारण तारखेमा 
छुिटसकेको देिखयो । िनवेदक मोहनबहादरु काक� 
म�ुा पपु��को �ममा संखवुासभा िज�ला अदालतको 
आदशेले साधारण तारखेमा छुिटसकेकाले ��ततु 
िनवेदनको �योजन नै समा� भइसकेको देिखदँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�ररहन नपन� ।

िनवेदक ब�दी अव�थामा रहेको नदेिखदँा 
मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गनु�  परने । िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
इित सवंत ्२०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शुभम ्।

२५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१६९९, 
हाडनातामा जबरज�ती करणी, अजु�न िव.क. िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी अजु�न िव.क.ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� जाहेरी बेहोरा एव ंपीिडतको बयान 
कागजबमोिजमको रीतबाट िमित २०७१/१/२९ 
का िदन राित २३.०० बजेको समयमा घरको 
छतमा लगी छोरीले म तपाइकँो �ीमती होइन, छोरी 

हो भ�दा पिन वा�ता नगरी कसैलाई भनेमा �यान 
मा�रिद�छु भनी छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ह� ँभनी आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरी बेहोरा एवं �ितवादीको अनसु�धान 
अिधकारीसम�को सािबती बयान समिथ�त ह�ने 
गरी मौकामा कागज गन� पीिडतक� आ�नै िबिहनी 
एवं �ितवादीका अक� छोरी �ेमा िव.क. लगायत 
बिुझएका मािनस �पा िव.क.समेतले बेहोरा 
लेखाइिदएको पाइयो । व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह� सिचन िव.क.समेतले सोहीअनसुारको 
बेहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट िनजको क�याजाली 
नभएको भ�ने दिेखएको छ । उमेर केबल १५ वष� 
भएक� पीिडतको क�याजाली नह�नमुा जबरज�ती 
करणीबाहेक अ�य कारण िथयो भ�ने कुरा त�यय�ु 
�पमा पिु� भएको नदिेखने ।

�ितवादीले पनुरावेदन गदा� जाहेरवालाको 
अदालतसम�को �ितकूल (Hostile) बकप�लाई 
आधार िलएको पाइयो । स�ुमा जाहेरी िदने र 
तत् प�ात् अदालतसम� उपि�थत भई जाहेरी 
बेहोराको �ितकूल बकप� गन� कुरालाई स�दभ� 
सापे� �पमा हेनु�पन� ह��छ । आ�नो पितको 
सामा�य झगडाल ु �वभावलाई प�रवत�न गराउन 
थनुाउने �योजनको लािग आ�नै छोरीउपर 
जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर अपराधको आरोप 
लगाइ�छ भनी सामा�यतः िव�ास गन� सिकँदैन । 
जाहेरी िददँाका अव�थामा जाहेरीको बेहोराका 
स�ब�धमा आफू पूण�तः अनिभ� िथए भ�ने भनाइ 
पिन जाहेरवालाको देिखदँनै । झगडाल ु�वभावको 
�ीमान् लाई सधुार गन�का लािग जबरज�ती करणी 
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ज�तो ग�भीर अपराधको आरोप लगाउनेबाहेक 
कानूनबमोिजमका अ�य उपायह� नै अपनाउन ु
�वाभािवक िथयो । सामािजक स�ब�धको 
कारणबाट बकप� गदा�को अव�थामा सोचाइमा 
आएको प�रवत�नको प�रणाम �व�प �य� ग�रएको 
यस �कारको भनाइलाई मा� हेररे �ितवादीलाई 
कसरुबाट उ�मिु� िदन ुिववेकपूण� नदेिखने ।

�ितवादी अजु�न िव.क. उपरको आ�नै 
छोरी नाताक� नाबािलकालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी शंकारिहत तवरबाट 
�मािणत भएको दिेखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ र २ नं. अनसुारको 
कसरुमा ३(३) नं. बमोिजम ८ वष� कैद, हाडनाता 
करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप १० वष� 
कैद र ऐ. जबरज�ती करणीको १० र १०ग. नं. 
बमोिजम पीिडतलाई �. ५०,०००/- (पचास 
हजार) �ितपूित�समेत िदलाई भराई िदने ठहर 
गरकेो स�ु कैलाली िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०७२/९/१९ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७७ साल असार १९ गते रोज ६ शुभम ्।

२६
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७१–WO-०८७०, 
परमादेशसमेत, िव�ण�ुसाद बा�तोला िव. सहरी 
िवकास म��ालयसमेत

िनवेदक िव�ण�ुसाद बा�तोलालाई पोखरा 

उप�यका नगर िवकास सिमितको अ�य� पदमा 
िमित २०७०/१/१३ को िनण�यअनसुार दईु वष�का 
लािग मनोनयन ग�रएको देिखयो । उ� दईु वष� 
काय�काल २०७२ सालमा नै समा� भइसकेको 
देिख�छ । यस अव�थामा अिहले २०७७ साल 
फा�गणुमा आउदँास�म ��ततु �रट िनवेदनको 
�योजन नै समा� भइसकेको देिखएकाले यसमा 
थप िवचार वा िववेचना ग�ररहन परने । िनवेदन 
िन��योजन दिेखन आएकाले �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित सवंत् २०७७ साल फागुन १८ गते रोज ३ शुभम ्।

 § यसै लगाउको ०७१-WO-०८९४, 
उ��ेषण, िव�ण�ुसाद बा�तोला िव. सहरी 
िवकास म��ालयसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२७
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७६-RC-०१३१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �ेमबहादरु मसुहर

जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालाको बकप�, 
�ितवादी �ेमबहादरु मसुहरले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� तथा अदालतमा गरकेो बयान, 
बिुझएका मिनसह�को भनाइ, लास फेला परकेो 
अव�थासमेतका सम�त घटना, प�रि�थित र 
�माणबाट दवुै ख�ुामा घाउ भई अश� अव�थामा 
रहेक� आ�नी प�नी पनुम मसुहरलाई ियनै 
�ितवादीले पानीमा �याकेको र सोही कारणबाट 
पनुम मसुहरको म�ृय ु ह�न गएको कुरा �मािणत 
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भएकाले िनज �ितवादी �ेमबहादरु मसुहरलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो फैसला 
सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िमित २०७५/१०/२२ को फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी �ेमबहादरु मसुहरलाई स�ु 
िज�ला अदालत तथा उ�च अदालत तलुसीपरु, 
अ�थायी इजलास बटुवलबाट भएको फैसलामा 
िनजको सव��वसमेत गन� ठहर भएकोमा केही 
नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) 
मा कुनै कसरुको सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� 
अपराध संिहतामा लेिखएकोभ�दा बढी ह�ने रहेछ 
भने सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको र मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा १७७ समेतमा �यान मान� कसरु 
गन� गराउने �यि�को सव��व गन� �यव�था रहेको 
नदेिखएको ह�दँा िनज �ेमबहादरु मसुहरको सव��व 
ग�ररहन नपन� ।

अब ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� 
िच�मा लागेकाले मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम �ितवादीलाई ५(पाचँ) वष� कैद सजाय 
ह�न भनी राय �य� भई आएको स�दभ�मा िवचार 
गदा� आ�नी िबरामी र अश� अव�थाक� प�नीलाई 
उपचार गराउने, संर�ण गन�, भरसक बचाउने 
�यास गनु�पन� कत��य भएका पित नाताका �यि�ले 
नै उपचारको बहाना बनाई घरबाट साइकलमा लिग 
ग�डक नहरको पानीमा फाली िनम�म र अमानवीय 

तबरबाट ह�या गरकेो देिखएको छ । िनजले िव�ासको 
घात गरकेो तथा अपराध लकुाउने चे�ासमेत गरकेो 
पाइयो । उि�लिखत अव�था र प�रि�थितलाई 
अपराधको ग�भीरता बढाउने कारक त�वको �पमा 
हेनु�पन� ह��छ । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ३८ ले समेत यस �कारको प�रि�थितलाई 
कसरुको ग�भीरता बढाउने अव�थाको �पमा 
िलएको देिख�छ । यस अव�थामा �ितवादीलाई 
घटी सजाय गन� “िच�मा ला�न ु पन�” कुनै कारण 
देिखदँैन । कसरुको ग�भीरतातफ�  िववेकपूण� 
�पमा �ि� निदई केवल कसरुदार�ित िनरपे� 
�पमा सहानभूुित राखेर भावनाका आधारमा 
घटी सजाय गदा�  मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. मा 
रहेको �याियक िववेक �योग गन� अि�तयारीको 
द�ुपयोग ह�न जा�छ । उि�लिखत अ.बं. १८८ नं. 
मा रहेको �ावधान �याय गन�का लािग �यवि�थत 
भएको हो, यो �ावधानको द�ुपयोग गरी �याियक 
िवचलनको ि�थित पैदा गनु�  िववेकपूण� ह�दँनै । 
तसथ�, उ�च अदालतबाट �य� भई आएको घटी 
सजाय गन� रायसगँ सहमत ह�न सिकएन । �ितवादी 
�ेमबहादरु मसुहरलाई ऐनबमोिजम ह�ने ठहर भएको 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७७ साल असार १५ गते रोज २ शुभम ्।

२८
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-००१६, 
ब�दी��य�ीकरण, स�यमान लामा िव. उ�च 
अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत
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िनवेदक �ितवादी स�यमान लामाको 
नेपाली नाग�रकताको �माणप�मा िनजको वतन 
का�े िज�ला परुानो गाउ ँ गा.िव.स. वडा नं. ७ 
उ�लेख भएको देिखयो । िनजका नाउमँा उ� ब�िकङ 
कसरुको म�ुा चलाउदँा र �याद जारी गरी पठाउदँा 
िज�ला काठमाड�, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. ४ िवशालनगर व�ती घर नं. १११ भनी उ�लेख 
भएको पाइयो । सो वतन िनजको वा�तिवक वतन 
हो भ�ने त�य पिु� ह�ने कुनै आधार �माण पेस ह�न 
आएको िमिसल संल�न �माणबाट देिखन आएन । 
िमित २०७५।९।१८ मा तामेल भएको भिनएको 
�यादसमेत कुन घर�ारमा तामेल गरकेो हो सो �प� 
�पमा ख�ुन आएको देिखएन । यसबाट �ितवादीले 
रीतपूव�क �ितवादको मौका पाएको मा�न निम�ने ।

�रट िनवेदक स�यमान लामाउपर �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त �ितकूल कारबाही र फैसला 
भएको दिेखदँा िनजका नाउमँा िमित २०७५।९।१८ 
मा तामेल भएको भिनएको बे�रतको तामेली �याद, 
सो आधारमा भएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७६।२।६ को फैसला र सो फैसलाअनसुार 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी भएको 
िनजको नाउकँो िमित २०७६।०४।९ को कैदी 
पजु�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब िनज �ितवादी स�यमान लामालाई 
कारागार काया�लयबाट िझकाई िववािदत ब�िकङ 
कसरु म�ुामा उ�च अदालत पाटनमा उपि�थत 
गराई िनजको बयान िलने, थनुछेक आदेश गन�, 
�माण ब�ुनेलगायतका जो जे �ि�या पूरा गनु�पछ�  
गरी कानूनबमोिजम म�ुामा पनु: फैसला गनु�  भनी 

िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद ब�याल, ओजा 
लािमछाने
इित सवंत ्२०७६ साल �ावण २४ गते रोज ६ शुभम ्।

२९
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०८१९, वैदिेशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. रवेती�साद 
िघिमरे

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, �ितवादी रवेती�साद 
िघिमरलेे अनसु�धान अिधकृतसम� र वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणमा समेत बयान गदा�  
मैले वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� 
इजाजतप� िलएको छैन; त�स�ब�धी काम गन� 
मािनस पिन होइन । मैले जाहेरवाला रिव�� भपुाल 
�धानलाई िचि�दन; मेरो छोरा बहुारी जापानमा 
ब�दै आएका छन् । जापान ब�ने छोराले सिुशल 
यादवमाफ� त �. १,३२,०००/- (एक लाख ब�ीस 
हजार) पठाएको छु; भेट गररे िलनहुोला भनी 
भनेकोमा पिछ फेरी रिव�� भपुाल �े�को नाउबँाट 
बबुाको खातामा रकम ज�मा गन� लगाएको छु भनी 
छोराले फोन गरकेोले आ�नो नाउकँो निवल ब�कको 
खातामा ज�मा भएको �.१,३२,०००/- (एक 
लाख ब�ीस हजार �पैया)ँ िझक� घर �यवहार 
चलाएको ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो पाइ�छ । जाहेरवाला रिव�� भपुाल 
�धानले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बयान 
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गदा� सिुशल यादव भ�ने �यि�ले रवेती�साद 
िघिमरकेो नामको निवल ब�कको खातामा रकम 
ज�मा गनु�  भनेकोले मैले िवदेश जाने �ोसेसको 
लािग भनेर एक लाख ब�ीस हजार �पैया ँज�मा 
गरकेो हो; �ितवादी रवेती�साद िघिमरलेाई िचनेको 
छैन । सिुशल यादवले रवेती�साद िघिमरकेा छोरा 
जापानमा साथी ह� भनेका र सिुशल यादवले नै 
रवेती�सादको नाम र ब�क खाता न�बर िदएकोले 
उ� खातामा रकम ज�मा गरकेो ह�;ँ रकम ज�मा 
गरकेो भौचर रवेती�साद िघिमरकेो नाउकँो 
भएकोले िनजउपर म�ुा िदएको ह� ँ भनी बकप� 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादी रवेती�साद िघिमरलेे 
खातामा ज�मा भएको रकम �.१,३२,०००/- 
आफूले िझकेर घर �यवहार चलाएको भनी 
�वीकार गर ेतापिन रवेती�साद िघिमरलेे सो रकम 
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारका लािग पठाई 
िदने भनी बिुझिलएको भ�ने कुरा कहीकँतैबाट ख�ुन 
सकेको पाइदँनै । जाहेरवाला �वयम् ले �ितवादी 
रवेती�साद िघिमरलेाई िचनेको छैन भनी बकप� 
गरकेो देिखएबाट जाहेरवाला र �ितवादीिबचमा 
वैदेिशक रोजगारका स�ब�धमा कुनै कारोबार 
भएको कुरा िव�ासलायक दिेखएन । यसरी 
�ितवादीले जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारको 
लािग जापान पठाइिद�छु भनी �. १,३२,०००।- 
िलएको भ�ने जाहेरी कथन अ�य कुनै िव�वसनीय 
र ठोस सबदु �माणबाट समिथ�त भएको 
पाइएन । फौजदारी म�ुामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम अिभयोग दाबी �मािणत गन� 
भार वादी नेपाल सरकारको नै ह�ने भएको र ��ततु 

म�ुामा यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी ख�बीर 
ह�ने �माण वादी प�ले गजुान� नसकेबाट �ितवादी 
रवेती�साद िघिमरलेाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७४/९/३० मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखने ।

�ितवादी रवेती�साद िघिमरलेाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाई िदने ठहर गरकेो स�ु वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७४/९/३० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७७ साल चै� ४ गते रोज ४ शुभम ्।

३०
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-१२०८, वैदिेशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. वै� नारायण 
यादव भ�ने वेदनारायण यादव

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, �ितवादी वै� 
नारायण यादव भ�ने वेदनारायण यादवले 
अनसु�धान अिधकृतसम� तथा वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणमा समेत बयान गदा�  म 
भेलोर इ�टरनेसनल �ा.िल. काठमाड�को बजार 
�ब�धकको �पमा काय�रत ह�दँा जाहेरवालाले 
मलाई भेटेर रा�ो िडमा�डमा िवदेश पठाइिदन ुभनी 
भनेकाले िनजसगँ �. ७३,०००/- आई.एम.ई. 
माफ� त बिुझिलएको ह�;ँ िवदेशको रोजगारदाता 
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क�पनीमा सम�या देिखएपिछ जाहेरवालालाई 
द:ुख ह��छ भनी िवदेश नपठाएको हो; मैले वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� िलएको 
छैन; जाहेरवालाबाट िलएको रकम िनजलाई िफता� 
ग�रसकेको छु भनी बयान गरकेो पाइयो । िमिसल 
संल�न कागजात हेदा�  जाहेरवाला उपेनकुमार 
सदाले �ितवादीलाई आई.एम.ई गरकेो �. 
७३,०००/- तथा मेिडकल �हरी �रपोट�बापतको 
�. १३,०००/- समेत गरी ज�मा �. ८६,०००/- 
िमित २०७३/११/१० गते �ितवादी वै� नारायण 
यादव भ�ने वेदनारायण यादवले जाहेरवालालाई 
िफता� ग�रसकेको देिखयो । यसरी �ितवादीले 
जाहेरवालालाई जाहेरीमा उ�लेिखत रकम िफता� 
ग�रसकेको र �ितवादीले जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारको लािग साउदी अरब पठाई िद�छु भनी �. 
७३,०००/- िलएको भ�ने जाहेरी कथन अ�य कुनै 
िव�वसनीय र ठोस सबदु �माणबाट समिथ�त भएको 
पाइएन । फौजदारी म�ुामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम अिभयोग दाबी �मािणत गन� 
भार वादी नेपाल सरकारको नै ह�ने भएको र ��ततु 
म�ुामा यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी ख�बीर 
ह�ने �माण वादी प�ले गजुान� नसकेबाट �ितवादी 
वै� नारायण यादव भ�ने वेदनारायण यादवले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७५/२/२९ 
मा भएको फैसला मनािसब देिखने ।

�ितवादी वै� नारायण यादव भ�ने 
वेदनारायण यादवलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदने ठहर गरकेो स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७५/२/२९ को फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७७ साल चै� ४ गते रोज ४ शुभम ्।

३१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-RC-००७१, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. 
िविनता भ�ने िड�लीमाया काक�

मतृक ��माया र �ितवादी िड�लीमाया 
काक� सौता/सौता रहेको; िनजह�िबचको स�ब�ध 
समुधरु नभई आपसी झै-झगडा ह�ने गरकेो कारण 
��माया माइतमा गई ब�ने गरकेो; मतृक र िनज 
िड�लीमाया सासकुो काज िक�रयामा एउटै कोठामा 
बसेको; सासकुो िक�रया बसेका बखत ��मायाले 
अशं छुट्याई िलने कुरा गरकेोले िनजले स�पि� 
खाने भई भ�ने िड�लीमायालाई पीर परकेो; 
सासकुो काज िक�रया सिकएकै िदनको राित नै 
सतेुका बखत मतृकलाई मान� उ�े�यका साथ मतृक 
िनदाएको मौका छोपी पिहले ��मायाको छातीमा 
बसी घाटँी िथचेको िथचै गरकेो; �यसपिछ िचरपट 
दाउराले टाउकोमा हानेको; �यसपिछ ग�छाले 
घाटँीमा बेरी दईुितरबाट घाटँी कसेर मरपेिछ 
छाडेको; ��मायाको म�ृय ुभएपिछ लासलाई पिहले 
भा�सा कोठामा लास राखी ताला मारी चाबी आफँैले 
राखेको; भोिलप�ट सबैजना सिुतसकेपिछ लासको 
घाटँीमा बे�रएको ग�छा तानी लास िघसाद� से�टी 
ट्याङ्क�मा हाली ट्याङ्क�को ढ�कन लगाएको; 
पिछ से�टी ट्याङ्क�बाट लासका अङ्गह� देिखन 
थालेपिछ से�टी ट्याङ्क�बाट लास िनकाली 
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खाडो खनेर लास हाली मल तथा माटोले परुकेो; 
सो वारदात िड�लीमाया ए�लैले गरकेोसमेतका 
त�यह�मा सािबत भई �ितवादी िड�लीमाया 
काक�ले अनसु�धान अिधकारी तथा स�ु िज�ला 
अदालतसम� बयान गरकेो पाइयो । लास फेला 
परकेो अव�था, घटना�थल �कृित, मतृकको 
शरीरमा रहेका सनुका गहना �. िड�लीमायाले 
राखेको �थानबाट बरामद भएको अव�था, 
बिुझएका सम�त मािनसह�को मौकाको कागज 
तथा बकप�, दसीका माल-व�त ु बरामद भएको 
अव�थासमेतका सम�त �माण र प�रि�थिततफ�  
िवचार गदा� सौता नाताक� ��मायालाई कत��य 
गरी मारकेो भनी �ितवादी िड�लीमाया काक�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतमा गरकेो 
सािबती बयानको स�यता वा वा�तिवकतामा स�देह 
गनु�पन� वा िव�ास गनु�  नपन� कुनै उिचत कारण 
दिेखदँैन । सौताले अशंमा दाबी गरी स�पि� िलने 
खाने कुरा गरकेो कुराको �रसइवीले �यान मान� 
आपरािधक मनसाय राखेर ह�या गरकेो त�य पया�� 
र शंकारिहत तवरबाट �मािणत भएको देिखने ।

�ितवादी िविनता भ�ने िड�लीमाया 
काक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत जनकपरुको 
िमित २०७६/२/१ को फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।

मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४०(२) बमोिजम "कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ 

भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने 
गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने �यव�था रहेकोले िनज 
�ितवादी िविनता भ�ने िड�लीमाया काक�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ह�ने 
ठहर भएको सव��व अब ग�ररहन परने । िनजलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७७ साल फागुन ७ गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं६

३२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७७-WH-०२०४, 
ब�दी��य�ीकरण, िटकाराम रखाल िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, जावलाखेल, लिलतपुरसमेत

िनवेदकलाई िमित २०७७।९।२९ मा 
प�ाउ गरकेो भ�ने िनवेदन िजिकर रहेकोमा 
िवप�ीह� महानगरीय �हरी प�रसर, जावलाखेल, 
लिलतपरुको िलिखत जवाफ हेदा�  “प�ाउबाट 
भगाउन वा थनुाबाट उ�काउन नह�ने” शीष�कमा 
प�ाउ गरी लिलतपरु िज�ला अदालतबाट �याद 
थप गराई िनवेदकउपर अनसु�धान भइरहेको 
भ�ने उ�लेख भएकोमा िनवेदकसमेतले प�ाउबाट 
भगाउन वा उ�काउन खोजेको भिनएको धम��� 
बा�तोला सोही �थान र समयमा नै प�ाउ परकेो 
भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखएको र िनज धम��� 
बा�तोलाको ०७७-WH-०२१७ को िनवेदन यसै 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको दिेखयो । िलिखत 
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जवाफमा उि�लिखत अक� ‘अिनल’ भ�ने �यि� 
यी ह�न् भ�ने नखलुेको र �याद थपको �ममा यो 
त�यलाई नहे�रएको पाइयो । साथै यी िनवेदक 
िटकाराम रखाललाई थुनामै राखी उ� म�ुाको 
अनसु�धान गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखएको र 
िनवेदकलाई थनुामा रा�ने काय� मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ९ तथा दफा १४ 
को �ितकूल भई �िुटपूण� देिखदँा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ बमोिजम 
िनवेदक िटकाराम रखाललाई थनुाबाट म�ु गनु�  
भनी िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : िविनता भारती
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल माघ २० रोज ३ शुभम ्।  
 § यसै लगाउको ०७७-WH-०२०५, 

ब�दी��य�ीकरण, िववेक कुमाल िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�साल, काठमाड�समेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

३३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०६८-CI-१२२४, अशं 
चलन, मातृका�साद थापा िव. धनमाया कँुवर 

इलाम िज�ला, चमैता गाउ ँिवकास सिमित 
वडा नं. ४ (ख) मा रहेको िक.नं. २२२ र िक.नं. 
२५४ को ज�गाह� िमित २०४७।११।०५ मा 
ल�मीमाया कँुवरको पित शेरबहादरु कँुवरले धनमाया 
ब�नेतलाई िब�� गरकेो दिेख�छ । यसरी हेदा� , उ� 
ज�गा िब�� गर ेलग�ै उि�लिखत िक.नं. ८९ को 

ज�गा िमित २०४७।११।०९ मा ख�रद गरी िलएको 
अव�था देिखयो । िमित २०५३।१०।२५ को अंश 
भरपाई िलखत हेदा� , िक�ा नं. ८९ को ज�गा उ� 
अशं भरपाई िलखतमा परकेो देिखदँैन । यसैगरी 
पनुरावेदक �ितवादी ल�मीमाया कँुवरले िववािदत 
िक�ा नं. ८९ को ज�गा सगोलको स�पि� नभई 
�वआिज�त स�पि� हो भ�ने िजिकरलाई �मािणत 
गन� आव�यक �माण अदालतसम� पेस गन� 
सकेको देिखदँनै । य�तो ि�थितमा अशं भरपाईलाई 
हेनु�पन� ह��छ । अशं भरपाईमा जनु कुरा पाउने हो 
सो लेिख�छ, सोबाहेकका स�पि� सगोलमा रहेको 
भ�ने मा�नपुन� अव�था ह�दँा उि�लिखत िक.नं. ८९ 
को ज�गा ब�डा ला�ने गरकेोलाई अ�यथा मा�नपुन� 
देिखएन । यसैगरी पनुरावेदक �ितवादी ल�मीमाया 
कँुवरले आ�नो पितको जीवनकालमा नै पित 
शेरबहादरु कँुवरबाट िमित २०५३।१०।२५ मा 
अशं भरपाई गरी िविधवत् �पमा अंश िलई बसेको र 
िववािदत िक.नं. ८९ को ज�गा सगोलको रहेको भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातबाट �मािणत भएबाट स�ु 
अदालतले ५ भागको १ भाग अंशबापत वादीले 
छुट्याई िलन पाउने ठह�याएको फैसला उ�टी 
गद� ल�मीमाया कँुवरलाई बाहेक गरी ४ भागको १ 
भाग वादीले छुट्याई िलन पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला िमलेकै 
देिखन आएको ।

पनुरावेदक �ितवादीले िमित 
२०६६।१०।२२ द.नं. ४१३ मा अदालतसम� 
पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
िक�ा नं. १९ र िक�ा नं. २३८ को ज�गाबाहेक 
वादी �ितवादीले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा 
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उि�लिखत अ�य स�पि�बाट ४ भागको १ 
भाग वादीले �ितवादीबाट छुट्याई िलन पाउने 
गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०६८।०३।०७ गते भएको फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : िविनता भारती
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल माघ १९ रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं७
 

३४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०१८२, लागु 
औषध (डाइजेपामसमेत), नेपाल सरकार िव. 
संिगत के.सी.

�ितवादीह�ले स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा� बरामद भएको लाग ु औषध िब�� 
िवतरण गन�को लािग ख�रद नगरी सेवन गन�को लािग 
ख�रद गरकेो कुरामा सािबत भएको, अिभयो�ाले 
यी �ितवादीह�ले बरामद भएको लाग ु औषध 
िब�� िवतरण गन�को लािग नै ख�रद गरकेो हो भनी 
व�तिुन� सबदु �माण पेस गरी पिु� गन� नसकेको, 
यी �ितवादीह�को उमेर अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा�  यी �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
िब�� िवतरणतफ� को अिभयोगमा दाबी नप�ुने र 
सेवनतफ�  दाबी प�ुने ठह�याएको स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �याय र कानूनको रोहमा िमलेकै देिखने ।

पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७२।६।१ मा स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।२।१३ मा �ितवादी 
दवुैजनाले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(ज) बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
देिखदँा िनजह�लाइ� सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) 
बमोिजम सेवनतफ� को कसरुमा जनही कैद मिहना 
२(दइु�) ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लालिसहं थापा
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७७ साल साउन १५ गते रोज ५ शुभम ्।

३५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०२७७, 
सामूिहक जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
गोबध�न ब�नेतसमेत

�ितवादीह�म�येका गोबध�न ब�नेतले 
अ�य �ितवादीह�सगँ वारदातपूव� साथमा रहेको, 
अिजत के.सी.लाई पसलस�म बोलाउने काय� 
गरकेो, पीिडतलाई जबरज�ती करणी भएको 
वारदातमा िनज र िदपक के.सी.समेत उपि�थत 
रही सो वारदात गन� गराउने अ�य �ितवादीको 
काय�मा सामा�य सहयोग गरकेो भ�ने पिु� भएको 
ह�दँा यी कसरुको �कृित र ग�भीरता तथा अपराधमा 
�ितवादीह�को सहभािगता, िनज �ितवादीह�को 
उमेरसमेतका आधारमा िनज �ितवादीह� गोबध�न 
के.सी. र िदपक के.सी. लाई जनही डेढ वष� कैद 
गरी पीिडत र�ेमी चौधरी १३ वष�क� देिखएकोले सो 
सजायको दो�बर सजाय गदा�  िनज �ितवादीह�लाई 
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जनही ३ वष� कैदको सजाय ह�ने देिखदँा कानूनको 
मकसद पिन पूरा ह�ने नै दिेखन आयो । यसरी िनज 
�ितवादीह�लाई जनही ३ वष� कैदको सजाय गदा� 
कानून र �यायको रोहमा पया�� ह�ने दिेखन आएको 
ह�नाले पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट भएको 
उ� फैसला िमलेकै देिखने ।

स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१।२५ मा भएको फैसला �िुटपूण� 
दिेखएकोले उ�टी भई �ितवादीम�येका अिजत 
के.सी.लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद र 
सामूिहक �पले करणी गरकेोमा सोही महलको 
३क नं. बमोिजम थप ५(पाचँ) वष� कैद सजायसमेत 
ह�ने र िनज �ितवादीबाट सोही महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडत र�ेमी चौधरीले �.५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भराई 
िलन पाउने ठह�याएकोतफ�  पनुरावेदन परकेो 
नदेिखएकोले �यसतफ�  बो�नपुन� अव�था नरहेको 
एव ं�ितवादीह� िदपक के.सी. र गोबध�न ब�नेतले 
पीिडत र�ेमी चौधरीलाई अ�य �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गदा� घटना�थलमा मौजदुा 
रही उ� वारदात गन� गराउनको िनिम� सहयोग 
गरकेो देिखदँा िनजह�लाई जबरज�ती करणीको 
४ नं. अनसुार जनही ३ (तीन) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु 
दाङको िमित २०७१।१।२९ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�
इित सवंत् २०७७ साल साउन १५ गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास न.ं८

३६
मा.�या.�ी �काशमानिसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-१२०८, 
उ��ेषण, सर�वतीकुमारी गौतम िव. �ी नेपाल 
राि��य मा�यिमक िव�ालय  औराहासमेत

िनवेिदका करार िश�कमा िनय�ु भई एक 
िव�ालयबाट रमाना भई अक� िव�ालय नेपाल 
राि��य उ�च मा�यिमक िव�ालय  औराहाको �र� 
पदमा पद�थािपत भई काय�रत रहेको देिखएबाट 
िनजको उ� पदलाई �थायी भ�ने िनजको भनाइ 
आफँैमा गलत रहेको देिख�छ । सन् २०२२ स�मका 
लािग िनय�ु भएको भ�ने िनवेिदकाले मािथ उ�लेख 
भएको परी�ामा आफँै सामेल भएबाट िनजको उ� 
िजिकर िनरथ�क देिखने ।

स�चािलत परी�ामा िनवेिदका सामेल 
भएक� ह�दँा िनज सो परी�ामा उ�ीण� भएको भए 
िनज �थायी िश�कमा िनय�ु भई उ� कानूनी 
�ावधानबाट आफूले लाभ िलन स�ने ि�थित 
रहेको अथा�त् सो लाभ िलन िनवेिदकाले �य�न 
गरकेो देिख�छ । तर सो परी�ामा अन�ुीण� 
भएको र उपयु�� कानूनी �ावधान (ऐनको दफा 
११च. को उपदफा १०) अनसुार िश�क पदबाट 
अवकाश पाएपिछ ऐनको उ� �ावधान आ�नो 
हकमा आकिष�त ह�दँैन भ�न िनजलाई िवब�धनको 
िस�ा�तले िनषेध गन� देिखएको ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च.
मा �ितयोिगता�मक परी�ा स�चालनस�ब�धी 
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�यव�था रहेको र सो दफा११च.को उपदफा ११ 
मा ‘‘यस ऐनमा अ�य� जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन यो दफा �ार�भ भएपिछ िश�कको 
पदपूित�को लािग ह�ने खुलातफ� को पिहलो 
िव�ापनमा उ�मदेवार ह�न राहत िश�कको 
�पमा काय�रत िश�कलाई उमरेको हद ला�न े
छैन’’ भ�ने �यव�था भएको पाइयो । यसरी उ� 
दफा ११च. अ�तग�त भएका �ितयोिगता�मक 
परी�ामा सामेल ह�नलाई राहत कोटाका िश�कलाई 
उमेरको हद नला�ने भनी �य�ता िश�कलाई 
सिुवधा �दान गरकेो देिख�छ । यसबाट पिन राहत 
कोटाका िश�कले पिन सो परी�ा िदनपुन� कुरा 
�वतः �प�ट ह��छ भने राहत कोटाका िश�कले 
�य�तो परी�ामा सामेल ह�न पद�न भ�ने उ� ११च.
को सम�ुच �यव�थाबाट देिखदँैन । िनवेिदकाले 
�रट िनवेदनमा राहत कोटाको िश�क पद �थायी 
�कृितको हो अथा�त् आफू �थायी िश�क ह� ँभनी 
िकटानसाथ उ�लेख गन� सकेकोसमेत नपाइएबाट 
उपयु�� कानूनी �ावधान (ऐनको दफा११च.) 
आ�नो हकमा लाग ुनह�ने भ�ने िनवेिदकाको िजिकर 
नै कानूनस�मत दिेखन नआउने ।

िश�क सेवा आयोगबाट िलइएको �थायी 
िश�कतफ� को �ितयोिगता�मक परी�ामा सामेल 
नह�ने र सामेल भई अन�ुीण� ह�ने अ�थायी वा सो 
�कृितका िश�कलाई परी�ाको नितजा �कािशत 
भएकै िमितबाट �वतः अवकाश ह�ने भ�ने देिखन 
आएको र ऐनको दफा११च. अ�तग�त स�चािलत 
�ितयोिगता�मक परी�ामा उ�मेदवार भई परी�ामा 
अन�ुीण� भएका कारण िनज िनवेिदकालाई िवप�ी 
नेपाल राि��य मा�यिमक िव�ालय औराहा बाराले 
िमित २०७६।२।१ देिख लाग ुह�ने गरी सोही िमितमा 
िदएको अवकाश प� कानूनिवपरीत नदेिखदँा िनवेदन 

मागबमोिजम िनवेिदकालाई िदइएको अवकाश प� र 
स�ब� कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िनजलाई पनुब�हाली गनु�  भनी परमादेशलगायतको 
आदेशसमेत जारी ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।

अतः िनवेिदकालाई िमित २०७६।२।१ मा 
अवकाश प� िदनेसमेतका कारबाही कानूनिवपरीत 
नदिेखदँा िनवेिदकाको मागबमोिजम उ��ेषण तथा 
परमादेशको आदशे जारी गन� निम�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल 
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित सवंत ्२०७७ साल मङ्िसर ४ गत ेरोज ५ शभुम ्।

३७
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०६८-WO-०५९६, 
परमादेश, �ीह�र अया�लसमेत िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ११६ मा म�ुा मािमलाको रोहमा अदालतले 
िदएको आदशे वा िनण�यको सबैले पालना गनु�पन� छ 
भ�ने �यव�था रहेको स�दभ�मा सव��च अदालतबाट 
जारी भएको आदशेलाई सबैले मा�नपुन� 
देिख�छ । यस अदालतबाट िमित २०६६।९।२७ 
मा धम� िनरपे� रा�यको अवधारणाअनकूुल 
पशपुितनाथको मि�दरमा �ा� ह�ने भेटीघाटी 
�यवि�थत गन�लगायतका िवषयमा �ितवेदन पेस गन� 
सिमित गठन गरी उ� सिमितको राय सझुावसमेतको 
�ितवेदनलाई म�यनजर राखी आव�यक कानून 
तजु�मा गनु�  भनी भएको िनद�शना�मक आदेशको पूण� 
�पमा काया��वयन भएको पाइदँनै । केवल अिधकार 
स�प�न सिमित तथा एउटा िनयमावली उपसिमित 
मा� गठन गरकेो दिेख�छ । उ� �ितवेदनका 
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सझुावह� मतुािबक कानून तजु�माका काय�ह� 
अगािड बढाइएको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट पिन कही ँखलेुको देिखदँनै । नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ४ मा नेपाल 
एक �वत�� अिवभा�य, साव�भौमस�ा स�प�न, 
धम� िनरपे�, समावेशी सङ्घीय लोकताि��क 
गणत��ा�मक रा�य हो भ�ने �यव�था रहेको र हाल 
नेपालमा गणत��को �थापना भई धम� सापे�बाट 
धम� िनरपे�को अवधारणालाई नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ ले आ�मसात् ग�रसकेको 
प�र�े�यमा हाल िव�मान रहेको पशपुित�े� िवकास 
कोष ऐन, २०४४ लाई पिन िमित २०६६।९।२७ 
को आदेशानसुार समय सापे� �पमा प�रवत�न 
गन� आव�यक देिख�छ । अतः मलुकुको शासन 
�णालीमा नै आमूल प�रवत�न भई हाल नया ँ
संिवधान िनमा�ण भई �चलनमा रहेको नेपालको 
संिवधानले पिन नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले अवल�बन गरकेो धम� िनरपे�ताको 
अवधारणालाई िनर�तरता िदएको पाइदँा 
सोअनकूुलको कानूनह�को तजु�मा तथा सशंोधन 
गनु�पन� प�रि�थितको िसज�ना भएको देिख�छ । 
यसै त�यलाई �दयंगम गरी यस अदालतबाट 
उ��ेषणको म�ुामा िमित २०६६।९।२७ मा 
भएको िनद�शना�मक आदेशानसुार सिमितले 
िदएको �ितवेदनका आधारमा आव�यक 
कानूनी �यव�था तजु�मा गरी गराई उ� आदेश 
काया��वयन गनु�  गराउनपुन� िवप�ीह�को कत��य 
रहेको त�य िनिव�वाद छ । तर िवप�ीह�ले उ� 
आ�नो कत��य पूरा ग�रसकेको छ भ�ने आ�नो 
िलिखत जवाफ तथा हाल बहसको �ममा समेत 
खलुाउन सकेको पाइएन । िनवेदकले आ�नो 
िनवेदनमा िमित २०६६।९।२७ को िनद�शना�मक 

आदेशबमोिजम यस अदालतका पूव��यायाधीश 
�ी केदारनाथ आचाय�को संयोजक�वमा गिठत 
सिमितको �ारि�भक �ितवेदनलाई पूण�ता िदई �ा� 
ह�ने पूण� �ितवेदनअनसुार कानून िनमा�ण गनु�पन� 
भ�ने िजिकर िलनभुएको स�दभ�मा सोही �ारि�भक 
�ितवेदनमा नै पया�� राय सझुाव रहेको भ�ने 
िवप�ीम�येका सङ्घीय मािमला, संिवधानसभा, 
संसदीय �यव�था तथा सं�कृित म��ी र उ� 
म��ालयको िलिखत जवाफसमेतबाट दिेखएको 
छ । उि�लिखत सिमितको िमित २०६७।४।५ को 
�ारि�भक �ितवेदनको उ�लेख गद� पशपुित �े� 
िवकास कोषको िमित २०६८।७।१६ को स�चालक 
प�रषदक्ो बैठकको िनण�यअनसुार पूजा पाठ र भेटी 
स�ब�धमा िनयमावली तजु�मा गन� उपसिमित गठन 
गरी काय� भइरहेको भ�ने िवप�ीम�येका पशपुित �े� 
िवकास कोषसमेतको िलिखत जवाफबाट दिेखएको 
छ । तापिन हालस�म सोबमोिजम िनयमावली 
बिनसकेको छ भनी बहसको �ममा ख�ुन आएको 
नदिेखने ।

यस अदालतबाट क�रब दश वष�अगािड 
जारी भएको िनद�शना�मक आदेशबमोिजम त�काल 
सिमित गठन गरी �ितवेदन बझुाए तापिन हालस�म 
सोअनसुारको काय� अि�तम चरणमा पगुी िनयम ब�न 
नस�न ुअदालतको आदेश काया��वयनका स�दभ�मा 
पिन द:ुखद प� रहेको देिखयो । अत: िनवेदकको 
मागबमोिजम २०६५ सालको �रट नं.०३६६ मा 
िमित २०६६।९।२७ मा यस अदालतबाट भएको 
िनद�शना�मक आदेशबमोिजमको काय� यथाशी� 
स�प�न गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदशे जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः नवराज काक� 
इित सवंत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम ्।
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इजलास न.ं९

३८
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७५-WO-१०८२, उ��ेषण, 
ला�ची डाटा सलसुन �ा.िल.समेत िव. मालपोत 
काया�लय, चाविहल काठमाड�समेत

��ततु म�ुामा �रट िनवेदकको नाममा 
रहेका ज�गालाई स�बि�धत वडा काया�लयले िमित 
२०७३।१२।२६ मा च.नं. २९६१ को प�बाट 
गोरटेो बाटो भनी िसफा�रस गरकेोमा सोहीबमोिजम 
िनवेदकसमेतले पुजँीगत लाभकर ित�रसकेको 
अव�थामा उ� ज�गाह�म�ये िक.नं. ३८३, ३८१ 
र ४२३ का ज�गाह� खोला / पत�सगँ जोिडएको र 
सो िक�ासगँ अ�यिक�ा एक आपसमा जोिडएको 
ह�दँा गोरटेो बाटो नभई मोटरक�ची बाटो भएको 
भनी मालपोत काया�लय, चाबिहलबाट िनण�य 
भएको दिेख�छ । िवप�ी मालपोत काया�लय, 
चाबिहललाई स�बि�धत िनकायबाट िसफा�रस भई 
आएको बाटोको अव�थालाई प�रवत�न गरी नया ँ
मू�य कायम गन� अिधकारसमेत रहेको पाइदँैन । 
कानूनले िदएको अिधकार�े�को अित�मण गरी, 
नभएको अिधकार �योग गरी िनवेदकसमेतबाट 
लाभकर माग गन� गरी भएको िवप�ी मालपोत 
काया�लय, चाबिहलको िनण�य र प�ाचारसमेत 
�े�ािधकार नाघी (Excessive use of Power) 
कानूनिवपरीत रहेकोसमेत दिेखने ।

��ततु म�ुामा स�बि�धत वडा काया�लयले 
गोरटेो बाटो भनी िसफा�रस गरबेमोिजम �रट िनवेदक 
ला�ची डाटा सलसुन �ा.िल.ले आ�ना नाममा रहेका 
ज�गाह� िव�ण ु गाउ ँ िवकास सिमितअ�तग�तका 

गोरटेो बाटो भएका ज�गाह�को ह�ने �यूनतम 
मू�यमा राजीनामा िलखतबाट नेचर हाउिसङ ए�ड 
�रसोट� �ा.िल. तथा अ�णकुमार के.सी. समेतलाई 
िब�� गरी वा�तिवक �पमा �ा� लाभबाट 
लाभकर बझुाइसकेको भ�ने देिखएको र हाल सो 
क�पनीसमेत खारजेी भइसकेको अव�थामा आएर 
२ वष�को अविध �यतीत भएपिछ उ� बाटोलाई 
मोटर क�ची बाटो भनी थैली रकम प�रवत�न गरी 
नपगु पुजँीगत लाभकर दािखला गनु�  भनी मालपोत 
काया�लय, चाबिहल�ारा च.नं. ४५३० को प�बाट 
प�ाचार ग�रएको काय� कानूनस�मत नदिेखने । 

�रट िनवेदक ला�ची डाटा सलसुन �ा.
िल. समेतले आ�नो नाममा रहेको ज�गा िब�� गरी 
अि�म लाभकर बझुाइसकेको, िवप�ी मालपोत 
काया�लय, चाबिहलसमेतले नपगु लाभकर 
दािखला गन� प�ाचार गनु� पूव� �रट िनवेदकलाई 
कुनै सनुवुाइको मौका �दान नगरकेो र कानूनमा 
उि�लिखत �े�ािधकारभ�दा बािहर गई मालपोत 
िनयमावली, २०३६ को िनयम ५ख. को उपिनयम 
(४) समेतको �ितकूल ह�ने गरी काम कारबाही गरकेो 
देिखदँा आ.व. २०७३।०७४ को लािग मालपोत 
काया�लय, चाबिहलअ�तग�तका ज�गाह�को 
हकमा लाग ुग�रएको ज�गाको �यूनतम मू�याङ्कन 
पिु�तकाको िनण�य नं. १२ र िवप�ी मालपोत 
काया�लय, चाबिहलको िमित २०७५।१२।२४ 
को िट�पणी आदेश, सोबमोिजमको प� तथा 
सोको आधारमा भए गरकेो काम कारबाहीसमेत 
नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२) 
बमोिजम उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
छ । साथै िनवेदक मागबमोिजम �रट िनवेदकह�बाट 
छुट राज�व दािखला नगराउन,ु गन� नलगाउन ु र 
असलुउपर नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�को 
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नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मितना शा�य
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७८ साल भदौ २८ गते रोज २ शुभम ्।

३९
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-१७५३, डाकँा चोरी, 
�दीप तामाङ िव. नेपाल सरकार

िबगोको दाबीतफ�  हेदा� , जाहेरीमा  
उि�लिखत सूचीका डाकँा चोरी भएका नगद र 
िज�सीको िबगो �.४,५४,६७०।- कायम गरी 
फैसला ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको मागदाबी 
रहेको भए पिन दाबीअनसुारका सबै मालसामानह� 
बरामद ह�न सकेको दिेखएन । बरामद ह�न नसकेका 
दाबीका ती सामानह�को अि�त�व, �वािम�व 
केबाट ख�ुने हो र ती सामानह� डकैती भएकै ह�न् 
भनी �वत�� �माणसमेत वादीले गजुान� सकेको 
दिेखएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
य�तो दाबीमा �माणको भार वादी प�मै रह�छ । 
तसथ�, बरामद नै नभएको दाबीका मालसामानसमेत 
�ितवादीह�ले चोरी गरी लगेका ह�न् भनी अिभयोग 
दाबीको भरमा मा� अनमुान गरी िबगो कायम गनु�  
फौजदारी कानूनको िस�ा�तिवपरीत ह�ने भएकाले 
बरामद भएका सामानस�मको मू�यलाई िबगो 
कायम गरी स�ु िज�ला अदालतबाट चोरीको िबगो 
�.३,००,०००।- (तीन लाख) कायम गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

िज�ला अदालतले गरकेो फैसलामा 
�ितवादीह�लाई कैदको हकमा जनही ६ वष� र 
ज�रवानाको हकमा जनही �.९० हजार (िबगोको 
डेढी प�रमाणलाई सबै �ितवादीह�मा भाग लगाउदँा) 
ठहर गरकेो पाइयो । स�ु अदालतको फैसलामा ठहर 

भएको कसरु र �ितवादीह�लाई गरकेो कैद सजाय 
िमलेको भए पिन िबगोको आधारमा कायम गरकेो 
ज�रवानातफ� को सजायको हकमा �ितवादीह�मा 
दामासाहीले भाग लगाइिदएको िमलेन, हरके 
�ितवादीलाई कुल िबगोको डेढी नै ज�रवाना गनु�पन� 
हो भनी पनुरावेदन अदालतले स�ुको फैसलालाई 
आिंशक�पमा उ�टी गरी िनण�य सनुाएको 
देिख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १४(४) न�बरमा डाकँा गन�लाई 
िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना गरी पिहलो पटकको 
लाई ६ वष� ... कैदसमेत गनु�पद�छ भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको पाइ�छ । डाकँा गन�लाई "िबगोको 
डेढी ज�रवाना" समेतको सजाय गनु�पन� भ�ने उ� 
कानूनी �यव�थाले कसरु ठहर भएका �ितवादीको 
हकमा िनजलाई गन�पन� ज�रवानाको प�रमाणलाई 
इङ्िगत गद�छ । "ज�रवाना" फौजदारी कसरुको 
िवषय भएकाले कानूनमा �य�ु य�तो फौजदारी 
दािय�व अ�य �यि�मा सन� वा कसरुदारह�मा 
भागब�डा ला�ने नभई फौजदारी कानूनको मा�य 
िस�ा�तअनसुार कानून�ारा िनिद�� फौजदारी 
दािय�व कसरुदार �वयम् ले भ�ुान गनु�पन� ह��छ । 
ज�रवानाको आधारस�म ब�न स�ने "िबगो" दवेानी 
दािय�वको �पमा िवभा�य ह�नस�ने भए तापिन 
फौजदारी दािय�वको �पमा िसिज�त "ज�रवाना" 
कसरुदारको हकमा अिवभा�य नै ह��छ । तसथ�, 
ठहरकेो िबगोको डेढी ज�रवाना �ितवादीह�मा 
बराबर भाग ला�ने गरी स�ु अदालतले गरकेो 
ठहरलाई सो हदस�म उ�टी गरी कुल िबगोको डेढी 
जरवाना कसरु ठहर भएका �ितवादीह�ले जनही 
भ�ुान गनु�पन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीह�ले डाकँा गरकेो ठहरकेो िबगो 
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�.३,००,०००।- (तीन लाख) को डेढीले ह�ने 
�.४,५०,०००।-(चार लाख पचास हजार) का 
दरले जनही ज�रवाना गनु�पन�मा सो नगरी ठहर 
िबगोको डेढी प�रमाणलाई दामासाहीले िहसाब 
गरी �ितवादीह�लाई जनही �.९०,०००।- (न�बे 
हजार) ज�रवाना गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०/११/२० को फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम ठहर िबगो 
�.३,००,०००।- को डेढीले ह�ने �.४,५०,०००।- 
(चार लाख पचास हजार) का दरले कसरु ठहरकेा 
�ितवादीह�लाई जनही ज�रवाना ह�ने, िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीह�उपर ठहर भएको 
कसरु र कैद सजायमा प�रवत�न ग�ररहन ु नपन� 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३/०३/१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : तारा�साद डागँी
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना 
इित सवंत ्२०७६ साल मङ्िसर १० गते रोज ३ शुभम ्।

४०
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७६-RC-०१०२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िब� डगौरा 

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारणमा Head Injury and Asphyxia due 
to strangulation, Blunt injury of the vital 
organs भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । मतृकको 
लास जाचँ मचु�ुकामा मतृकको कपाल गजुिु�टएको 
लिुछएको अव�थामा रहेको, दवुै कानबाट रगत 
ज�तो रातो पदाथ� िन�केको, दाया ँर बाया ँआखँा 
निजक कािटएको खोि�एको दाग रहेको, िचउडँोमा 

र घाटँीमा डामह� रहेको, हातको दवैु कुिहनामा 
र ख�ुाको दवुै घुडँामा खोि�एको दबेको िनलडाम 
रहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिखएबाट 
मतृकलाई �ितवादीले कुटिपट गरी घाटँी िथची 
�ास��ास अव�� गराएको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको देिखदँा पीिडतको म�ृय ु �ितवादीको 
कत��यबाट भएकोमा अ�यथा नदेिखने ।

घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुका, 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, मतृकका फोटोह� 
र मौकामा बिुझएका मािनसह�को भनाइसमेतका 
आधार �माणबाट �ितवादीको सािबती बयानलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नह�दँा �ितवादी िब� 
डगौराले आ�नी �ीमतीलाई कत��य गरी मानु�पन� कुनै 
योजना बनाएको अव�था नदेिखएको र मिदरा सेवन 
गरी खाना नबनाएको �रसमा आवेशमा आई कुटिपट 
गदा�  मतृक लाह� डगौराको म�ृय ुह�न गएको र वारदाता 
�थलमा कुनै हितयारसमेत �येाग भएको नदिेखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�नपुन� 
भनी राय �य� गन� गरी स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७४।११।२१ मा भएको 
फैसलालाई साधकको रोहबाट सदर गन� गरी 
उ�च अदालत िदपायल महे��नगर इजलासबाट 
िमित २०७६।१।५ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखए तापिन हाल मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, 
२०७४ दफा ४० को उपदफा (२) मा कानूनमा 
कुनै कसरुबापतमा 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 गरकेो देिखदँा िनजलाई सव��व ह�ने गरकेो 
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सजायस�म िमलेन । �ितवादी िब� डगौरालाई वष� 
१०(दश) कैदको सजाय ह�ने गरी साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७६ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम ्।

४१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-१५४२, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर 
गु�ङसमेत

अरिवयन क�स�टे�सीका �ब�ध िनद�शक 
रामबहादरु ग�ुङले आ�नो क�पनीमाफ� त वैदेिशक 
रोजगारीमा पठाइिद�छु भनी िविभ�न �यि�ह�सगँ 
रकम असलु गरी िलएको र भनेको समयिभ� 
वैदेिशक रोजगारीमा पठाइिदनसमेत नसकेको र 
कागज गररे िलएको रकमसमेत िफता� गन� सकेको 
पाइएन । क�पनीका �ब�ध िनद�शकले गरकेो 
काय�मा क�पनीका अ�य स�चालकह�को पिन 
सहमित भएको ह�नाले उ� क�पनीका �ब�ध 
िनद�शक रामबहादरु ग�ुङ स�चालकह� �ानकला 
ग�ुङ र लालबहादरु तामाङलाई वैिदशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोिजम सजाय गरकेो 
हदस�म िमलेकै दिेखदँा अ�यथा भ�नपुन� देिखएन । 
यसरी स�चालकह� कसरुदार दिेखई सजायसमेत 
भइसकेको अव�था र ३७ जना पीिडतह�लाई 
वैदेिशक रोजगारीमा लगाइिद�छु भनी रकमसमेत 
िलई वैदिेशक रोजगारमा नलगाई रकमसमेत 
िफता� निदई गैरिज�मेवारपूण� काय� गरकेोसमेत 
दिेखदँा अरिवयन इ��लोइमे�ट क�स�टे�सी 
�ा.िल. को इजाजत दता� नं. १६१-०५६।५७ 
खारजे गनु�पन�मा खारजे नगरकेो हदस�म वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको फैसला केही उ�टी भई 

इजाजतप� खारजे ह�ने । 
जहासँ�म �ितवादीह� सिुदपका�त 

मैनाली, समुनका�त मैनाली र कूलबहादरु 
िड.सी. लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, 
यी �ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगार िवभागमा 
बयान गदा�  कसरुमा पूण� इ�कारी रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा बयान गदा�समेत अनसु�धानको 
�ममा िदएको बयानलाई समथ�न गद� कसरुमा 
इ�कारी रही बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी 
सिुदपका�त मैनाली अि�टकल एजकेुसन �ा.िल. 
मा भाषा तािलम िदने गरकेो र किहलेकाही ँदाइको 
अनपुि�थितमा अका� �ितवादी समुनका�त मैनाली 
गई भाषा तािलम िदने गरकेो पाइ�छ भने अका� 
�ितवादी कूलबहादरु िड.सी. जाहेरवाला आ�ना 
भितजा िदपक ढुङ्गेललाई अरिवयन इ��लोइमे�ट 
क�स�टे�सी �ा.िल. का िनद�शक रामबहादरु 
ग�ुङले अ��ेिलयामा पठाइिद�छु भनेको ह�नाले 
पैसा बझुाउन भितजसगँ सगैँ गएको देिख�छ । 
�ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी परकेो भए 
तापिन उ� जाहेरीलाई व�तिुन�ठ �माणले पिु�ट 
गरकेो पाइदँैन । जाहेरी दरखा�त र अिभयोगलाई 
अिभयोजन प�ले शंकारिहत त�रकाले पिु�ट 
गनु�पद�छ । फौजदारी म�ुामा दाबी �मािणत गन� 
भार वादी प�मा रह�छ । फौजदारी कसरुमा 
अनमुानको भरमा कोही कसैउपर सजाय 
गनु�  ह�दँैन । जाहेरवालाह�ले पिन वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणमा बकप� गदा�समेत यी 
�ितवादीह�ले य�तो कसरु गरकेो भनी बकप�मा 
खलुाएको पाइदँैन । जाहेरवालाले यी �ितवादीह�को 
अरिवयन इ��लोइमे�ट क�स�टे�सीसगँ कुनै 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, वैशाख - २

स�ब�ध रहेको कुरा पिु�ट गन� सकेको पाइदँैन । 
िनजह�ले जाहेरवालासगँ कुनै रकम बझुी िलएको 
कागज �माणसमेत पेस गन� सकेको नपाइदँा 
�ितवादीह� सिुदपका�त मैनाली, समुनका�त 
मैनाली र कूलबहादरु िड.सी. लाई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर एवम् िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� रामबहादरु ग�ुङ �ानकला 
ग�ुङ र लालबहादरु तामाङलाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४४ बमोिजम जनही 
�.३,००,०००।- (तीन लाख) ज�रवाना र ३(तीन) 
वष� कैद सजाय ह�ने र िनजह�ले िलखतबमोिजम 
िलए खाएको जाहेरवालाह�ले दामासाहीबमोिजम 
िफता� भएको िबगो क�ा गरी अ�य िबगो र 
सोको ५०% ले ह�ने हजा�नासमेत �ितवादीबाट 
जाहेरवालाह�ले भ�रपाउने ठह�याई र अ�य 
�ितवादीह� सिुदपका�त मैनाली, समुनका�त 
मैनाली र कूलबहादरु िड.सी. ले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७२।१।२८ 
मा भएको फैसला सो हदस�म सदर भई इजाजत 
नं.१६१-०५६।५७ अरिवयन इ��लोइमे�ट 
क�स�टे�सी �ा.िल. इजाजतप� खारजे नगरकेो 
हदस�म उ�टी भई इजाजतप� खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी / िवकाश 
कुमार रजक
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना 
इित सवंत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं१०

४२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७३-CI-१११०, अशं, मोहमद 
तरावसमेत िव. हि�स मुसलमानसमेत

पनुरावेदक वादीह� भारतीय नाग�रक 
रहे भएको कुरामा िववाद नदेिखएको वादी नाित 
प�ुताको भएको र अ� सबै अिंशयार भारतमा रहे 
बसेको देिख�छ । यी �ितवादी हि�स मसुलमान मा� 
नेपालमा रही नेपाली नाग�रकता �ा� गरी २०३३ 
सालमा नै स�पि� आज�न गरी भोग ग�ररहेको 
र �ितवादी हि�स मसुलमानको नाममा रहेको 
स�पि� िपता पखुा�को पालादेिखको आिज�त नभई 
िनज �ितवादी हि�स मसुलमानले आज�न गरकेो 
देिख�छ । सो स�पि� िनज �ितवादीले आ�नै �ान, 
िसप �य�नबाट आज�न गरकेो भ�ने अव�था वादी 
�ितवादीह� एकासगोलमा �यवसाय खेती, �यापार 
वा उ�ोग गरी िववादको स�पि� आज�न गरकेो 
नदिेखएको, �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) 
बमोिजम �ितवादी हि�स मसुलमानसगँ अंश ला�ने 
अनमुान गन� सिकने िववादको ज�गा नभएको वादी 
�ितवादीह� अिंशयार नाताका भए तापिन वादी 
भारतमा बसी भारतमा स�पि� आज�न नगरकेोले 
प�ुताको ि�थित, समयको अ�तराल, बसोबासको 
अव�था, दाबीको स�पि� आज�नको िमित, वादी 
�ितवादीिबचको �यवहारगत ि�याकलापसमेतका 
तमाम आधार अव�थाबाट �यवहार �माणबाट 
छु��िभ�न भइसकेको एवम् �ितवादीका स�पि� 
िनजको िनजी उ�म एवम् िसप �मताबाट आज�न 
भएको दिेखदँा उ� स�पि� सगोलको ब�डा 
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यो�य स�पि� मा�न निम�ने ह�दँा वादीह�ले उ� 
स�पि�बाट अंश पाउने अव�था नदेिखने ।

वादीले �ितवादीका नामका ज�गासमेतका 
स�पि�बाट अंश नपाउने गरी ठहर भएको स�ु 
किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको बटुवलको िमित 
२०७१।८।१६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : अन ुयाकामी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७८ साल असोज १७ गते रोज १ शुभम ्।

४३
 मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी
कुमार चुडाल, ०७६-RB-०००५, ०७६-RB-

 ००५६, ०७६-RB-०२०६, ०७६-RB-०२०७,
 ब�िकङ कसरु, तोण� राज राउत िव. नेपाल सरकार,
 नेपाल सरकार िव. लिलत बोहरासमेत, िव�ण�ुसाद
 िनरौला िव. नेपाल सरकार, शरुशे बोहरा िव. नेपाल
 सरकार

��ततु म�ुामा राि��य वािण�य ब�कलाई 
�ित पगेुको रकम �.९,६१,५५,०००।- (नौ करोड 
एकस�ी लाख पचप�न हजार) एवं �याज ला�ने 
अव�था भएमा सोको �याजसमेत �ा� भई ब�कले 
िहसाब िमलानसमेत ग�रसकेको भ�ने स�बि�धत 
ब�कको प�बाट दिेखएकाले �ितवादीह�को कुनै 
काय�बाट ब�कलाई हािन नो�सानी पगेुको अव�था 
रहे भएको भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । साथै 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा ११७(२) बमोिजम नेपाल सरकार वादी भई 
चलेको ठगी, वैदेिशक रोजगार, �यि�को स�पि� 
हािन नो�सानी ज�ता फौजदारी कसरुमा िमलाप� 

ह�न स�नेसमेतका नवीनतम् कानूनी �यव�थाका 
अवधारणासमेत ��ततु म�ुामा लगाउ गरी �याय 
िन�पण �ममा मनन गनु�पन� दिेख�छ । ब�क कारोबार 
दईु वा दईुभ�दा बढी प�िबच ह�ने �यापार �कृितको 
ह�ने भएको, �याित (Good Will) का आधारमा 
मा� पिन िधतो सरु�ण (Collateral) नराखी पिन 
ऋण �वाह ह�न स�ने �चलन रहेको, ब�क कानूनी 
�यि� भएको र मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ बमोिजम Cheque को कारोबार �यि�को 
स�पि� हािन नो�सानी �कृितको भएकोसमेतका 
अव�थाह�समेत ��ततु स�दभ�मा सा�दिभ�क 
देिखने ।

��ततु म�ुाको अिभयोगप�मा िबगोको 
हकमा ितरी बझुाइसकेको भनी ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १२क 
को उपदफा (१), (२) र (३) तथा दफा १४ 
बमोिजमको कसरुमा ज�रवाना र कैदको सजाय 
मागदाबी रहेकोमा उ�च अदालत िवराटनगरले 
वारदातको अव�थालाई सोही ऐनको दफा ३(ग) मा 
प�रणत गरी कसरु ठहर गरकेो दिेख�छ तर िनज 
�ितवादीह�ले अिभयोग प�बमोिजमको िबगो र 
सोको �याजसमेत ितरी बझुाइसकेको ि�थितमा 
सोही ऐनको दफा १२क एवम् दफा १४ बमोिजम 
ब�कलाई हािन नो�सानी भएको नदेिखएको र चेक 
अनादरको ०७५-RB-०१४१ को म�ुामा िबगो 
भराउन पन� नदेिखएमा ज�रवाना भराउन नपन� 
र ब�कको ऋण च�ुा भई ब�कलाई हािन नो�सानी 
नभएको ि�थितमा अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भनी 
०७४-RB-००८४ को ब�िकङ कसरु म�ुामा भएको 
�या�यासमेतका आधार कारणबाट �ितवादी सरुशे 
बोहोरालाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
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को दफा १५(१) बमोिजम १ मिहना १५ िदन कैद 
र �.४,८०,७७,५००।- ज�रवाना, �ितवादीह� 
तोण�राज राउत र िव�ण�ुसाद िनरौलालाई सोही 
ऐनको दफा १५(६) बमोिजम जनही २२ िदन कैद 
र �.२,४०,३८,७५०।- ज�रवाना ह�ने ठहराएको 
उ�च अदालत िवराटनगरको िमित २०७६।१।१७ 
को फैसला निमलेकोले उ�टी भई �ितवादीह� सरुशे 
बोहोरा, तोण�राज राउत र िव�ण�ुसाद िनरौलाले 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । �ितवादीम�येका लिलत बोहोरालाई 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला िमलेकै देिखएकोले 
िनजका हकमा स�ु फैसला सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७८ साल असार ३० गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं११

४४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-१४३६, िनषेधा�ा, 
सतना भ�ने स�यनारायण यादवसमेत िव. पशु�राम 
यादवसमेत

पनुरावेदकह�ले िक.नं.३१७ को ज�गा 
पा�रत ह�नपुन�मा िक.नं.३२३ को ज�गा भलुवश 
पा�रत ह�न गएको हो भनी िजिकर िलएकोमा 
�यस स�ब�धमा त�काल सािधकार िनकायमा 
गई िक.नं.३२३ को ज�गा आ�नो नाममा दता� 
गराउन सकेको पाइदँनै । आ�नो नाममा वा आ�ना 
बाब ु बाजे, ब�यैका नाममा रहेको तथा आ�नो 
हकािधकार रहेको ज�गा जोत भोग गन� पाउन ु
��येक नाग�रकको नैसिग�क अिधकार हो, �यसलाई 

कहीकँतैबाट रोकावट वा अवरोध आउन ुनह�ने ।
पनुरावेदकह�ले ज�गा पा�रत गदा� भलुवश 

िक�ा न�बर फरक पन� गएको भनी अका�को 
नाममा रहेको ज�गा हक भोग गन� पाउने अव�था 
रहदँैन । �े�ता �माणबाट देिखएको कुरालाई 
अ�यथा भएको अव�थामा बाहेक �यसलाई 
अ�यथा भ�न र स�झन िम�ने पिन ह�दँनै । स�ु 
अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुकाबाट समेत 
िक.नं.३२३ को ज�गा उ�टोपा�टो भएको त�य 
यी पनुरावेदकह�ले �वीकार गरकेो अव�था भई 
�यसलाई सधुार गन� वा स�याउनेतफ�  पनुरावेदकले 
�यास गरकेो भ�ने पिन नदेिखने ।

पनुरावेदकह�ले आ�नो नाममा दता�  
नभई ��यथ� अथा�त् स�ु अदालतमा िनषेधा�ाको 
िनवेदन िदने पशु�राम यादवसमेतको ब�यै आमाका 
नाममा रहेको िक.नं.३२३ को ज�गा अनिधकृत 
�पमा ह�त�ेप गरी ��यथ�ह�लाई आ�नो ज�गा 
हक भोग गन� रोकावट पैदा गरकेो काय� कानूनस�मत 
नदिेखदँा उ� ज�गामा अनिधकार �वेश नगनु� , 
नगराउन ुभनी िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको 
फैसला अ�यथा नदेिखने । 

तसथ�, िक.नं.३२३ को ज�गा 
िनवेदकह�को हक भोगको देिखई उ� ज�गामा यी 
पनुरावेदक स�यनारायणसमेतले अनिधकृत क�जा 
गन� नपाउने भनी िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७१।१२।१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शोभा पाठक
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७७ साल फागुन १४ गते रोज ६ शुभम ्।
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४५
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१९६९, ज�गा 
दता�  बदरसमेत, ल�मी तुलाधरसमेत िव. सािव�ी 
ढकालसमेत

��ततु म�ुामा िववािदत ज�गाह� 
िबता�  भएकोले र.ैप. ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी 
रहेको देिख�छ भने उ� िववािदत ज�गाह� र.ैप. 
भइसकेको भ�ने �ितवादीह�को दाबी रहेको 
दिेख�छ । िववािदत ज�गाह� िबता�  हो वा रकैर 
हो भ�ने िवषयमा मखु निमली हकबेहकको �� 
समावेश भइरहेको अव�थामा सोबार े िनण�य गन� 
अिधकार मालपोत काया�लयलाई नभएको कारण 
मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�यलाई बदर गरी 
दवुै प�लाई तारखेमा राखी हकबेहकमा स�बि�धत 
अदालतमा जान ु भनी सनुाइिदने गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

िववािदत ज�गाह� रकैर वा िबता� के हो भ�ने 
िववाद रही हकबेहकको �� देिखएको अव�थामा 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजारले पनुरावेदक 
�ितवादी ल�मी तलुाधर र मंगलर�न तलुाधरका 
नाममा मालपोत ऐन, २०३४ दफा ७(२), ८(१) 
अनसुार दता� नामसारी दा.खा. ह�ने भनी गरकेो 
िमित २०७१।०६।१२ को िनण�यलाई बदर गरी दवैु 
प�लाई तारखेमा राखी हक बेहकमा अदालत जान 
सनुाइिदन ु भनी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७२।०७।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मिनता ग�ुङ
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिबना)
इित सवंत ्२०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं१२

४६
मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७५-CR-२६८०, लागु 
औषध हेरोइन, छठु राउत कुम� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले जे जित प�रमाणमा लाग ु
औषध हेरोइन ख�रद गरकेा ह�न् सोही प�रमाणमा 
िनजबाट लाग ुऔषध हेरोइन बरामद भएको भ�ने 
देिख�छ । भारतको र�सौलदेिख ख�रद गरी 
�याएको उ� लाग ु औषध नेपाल आइप�ुदास�म 
पिन सेवन नगरी प�रमाणमा समेत घटेको नदिेखदँा 
िनज �ितवादी सेवनकता� ह�न् भनी िव�ास गन� 
सिकने अव�थाको िव�मानता रहेको पाइदँनै । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ (१) मा “�चिलत 
नपेाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी वा छुट 
ह�ने वा सजायबाट �रहाई पाउने कुनै कुराको 
िजिकर �ितवादीले िलएमा सो कुराको �माण 
पु�याउने भार िनजको ह�ने छ” भनी �यव�था 
ग�रएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा यी �ितवादीले 
आफू सेवनकता� रहेको भनी िजिकर िलएको 
भएपिन आफू सेवनकता� ह� ँ भनी िलएको िनजको 
सो िजिकर त�यय�ु भरपद� �माण ��ततु गरी 
�मािणत गराउन सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । 
यसका साथै सो स�ब�धमा व�तिुन�ठ कुनै �माण 
िमिसल संल�न रहेकोसमेत नदेिखदँा िनज �ितवादी 
छठु राउत कुम�को सेवनकता� मा� ह� ँभ�ने िजिकर 
पिु� ह�नसकेको नदेिखने ।

जहासँ�म �ितवादीबाट कुनै नापतौल 
गन� व�त ुबरामद नभएको भ�ने िजिकर रहेको छ, 
सो स�ब�धमा नापतौल गन� �योग ह�ने ढक तराज ु
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ज�ता व�त ु �ितवादीबाट नभेिटँदैमा �यि�कै 
कारणले िब�� िवतरणको उ�े�य िथएन भनी 
भ�न िम�ने अव�था ��ततु िमिसलको स�दभ�मा 
रहेको पिन पाइदँैन । बरामद भएको ४ �ाम लाग ु
औषधलाई १६ वटा स-साना प�ुरया बनाएको 
�ितवादीको ि�याकलापले िब�� िवतरणको 
उ�े�यसमेत �मािणत भइरहेको देिख�छ । यसरी 
आफूसगँ भएको ४ �ाम लाग ुऔषधलाई १६ वटा 
स-साना प�ुरया बनाई उ� १६ वटा प�ुरयालाई 
एकैपटक आफूसगँ बोक� िहड्ँने काय�बाट िब�� 
िवतरणलाई नै इङ्िगत गन� कुरासमेत �ितवादीको 
ि�याकलापबाट देिख�छ । िनजले सेवनको िजिकर 
िलए पिन ख�रद गरी �याएको लाग ु औषधको 
प�रमाणमा कमी भएको अव�था नह�दँा �यसबाट 
पिन �ितवादीको सेवन गन� �याएको ह� ँभ�ने िजिकर 
त�यसङ्गत भएको नपाइदँा �ितवादी छठु राउत 
कुम�ले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(घ) (ङ) (च) र (छ) बमोिजम लाग ुऔषध 
िब�� िवतरण, ख�रद, स�चय तथा ओसारपसारको 
कसरु गरकेो भ�ने नै देिखने । 

�ितवादी छठु राउत कुम�ले लाग ु औषध 
ख�रद, िब�� तथा स�चयको कसरु गरकेो देिखदँा 
िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १ वष� कैद र 
�.१०,०००।- ज�रवाना गन� गरी स�ु बारा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।३।४ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैद र �.१०,०००।- (दस हजार) 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको िमित 
२०७५।७।२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मितना शा�य
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७८ साल माघ २ गते रोज १ शुभम ्।

४७
 मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.डा.�ी कुमार
 चुडाल, ०७६-CR-१९१९, कत��य �यान, सा��
भ�ने स��या शेपा� िव. नेपाल सरकार

�ितवादी साङ्म ु भ�ने स��या शेपा�ले 
अदालतसम� बयान गदा� मतृ ब�चा जि�मएकोले 
�यसलाई गाडेको हो, िजउदँो ब�चा ज�माई �यसलाई 
कत��य गरी मारकेो होइन भनी आफूउपरको कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो भए तापिन िनजसमेत 
उपर परकेो जाहेरी �ितवेदन बेहोरा समिथ�त ह�ने 
गरी यी �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
कसरुमा सािबती ह�दँै घटनाको बारमेा सिव�तार गद� 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी स��या शेपा�ले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� मौकामा कसरुमा 
सािबत भई गरकेो बयानलाई पिु�ट गद� घटना िववरण 
कागजका र व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले 
अनसु�धानमा लेखाएको कागज बेहोरा समिथ�त 
ह�ने गरी घटना िववरण कागजक� पिव�ा दाहाल, 
फुसा�ङ्म ुशेपा�, व�तिु�थित मचु�ुकाक� सीता गहते 
िब.क.ले अदालतसम� बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
एकातफ�  आफूले िजउदँो नभई मतृ ब�चा ज�माएको 
भनी िनजले अदालतसम� बयान गदा� िलएको 
िजिकर पिु� गन� सकेको देिखदँैन भने अक�तफ�  
रातको २ बजे जि�मएको ब�चा मतृ नै जि�मएको 
भए रातारात कसैले चाल, थाहा नपाउने गरी खा�डो 
खनी गाड्नपुन� यिु�सङ्गत एवं िव�वसनीय आधार 
िनज �ितवादीले पेस गन�सकेको समेत देिखदँैन । 
यसबाट यी �ितवादी साङ्म ुभ�ने स��या शेपा�ले 
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िजउदँो ब�चा ज�माएको र समाजबाट आफू�ित 
उठ्न स�ने नैितकता र लोकल�जाको ��नबाट 
ब�न एवं अपराधबाट उ�कन सिक�छ िक भ�ने 
गलत मनसायबाट आफूले ज�माएको ब�चालाई 
मारी रातारात खा�डो खनी खा�डोमा परुकेो त�य 
पिु� भएको दिेखने ।

सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. मा “लाठा ढुङ्गा र साधारण 
सानाितना हातहितयारले कुटी हानी रोपी घोची वा 
अ� �यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले 
मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना र 
धेर ैजनाको ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसको 
चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट देिखन ठहन� आएमा 
सोही मािनस मु�य �यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक अ�लाई 
र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले मरकेो भ�ने कुरा 
सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट 
दिेखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�म कैद गनु�पछ� ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाको रोहबाट हेदा� �यान मन� गै� 
कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले मा� सो काम गरी 
�यान मारमेा �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने दिेख�छ । यसैगरी सोही महलको १८ नं. मा 
“ज�मेको िजउँदो बालक बािलका फा�नेलाई चार 
वष� कैद गनु�पछ�  । सो बालक बािलका मरकेो भए 
�यानमारासरह सजाय गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार ज�मेको िजउदँो बालक बािलका 
फाली मरकेो भए �यानमारासरह सजाय ह�ने ।

�ितवादी साङ्म ु भ�ने स��या शेपा�ले 
मतृ ब�चा ज�माई गाडेको भ�ने पिु� नभई िजउदँो 
ब�चा ज�माई मारी गाउ ँसमाजले थाहा नपाउने गरी 

रातारात लासलाई गाडेको देिखन आएको र कत��य 
गरी मारकेो कारण मतृक लासलाई सत् गद ् गन� 
कानूनबमोिजम पजु� िलएकोसमेत नदिेखएकोले यी 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
शंकारिहत तवरले पिु�ट ह�न आएकोले िनजलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने नै देिखन 
आउने ।

िमिसल संल�न कागजातह�को सम� 
िव�लेषणबाट यी �ितवादी साङ्म ु भ�ने स��या 
शेपा�को गभ� आफूलाई िववाह गन� भिनएको 
�यि�सगँको स�पक� को अव�थामा भएको शारी�रक 
स�ब�धबाट रहन गएको र गभ� रहेको भ�ने थाहा 
पाएपिछ स�बि�धत �यि�लाई सबै कुरा �य� गदा�  
िववाह गर�ला भनी आ�ासन िदएको तर िववाह 
ह�न नपाएको ि�थितमा गभ� भई ज�मेको नवजात 
िशशलुाई लोकलाजबाट ब�नको लािग �ितवादी 
साङ्म ु भ�ने स��या शेपा�ले कत��य गरी मारकेो 
देिखन आएको प�रवेश एव ं िनज �ितवादीको 
किललो उमेरसमेतलाई म�यनजर गरी िनज 
�ितवादी साङ्म ु भ�ने स��या शेपा�लाई सािबक 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गदा�  चक� पन� 
भएकोले सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम पाचँ वष� मा� सजाय ह�ने गरी गरकेो राय 
��तावलाई मनािसब तथा �यायोिचत ठह�याई 
उ�च अदालत, िवराटनगर इलाम इजलासबाट 
िमित २०७६।०९।०१ मा भएको फैसला कानून 
एवं �यायसङ्गत भएको दिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादी साङ्म ुभ�ने स��या 
शेपा�लाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने र यी �ितवादी अिववािहत 
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रहेक� र �य�तो अव�थामा अवैध गभ�धारण गरकेा 
कारण लोकलाजले गदा�  उ� घटना घटाएको 
अव�था देिखएकोले िनजलाई सव��वसिहत 
ज�म कैद गदा�  सो सजाय चक� पन� दिेखदँा अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद सजायको 
��ताव गरी स�ु ता�लेजङु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।०३।१४ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत, िवराटनगर इलाम 
इजलासबाट िमित २०७६।०९।०१ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः- इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७८ साल माघ १६ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं१५

४८
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७५-CR-०६७८, 
०७५-CR-१०६६, अवैध �पमा व�यज�तुको 
ओसारपसार तथा िब�� िवतरण गरकेो, अिमन 
आलम िव. नेपाल सरकार, मह�मद राजु िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीह� अिमन आलम र मह�मद 
राजलेु बरामद भएको सेतोपा�डा आ�नो 
नभएको भनी बयान गर े तापिन मौकामा भएको 
बरामदी मचु�ुकाबाट उ� व�यज�त ु र िविभ�न 
चराह� यी दवुै �ितवादीह�बाट बरामद भई 
सोही बेहोराअन�ुपको �हरी कम�चारीह�को 
�ितवेदनसमेत परकेो देिख�छ । मह�मद राजलेु 
आफू जमानी बसेर बटु भ�ने मािनसलाई भाडामा 
िलई िदएको कोठामा अिमन आलम र मह�मद 

राजकुो उपि�थितमा बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको व�यज�त ुर चराह� बरामद भएको हो भनी 
स�बि�धत घरधनी िशवर�न महज�नले मौकामा 
कागज ग�रिदएको र सो कागजलाई बेहोरा समिथ�त 
ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत 
ग�रिदएको देिख�छ । बरामदी मचु�ुकाको काम 
तामेल गन� �हरी कम�चारीह� राजे�� तामाङ र 
सरु�े� पालले �ितवादी अिमन आलम र मह�मद 
राजकुो साथबाट सेतो पा�डा, द�ुसी र चराह� 
बरामद गरी प�ाउ गरकेा ह� भनी बरामदी मचु�ुका 
र मौकामा िदएको �ितवेदन बेहोरा समथ�न ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको पाइने ।

बरामदी मचु�ुका, �हरी �ितवेदन, घरधनी 
िशवर�न महज�नको कागज, राि��य िविध िव�ान 
�योगशालाबाट �ा� परी�ण �ितवेदन र बरामदी 
मचु�ुकामा काम तामेल गन� �हरी कम�चारीह�को 
बकप� बेहोरासमेतबाट �ितवादीह� अिमन आलम 
र मह�मद राजबुाट सेतोपा�डासमेतका व�यज�त ु
बरामद भएको र उ� बरामद भएको सेतोपा�डा 
CITES महासि�धको अनसूुची-१ अ�तग�त पन� 
भई सङ्कटाप�न व�यज�त ु तथा वन�पितको 
अ�तरा� ि��य �यापारलाई िनयमन तथा िनय��ण 
ऐन, २०७३ ले �य�तो व�यज�त ुआफूसगँ रा�न, 
ह�का�उन, िनयि��त �जनन गन�, ओसारपसार गन� 
वा िनकासी पैठारी गन� काय�लाई कसरुज�य काय� 
मानेको देिखदँा �ितवादीह� अिमन आलम र 
मह�मद राजलुाई सोही ऐनको दफा २०(क) को 
कसरुमा ऐ.२१(१)(क) बमोिजम ५ वष� कैद गन� 
गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने तथा सो बरामद व�यज�त ुLemur Cata 
२ गोटासमेत जफत ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा ग�ररहन ु
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नपन� ।
�ितवादीह� अिमन आलम र मह�मद 

राजलुाई सङ्कटाप�न व�यज�त ुतथा वन�पितको 
अ�तरा�ि��य �यापार िनयमन तथा िनय��ण ऐन, 
२०७३ को दफा २०(क) को कसरुमा ऐ.२१(१)
(क) बमोिजम ५ वष� कैद गन� गरी भएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� तथा सो 
बरामद व�यज�त ु Lemur Cata २ गोटासमेत 
जफत ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७५।३।२६ को फैसला कानूनस�मत भई 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन�साद कुशवाहा
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत ्२०७८ साल असार २७ गते रोज १ शुभम ्।

४९
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७५-CR-१७४९, कत��य 
�यान, कमलकुमार राई िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले मतृकक� 
�ीमतीलाई उपचार गराउन,ु सपु खान िदन ु भनी 
�.४२०।- त�कालै िदएको र ख�ुजङु �वा��य 
चौक�मा उपचार गदा�  लागेको �. ४६००/- आफूले 
िदएको भनी बयान गरबेाट �ितवादीले मतृकलाई 
मान� नै मनसायले कुटिपट गरकेो भने दिेखदँैन । 
�ितवादीले योजना बनाई मान� मनसायले कुटिपट 
नगरकेो भए पिन सम� िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट िनजले ला�ीले हानेकै कारण मतृक 
घाइते भएको र िनजको फो�सोमा रगत तथा हावा 
जमेको कारण िनजको म�ृय ु ह�न गएको कुरा शव 
परी�ण �ितवेदन र उ� �ितवेदनलाई समथ�न गरी 
शव परी�ण गन� डा�टरको अदालतसम� भएको 
बकप�बाट समेत ��ट ह�ने ।

म�ुाको त�य, �ितवादीउपरको िकटानी 
जाहेरी, मतृकक� प�नीले अदालतमा आई घटनाको 
बारमेा �प�सगँ लेखाई ग�रिदएको बकप�, शव 
परी�ण �ितवेदनका बारमेा �ितवेदन ले�ने 
डा�टरले अदालतसम� आई गरकेो बकप�को 
बेहोरासमेतका िमिसल संल�न कागज �माणको 
मू�याङ्कन गरी यी पनुरावेदक �ितवादीले ला�ीले 
हानी लडाएको ज�रयाबाटै मतृकको म�ृय ु भएको 
ठहर गरी यी पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा ऐजनबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतले िमित 
२०७५।३।२० मा गरकेो फैसलामा प�रवित�त 
कानूनबमोिजम सव��व नह�ने, ज�मकैद मा� ह�ने गरी 
सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढंुगाको िमित २०७५।८।२४ को 
फैसला कानूनस�मत िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

जहासँ�म स�ु िज�ला अदालत र 
उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास 
ओखलढंुगाले �ितवादीको घरमा मतृक डेरा गरी 
बसेको, �ितवादीले मान� मनसाय नराखी अनायास 
ला�ीले हा�दा लागेको चोटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको र �ितवादीले नै मतृकको उपचार खच�समेत 
िदएको कारण उ�लेख गरी िनजलाई अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोिजम तीन वष�को कैद ह�ने राय लगाएको हो, 
�यो ��ततु म�ुाको त�य र वारदातको �कृितको 
कारण मनािसब नै देिखदँा िनज �ितवादीलाई तीन 
वष�को कैद ह�ने राय लगाएको बेहोरासमेत सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन�साद कुशवाहा
क��यटुर : स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७८ साल असार २७ गते रोज १ शुभम ्।
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५०
मा.�या.�ी �काशकुमार ढुङ्गाना र मा.�या.
�ी सु�मालता माथमेा, ०६७-WO-१२९३, 
उ��ेषणयु� परमादेशसमेत, राजकुमार तामाङ 
िव. पुनरावेदन सिमित, काय�रथी िवभाग (�ाड 
िबवाक), जङ्गी अड्डा, नेपाली सेना, भ�काली 
काठमाड�समेत

िनवेदकउपर कोट�  अफ इ��वायरी भई 
सैिनक अदालतमा िनजको बयानसमेत भएको 
अव�था छ । सािधकार िनकाय समरी सैिनक 
अदालतमा िनजलाई लागेको अिभयोग स�ब�धमा 
बयान गराएबाट सफाइको मौका निदएको भ�न 
िम�ने देिखएन । आ�नो सफाइको लािग बयानमा 
उ�लेख गरी �माण पेस गन� मौकासमेत िदएको, 
िनजको बयानसमेतका �माणका आधारमा 
सैिनक अदालतबाट फैसला भएको र सोउपर 
सैिनक ऐन, २०६३ को दफा ११९(७) बमोिजम 
गिठत पनुरावेदन सिमितमा पनुरावेदन गरी कानून 
�यवसायीबाट बहससमेत गराएबाट सफाइको मौका 
निदएको भ�ने िनवेदन दाबीसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

सैिनक सेवा िभ�न �कृितको संवेदनशील 
सेवा भएको, यसमा काय�रत �यि�ह� �वीकृत 
िबदाको समयबाहेक हरके समय कत��य पालनामा 
हािजर ह�नपुन� अव�थामा रहेको, उ�च सैिनक 
आचरण र �यवहार ��ततु गनु�पन�मा सोसमेत 
नगरकेो ह�दँा भगयर परकेा �रट िनवेदकउपर 
�चिलत सैिनक ऐन, २०६३ बमोिजम गिठत 
समरी सैिनक अदालतबाट स�ु कारबाही भई, 
िनवेदकको बयानसमेत िलई सनुवुाइको मौका 
�दान गरी कानूनबमोिजम भएको फैसलाउपर 
िनज िनवेदकले पनुरावेदन सिमितमा पनुरावेदन 

गरी सो सिमितले पनुरावेदक�य रोहबाट सनुवुाइ 
गदा�  यी िनवेदकका तफ� बाट रहनभुएका कानून 
�यवसायीको �ितिनिध�वलाई समेत �वीकार गरी 
�व�छ सनुवुाइको िस�ा�तको अवल�बन ग�रएको 
र कानूनबमोिजम स�म िनकायबाट तहतह ह�दँै 
अि�तम फैसला भइसकेको िवषयमा असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त �वेश गरकेो ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखएकोले �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भूिम�साद शमा�
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २० गते रोज ३ शुभम ्।

५१
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CI-०३४९, बे�रतको करार 
बदर घोिषत ग�रपाउँ, िकशोर �े� िव. अ�जना 
�थािपत

वादी �ितवादीिबच भएको िमित 
२०६२।९।१८ गतेको करार पालन गन� नसिकने 
अस�भव �कृितको नभएको, करारनामाबमोिजम 
घर ज�गापास ग�रिदई वादी �वयलंे करारनामा 
पालन गरकेो दिेखएको, करारनामामा कानून�ारा 
िनषेिधत सत� र �ावधानह�को िव�मानता 
नदिेखएको, सामा�य सत� र कानूनको अधीनमा 
रही करारनामाको कागज ग�रएको, करारनामामा 
भएको सत� दवैु प�ले पालना गन� �ित�ा गरकेो, 
करारनामामा उि�लिखत �ावधानह�ले मका� 
पारकेो भनी वादीले भ�न नसकेको, करारनामामा 
उि�लिखत सत�को अधीनमा रही अदालत �वेश 
गनु�पन�मा पनुरावेदक वादी अ�यथा कारण देखाई 
अदालत �वेश गरकेोसमेत देिखएबाट �िुटपूण� 
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फैसला उ�टी गरी करारनामा कागज बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६६।१०।२१ को फैसला कानूनस�मत 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िकरणकुमार िसहं 
क��यटुर : स�ुभा अया�ल
इित सवंत ्२०७७ साल चै� १७ गते रोज ३ शुभम ्।

५२
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.
डा.�ी कुमार चुडाल, ०७८-WH-००७७, 
ब�दी��य�ीकरण, नरशे राउत कुम� िव. उ�च 
अदालत पाटनसमेत

िनवेदक ल�मी नारायण राउत कुम�लाई 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५/१२/२५ मा मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ को दफा १३९ को उपदफा (१) बमोिजमको 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १३९ को उपदफा (२) को 
ख�ड (ग) बमोिजम ६ मिहना कैद र �.१५,०००।- 
(प�� हजार) ज�रवाना ह�ने गरी भएको फैसला 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७७/६/११ 
मा सदर भई अि�तम भएप�ात् यी िनवेदक िमित 
२०७८/६/५ मा आफँै उपि�थत भई मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
१५५ को उपदफा (१) बमोिजम कैदबापत रकम 
ितरी कैद ब�न ुनपन� आदेश ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन 
िलई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा उपि�थत 
भएकोमा उ� अदालतबाट ऐ. ऐनको दफा १५५ 
को उपदफा (४) का आधारमा िवदेशी नाग�रकलाई 

आकिष�त ह�ने मलुकु� फौजदारी काया�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५९ को उपदफा (४) को ख�ड 
(च) उ�लेख गरी िनजले माग गरकेो सिुवधा नपाउने 
भनी िमित २०७८/६/६ मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको आदेश कानूनस�मत िमलेको 
नदिेखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । िनवेदकलाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा १३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
बमोिजमको सजायको मागदाबी िलएको भए पिन 
िनजका साथबाट पटाकालगायतका सामा�य 
िव�फोटक पदाथ�ह� बरामद भएको देिखएको, 
िनज �ितवादी पिहलो पटकको कसरुदार भएको, 
अपराधको प�रि�थितसमेत सामा�य रहेकोले 
िनजलाई मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५५ ले िदएको सिुवधा 
�दान गन� निम�ने भ�न ु �यायको रोहमा उिचत 
नदिेखने । 

अब िनज िनवेदक �ितवादी कैद / 
थनुामा बसेको अविध गणना गरी िनजलाई मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१५५ बमोिजमको रोह रीत प�ुयाई कैदबापतको 
रकम िलने सिुवधा �दान गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदशे जारी ह�ने ।

फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
अदालतको आदशेबमोिजम िनवेदक थनुामा रहेको 
देिखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�ररहन ुनपन� । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अ�चन भ�राई
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत ्२०७८ साल काित�क ३० गते रोज ३ शुभम ्। 


