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नेपाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

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

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वबेसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��चसव��च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
 

सूचना 

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

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन 
भएकाले आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-CR-०७१४, ��ाचार 
(न�कली �माणप�), राधाकृ�ण राय िव. नेपाल सरकार

राजक�य कृत उ�च मा�यिमक यजवुार 
मज�फपरुबाट एस.एल.सी. िदई �ा� �माणप� 
�माणीकरणका लािग उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
सानोिठमीमाफ� त िबहार िव�ालय परी�ा सिमित 
पटनामा पठाएकोमा Not Verified भनी बेहोरा 
उ�लेख भई आए पिन मािथ उि�लिखत �ितवादी 
राधाकृ�ण रायले अदालतमा बयान गदा� िनवेदननसाथ 
पेस गरकेो िदनाङ्क २-४-२०१६ को राजक�य कृत 
उ�च िव�ालय मज�फरपरुबाट �मािणत भएको 
प�मा राधाकृ�ण राय रौल न�बर ३३६ वष� १९८९ 
था िवहार परी�ा से ि�तीय �ेणी से पास िकया भनी 
खलुाएको देिखएको छ । साथै िदनाङ्क २-४-२०१६ 
को राजक�य कृत उ�च िव�ालय मज�फरपरुबाट 
�मािणत भएको प�मा राधाकृ�ण राय ि�तीय �ेणी 
पास गरकेो भ�ने उ� �माणीत बेहोरालाइ� वादी प�ले 
ख�डन नगरकेो अव�था र िनज �ितवादीले दाबीको 
कसरु अ�वीकार नै गरकेोमा पदािधकार समा� भएको 
लामो अविधप�ात् पदािधकारीको �माण प� स�ब�धमा 
�� उठेको र पद नै समा� भएप�ात् यो�यताको ��मा 
थप �माण ब�ुनसमेत िन��योजन भएको अव�थामा 
ख�ुन आएको उपयु�� Not Verified भ�ने बेहोराकै 
आधारमा मा� िव�ालय �यव�थापनको अ�य� पदको 
पदािधकार समा� गरकेा �यि�लाइ�  कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गन� िम�ने नदिेखदँा �ितवादीले पेस गरकेो 
�माण प� ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१६(१) बमोिजम झ�ुा िववरण नै हो भ�ने यिकन ह�न 
नआउने ।

पदािधकार समा� भएको �यि�लाइ� दाबीको 

��ाचार कसरुमा सजाय िम�ने हो, होइन भ�नेतफ�  
हेदा�  ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा 
“अवकाश �ा� �यि�उपर म�ुा चलाउन सिकने: 
कुनै रा��सवेकले आफू कुनै पदमा बहाल रहकेो 
अव�थामा सरकारी वा साव�जिनक स�पि� वा 
नपेाल सरकारको �वािम�व भएको स�ंथाको स�पि� 
िहनािमना वा हािन नो�सानी गरी ��ाचार गरकेो 
स�ब�धमा �य�तो �यि�ले आ�नो पदबाट अवकाश 
�ा� गरपेिछ पिन िनजउपर म�ुा चलाउन यस ऐनमा 
लेिखएको कुनै कुराले बाधा पु�याएको मािनने छैन” 
भ�ने देिख�छ । िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� पदमा बहाल रहेको अव�थामा यी �ितवादी 
राधाकृ�ण रायले सरकारी वा साव�जिनक स�पि� वा 
नेपाल सरकारको �वािम�व भएको सं�थाको स�पि� 
िहनािमना वा हािन नो�सानी गरी ��ाचार गरकेो भ�ने 
�� ��ततु म�ुामा नउठेको र ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १६(१) बमोिजमको झ�ुा िववरण पेस 
गरकेो कसरुको स�ब�धमा पदािधकार समा� भएपिछ 
मा� अिभयोग दायर भएको देिखएकोले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ बमोिजमसमेत िनज 
�ितवादीउपर म�ुा चलाउन नसिकने । 

व�ततु: �ितवादीले बयानसाथ पेस गरकेो 
�मािणत प�बाट �ितवादीले SLC पास गरकेो 
भनेकोमा वादी प�ले ख�डन गरी अिभयोग दाबी 
�मािणत गन� नसकेको, पदािधकार समा� भएपिछ 
म�ुा चलेकोमा िनज �ितवादीले कुनै सरकारी स�पि� 
िहनािमना वा हािन नो�सानी गरी ��ाचार गरकेो 
नदिेखएको र �ितवादीले नेपाल सरकारको सि�चत 
कोष वा कुनै उपदान, भ�ा खाएको भ�नेसमेत पिन 
नदिेखदँा अिभयोग दाबीको कसरु ठहर गरी सजाय गन� 
िम�ने नदेिखदँा �ितवादी राधाकृ�ण रायलाइ� कसरुदार 
ठहर गरी सजाय गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी राधाकृ�ण रायलाइ�  सफाइ 
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िदनपुन�मा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी राधाकृ�ण 
रायले झ�ुा एवं न�कली बेहोराको S.L.C.(मा�यिमक) 
तह पास गरकेो शैि�क यो�यताको �माणप� पेस 
गरी �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६(१) को कसरु गरकेो ठहराई िनज �ितवादी 
राधाकृ�ण रायलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १६(१) बमोिजम ६(छ) मिहना कैद र 
�.१०,०००।- (दस हजार) ज�रवानासमेत ह�ने 
ठह�याएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७३।३।२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
िनज पनुरावेदक / �ितवादी राधाकृ�ण राय यादवले 
अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल �ावण ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-WO-०१६९, उ��ेषण / 
परमादशे, उमेशकुमार लाल कण�समेत िव. स�चालक 
सिमित, नेपाल खा� सं�थान, �धान काया�लय, 
भ�काली �लाजा काठमाड�समेत

�रट िनवेदकह� सहभागी भएको िव�ापन 
नं.१८/०६६/०६७ को परी�ाको परी�ाफल लगभग 
५ वष�स�म �कािशत नगरी परी�ा र� ग�रएको र यी �रट 
िनवेदकह� लगभग ५ वष�स�म परी�ाफल �कािशत 
ह�ने पखा�इमा ब�दा िनजह� उमेर हदका कारण अ�य 
परी�ामा समेत सहभागी ह�न स�ने अव�थासमेत गजुान� 
गएको दिेखन नआएकाले नेपाल खा� सं�थानबाट 
सोही तहको पिछ कुनै खलुा िव�ापन �कािशत भएमा 
र� भएको िव�ापन नं.१८/०६६/०६७ को परी�ामा 
समावेश ह�दँाका उमेर कायम गरी परी�ामा सहभागी 
गराउदँा िनवेदकह�लाई पन� गएको अपूरणीय �ितमा 
कमी आई �याियक मनको �योग भएकोसमेत दिेखन 
आएकोले नेपाल खा� सं�थानबाट सोही तहको पिछ 
कुनै खलुा िव�ापन �कािशत भएमा यी �रट िनवेदकह� 

सहभागी भएको िव�ापन नं.१८/०६६/०६७ को 
परी�ामा समावेश ह�दँाका उमेर कायम गरी परी�ामा 
सहभागी गराउन ुभनी यो िनद�शना�मक आदेश जारी 
ह�ने ।

िव�ापन नं. १८/०६६/०६७ को परी�ाको 
स�ब�धमा राि��य सतक� ता के��बाट अनसु�धान 
भई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
राि��य सतक� ता के��को �ितवेदनलाई समेत आधार 
मानी आव�यक िनण�य गन� लेखी आएपिछ नेपाल 
खा� सं�थान (काय� स�चालन तथा कम�चारी सेवा 
सत�स�ब�धी) िविनयमावली, २०६४ को िविनयम 
१८(२) बमोिजम पदपूित� सिमितको िसफा�रसमा 
स�चालक सिमितले उ� परी�ा र� गन� िनण�य 
गद� स�चालक सिमितको िमित २०७३।७।४ को 
िनण�यबाट सोही पदको पनुः िव�ापन �कािशत 
गरउेपर यी िनवेदकह�ले उजरुी गरकेो वा पनुः �रट 
लेखी �याएको नदेिखदँा ��ततु िनवेदनको औिच�य नै 
समा� भइसकेकोले �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत:- इ�वरमिण ओझा
क��यटुर:- रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल पौष २३ गते रोज १ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-०९३६, लागु औषध 
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. किलम खान

�ितवादी किलम खानको कोठाको खाटको 
िसरानीमिुनबाट १६ �ाम लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन) 
बरामद भएको बरामद पिु� ह�ने गरी अदालतमा आई 
बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ भने �ितवादी किलम 
खानको कोठाबाट बरामद भएको पदाथ� लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन) हो भ�ने के��ीय �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको �ितवेदनबाट पिु� भइरहेको देिख�छ । 
�ितवादी िनराजन �े�ले अदालतमा बयान गदा�समेत 
काम िवशेषले किलम खानको कोठामा गएको अव�थामा 
प�ाउ परकेो भनी लाग ुऔषध कारोबारीसगँ िहमिचम 



3

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, असार - १

भएको कुरालाई अ��य� �पमा �वीकार गरकेो 
देिख�छ । यसरी यी �ितवादी िनराजन �े� सि�चत 
लाग ुऔषध �यव�थापन गन� उ�े�यले �ितवादी किलम 
खानको कोठामा गएको अव�थामा प�ाउ परकेो 
देिखदँा िनजलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ बमोिजम सजाय ह�ने गरी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ुनपन� ।

�ितवादी किलम खान आ�नै कोठाबाट 
लाग ु औषधसिहत ��ाउ परकेा छन् भने बरामद 
लाग ु औषध िब�� गन� उ�े�यले प�ुरया प�ुरया बनाई 
स�चय गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादी किलम खान 
कोठाबाट प�ुरया प�ुरया बनाई लाग ु औषध (खैरो 
हेरोइन) सि�चत गरी राखेको अव�थामा प�ाउ परकेो 
पनुरावेदन अदालतले पिन �ितवादी लाग ु औषध 
स�चयमा संल�न रहेको कुरालाई �वीकार गर े पिन 
िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १७ बमोिजम मितयारतफ�  मा� सजाय गरकेो भने 
िमलेको देिखन आएन । लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४ को कानूनी �यव�था हेदा�  लाग ु
औषधस�ब�धी अपराधमा प�रणामको �कृितअनसुार 
सजायको वग�करण गरी सजायको �यव�था गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी किलम खान आ�नै घर कोठाबाट 
१६ �ाम लाग ुऔषध स�चयमा संल�न रहेको दिेखदँा 
िनजको उ� काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को उपदफा (च) बमोिजमको कसरु 
अपराधिभ�को देिखन आएकाले सोहीबमोिजम सजाय 
गनु�पन� देिखने ।

अतः �ितवादी किलम खानको हकमा 
फैसला केही उ�टी भई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४ (१)(छ)(१) बमोिजम कैद वष� 
५ (पाचँ) र ज�रवाना �.१४,०००।- (चौध हजार) ह�ने 
गरी फैसला गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६८।७।१ को फैसला केही 
उ�टी ह��छ । अ�य �ितवादीह�को हकमा पनुरावेदन 

अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमिण ओझा
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७४ साल आि�न २५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६८-WO-०४३१, परमादेश / �ितषेध, 
य�मिण �यौपाने िव. यवुा अिभयान , काठमाड� िज�ला 
का.म.न.पा. वडा नं. ३४ िहमिशखर माग� शाि�तनगर 
काठमाड�

सामा�यतयाः जसको जनु कुरामा हक प�ुदछ 
उसले आ�नो हक अिधकारको �चलनको लािग 
अदालत �वेश गनु�पन� भ�ने �याियक मा�यता रहेको 
छ । तर कुनै खास �यि� वा �यि�गत हक वा 
सरोकारमा मा� सीिमत नभई सव�साधारण जनता 
वा कुनै वग� �े� वा समदुायको सामूिहक हक वा 
सरोकारसगँ स�बि�धत िववाद एव ंसामािजक, आिथ�क 
�पले पछािड परेको वग� वा समदुाय जसले आफँै 
अदालत �वेश गरी आ�नो हकको �चलन गराउन 
नस�ने ि�थित भएमा �य�तो वग� वा समदुायको 
तफ� बाट उ� िववादसगँ सरोकार वा स�ब�ध भएको 
�यि�ले साव�जिनक सरोकारको िववादको �पमा 
�य�तो िववाद अदालत �वेश गराई उपचार माग गन� 
स�ने गरी �याियक मा�यताको िवकास भएको पाइ�छ । 
साव�जिनक सरोकारको िववादको �पमा �य�तो िववाद 
अदालत �वेश गराउन �यसरी अदालत �वेश गन� 
�यि�को उ� िववादसगँ साथ�क स�ब�ध र ताि�वक 
सरोकार भएको देिखन ुपद�छ । साव�जिनक सरोकारको 
िववादको नाममा �य�तो िववादसगँ कुनै सरोकार तथा 
स�ब�ध नै नभएको वा अस�बि�धत �यि� अदालत 
�वेश गन� पाउने भ�ने नह�ने ।

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको 
िवषयव�त ु ��ाचार िनय��णको �योजनको लािग 
ग�रएको �य�न भएको र सो िवषयव�तसुगँ िनवेदकको 



4

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, असार - १

साथ�क स�ब�ध तथा ताि�वक सरोकार रहेको भ�ने 
देखाउन नसकेको र �य�तो स�ब�ध रहेको भ�ने 
�थािपत ह�न आएको नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदनलाई 
साव�जिनक सरोकारको िववादअ�तग�तको �रट मा�न 
िमलेन । िनवेदकले यस अदालतबाट तोिकएको िमित 
२०६९/१२/१४ को तारखे गजुारी बसेको र था�ने 
थमाउने �यादसमेत बाकँ� रहेको नदेिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन तामेलीमा रािखिदने ।
इजलास अिधकृत:- दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ११ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-WO-०९५९, उ��ेषण, 
अिमतकुमार ग�ुा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय िसंहदरबार, काठमाड�समेत

Asbestos को शि�दक नेपाली अथ� अ�क 
ह��छ । यो एक �कारको बह�उपयोग खिनज पदाथ� 
हो । यो आ�नेय र प�े च�ानको ख�डको �पमा 
पाइ�छ । यसलाई पातलो पातलो िचरामा िवभाजन 
गन� सिक�छ । यो रगं िबनाको ह�का पहेलँो, ह�रयो र 
कालो रगंको ह��छ । आ�नेय च�ानमा �ायः Asbestos 
(अ�क) पाइ�छ । Asbestos उ�पादन िव�मा 
सबैभ�दा बढी चीनमा ह��छ भने सो पिन �मशः भारत, 
�यानडा, �ािजललगायतका देशमा पिन ह�ने गद�छ । 
साधारणतः Asbestos लाई आगोले �भाव पद�न । 
Amosite, Chrysolite, Tremolite, Actinolite, 
Anthophyllite र Crocidolite ज�ता रसेादार 
खिनज पदाथ�लाई नै सयं�ु �पमा Asbestos 
भिन�छ । �ाकृितक �पमा पिन पाइन Asbestos का 
रसेाह� (fibers) बिलयो र Heat र Chemicals ले 
पिन सिजलै िबगान� नस�ने ह�दँा अनेक� �पमा यसलाई 
�योग ग�रदँै आएको देिखने । 

Basel Convention & Rotterdam 
Convention का अित�र� िव�व �वा��य 
सङ्गठनले बेलाबेलामा Asbestos, Asbestos य�ु 

व�तहु�ले मानव �वा��यमा �ितकूल असर गन� ह�दँा 
यसको आयात िनया�तमा कडाई गन� गरकेो िनण�यलाई 
काया��वयन गन� उ�े�यले नेपाल सरकारले य�ता मानव 
�वा��यका लािग हािनकारक र जोिखमपूण� व�तकुो 
आयात र िब�� िवतरणमा �ितब�ध लगाउनअुिघ 
य�ता व�त ु�योग आयात िनया�तसगँस�ब�धी िनकाय 
र म��ालयसगँ राय परामश� माग गरकेोमा अिधकांश 
म��ालयबाट Asbestos, Asbestos य�ु र ियनबाट 
िनिम�त व�तहु� एवं साम�ीह� मानव �वा��यका 
लािग जोिखमपूण� र अवु�द रोग लगाउने पदाथ� भएका 
कारण य�ता व�तकुो पैठारी, िब�� िवतरणमा 
�ितब�ध लगाउन उिचत ह�ने भनी राय �ा� ह�न आएको 
कुरा िमिसल संल�न िव�ान, �िविध तथा वातावरण 
म��ालयको िट�पणी र आदेशबाट देिखने । 

Asbestos र Asbestos य�ु साम�ीको 
स�पक� मा बढी आउने �यि�लाई �या�सरलगायत 
रोगह� ला�ने �वल स�भावना ह�ने जोिखम रहन िददँा 
वातावरण सरं�ण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा 
३ बमोिजम यो सूचना �काशन भएको िमितले १८१ 
औ ं िदनदेिख लाग ु ह�ने गरी सवारी साधनमा �योग 
ह�ने Brake shoe र Clutch Plate को Asbestos 
Lining बाहेक Asbestos Corrugated / Non-
Corrugated Sheet, Tiles, Insulators आिद 
सबै Asbestos र Asbestos य�ु व�तकुो आयात, 
िब�� िवतरण र �योग गन� �ितब�ध लगाइएको नेपाल 
सरकार, िव�ान, �िविध तथा वातावरण म��ालयको 
मि���तरीय िनण�य िमित २०७१।९।७ को नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनालाई दूिषत र दरुा�हपूण� र 
कानूनको �ितकूल हो भ�ने ��ट �पमा नदेिखएकोले 
नेपालमा Asbestos लाई �ितबि�धत गरकेो िनण�य 
मनािसब नै देिखयो । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

य�िप िव�का िविभ�न रा��मा Asbestos 
र Asbestos य�ु व�तकुो उ�पादन िब�� िवतरण 
भइरहेको स�दभ�समेतलाई िवचार गदा� Asbestos का 
मािथ उि�लिखत िविभ�न ६ �कारम�ये कुन र क�तो 
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�कारको Asbestos �योगयो�य ह��छ वा क�तो 
�कारको Asbestos �योग गन� ह�दैँन तथा Asbestos 
को िवक�प ह�न स�छ वा स�दैन भ�ने स�ब�धमा बहृत् 
र �यापक अ�ययन गरी साव�जिनक जवाफदेिहताको 
�ि�ले जनमानसलाई ��ट ससूुिचत गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ी नेपाल सरकार, िव�ान �िविध तथा वातावरण 
म��ालयका नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०९७८, उ��ेषण, 
�िमला �े�ठ िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

सं�था �थापना ह�दँाको उ�े�य प�रपूित� गन� 
नस�ने क�पनीलाई सरकारी �े�बाट आिथ�क तथा 
अ�य सहायता गररे दीघ�कालस�म यथावत् कायम 
रा�न आिथ�क उदारीकरणको वत�मान यगुमा आिथ�क 
र �ािविधक �ि�टकोणले पिन औिच�यपूण�समेत दिेखन 
नआएको र NCCN िलिमटेडको स�चालक सिमितको 
िनण�यअनसुार क�पनी खारजे गरी काय�रत कम�चारीलाई 
अवकाश िदने िवषयको भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयको ��ताव नं. १०/५-०७१/०४/०२ 
को ��ताव मि��प�रषद ्को िमित २०७१/०४/२२ 
बैठकमा पेस भई उ� बैठकले NCCN िलिमटेड खारजे 
गद� क�पनीमा काय�रत �थायी कम�चारीलाई सेवा 
सत� िनयमावली, २०३९ मा उि�लिखत सिुवधाको 
अित�र� सेवा अविधको आधारमा ��येक वष�को 
लािग खाइपाई आएको एक मिहनाको तलब बराबरको 
रकम थप सिुवधा िदने िनण�य गद� नेसनल क����सन 
क�पनी नेपाल (NCCN) िलिमटेड खारजे भइसकेको 
भ�ने �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको 
िलिखत जवाफबाट �प�ट देिखन आयो । यसरी 
आ�नो उ�े�य हािसल गन� नसक� िनर�तर घाटामा 
गएको सरकारी �वािम�वमा रहेको क�पनीलाई बचाई 

रा�न ुउिचत नठानी क�पनीलाई खारजे गन� गरी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद ्बाट कानूनस�मत िनण�य भएको 
देिखएबाट �य�तो िनण�यबाट िनवेदकको सवंैधािनक 
हकमा आघात पगेुको भ�न िम�ने दिेखन नआएकोले 
�रट िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणको आदेश जारी 
गनु�  िमलेन । ��ततु �रट खारजे ह�ने ।

तसथ�, �रट िनवेदक �िमला �े�ठलाई �वयं 
क�पनीले नै नोकरी समायोजन गन� स�ब�धमा अ�य 
िनकायलाई समेत अनरुोध गरी समावेश गराउन ग�रएको 
अनरुोध, िनवेदकको नोकरी अविध र सो नोकरी टुटेको 
अव�थामा िनजलाई पन� असर तथा रोजगारी पाउने 
हकलाई समेत िवचार गरी िवप�ीह��ारा िनवेदकलाई 
अ�य रोजगारको अवसर उपल�ध गराउदँा �याियक 
मनको आभाष िम�ने देिखदँा िनजको हकमा उिचत 
�ब�ध गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- इ�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभुम् ।
यसमा यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसै 
�कृितको फैसला भएको छः-
 § ०७१-WO-००१७, उ��ेषण, आलोकराज 

पा�डे िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत
 § ०७१-WO-००१८, उ��ेषण, सिुनलदेव 

प�त िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत
 § ०७१-WO-००४८, उ��ेषण, शेखरकुमार 

शमा� िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

इजलास नं.२

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-WH-०००२, ब�दी��य�ीकरण, 
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झिव�� घत� िव. रिवना ��बा तामाङसमेत
िस�ा�तत: ब�दी��य�ीकरणको �रट 

गैरकानूनी थनुा िव�� जारी ह�ने सश� र �भावकारी 
उपचार हो । �यसैले पिन गैरकानूनी थनुा िव��को 
य�तो आदशे जारी गन� अिधकार �चिलत कानूनले 
स�ु तहको िज�ला अदालतदेिख अि�तम तहको 
सव��च अदालतस�मलाई �दान गरेको दिेख�छ । तर 
य�तो �रट जारी गन� एउटै आधार भनेको गैरकानूनी 
थुना िव�� मा� हो । यिद थनुा गैरकानूनी नदेिखएमा 
य�तो आदेश जारी ह�न स�दैन । आ�नो छोरीको 
उ��वल भिव�यका खाितर उिचत िश�ा दी�ा र 
�याहार स�भार �दान गन� हेतलेु डे बोड�सका �पमा 
िव�ालय भना� ग�रएक� बािलकालाई ब�दी बनायो भ�ने 
िनराधार र झ�ुा कुरालाई अदालतले मा�यता �दान गन� 
स�दैन । य�तो िनराधार कुराले अदालतको मू�यवान् 
समय खेर जाने र िनवेदक सफाहात र �व�छ मनले 
�वेश गरकेोसमेत नदेिखदँा िनवेदन मागसगँ सहमत ह�न 
स�ने अव�था नरहने । 

तसथ�, काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलाले छोरीलाई आमािसत रा�न पाउने 
ठह�याएकोमा �यसउपर पनुरावेदनसमेत नपरी 
अि�तम रहेको र िनवेदकले छोरीलाई ब�धक बनाएको 
भेटघाट गन� निदएको भनी िजिकर िलए पिन �कुलको 
जवाफसमेतबाट सो कुराको त�यपरक र िव�वािसलो 
�पबाट पिु� नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन आधारहीन 
देिखदँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम�  र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६८-CI-०३६६, गुठी 
धम�लोप, कृ�णदेवी शा�य िव. दवेी�साद बा�तोला

��ततु म�ुामा िववािदत सािबक िक.नं. २४ 
को ज�गा गठुी सं�थानको हक दािय�वअ�तग�त पन� 

भई गठुी स�ंथानले नै ब�दोब�त र स�चालन गरी 
आएको ज�गा हो भ�ने कुरा िमिसल संल�न त�य एवं 
�ा� �माणबाट नदेिखएको अव�थामा उ� ज�गालाई 
राजगठुीको ज�गा हो भनी मा�न िम�ने देिखएन । 
यसैगरी आय�ताबाट गठुीको पूजा, पव� इ�यािद काम 
चलाई बाकँ� रहेको शेषस�म राजगठुीमा बझुाउने गरी 
गठुी सं�थान ऐन, २०२१ �ार�भ ह�नअुगावै सरकारी 
गठुी लगतमा गठुी दता� भइसककेको भ�ने पिन 
नदिेखदँा उ� ज�गा छुट गठुीअ�तग�तको ज�गा हो भ�ने 
पिन नदेिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीले पेस गरकेो ��ततु 
ज�गाको ११० नं. को लगतलाई हेदा�  उ� लगतमा 
मधवुाला र िचपामध ुगठुी भ�ने नामकरण भएको देिखन 
आयो । ��यथ� वादीले दाबी गरजे�तो िववािदत ज�गा 
राजगठुी वा छुट गठुीको ज�गा हो भ�ने कुराको ठोस 
�माण ��यथ�ले पेस गन� नसकेको र िमिसल सलं�न 
कागजातबाट पिन िववािदत ज�गा सोही ११० नं. को 
पोता लगतबमोिजमको नै रकैर प�रणत भएको ज�गा हो 
भ�ने दिेखएको तर राजगठुी र छुट गठुीअ�तग�त नपरकेो 
ह�दँा य�तो ज�गालाई दिुनयाको िनजी गठुी स�झनपुन� 
कानूनी �यव�थाअन�ुप नै सािबक िक.नं २४ को ज�गा 
िनजी गठुीको ज�गा हो भ�ने कुरामा िववाद नरहने ।

िववािदत ज�गा दो.हा.नं ११० को 
लगतबाट िभडी रकैर दता� भएको भ�ने कुरा उ� 
ज�गाको िफ�डबकु, पोता रिसद, ज�गाधनी �माण 
पजुा�लगायतका �माणह�बाट देिखन आयो । दोहा नं. 
११० को ज�गा गठुीअ�तग�तकै ज�गा भएकोले दता� गदा� 
पिन गठुी जनाएर ैदता� गनु�पन�मा यी पनुरावेदकह�ले 
�यसो नगरी आफूह� सगोलका नाममा नै दता�  गरकेो 
देिखन आयो । गठुीको ज�गालाई गठुी जनाई रकैर दता� 
गनु�पन�मा सो नगरकेोस�म पनुरावेदकह�को काय� 
मनािसब देिखएन । य�िप पनुरावेदकह�ले रकैर दता� 
गरकेो िनजी गठुीबाट अ�य अंिशयारह�को हकमा 
आघात पर े नपरकेोतफ�  िवचार गदा� यसरी ग�रएको 
दता�कै आधारमा मा� अ�य अिंशयारह�को हक जाने 
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भ�ने ह�दैँन । �य�तो सािबक गिुठयारकै शाखा स�तानमा 
जाने ह��छ । पखुा�ले राखेको गठुी दता� ह�दँा गठुी उ�लेख नै 
नगरी �ितवादीह�ले दता� गराएको कारणबाट मा� गठुी 
धम�लोप गर ेभनी वादीले िलएको िजिकर िम�न आउने 
ह�दँनै । �वापा-�ो को पूजा अच�ना गन� पखुा�ले �थापना 
गरकेो र हाल पिन हामी सोही ज�गाको आय�ताबाटै 
पालैपालो गरी िन�य पूजा स�चालन ग�ररहेका छौ ँ
भनी �ितवादीले िलएको िजिकरलाई वादीले अ�यथा 
भ�न सकेको छैन । िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ ले 
िबता�  ज�गालाई रकैरमा प�रणत गन� �यव�था गरकेो र 
य�तो �यव�था भइसकेपिछ रकैर प�रणत भएको, रकैर 
प�रणत भएदिेख नै ज�गाधनीको महलमा िनर�तर ियनै 
पनुरावेदकह�कै नाम लेिखइरहेको दिेखएबाट पिछ 
ग�रएको हालसािबकबाट मा� ज�गाधनीको महलमा यी 
पनुरावेदकह�ले आ�नो नाम लेखाएको भ�ने ��यथ� 
वादीको िजिकर िव�वसनीय नदेिखने । 

��यथ� वादी उ� ज�गाको गिुठयारतफ� को 
हकवाला पिन नभएको र गिुठयार पिन नभएको, िनजले 
सो ज�गाको सािबक मोही �यानमाया �जापितबाट 
मोही हक ख�रद ग�रिलएको र िनजको मोही हक 
अ�ािप �े�तामा कायम भइरहेको दिेखएबाट सािबक 
िनजी गठुीको गिुठयारका हकदारले नापीको रकैर दता� 
गरकेो काय�लाई िनजले चनुौती िदने हकदैयासमेत 
रहेको ह�दैँन । पनुरावेदक �ितवादीका पखुा�ह� सािबक 
गिुठयारले जनु �योजनका लािग सो ज�गा िनजी गठुीमा 
राखेका िथए सो गठुीको दान प�मा लेिखएअनसुार 
िनजका हकदारले पालैपालो �वापा-�ौ को पूजा आज 
चलाउदँ ैआएको भनी िजिकर िलएको र सो त�य�ित 
वादीको अ�यथा भनाई रहेको समेत नदेिखदँा �य�तोमा 
गठुी धम�लोप गरकेो मा�न पिन नसिकने ।

यसरी िववािदत िक.नं. २४ मधवुाह र िचपामध ु
िनजी गठुीको ज�गा रहे भएको �मािणत भएकोमा 
�ितवादीले �ा� गरकेो उ� िक.नं.को ज�गाधनी �माण 
पजुा�मा सो गठुीको नाम नजिनएकोसमेतको कारणले 
मा� यी पनुरावेदकह�ले गठुी धम�लोप गराएको भ�ने 

त�य �थािपत ह�न नआउने । 
अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 

आधारमा यी पनुरावेदकह�ले िनजी गठुीको ज�गा 
रकैर प�रणत गराएबाट गठुी धम�लोप गराएको ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६६।१०।१७ 
मा भएको फैसला िमलेको नह�दँा उ�टी भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ २८ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउमा िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-CI-०३६७, दता� बदर दता�, कृ�णदेवी 

शा�यसमेत, िव. देवी�साद बा�तोला
 § ०६८-CI-०३६८, नामसारी िनण�य बदर, 

िचिनयाकाजी शा�यसमेत िव. देवी�साद 
बा�तोला
 § ०६८-CI-०३६९, नामसारी िनण�य बदर, 

कृ�णदेवी शा�यसमेत िव. देवी�साद 
बा�तोला

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CR-१५३०, शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो, सुर�े��साद यादव 
िव. नेपाल सरकार

िवशेष अदालत काठमाड�बाट उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद,् सानोिठमी, भ�परुमाफ� त 
�ितवादी सरु�े��साद यादवको आई. ए�सी. को 
�माणप� स�यापनको लािग पठाउदँा उ� प�रषद ्को 
च.नं.आ. १४४ िमित २०६९/०९/०६ प�साथ �ा� 
�माणीकरणमा RTR को मूल अिभलेख पानामा 
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�ितवादीको नाम उ�लेख नभएको भनी उ�लेख भई 
आएको दिेखयो । सो स�ब�धमा �ितवादी I.SC. 
परी�ामा सि�मिलत भई Fail भएको हो ? वा परी�ामा 
सि�मिलत नै नभई अिभलेख नै नभएको हो वा 
िनजले उ� I.SC. परी�ा उ�ीण� गरकेो हो ? यिकन 
गरी �माणीकरण गरी पठाउन भनी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषदल्ाई 
लेखी पठाएकोमा उ� प�रषद ्को च.नं. १८०(आ) 
िमित २०७१/०३/२२ को �माणीकरणस�ब�धी प�मा 
�माणीकरण टोलीबाट योग ३१२ भई अन�ुीण� भएको 
बेहेारा रहेको भ�नेसमेत उ�लेख भई आएको देिख�छ 
। �ितवादीलाई I.SC. को �माणप� िदने आिधका�रक 
िनकायबाट नै �ितवादी Fail भएको र िनजले पेस 
गरकेो माक� िसट नै गलत भएको भनी �माणीकरण 
भई आएकोले अ�यथा �मािणत नभएस�म उ� 
�माणीकरणलाई �माणको �पमा �हण गनु�पन� नै 
देिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीले �यि�गत �पमा 
िबहार िव�ालय परी�ा सिमित, पटनामा गएको र 
उ� सिमितका उपसिचव  ओम�काश िस�हाले उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद,् सानोिठमी, भ�परुको नाममा 
लेिखिदएको उ� प�लाई आिधका�रक िनकायबाट 
आिधका�रक �पमा �ा� भएको �माणको �पमा िलन 
िम�ने देिखएन । आिधका�रक �पमा सोधखोज तथा 
छानिबन भई आिधका�रक �पमा �ा� िववरणभ�दा 
�यि�गत �पमा सङ्किलत िववरण फरक भएको 
अव�थामा सािधकार िनकायबाट �ा� िववरणलाई नै 
�माणमा िलनपुन� ह�दँा कसैले �यि�गत �पमा पठाएको 
िचठीलाई �माणमा िलन िम�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी सरु�े��साद यादवले I.SC. तहको परी�ा 
उ�ीण� गरकेो भनेको �माणप� झ�ुा देिखन आएकोले 
त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ को कसरुमा िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको 
दफा १२ र २९(२) बमोिजम �.५००।- ज�रवाना ह�ने 

ठह�याई भएको िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७३ साल चै� २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-०३६५, उ��ेषण, 
रामनारायण राउत अिहर िव. पसा� िज�ला अदालत, 
वीरग�जसमेत

�ितवादीह�म�येका यी �रट िनवेदकह� 
अवध राउत अिहर, अमकृा राउत अिहर र िव�वराज 
यादवको नाउकँो �याद िनजको चाचा नाताका 
रामनारायण राउतलाई बझुाइएको देिखएकोमा िनज 
रामनारायण राउत �ितवादीह�म�येका अवध राउत 
अिहर, अमकृा राउत अिहर र िव�वराज यादवको 
बाबकुा िबचमा २०४५ सालमा ब�डा भई अलग िभ�न 
भई बसेको भ�ने ब�डाप� िलखतबाट देिखएको पसा� 
िज�ला अदालतमा दायर ग�रएको दे.नं.१३८५ को 
अंशदता� म�ुामा िमित २०५६।०१।२८ मा भएको 
िमलाप�बाट बंशी राउत र रामनारायण राउतसमेत 
अलग छु�ी िभ�न भई बसेको भ�ने कुरा िमित 
२०५६।०१।२८ को िमलाप�बाट दिेखएको ह�दँा 
उनाउ जाहान प�रवारका मािनस िनज रामनारायण 
राउतले बिुझिलएको अवध राउत अिहर, अमकृा राउत 
अिहर र िव�वराज यादवको नाउमँा जारी ग�रएको 
उ� �यादलाई रीतपूव�क तामेल भए गरकेो भनी मा�न 
िम�ने अव�थाको दिेखएन भने एउटै वतन रहेका 
�ितवादीह�म�येका राजवंशी राउतका नाउमँा जारी 
ग�रएको �यादमा िनजको घर�ार तथा मािनससमेत 
फेला नपरकेो भनी बेप�े तामेल ग�रएको देिखएबाट 
िनज �ितवादीह�का नाउमँा जारी ग�रएको �यादलाई 
रीतपूव�क तामेल भएको भनी मा�न िम�ने अव�थाको 
नदिेखने । 

फौजदारी कसरुमा अिभयोग लागेका यी �रट 
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िनवेदकह�लाई �ितवादी कायम गरी दायर ग�रएको 
म�ुामा िनजह�का नाउमँा जारी ग�रएको �यादलाई 
रीतपूव�क तामेल नै नगरी िनज �ितवादीह�ले 
�यादिभ�मा �ितवाद गन� नआएको भ�ने अथ� गरी िनज 
�ितवादीह�लाई सनुवुाइको मौका नै �दान ग�रएको 
नदेिखएकोले िवप�ी पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।१२।२३ मा भएको फैसलाले यी �रट 
िनवेदकलाई �व�छ सनुवुाइको हकबाट वि�चत 
ह�नपुरकेो दिेखन आएबाट उ� फैसलाले कानूनी 
मा�यता �ा�त गन� हैिसयत राखेको भनी मा�न िम�ने 
नदेिखएकोले िवप�ी पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।१२।२३ मा भएको उ� फैसला �िुटपूण� 
देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने नै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी �रट िनवेदकह�उपर िवप�ी पसा� िज�ला 
अदालतमा दायर भएको संवत् २०६६ सालको 
स.फौ.नं.१६ को कुटिपट अङ्गभङ्ग म�ुामा िवप�ी 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१२।२३ 
मा भएको फैसला उ��ेषणको आदशेबाट बदर ह�ने 
ठहछ�  । उ� म�ुामा �ितवादीह� यी �रट िनवेदकह�का 
नाउमँा कानूनबमोिजमको �ितवादको मौका िदई 
फैसला गनु�  भनी िवप�ी पसा�  िज�ला अदालतका 
नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-wo-०६३०, उ��ेषण 
/ परमादेश, कमला प�त िव. काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत

िनवेिदकाको नाउमँा दायर भएको उ� 
म�ुामा िनजको वतन भनी उ�लेख ग�रएको �थानमा 
नै तामेल भएको �याद रीतपूव�क तामेल भए गरकेो 
देिखएको छ । �यसरी �याद तामेल ह�नलुाई अ.बं.११० 

नं.को रीत नपगेुको भ�न िम�ने अव�था देिखदँनै । 
उ� �याद तामेल ह�दँाका बखत यी िनवेिदकाको घर 
वतन फेला नपरकेो भ�ने कारण उ�लेख गरी बेप�े 
तामेल भई आएको नदेिखएको अव�थामा रीतपूव�क 
घर दैलामा टासँ तामेल भएको �यादलाई अ�यथा हो 
भनी िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
२२ क अनसुार कुनै राि��य दैिनक पि�कामा उ� 
�याद साव�जिनक गरी �कािशत ह�नपुन� अव�थासमेत 
िव�मान देिखदैँन । यसका साथै ियनै िनवेिदकाउपर 
िवप�ी कमलच�� थापाले िदएको स�ब�ध िव�छेद 
म�ुामा समेत सोही वतन देखाइएको भ�ने नै 
देिख�छ । उ� स�ब�ध िव�छेद म�ुामा यी िनवेिदकाका 
नाउमँा सोही वतनमा तामेल भएको �याद तथा सोही 
म�ुामा भएको फैसलाका स�ब�धमा भने कुनै िववाद 
�याएको नदेिखने ।

िनवेिदकाउपर िवप�ी कमलच�� थापाले 
िनजको वा�तिवक वतन दखेाई दायर गरकेो अशं म�ुामा 
सोही वतनमा जारी भएको �याद रीतपूव�क घरदलैामा 
तामेल भई सो �यादिभ� यी िनवेिदकाले �ितवाद 
नगरकेो कारण उ� म�ुामा कानूनबमोिजमको काय�िविध 
तथा �ि�या पूरा गरी िमित २०६९।१२।२६मा 
फैसला भएको देिखएकोले उ� म�ुाको तामेली �याद 
र फैसलासमेतका काम कारबाहीलाई अ�यथा मा�न 
िम�ने अव�था नदिेखने ।

तसथ�, यी िनवेिदकाले िजिकर िलएको 
उ� अंशचलन म�ुामा िमित २०६९।२।१२ र 
िमित २०६९।११।२८ को �याद तामेली एवं िमित 
२०६९।१२।२६ को फैसलालाई उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
इित सवंत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-WO-१०६३, 
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उ��ेषण, वासुदेव पोखरले िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय

सधै ँसरु�ाको िज�मेवारी िनवा�ह गरी िवभागीय 
मया�दा र अनशुासनमा ब�नपुन� �हरी अिधकृतले 
आफू काय�रत काया�लयका �मखुको �वीकृित 
निलई, िबदा �वीकृित नगराई �यारके छोडी लामो 
समयस�म िवनासूचना गैरहािजर रहेको अव�थामा 
िनजउपर �हरी ऐन तथा िनयमावलीअन�ुप भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी 
िमित २०६२।१२।८ मा नोकरीबाट हटाउने गरी 
कारबाही गन� �हरी महािनरी�कबाट भएको िनण�यलाई 
पनुरावेदन तहबाट िमित २०६६।११।३ मा सदर 
गरकेोलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
िमित २०६२।१२।८ मा �हरी महािनरी�कबाट भएको 
िनण�य कानूनस�मत नै रहेको देिखदँा सदर गरकेो 
पनुरावेदन तहको (माननीय गहृ म��ी�तर) िमित 
२०६६।११।३ को िनण�य कानूनस�मत नै रहेको उ� 
िनण�यबाट िनवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधािनक 
हक हनन भएकोसमेत नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-WO-१३२१, 
उ��ेषण / परमादेश, िवनोदकुमार ओझा िव. लोक सेवा 
आयोग, उजुरी तथा िवभागीय सजाय परामश� शाखा 
मुकाम अनामनगरसमेत

िनवेदकले िसिनयर मेकािन�स (रा.प.अनं. 
�थम �ेणी) पदबाट रा.प.ततृीय �ेणीको पदमा 
बढुवा ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदनमा माग गरकेोमा 
िनवेदन मागबमोिजम िनवेदक नेपाल सरकारको िमित 

२०७०।१।२६ को िनण�यानसुार रा.प.ततृीय �ेणीको 
पदमा बढुवा भई पद�थापनासमेत भइसकेको उपयु�� 
प�ह�बाट दिेखदँा बढुवा ग�रपाउ ँ भ�ने ��ततु 
िनवेदनको मागका स�ब�धमा अब थप िवचार ग�ररहन 
नपन� ।

िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
अिधव�ाह�ले िनवेदक बढुवा भइसकेको भए तापिन 
�ये�ता, �ेडसमेतको �योजनका लािग �या�या ह�नपुछ�  
भनी गनु�भएको बहसको स�ब�धमा �रट िनवेदकले 
�ये�ता कायम गन� तथा �ेडको िवषयमा िनवेदनमा 
कुनै माग गरकेो देिखदैँन । िनवेदकले रामान�द चौधरी 
बढुवा ह�नपुन� नभई म िनवेदकलाई बढुवा ग�रपाउ ँभ�ने 
माग गरकेो अव�थामा �रट िनवेदकले माग नगरकेो 
िवषयमा केि��त भई थप िवषयमा �या�या गनु�पन� 
अव�था ��ततु �रट िनवेदनबाट नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदक नेपाल सरकार (सिचव �तर) को िमित 
२०७०।१।२६ को िनण�यले नेपाल इि�जिनय�रङ सेवा 
मेकािनकल समूह िनमा�ण उपकरण स�भार उपसमूह 
राजप�ाङ्िकत ततृीय �ेणीको मेकािनकल इि�जिनयर 
पदमा समायोजन गरी पद�थापन भई बढुवा भइसकेको 
देिखदँा िनवेदन मागअनसुारको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CI-०२८६, बे�रतको 
न�सा सशंोधनको िनण�य बदर गरी सािबक न�सा 
यथावत् कायम गरी चलन चलाई पाऊँ, मोहनबहादुर 
ब�नेत िव. च��कुमारी िघिमरे (ख�ी)

पनुरावेदक वादीले म�ुा गन� �योजनका लािग 
नापी काया�लय, धनकुटा नापी अिधकृतलाई िमित 
२०६९।४।२२ मा ह�लाकबाट पठाएको जानकारी 
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उ� काया�लयमा िमित २०६९।३।३२ मा दता� 
भएको दिेख�छ भनी वादीले नापी अिधकृतसमेतलाई 
�ितवादी बनाई िमित २०६९।४।३० मा नै पनुरावेदन 
अदालत धनकुटामा ��ततु म�ुाको िफराद दायर गरकेो 
देिख�छ । यस �कार िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ५७ को उपदफा २ को उ� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम म�ुा गन� स�ब�धमा स�बि�धत 
कम�चारीलाई सूचना िदएको २ मिहना नाघेपिछ मा� 
िफराद दायर गनु�पन�मा �ितवादीले सूचना �ा�त 
गनु�भ�दा अगावै िफराद दायर भएको देिखदँा कानूनले 
िनधा�रण गरकेो काय�िविधको प�रपालना भएको 
देिखएन । यसका अित�र� यी पनुरावेदक वादीले जनु 
न�सा संशोधन िनण�य बदिनयत भएको भनी दाबी गरकेा 
छन् सो िनण�य नै पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
समेत सदर ह�ने ठहरी भएको फैसला अि�तम भएको 
देिखदँासमेत वादीको िफराद दाबी औिच�यहीन रहेको 
देिखदँासमेत पनुरावेदन अदालतबाट ��ततु म�ुामा 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार एवं कारणबाट 
वादीको िफराद दाबी खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िमित २०७०।१।९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

 इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल
 क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल काित�क ७ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-WO-०७४७, 
उ��ेषण, रामिनवास साह िव.  िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी, भ�पुरसमेत

िनवेदकले बढुवा ह�नको लािग माग गरकेो 
पदमा नै ख�ुला �ितयोिगता�मक परी�ा�ारा बढुवा 
भइसकेको भ�ने िवप�ी रामकुमार शमा�को िलिखत 
जवाफबाट देिखन आयो । यसरी िनजले माग गरकेो पदमा 

बढुवा भई हाल काय�रत रहेको भ�ने देिखदँा िनजको 
बढुवास�ब�धी �योजन पूरा भइसकेकोले िश�क सेवा 
आयोगले िवप�ी रामकुमार शमा�लाई �थम �ेणीको 
िश�क पदमा काय�स�पादन मू�याङ्कनको आधारमा 
बढुवा ह�ने गरी गरकेो िनण�य तथा प�ाचारलगायतका 
काम कारबाही स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन परने । 
तसथ�, �रट िनवेदकले माग गरकेो पदमा िनजको बढुवा 
भइसकेको अव�थामा िवप�ी िश�ा सेवा आयोगबाट 
भएको बढुवाको िनयिु� िसफा�रस, िनण�य तथा 
प�ाचारसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन िजिकरअनसुार आदशे जारी गनु�पन� 
औिच�य र �योजन समा�त भइसकेको देिख�छ । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असोज १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.५

१
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी
 पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-००५६, उ��ेषण,
माधव�साद जोशी िव. सम�ु� खड् कासमेत

िवप�ी �.�.का न�साल र पाव�ती �ेडस�िबच 
१५,००० सेट रनेसटु आपूित� गन� गराउने स�ब�धमा 
िमित २०७२।९।२९ मा स�झौता भएको भ�ने कुरामा 
दवैु प�बाट िववाद छैन । सो स�झौताबमोिजम 
१५,००० सेटम�ये १४,१५० सेट रनेसटु पाव�ती 
�ेडस�बाट िनवेदकह�ले बझुी िलएको भने कुरामा 
दवैु प�को मखु िमलेकै देिखयो । बाकँ� ८५० सेट 
रनेसटु िवप�ी पाव�ती �ेडस�ले बझुाउन न�याएको 
भ�ने िनवेदक �हरी �धान काया�लयको र सो ८५० 
सेट आफूले बझुाउन लगेकोमा गणु�तर नपगेुको बहाना 
बनाई नबझेुको भ�ने िवप�ी पाव�ती �ेडस�को भनाO रही 
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करार स�झौताबमोिजम पाव�ती �ेडस�ले आपूित� गनु�पन� 
सो ८५० सेट रनेसटुका स�ब�धमा दवुै प�का िबच 
िववाद उ�प�न भएको देिख�छ । पाव�ती �ेडस� र �.�.
का न�सालिबच भएको िमित २०७२।९।२९ को करार 
स�झौताको दफा १२ अनसुार आपसी सहमितबाट 
िववाद समाधान भएको नदेिखदँा म�य�थताको 
मा�यमबाट िववाद समाधान ग�रने छ भ�ने स�झौता 
प�मा नै उ�लेख भएकोले बाकँ� रनेसटु ८५० सेटका 
स�ब�धमा म�य�थताको मा�यमबाट िववाद समाधान 
गनु�पन� ।

म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को 
उपदफा (३) एवं म�य�थता (अदालती काय�िविध) 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ५ को उपिनयम 
(६) बमोिजम ��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत िववाद 
समाधानाथ� पाव�ती �ेडस�का तफ� बाट अिधव�ा 
चेतनाथ िघिमरलेाई म�य�थ िनयिु�का लािग अनरुोध 
गद� �.�.का. न�सालका तफ� बाट म�य�थ िनयिु�का 
लािग अिधव�ा ल�मण थपिलया, अिधव�ा राज ुख�ी 
र अिधव�ा मोतीराज पौडेलको नाम ��ताव ग�रएको 
�.�.का. न�सालका तफ� बाट म�य�थका लािग 
कसैको नाम ��ततु भएको नपाएको र म�य�थता ऐन, 
२०५५ को दफा ७ को उपदफा (३) एवं म�य�थता 
(अदालती काय�िविध) िनयमावली, २०५९ को िनयम 
५ को उपिनयम (६) बमोिजम िववाद समाधानाथ� 
पाव�ती �ेडस�का तफ� बाट अिधव�ा चेतनाथ 
िघिमरलेाई म�य�थ िनयिु� ग�रिदएको देिख�छ । (�.
�.का. न�साल) बाट म�य�थकता�को लािग कसैको 
नाम ��ताव नग�रएकोले म�य�थता ऐन, २०५५ 
बमोिजम (�.�.का.) ले आ�नो तफ� बाट म�य�थ ह�ने 
�यि�को नाम आदशेको जानकारी पाएको िमितले १५ 
(प��) िदनिभ� ��ताव गरमेा िनजलाई र कसैलाई 
पिन ��ताव नगरमेा (�.�.का.) को तफ� बाट िनवेदनमा 
उि�लिखत अिधव�ा मोितराज पौडेललाई म�य�थता 
िनयिु� ग�रिदएको छ” भ�ने म�य�थता ऐन, २०५५ 

को दफा ७ बमोिजम Appointing Authority को 
अिधकार �योग गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।११।१० मा भएको फैसला म�य�थता ऐन, 
२०५५ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोिजम म�य�थ 
िनयिु� गन� गरी कानूनअन�ुप भएको आदेशको 
काया��वयनलाई रो�नपुन� अव�था नभई कानूनस�मत 
रहेको दिेख�छ । तसथ�ः िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था नदिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०५४१, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. गोिव�दबहादरु कटुवाल

पनुरावेदक �ितवादी गोिव�दबहादरु 
कटुवालले आ�नो �ीमतीलाई �यान मान� िनयतले 
बासँको भाटाले टाउकोमा �हार गरी बासँ भािँचएपिछ 
पनुः िस�भरको प�यलेु िहका�ई टाउको, आखँासमेतमा 
चोट भएको भनी जाहेरी दरखा�त िदएकोमा 
पनुरावेदक, �ितवादी गोिव�दबहादरुले घरायसी 
झगडामा कुटेकोस�म हो । मान� मनसाय िथएन भनी 
गरकेो बयान तथा पीिडतको घाउ चोटको हकमा घाउ 
जाचँ केस फाराममा कािटएका चोटह� ३ वटा भएको 
तथा सो चोटह� बासँको ल�ी (भाटा) र प�यबुाट 
लागेको र मन�स�म (No Fatal) का चोट नभएको 
उ�लेख भएको देिख�छ । व�तिु�थित मचु�ुकामा 
कागज गन� िवना राईले पीिडत ट्यबेुलमा घो�टो परी 
लिडरहेको देखेपिछ हारगहुार गरी मा�छे ज�मा गरी 
ए�बलेु�समा पठाएको तथा सोही �थानको बाटो ह�दैँ 
म गइरहेको ह�दँा �ितवादी गोिव�दबहादरुले दखेेकोले 
�यान बचेको भनी उ�लेख गरकेो दिेख�छ । तर 
गोिव�दबहादरुले �ितवादीलाई कुटिपट गन� काय�मा 
अवरोध गरकेो कारणले घाइतेको �यान ब�न गएको 
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भ�ने त�य उ�लेख गरकेो नदेिखएकोले ते�ो प�को 
उपि�थितका कारणले �यान मन� नपाएको ि�थित हो 
भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

पीिडत ट्यबेुलमा लिडरहेको अव�थामा 
�ितवादीले कुटिपट ग�ररहेकै अव�था िथयो भ�न 
िम�ने पिन देिखएन । �ितवादी र पीिडत पित प�नी 
भई घरले ु झगडाका कारणले कुटिपट भएको तथा 
कुटिपटका चोटह� मन�स�मका नह�न ु र ते�ो प�को 
हारगहुार कुटिपट भइसकेपिछ मा� भएको दिेखदँा 
��ततु वारदात �यानमान� उ�ोगको वारदात हो भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखने ।

��ततु वारदात अिभयोग प�मा उि�लिखत 
वारदात कुटिपटको महलिभ�को देिखदँा ��ततु 
म�ुा कुटिपटमा प�रणत गरी सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम पीिडत प� देवी 
कटुवाललाई िझकाई िनजले कुटिपटमा सकार गर े
िनजलाई वादी प� कायम गरी सोही म�ुाको िमिसलबाट 
कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी स�ु झापा िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीले �यान मान� 
उ�ोगको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला अ�यथा दिेखन 
नआउने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालतबाट िमित 
२०७१।८।२२।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल भदौ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७१-CR-१४६७, ०७२-CR-
१८६१, लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन), किपल िगरी िव. 
नेपाल सरकार, राज ुठाकुर हजाम िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक राज ु ठाकुर हजामका हकमा 
िनजको सगँसाथबाट ६६ �ाम खैरो हेरोइन बरामद 

भएको िमित २०६६।६।४ को बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । लाग ुऔषध बरामद ह�दँा तयार भएको बरामदी 
मचु�ुकाको रोहवरमा बसी �ितवादीले सहीछाप गरकेो 
अव�था देिख�छ । �ितवादीबाट बरामद भएको साम�ी 
लाग ु औषध खेरो हेरोइन हो भनी के��ीय �हरी 
िविध-िव�ान �योगशालाबाट �ा� परी�ण �ितवेदन 
िमिसलमा रहेको देिख�छ । आफूबाट लाग ु औषध 
बरामद भएको कुरालाई �वीकार गरी िनजले �हरी 
र अदालतमा समेत बयान गरकेो देिख�छ । य�तो 
अव�थामा यी �ितवादीको भूिमका मितयारकोस�म 
रहेछ भनी मा�न िम�ने अव�था देिखएन । अतः�ितवादी 
राज ुठाकुर हजामलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�ने ठह�याई भएको स�ु अदालतको फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको 
देिखदँा अ�यथा ग�ररहनपुन� अव�था देिखन नआउने । 

�ितवादी किपल िगरीले अका� �ितवादी 
राज ुठाकुर हजामलाई काठमाड�स�म प�ुयाउन िनिम� 
िदएको भनी िनज राज ुठाकुर हजामले यी पनुरावेदक 
किपल िगरीलाई अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा 
समेत बयान गदा� पोल गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादी 
राज ु ठाकुर हजामले यी पनुरावेदक �ितवादी किपल 
िगरीलाई झ�ुा पोल गनु�पन� िव�सनीय आधार, कारण 
यी पनुरावेदकले खलुाउन सकेको नपाइने ।

�ितवादीह� एकआपसमा प�रिचत 
�यि�ह� दिेखएका छन् । िनज दवुै �ितवादीका िबच 
मोबाइलमा वाता�लाप भएको त�य कल िडटेलबाट 
समेत देिख�छ । आफूसमेत सािबत भई �ितवादी राज ु
ठाकुरले यी �ितवादीलाई पोल गरकेो र सो पोल बरामदी 
लाग ुऔषधबाट पिु� भइरहेको ह�दँा सह�ितवादी राज ु
ठाकुर हजामले गरकेो पोल यी पनुरावेदक �ितवादी 
किपल िगरीका िव��मा �माण ला�ने नै देिखने । 

िववेिचत आधार, �माण र कारणबाट 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गरी 
िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
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ठह�याएको मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।३।११ को फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला अ�यथा नदेिखने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७१।०७।२५ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
इित संवत् २०७५ साल भदौ ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०७२-CI-१६२२, िनषेधा�ा, ब�ची 
यादव िव. ड�बर यादव

�वग�य िजयालालका दईु छोराह�मा जेठो 
�व. जगरनाथी र का�छा �व. झवर भएको, झवरका 
५ छोराह� अयोधी यादव, था� यादव, राम�साद 
यादव, भोला यादव र ब�ची यादव भएको, अयोधी 
यादवको एक मा� छोरा िनवेदक ड�बर यादव भएको 
देिख�छ । िनवेदक र िवप�ीह� अंिशयार नाता भएको 
देिखए तापिन िववािदत िक.नं. ५७३ र ५७४ को 
ज�गा िनवेदकको नाउमँा दता� रहेको िमिसल संल�न 
ज�गाधनी �माण पजुा�को �ितिलिपबाट देिखने । 

िनवेदक र िवप�ीह�िबच स�री िज�ला 
अदालतमा संवत् २०७२ सालको ०७२-CP-२०८१ 
को अंश दता� म�ुा दायर भई काय�बाहीय�ु अव�थामा 
चलेको भ�ने दिेखदँा उ� ज�गामा िनजह�ले दखल 
गन� स�ने �बल आशंकाको ि�थित रहेको मा�नपुन� ह�न 
आउने । 

िववािदत िक.नं. ५७३ र ५७४ को ज�गा 
िनवेदकका नाउमँा दता� रहेको कुरा िमिसलसाथ रहेको 
ज�गाधनी दता� �माण प�को �ितिलिपबाट देिखएकोले 
उ� िक.नं. ५७३ र ५७४ को ज�गामा अनिधकृत 
�पमा �वेश नगनु�  उ� ज�गा भोग गन�बाट िनवेदकलाई 
वि�चत नगनु�  नगराउन ु भनी नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा १७(२) बमोिजम िवप�ीह�का 
नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठह�याई 

पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।३।६ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-२०२८, नापी दता� 
नामसारी दता� िफ�डबकुसमेत बदर गरी हा�ो नाममा 
दता� ग�रपाऊँ, ितलहाङ्ग िल�बसुमेत िव. नर�वज 
िल�बसुमेत

पनुरावेदक वादीको िपता धनबहादरु र 
िववािदत ज�गादाता जसरानीका पित जनुीलाल सहोदर 
दाज ुभाइ नाताको देिख�छ । धनबहादरु र जनुीलाल 
िल�बसुमेतको िबचमा िमित २०३४।१२।१३ मा 
भएको ब�डा िलखतसमेतको आधारमा िववािदत 
िक.नं. १३१ र ६२४ को ज�गा जनुीलालको अंश 
भागमा परकेो भ�ने उ�लेख गरकेो र सो ज�गा २०४१ 
सालमा जनुीलालको �ीमती जसरानीको नाममा नापी 
दता� भएको देिखने । 

जसरानीको नाममा भएको नापी दता� बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी गरी वादीको िपता धनबहादरुले 
नापी दता�  बदर म�ुा िदई नापी दता� बदर ह�ने ठहरी 
िमित २०४५।८।१ मा फैसला भएको देिखए तापिन 
�यावहा�रक कारण दखेाउदँै सो िववािदत ज�गा 
जसरानीकै हो भनी गाउ ँ समाजले सो फैसला 
काया��वयन गन� निदएको कारणले धनबहादरुले 
सो फैसला काया��वयन गराउन नसक� फैसला 
काया��वयन नगराई जसरानीको दता� भोगलाई �वीकार 
गरी उ� ज�गा जसरानीकै नाममा दता�  कायम रही 
िववािदत िक.नं.१३१ को ज�गा जसरानीले ��यथ� 
�ितवादी िनरबहादरु िल�बलुाई िमित २०५५।११।१४ 
मा र.नं. ८९६ को राजीनामाको िलखत�ारा िब�� 
गरकेो र जसरानीको शेषपिछ िनजको छोराह�ले 
सो िक.नं.६२४ को ज�गालाई िमित २०६२।७।२५ 
नामसारी गरी अंशब�डा गरी ज�गाधनी �माण पजुा� 
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िलएको देिखन आउने ।
ज�गाधनी पजुा� नै ज�गाको �वािम�वको 

सव�मा�य अिभलेख हो । �यो अिभलेखमा ज�गाधनी 
जिनएका �यि�बाहेक अ�बाट ज�गाधनी हकको 
ह�ता�तरणलगायतका हकह� उपभोग गन� 
िम�दैन । ��यथ� �ितवादीको आमा जसरानीको 
नाममा िववािदत ज�गा दता� भई उसले ितरो ितरी 
िनर�तर �पमा भोग गरी हक कायम रहेको िक.नं. १३१ 
को ज�गालाई आ�नो जीवनकालमा नै नीरबहादरु 
िल�बलुाई राजीनामाको िलखत पास गरी िदएको र 
िनजको शेषपिछ िनजको छोराह�ले सो िक.नं.६२४ 
को ज�गालाई नामसारी गरी अशंब�डा गरी ज�गाधनी 
�माण पजुा� िदनलुाई गैरकानूनी काय� भएको हो भनी 
मा�न निम�ने ।

�ितवादीको नाममा गइसकेको ज�गाको यित 
लामो समयपिछ नामसारी िनण�यसमेत बदर गन� �याय 
तथा कानूनको �ि�ले समेत �यायसङ्गत नदिेखएको 
ह�दँा वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु ता�लेजङु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला मनािसब नै 
देिखएकोले यस अदालतबाट िमित २०७३।२।१३ मा 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गन� िलएका आधार, 
कारणह�सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार, कारणह�समेतबाट 
वादी दाबी प�ुन स�दनै भनी स�ु ता�लेजङु िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०६९।२।३१ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७०।३।१८ को फैसला मनािसब नै देिखएकोले 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-२०२७, 

राजीनामा पास दता� बदर दता�, ितलहाङ 
िल�बसुमेत  िव. नीरबहादरु िल�ब ु भएको 
म�ुामा पिन यसै �कृितको फैसला भएको छ ।

इजलास नं.६

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�, ०७२-CR-०४४७, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. ��मान �े� 

यसमा �ितवादी ��मान �े�ले अनसु�धान 
अिधकारी र वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा 
गरकेो बयानमा जाहेरवालाह�सगँ कागज गरी घर 
खच� र �यापार �यवसायको लािग रकम िलएको हो 
भनी �वीकार गरकेो देिखए पिन वैदेिशक रोजगारमा 
लगाइिदने भनी रकम िलएको होइन भनी िजिकर िलएको 
पाइ�छ । उ� िजिकरको समथ�नमा �ितवादीले दईुजना 
सा�ी उपि�थत गराई बकप� गराएको पिन देिखन 
आउछँ । जाहेरवालाम�येका सरुज महज�नले �ितवादीले 
आ�नो रकम िदएकोले आफूले बिुझिलएको ह�दँा िनज 
िव��को उजरुी िफता� ग�रपाउ ँभनी वैदेिशक रोजगार 
िवभागमा िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरको देिख�छ । 
सोही कारणबाट िनजको हकमा िबगो दाबीसमेत निलई 
अिभयोग प� पेस भएको देिख�छ । साथै स�ु वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िनज जाहेरवालालाई 
बकप�को लािग अ.बं.११५ नं. बमोिजम िझकाउने 
आदशे भई िनजका नाममा जारी भएको �याद आफँैले 
बिुझिलएर पिन हािजर ह�न आएको देिखदँनै । यसरी 
पीिडत भिनएका स�बि�धत जाहेरवाला नै अदालतमा 
उपि�थत भई जाहेरीको समथ�नमा बकप� गन� सकेको 
नपाइदँा िनजको हकमा अिभयोग दाबी पिु�ट ह�न 
सकेको नदिेखने । 

जाहेरवाला सोमनाथ �े�ठले वैदेिशक 
रोजगारको लािग इजरायल पठाइिदने भ�ने �ितवादीले 
आफूसगँ रकम िलई रोजगारीमा नपठाएको भनी 
मौकामा िदएको जाहेरीको समथ�न गद� अदालतसम� 
बकप� गरकेो देिख�छ । तर �ितवादीको आमा 
चेतकुमारी �े�ठका नाममा रहेको ज�गा �ि�टब�धक 
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राखी जाहेरवालाले �.५,००,०००।- िलएको हो 
भ�ने त�यलाई बकप�मा �वीकार गरकेो देिख�छ । 
साथै उ� �ि�टब�धकको िलखतको �ितिलिपसमेत 
िमिसल सामेल रहेको दिेख�छ । �ितवादीले सोही 
कारोबारबापत कागज भएको हो, के कसरी वैदेिशक 
रोजगारको िवषय उ�लेख गर े आफूलाई थाहा भएन 
भ�नेसमेत िजिकर िलएको पाइ�छ । यस �कार 
जाहेरवाला सोमनाथ �े� तथा िनजका प�रवारका 
सद�यसगँ �ितवादीको लेनदेन कारोबार ह�ने गरकेो 
देिखएको ि�थितमा �ितवादीको बयान िजिकर 
िव�वसनीय नै देिखन आएकोले �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगार ठगीको कसरु गरकेो भ�ने पिु�ट ह�न नआउने । 

तसथ�, वादी प�ले अिभयोग दाबी पिु�ट 
गन� नसकेको भ�नेसमेत आधारमा अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण काठमाड�को िमित २०७१।१२।३ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल माघ १८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०७२-CR-११०२, लागु 
औषध (चरसे), नेपाल सरकार िव. ल�मी ठकुरीसमेत

�ितवादीम�येको ल�मी ठकुरी लाग ु औषध 
सेवन गन� �यि� नभएको र बरामद भएको लाग ुऔषध 
�याई रा�नमा िनजको कुनै सलं�नता रहेको भ�ने 
देिखएन । आ�नो लो�ने �ितवादीम�येका राजे�� 
ठकुरी लाग ुऔषधको अ�मली भएको र िनजैले उ� 
लाग ु औषध लकुाएर राखेको होला भ�ने िनजको 
बयान िजिकर िव�वसनीय नै दिेखन आएको ह�दँा िनज 
�ितवादीको कसरुमा संल�नता नदिेखएको भनी सफाइ 
िदने गरकेो स�ुको सदर गरकेो पनुरावदेन अदालतको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

अका� �ितवादी राजे�� ठकुरीको हकमा 

िवचार गदा� िनज �ितवादीले आफू लाग ु औषधको 
सेवनकता� भएको र सेवन �योजनकै लािग �. 
१७००।- उ� बरामद भएको लाग ु औषध गाउबँाट 
ख�रद गरी �याई िफ�टरिभ� लकुाएर राखेको हो 
भ�ने त�यलाई �वीकार ैगरकेो देिख�छ । उ� बरामदी 
गन� �ितवेदकसमेत रहेका �.ना.िन.मानबहादरु िव�ट, 
�.ह. भिवराम �धान, �.ज. िसताल�मी �े�ठ र 
�.ज. िदनेशकुमार यादवसमेतले ३४ वटा पोकामा 
३५० �ाम चरसे िफ�टरिभ� लकुाएको अव�थामा 
बरामद गरकेो हो भ�ने बकप� गरकेो देिखदँा बरामदी 
बेहोरा समिथ�त ह�न आएको पाइ�छ । सेवन मा� गन� 
�यि�ले ३५० �ाम चरसेलाई ३४ वटा पोका बनाई 
पानीको िफ�टरिभ� लकुाएर रा�नपुन� कुनै कारण 
देिख�न । यसबाट �ितवादीम�येको राजे�� ठकुरीले 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४क 
बमोिजम सेवनसमेत गन�को लािग उ� लाग ु औषध 
ख�रद गरी स�चयसमेत गरी राखेको त�य शंकारिहत 
तवरमा पिु� भएको देिखएकोले िनजलाई अिभयोग 
माग दाबीअनसुार लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४ (१) को देहाय ख�ड (घ) (२) 
बमोिजम स�चयमा पिन सजाय गनु�पन�मा सेवनमा 
मा� कसरुदार ठहर गरकेो स�ुको सदर फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म 
िमलेको दिेखएन । बरामद भएको लाग ुऔषधको �कृित 
र प�रमाण तथा �ितवादीको लागऔुषध सेवन गन� 
बानी बेहोरासमेतलाई �ि�टगत गदा� �ितवादी राजे�� 
ठकुरीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४ (१) को देहाय ख�ड (घ) (२) बमोिजम एक 
मिहना कैद र �.१०००।- ज�रवाना गनु�  �यायोिचत 
ह�ने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य �माण र कानूनी 
�यव�थासमेतको िववेिचत आधारमा �ितवादीम�येको 
ल�मी ठकुरीलाई सफाइ िदने गरकेो फैसला मनािसब 
देिखए पिन अका� �ितवादी राजे�� ठकुरीका हकमा 
सेवनस�मको कसरु ठह�याई सजाय गन� गरकेो स�ुको 
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फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१।१२।८ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादी राजे�� 
ठकुरीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४क. को कसरुमा सोही दफा १४ (१) को देहाय 
ख�ड (घ) (२) बमोिजम एक (१) मिहना कैद र �. 
१०००।- (एक हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल माघ १८ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद �े�, ०७३-CR-११७१, कत��य 
�यान, िवनोद पंिजयार िव. नेपाल सरकार

िमिसल संल�न रहेको घटना�थल तथा 
लासजाचँ मचु�ुका हेदा� मतृक र �ितवादी (लो�ने) कै 
घरको आगँनमा सारीले छोपेर रािखएको मतृकको 
लासको मखु अध� ख�ुला, साइडमा अिलकित िज�ो 
टोकेको अव�थामा रहेको दिेखनकुा साथै बाया ँ
साइडको तलितरको ओठ केही सिु�नएको र बायातँफ�  
कालो घाउ लागेको, बाया ँ साइडमा रगत िमिसएको 
तरल पदाथ� िन�क� गालामा लागी सकेुको र घाटँी 
सामा�य �पले सिु�नएको भ�ने देिख�छ । मतृकको 
पो�माट�म �रपोट�मा घाटँी िथची नाकमखु कपडाले 
छोपी �वास रोिकन गएको कारण म�ृय ु भएको भ�ने 
उ�लेख भएको देिखदँा मतृक म�जदुवेी पिंजयारको 
म�ृय ुकत��यबाट भएको त�यमा िववाद नदिेखने ।

घटना वारदात ह�दँा प�रवारको सद�य 
केटाकेटी खाना खाई सतेुको दिेखदँा यी �ितवादी र 
मतृक मा� भएको अव�थामा मतृकलाई बािहरको अ�य 
�यि�ले मान� स�ने अव�था पिन दिेखदँैन । िवनोद 
पंिजयारले अनसु�धानमा गरकेो सािबती बयानलाई 
घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका तथा शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत समिथ�त भई मतृक म�जदेुवी 
पंिजयारलाई कत��य गरी मान�मा यी �ितवादीको हात 

रहेको पिु� ह��छ । साथै �ितवादीले अनसु�धानमा 
गरकेो बयानमा आमालाई दाजकुो घरमा अिघ�लो िदन 
नै पठाई मतृकलाई मान� योजना बनाएको दिेखएको, 
मतृकलाई घाटँीमा �हार गरी मखु र नाक आ�नो 
हातले िथची �यसपिछ सारीले थनेुको भनेको र 
लास जाचँ मचु�ुकामा तलको ओठ केही सिु�नएको, 
बायातँफ�  कालो घाउ लागेको, बाया ँ साइडमा रगत 
िमिसएको ज�तो तरल पदाथ� िन�केर गालामा लागी 
सकेुको, घाटँी सामा�य भई सिु�नएको र पोते मालाको 
डाम लागेको भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । साथै शव 
परी�ण �ितवेदन हेदा� म�ृयकुो कारणमा घाटँी िथची 
नाक मखुमा कपडाले छोपी �ास रोिकन गएको कारणले 
म�ृय ु भएको भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा ��ततु 
म�ुामा यी �ितवादीले आ�नो �ीमती म�जदुेवीलाई 
परप�ुषसगँ लागेको शङ्का गरी घाटँी िथची नाक 
मखु छोपी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले स�ु 
महो�री िज�ला अदालतले �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहराई गरकेो फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला 
मनािसब नै देिखने । 

पनुरावेदन अदालत जनकपरुले �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १४ वष� कैदको 
सजाय गन� पेस गरकेो राय स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादी दाङमा �कुलमा काम गन� भएको घरमा 
�ीमतीको च�र�स�ब�धी िवषयमा मतृकसगँ वादिववाद 
भएको भ�ने दिेखएको, आमालाई अ�य� पठाई घरमा 
नाबालक छोराछोरी रहेकै अव�थामा पूव��रसइवी िलई 
तयारीका साथ जानी जानी घाटँी िथची �ीमतीलाई 
मान� काय� गरकेो भ�ने िनजको अनसु�धानको सािबती 
बयान, लास जाचँ मचु�ुका तथा मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका कागज �माणबाट पिु� ह�न आएको 
ि�थितमा अिभयोग दाबीबमोिजम ह�ने सजायमा घटाई 
कम सजाय गन� उि�लिखत आधार, कारणबाट उिचत 
नदिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १४ 
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वष� मा� कैदको सजाय गन� �य� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको रायसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

उपयु�� त�य एवं िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी िवनोद पंिजयारलाई स�ु महो�री िज�ला 
अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७३/५/१५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७६-WH-०१७७, ब�दी��य�ीकरण, 
MURUGAIN SELVAM िव. �ी �मुख िज�ला 
अिधकारी, बबरमहल, काठमाड�समेत

�रट िनवेदक MURUGAIN SELVAN ले 
िदएको ०७४-WO-०४३२ को परमादेशको िनवेदनमा 
यस अदालतबाट िमित २०७४।१२।५ मा जारी भएको 
िनद�शा�मक आदेश काया��वयन नगरी गैरकानूनी �पमा 
थुनामा रहन ु परकेोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको िजिकर रहेकोमा 
उ� ०७४-WO-०४३२ को स�कल िमिसल हेदा� 
�रट िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजमको िनद�शना�मक 
आदेश जारी भएको नदेिखई, उ� �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहरी िमित २०७४।१२।५ मा फैसला भएको 
देिखने ।

अत: �रट िनवेदकले झ�ुा बेहोरा उ�लेख 
गरी सफा हात निलई ��ततु �रट िनवेदन गन� आएको 
देिखएको तथा िनवेदकलाई लागेको ज�रवाना ितन� 
नसकेबाट ज�रवानाबापत ४(चार) वष� कैद ठेिकएको 

देिखएको तथा ज�रवानाबापत ठेिकएको कैदमा 
सह�िलयत िदन िम�ने कानूनी �यव�वथा रहेकोसमेत 
नदिेखएबाट िनवेदकलाई कानूनबमोिजम फैसला 
भई फैसलाअनसुार लागेको कैद र ज�रवानाबापत 
थनुामा रहेको देिखदँा गैरकानूनी थुना नदेिखएबाट 
ब�दी��य�ीकरणको �रट जारी ह�नपुन� अव�था देिखन 
आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : हक�  माया राई
इित संवत् २०७६ साल माघ ६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-CR-२४५८, कत��य �यान, चेतबहादुर 
भुजेल िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा, जाहेरवाला मनबहादरु मािकम 
मगरले िदएको िकटानी जाहेरी दरखा�त र अदालतमा 
गरकेो बकप� तथा यी �ितवादीले मेरो �ीमती सिुनता 
भजेुललाई ब�चरो तथा खपुा�ले हानी कत��य गरी 
म आफँैले मारकेो ह� ँ भनी कसरुमा पूण�त: सािबती 
भई गरकेो बयानसमेतबाट मतृक सिुनता भजुेलको 
म�ृय ु सामा�य कालगितले नभई कत��यबाट भएको 
देिख�छ । यसमा िपढँीको दईुवटा ख�बाको िबचमा 
रगत ज�तो रातो पदाथ� लागेको ब�चरो रहेको, उ�ानो 
अव�थामा सिुनता भजेुलको लास रहेको, लासको 
छातीमा खपुा� रहेको, िव�तारामा रगत जमी ताल परकेो 
र िभ�ामा समेत रगत लागी सकेुको, मतृक लासको 
बाया ँकानको िबच भागमा डेढ इ�च कािटएको घाउ, 
बाया ँआखँीभौमािथ डेढ इ�च काटेको घाउ, घाटँीको 
बाया ँभागबाट ८ इ�च ल�बाई भएको �ासनलीसिहत 
कािटई पछािडको भागमा हड्डी र छाला मा� बाकँ� 
रहेको, घटना�थलमा फेला परकेो ब�चरो तथा 
खपुा�समेतका हितयार �हरीले बरामद गरी लगेको 
भ�नेसमेत बेहोराको घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुका, मतृकको पो�मोट�म �रपोट�को external 
examination मा incised wound over left side 
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of forehead. 4x3cm2 wound at left eye brow. 
Incised wound over the left cheek 1x2cm2. 
3x2cm2 incised wound involving left pinna 
extending across the Troyes. Chop wound 
16x3cm2 over anterior lateral aspect of 
mid neck 3 cm from the steroid angle of 
with cut through of trachea and blood 
vessels of neck भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
साथै मतृकको शव परी�ण �ितवेदन हेदा�, Sharp 
force injury to neck भ�नेसमेतको बेहोराको शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतले यी �ितवादीले मेरो �ीमती 
सिुनता भजुेललाई ब�चरो तथा खपुा�ले हानी कत��य 
गरी म आफँैले मारकेो ह� ँभनी कसरुमा पूण�त: सािबती 
भई गरकेो बयानलाई समथ�न गरकेो देिखन आयो । 
उि�लिखत त�यबाट यी �ितवादीले मनसायसाथ 
मतृक आ�नो �ीमतीलाई ब�चरो तथा खपुा�ले �हार 
गरी सोही चोटका कारण मतृकको म�ृय ुभएको दिेखन 
आयो ।

�ितवादीले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� वारदातका समयमा आ�नो मानिसक स�तलुन 
गमेुका कारणले वारदात घटना भएको हो, अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । सो िजिकरतफ�  हेदा�, �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७ मा "सजाय कमी वा घटी ह�ने वा �रहाई 
पाउने कुराको िजिकर �ितवादीले पु�याउनुपछ�" 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यी �ितवादी 
मानिसक स�तलुन गमुाएका मािनस ह�न् भ�ने कुनै 
�माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । आ�नो मानिसक 
स�तलुन नभएको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
र अदालतमा बयान गदा� आ�नो बेहोरा खलुाई 
िजिकर िलन सकेको पिन देिखदँैन । साथै �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� सवाल 
जवाफ २ नं. र सवाल जवाफ १४ नं. मा आ�नो 
मानिसक अव�था िठक रहेको र हालस�म कुनै रोगको 
 औषधी सेवन नगरकेो साथै हालस�म आफूलाई कुनै 

मानिसक िबरामी भएको थाहा नभएको उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसरी अनसु�धानको �ममा नउठेको र 
नखलेुको कुरामा यस अदालतमा पनुरावेदन गदा�को 
�ममा मा� िजिकर िलएको भ�ने देिखन आयो । यसरी 
िमिसल सलं�न �माण कागजले समथ�न र पिु� नगरकेो 
कुरामा पनुरावेदन गदा� उठाएको िजिकरस�मलाई 
कानूनसङ्गत भ�न नसिकने । तसथ�, आफू मानिसक 
अस�तलुन भएको �यि� हो भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. हेदा� "धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार 
गै�ले हानी, रोपी, घोची �यान मारमेा जितजना भई 
हितयार छाडेको छ उती जना �यान मारा ठहछ� । 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गनु�पछ�" भ�ने 
उ�लेख भएको देिखने ।

उ� कानूनी �यव�थालाई िवचार गदा�, 
उि�लिखत कानूनी �यव�था �योग ह�न �यान मान� 
मनसाय (mens rea) ह�न ज�री छ । �ितवादीले 
मतृक सिुनता भजुेललाई �यान मान� मनसायले ब�चरो 
तथा खपुा� ज�तो धा�रलो हितयारले क�चट तथा 
घाटँीमा एकपटक �हार ग�रसकेपिछ पनुः अक� पटक 
�हार गरी कत��य गरकेो दिेखएकोले िनज �ितवादीले 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. को कसरु गरकेो 
देिखने ।

यसरी ��तुत म�ुामा �ितवादीले आफूले 
मानिसक अस�तलुनको कारणले सिुनता भजुेललाई 
ब�चरो तथा खपुा�  �हार गरी मारकेो भनी पनुरावेदन 
िजिकर िलएकोमा उ� कुरा �मािणत गन� कुनै 
पिन �माण पेस गन� सकेको छैन । मानिसक रोग 
लागेको मािनसले औषधी सेवन गन� गरकेो ह��छ र 
उ� औषधीह� पसलमा डा�टर एव ं अ�पतालको 
prescription िबना ख�रद गन� पाइदँैन सो अव�थामा 
�ितवादीले मानिसक रोगको आिधका�रक कागजात 
पेस गन�समेत सकेको छैन । सरजिमनका मािनसह�ले 
पिन सिुनता भजुेललाई ब�चरो तथा खपुा�ले हानी 
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मारकेो बखत मानिसक अस�तलुन भएको कुरा �प� 
�पमा खलुाइिदन सकेको अव�था देिखदँनै । िनजले 
अदालतमा गरकेो बयानसमेतलाई �ि�गत गदा� िनज 
मानिसक �पले अस�तिुलत रहेभएको भ�न सिकने 
अव�थाको देिखदैँन । यसरी मनसायपूण� त�रकाबाट 
�ितवादी चेतबहादरु भजेुलले आ�नो �ीमतीलाई 
ब�चरोले हानी स�त घाइते बनाई पनुः खपुा� �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण 
र �माणबाट �ितवादी चेतबहादरु भजुेलले आ�नो 
�ीमती सिुनता भजेुललाई ब�चरोले हानी स�त घाइते 
बनाई पनुः खपुा� �हार गरी कत��य गरी मारकेो दिेखदँा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सजाय गन� गरी भएको फैसलालाई सदर गन� 
गरी उ�च अदालत पोखराको िमित २०७५।०९।१६ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ल�मी राना 
क��यटुर : समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल आषाढ १६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-CR-००१८, हाडनातामा जबरज�ती 
करणी, कण�बहादुर ब�नेत िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाली, पीिडत ए (नाम प�रवित�त) र 
मौकामा कागज गन� र�ेमा ब�नेतले अदालतमा आई 
बकप� गदा� मौकामा गरकेो कागजलाई पूण��पमा 
समथ�न गरी �ितवादीले १३ वष�क� छोरी पीिडत ए 
(नाम प�रवित�त) लाई जबरज�ती करणी गरकेो हो 
भनी िकटानीसाथ बकप� ग�रिदएको देिख�छ । पीिडत 
क�या र �ितवादी कण�बहादरु ब�नेत बाबछुोरी नाताका 
मािनस ह�न्  भ�ने कुरामा तथा पीिडत बािलकाको उमेर 
केवल १३ वष� हो भ�ने त�यमा समेत िववाद देिखदँैन । 

आ�नो छोरी नाताक� अवोध बािलकाउपर �ितवादीले 
पाशिवक काय� नगरकेो भए िनज �ितवादीका छोरीले, 
प�नीले तथा भाइ बहुारीसमेतले िनजउपर िकटानी 
पोल गनु�पन� अव�था नै िथएन । पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट िनजको �तनमा दातँले टोकेका 
दागह� देिखएको, hymen rapture भएको पाइएबाट 
�हरीसम� �ितवादीले गरकेो सािबती बयान तथा 
पीिडत �वयंले �हरी अनसु�धानको �ममा गरकेो 
कागज र बकप� त�यय�ु �पमा समिथ�त भएको 
पाइयो । बरामद भएका कपडा, तेल तताएर हािलएको 
बटुकासमेतका दशी �माणह�बाट समेत घटना�म 
िववरण िसलिसलेवार तवरबाट �मािणत भएको 
देिखने । 

�ितवादी कण�बहादरु ब�नेतले स�ु 
अदालतमा बयान गदा� उ� वारदात िमित र समयमा 
आफू घटना�थलमा नभई अ�य� िद�ेल हाटडाडँामा 
रहेको आ�नै कोठामा िथए ँ भनी Alibi को िजिकर 
िलएको देिख�छ । प��  िव.क. (प�रवित�त नाम) को 
जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� वासदुेव सावद 
भएको जबरज�ती करणी म�ुा (ने.का.प. २०७४, 
भाग ५९, अङ्क ९, िन.नं. ९८७९) मा “वारदातको 
िदन आफूलाई सो वारदातमा नभई अ�य ठाउँमा 
छु भनी देखाउन े �यि�ले �यस ठाउँमा भएको 
सबुत गुजानु�पन�” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
पाइ�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी कण�बहादरु ब�नेतले 
अदालतसम� बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही वारदात 
िमित समयमा आफू घरमा नभई अ�य� रहेको भनी 
Alibi को िजिकर िलए पिन �ितवादीले सो कुरा 
िव�सनीय �माण ��ततु गरी �मािणत गन� सकेको 
पाइएन । िमिसल सलं�न अ�य कागज �माणबाट उ� 
�ितवादीको Alibi िजिकर खि�डत भइरहेको देिखने । 

यसरी जाहेरवालीको िकटानी जाहेरी, पीिडतले 
गरकेो कागज, र�ेमा ब�नेतको कागज एवं िनजह�ले 
अदालतमा गरकेो बकप� र �वयं �ितवादीले मौकामा 
गरकेो सािबती बयानका साथै पीिडतको शारी�रक 
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परी�ण �रपोट�समेतबाट �ितवादीले आ�नै छोरी वष� 
१३ क� पीिडत ए (नाम प�रवित�त) लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न आएको 
अव�थामा �माणको उिचत मू�याङ्कन गरी स�ु 
खोटाङ िज�ला अदालतबाट यी �ितवादीलाई सजाय 
गन� गरी भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२/०२/३२ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखने । 

अत: िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
यी �ितवादीले आ�नै छोरीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो कसरु पिु�ट ह�न आएको दिेखदँा िनज �ितवादी 
कण�बहादरु ब�नेतलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� 
कैद तथा उ� जबरज�ती करणीका महलको २ नं. 
तथा हाडनाता करणी गन�को महलको १ नं.बमोिजम 
थप १० (दश) वष� गरी कुल १८ (अठार) वष� कैद 
र जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम 
पीिडतलाई �ितवादीबाट �.१,००,०००।- (एक 
लाख) �ितपूित�  भराइिदनेसमेत ठहर गरी स�ु खोटाङ 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/०२/१८ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७२/०२/३२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल काि�क ३० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढुङ्गाना, ०७०-RB-००१५, आयकर 
(२०६२।०६३), सुरशे �धान िव. खु�बु इ�पोट�स, 
बालाजु

��ततु िववादमा ��यथ� �ित�ानले �माण 
कागजात पेस गन� नसकेको कारण देखाई ठुला करदाता 
काया�लय र आ�त�रक राज�व िवभागले संशोिधत कर 
िनधा�रण आदशेलाई मा�यता िदएको पाइ�छ । आयकर 

ऐन, २०५८ बमोिजम आयको गणना गदा� खच� छुट 
पाउने कुरा �माण, कागज, भरपाईलगायतका कुराबाट 
पिु� गन� दािय�व ��यथ� �ित�ानकै देिख�छ । ठुला 
करदाता काया�लयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१०१ (६) बमोिजम आ�नो खच� पिु� गन� १५ िदनको 
�याद िदई सूचना िदएकै दिेख�छ । उ� �यादिभ� 
��यथ�ले थप �माण पेस गन� नसकेपिछ संशोिधत कर 
िनधा�रण आदेशबमोिजमको अङ्क कायम गरी आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोिजमको सूचना जारी 
गरकेो पाइ�छ । आफूले छुट पाउनपुन� भनेको खच�को 
�माण तथा खाता वही पेस गनु�  ��यथ�को कत��य हो  
छुट पाउन ुपछ�  भ�न ुमा�ले छुट नपाउने ।

��यथ�ले �शासक�य पनुरावलोकनको लािग 
र राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदनप� दता� गदा�समेत 
थप �माण कागजात केही पेस गन� सकेको कुरा िमिसलमा 
देिखदँनै । छुट भएका �माण पनुरावेदनप�सगँ पेस 
गरकेो भएपिन �यसलाई हेरी मू�याङ्कन गन� सिकने 
ह���यो । राज�व �यायािधकरणले आ�नो फैसलाको 
ठहर ख�डमा बहसको �ममा "िबल भरपाईलगायतका 
कागजातह� पेस भएको" भनी केही शीष�कको खच�लाई 
छुट िदने गरकेो कुरा िवना िलिखत आधार �माण िम�ने 
देिखदँनै । बहसको �ममा �ेिषत मौिखक �माणले 
िलिखत �माणको मा�यता �ा� गन� स�ैन । ��यथ�ले 
िमित २०६४।५।१३ मा ठुला करदाता काया�लयमा 
�ेिषत जवाफमा "कर िनधा�रणमा औ�ंयाएका रकमका 
स�ब�धमा कर परी�णकै समय �माणह� पेस 
ग�रसकेको" भनी भनेको देिखदँा पनुरावेदनप�साथ 
�माण कागजात पेस गन� नस�नेले बहसको �ममा 
पेस गरकेो भनी भ�न ु प�यारला�दो नदेिखदँा राज�व 
�यायािधकरणको उ� फैसला िमलेको देिखदैँन । खच� 
कटौती छुट िदने गरी भएको राज�व �यायािधकरणको 
िमित २०६७।२।२ को फैसला िवना िलिखत �माण 
कागजातको अभावमा सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई ठुला करदाता काया�लय लिलतपरुको 
िमित २०६४।५।१६ को िनण�यलाई सदर गन� गरकेो 
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आ�त�रक राज�व िवभागका महािनद�शकले िमित 
२०६५।४।३१ मा गरकेो िनण�य सदर ह�ने ।
फैसला तयार गन� सहयोग प�ुयाउने कम�चारीको नाम: 
ऋतबहादरु पलुामी मगर 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७१-CR-००७९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. न�दबहादुर रानासमेत 

�ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी भएपिन 
�वयं जाहेरवाला िशव थापा अदालतमा उपि�थत भई 
गरकेो बकप� गदा� वारदातमा को-को सलं�न िथए मलाई 
थाहा भएन भनी उ�लेख गरकेो, �ितवादीह�लाई 
बकप�मा िकटानीसाथ पोल गन� सकेको नदेिखएको, 
जाहेरवाला िशव थापा ��य�दश� नभएको, सो 
िकटानी जाहेरी अ�य त�यय�ु सबदु �माणबाट समेत 
पिु� ह�न नसकेको, �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारी तथा स�ु अदालतमा बयान कागज गदा� 
अिभयोग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु गरकेोमा 
पूण�तया इ�कार रही बयान कागज गरकेो, मौकामा 
कागज गन� मािनसह� आसा तामाङ, िवरबहादरु 
सा�, चेलीमाया थापा, अमतृा अिधकारी, श�भलुाल 
�े�ले �ितवादीह�ले मतृक चनुबहादरु थापालाई 
कुटिपटसमेत गरेका ह�न् भनी अदालतमा आई गरकेो 
बकप�मा उ�लेख गरकेो नदिेखएको, �ितवादीह�का 
सा�ी पदमबहादरु थापा मगर, अमतृा अिधकारी, 
बिु�सरा सा�, चेलीमाया थापा, दउेबहादरु िव.क., 
�ीमाया आलेसमेतले बकप� गदा� यी �ितवादीह�ले 
मतृक चनुबहादरु थापालाई कुटिपटसमेत गरकेा 
होइनन् भनी बकप� ग�रिदएकोसमेतका िमिसल संल�न 
�माणह�बाट वादीको अिभयोग दाबी पिु� भएको 
नदेिखदँा िनज �ितवादीह�लाई शंकाको आधारमा 
मा� �यान ज�तो अपराधमा सजाय गनु�  �यायसङ्गत 
देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 

फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीको 
ह�ने छ भ�ने �प� �यव�था ह�दँाह�दँ ै �ितवादीह�ले 
चनुबहादरु थापालाई कुटिपटस�म गरकेो भ�नेस�मको 
त�य पिन िमिसल संल�न �माणबाट नदिेखएको र 
वादी प�बाट सोको त�यय�ु �माण पेस गरी पिु� 
गराउन नसकेको अव�था िव�मान भएको कारण 
र आधारबाट �ितवादीह� न�दबहादरु राना, सरुज 
िछनाल, रमेश �े�, अशोक राना, सरुज थापा तथा 
�काश थापाउपरको अिभयोग दाबी प�ुन स�ने 
नदिेखने ।

अत: िववेिचत आधारबाट �ितवादी 
स�तोष थापाको उमेरको स�ब�धमा �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लय िभरकोट तनह�बँाट जारी 
ज�मदता�को �माणप�बाट �मािणत भएर आएको, 
अक� �ितवादी समुन थापाले म�ुका �हार गरकेो भ�ने 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको र अ�य �ितवादीह� 
न�दबहादरु राना, सरुज िछनाल, रमेश �े�, अशोक 
राना, सरुज थापा तथा �काश थापाको संल�नता 
देिखने �माण नह�दँा �ितवादी स�तोष थापालाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
अनसुार ६ मिहना कैद  सजाय ह�ने, �ितवादी स�तोष 
थापाको आपरािधक काय�मा मितयारस�मको कसरुमा 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं.अनसुार ३ वष� 
कैद ह�ने र अ�य �ितवादीह� न�दबहादरु राना, 
सरुज िछनाल, रमेश �े�, अशोक राना, सरुज थापा, 
�काश थापालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७०/१२/१८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ २ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-१००५, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. महे�� �धानसमेत
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जाहेरवाला साजन �े�ले �ितवादीम�ये 
राजे�� िवलास �यौपानेलाई अ��ेिलयाको �ुजमा 
काम गन� जानको लिग �.५०,०००।– िनजको नाउमँा 
माछाप�ु�े बैङ्कमा ज�मा ग�रिदएको भने तापिन उ� 
रकम के कुन �योजनको लािग बैङ्क दाखेला भएको 
हो ख�ुन सकेको दिेखदैँन । जाहेरवालाले वैदेिशक 
रोजगारको �योजनको लािग �ितवादीलाई रकम 
िदएको ह� ँभनी जाहेरी िदएकोमा सो रकम िदएको कुनै 
कागजात पेस ह�न सकेको देिखदैँन । जाहेरवालाले 
बैङ्क ज�मा ग�रिदएको रकम वैदेिशक रोजगारीकै 
�योजनको लािग िथयो भ�ने ठोस �माण पेस ह�न 
सकेको दिेखदँैन । यसरी जाहेरवालालाई िदएको चेक 
के कुन िसलिसला र �योजनको लािग िदएको हो कही ँ
ख�ुन आएको नदेिखनकुा साथै िविनमय अिधकारप� 
ऐन, २०३४ बमोिजम बाउ�स गराएको पिन नदेिखने । 

अका� �ितवादीह� राजे�� िवलास 
�यौपाने तथा तेज�साद खरलेको हकमा िवचार 
गदा� जाहेरवालाले िनजह�लाई वैदेिशक रोजगारमा 
जानको लािग रकम िदएको भ�ने दाबी रहेको 
देिखदँैन । मूल आरोिपत �यि�ले पोलस�म गरकेो 
अव�थामा िनजउपरको कसरु शकंारिहत तवरबाट 
पिु� ह�न आएको नदेिखदँा िनजह�उपरको अिभयोग 
दाबी �मािणत ह�न स�ने अव�था नदिेखने । 

यसरी �ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी 
शंकारिहत �पमा पिु� गराउन सकेको नदिेखदँा 
�ितवादीह� महे�� �धान, राजे�� िवलास �यौपाने 
तथा तेज�साद खरलेले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहराई भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७३।११।३० को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर : िविपन कुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा समान �कृितका ०७४-CR-१०६१, 

१०७३, ०९९७, वैदेिशक रोजगार कसरु, 

नेपाल सरकार िव. रिवनदास �े� भएको 
म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७४-CR-१००६, ०६७१, वैदिेशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. महे�� �धानसमेत

जाहेरी दरखा�तमा �ितवादीलाई िकटानी 
गरी वैदेिशक रोजगारको लािग अ��ेिलयाको �ुजमा 
पठाइिदने भनी रकम बझुी िलई भारतको म�ुबईमा 
प�ुयाई अलप� पारकेो भनी िकटानी जाहेरी िदएको र 
सो जाहेरीका साथमा पासपोट�लगायतका कागजातह� 
पेस गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाह�ले उ� जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गद� यी �ितवादी महे�� �धानले 
रकम बझुाएको केही समयपिछ भारतको कलक�ामा 
लगी िसपस�ब�धी तािलमसमेत िदलाएका िथए 
भनी �यायािधकरणमा उपि�थत भई बकप� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीम�येका तेज�साद खरलेका नाउमँा 
Ocean Employment Network Pvt. Ltd. नामको 
क�पनी रहेको भनी �ितवादी महे�� �धानले िजिकर 
िलएको भए तापिन महे�� �धानले जाहेरवालाह�लाई 
कागज ग�रिदएको िमित २०७१।१२।२५ भ�दा अिघ 
अथा�त् िमित २०७०।२।१६ गते नै उ� क�पनी 
अक�  स�चालक बकस ख�ीका नाउमँा कायम रहेको 
देिखने ।

यसरी यी �ितवादी महे�� �धानले वैदेिशक 
रोजगारको �यवसाय स�चालन गन� अनमुित निलई 
जाहेरवालाह� उिम�ला लामा तामाङ र िमङ्गमार 
तामाङलाई वैदेिशक रोजगारमा अ��ेिलया �ुजमा 
काममा पठाइिद�छु भनी झ�ुा आ�ासन िदई 
रकमसमेत िलएको काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० िवपरीतको कसरु भएको त�य पिु� भएको 
अव�थामा आरोिपत कसरु नगरकेो ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अका� �ितवादी तेज�साद खरलेको 
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हकमा िवचार गदा� िनजउपर िकटानी जाहेरी परकेो 
देिखदँैन । �ितवादी महे�� �धानले बयानको �ममा 
जाहेरवालाह�बाट िलएको रकम िनजलाई बझुाएको 
भनी पोल गर ेतापिन सोलाई थप �माणह�बाट पिु� 
गराउन सकेको देिखदँैन । �ितवादी महे�� �धानले 
जाहेरवालाह�बाट वैदिेशक रोजगारको लािग िमित 
२०७१।१२।२५ मा कागज गरी रकम बिुझिलएको 
देिखइरहेको अव�थामा शंकारिहत �माणको अभावमा 
अका� �ितवादी महे�� �धानले पोल गरकेो आधारमा 
मा� यी �ितवादी तेज�साद खरलेको आरोिपत 
कसरुमा सलं�नता रहेको मा�न निम�ने ।

तसथ�, �ितवादी महे�� �धानले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० को कसरुमा ऐ. 
दफा ४३ बमोिजम एक वष� छ मिहना कैद र �. एक 
लाख पचास हजार ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाह�लाई 
हज�नासिहतको िबगो �ितवादी महे�� �धानबाट 
भराई िलन पाउने र अका� �ितवादी तेज�साद 
खरलेले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराई 
भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७३।११।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा समान �कृितको ०७४-CR-१०७२, 

वैदेिशक रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. 
देवबहादरु ग�ुङसमेत भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RC-००९३, जबरज�ती 
करणी र कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ह�र ख�ी

�ितवादी अ�मर भ�ने ह�र ख�ीले करणी 

गरकेो कुरा घरमा गई भिनिद�छु भनेक�ले मखु 
थनुी घाटँी िथची मारकेो हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको उ� भनाइ करणीप�ात् 
टाउकोमा प�ुयाएको चोट (Rape followed by 
head injury) को कारणले म�ृय ु भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदनले पिु� गरकेो छ । जाहेरी बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी �ितवादीले नै वारदात घटाएको 
हो भनी जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� ग�रिदएको देिख�छ । घटना�थल तथा लास 
बरामद भएको �थानसमेत �ितवादीले देखाई िदएको 
पाइ�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस पाव�ती �े�ीले 
�ितवादीले मतृकलाई जबरज�ती करणी गरी मारकेो 
हो र िनजले नै मतृकलाई गाडेको ठाउ ँदेखाई िदएको 
हो भनी अदालतमा बकप� गरबेाट उ� कुराको पिु� 
ह�न आएको छ । यसरी िनज �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरी मारकेो हो भनी कसरुमा सािबत भई गरकेो 
बयान, जाहेरी दरखा�त, घटना�थल लासजाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला तथा 
वादीका सा�ीले अदालतमा गरकेो बकप�समेतका 
उि�लिखत िमिसल सलं�न �माणह�बाट �ितवादीले 
मतृकलाई जबरज�ती करणी गरेप�चात् कत��य गरी 
मारकेो हो भ�ने शंकारिहत तवरले पिु� ह�ने । 

�ितवादीबाट भएको उ� काय� (Criminal 
Act) स�ब�धमा कानूनी �यव�था हेदा�, मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको (१) नं. अनसुार सो� वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई 
वा निलई करणी गरमेा जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहन� र सोही महलको ३(१) नं. मा दश वष�भ�दा 
मिुनक� बािलकालाई जबरज�ती करणी गन�लाई 
दशदेिख प�� वष�स�म कैद सजाय ह�न े कानूनी 
�यव�था ग�रएको देिख�छ । �ितवादीले सात वष�क� 
नाबािलकलाई जङ्गलको एका�त ठाउमँा लगी 
जबरज�ती करणी गरकेोले िनजले गरकेो उ� काय� 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. िवपरीत ३(१) 
नं. अ�तग�तको जबरज�ती करणीको कसरु दिेखने ।
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�यसै गरी 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 मारमेा एकै जनाले 
मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना 
�यानमारा ठह�रने र �या�तालाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गनु�पन� कानूनी �यव�था ग�रएको छ । 
�ितवादीले मतृकलाई मखु थनुी घाटँी िथची टाउकोमा 
चोट प�ुयाई करणीबाट पीिडत नाबािलकलाई मारी 
उ� �यानस�ब�धी महलको १ नं. तथा १३(३) नं. 
अ�तग�तको कत��य �यानको कसरु गरकेो दिेखने ।

�ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
१ नं. िवपरीत ३(१) नं. अ�तग�तको जबरज�ती 
करणीको कसरु तथा �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
तथा १३(३) नं. बमोिजमको कत��य �यानस�ब�धी 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी अ�मर 
भ�ने हरी ख�ीलाई मलुकु� ऐन‚ �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने र जबरज�ती  करणीको महलको ३(१) नं. 
अनसुार थप १२ वष� कैद सजायसमेत ह�ने ठहर गरकेो 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

�ितवादी अ�मर भ�ने ह�र ख�ीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर भए पिन मलुकु� 
अपराध (संिहत) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा 
(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको 
सजाय ह�ने रहछे भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रन े
छैन” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको र केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२)
(ख) मा “..कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भन े
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोले िनज 

�ितवादीलाई सव��वको सजाय गन� कानूनत: निम�ने 
भई ज�मकैद सजाय गनु�पन� देिखने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
�ितवादी अ�मर भ�ने ह�र ख�ीलाई मलुकु� ऐन‚ 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र जबरज�ती करणीको ३(१) नं. 
अनसुार थप १२ वष� कैद सजायसमेत ह�ने ठह�याएको 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित 
२०७५।१।२७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ठहछ�  । साथै िनज �ितवादीलाई 
कत��य �यानतफ�  सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर भए 
पिन मलुुक� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा 
४० को उपदफा (२) तथा केही नेपाल कानूनलाई 
सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२)(ख) बमोिजम 
सव��वको सजाय गन� निम�ने ह�दँा ज�मकैद ह�ने ।   
इजलास अिधकृतः- िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फा�गनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RC-०१०६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िमङमालामु शेपा�  

��ततु म�ुामा �ितवादी िमङमालाम ु शेपा�ले 
वारदात कसरु गदा�का अव�थामा दे�ने ��य�दश� 
नभए तापिन �ितवादीले िसलिसलेवार ढङ्गले घटना 
वारदातका स�ब�धमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
ग�रिदएको बयान िमिसल संल�न व�तगुत र 
प�रि�थितज�य �माणबाट समिथ�त भइरहेको पाइ�छ । 
�ितवादी िमङमालाम ुशेपा�ले आ�नो पित रोजगारीका 
लािग िवदशेमा रहेको अव�थामा दवेर नाताका ते�बा 
शेपा�सगँ अवैध यौनस�ब�ध राखी ब�चा ज�माएको र 
सो कुरा अ�ले जानकारी पाएमा आ�नो बेइ�जती 
ह��छ भ�ने ठानी नवजातको मखुमा झारपातको बजुो 
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लगाई माररे गाडेको हो भनी गरकेो सािबती बयानलाई 
िनजले शौचालयमा ब�चा ज�माई मारी गाडेको 
भनी लेखाएको सनाखत कागज, ब�चाको मखुमा 
झारपातको बजुो रहेको देिखएको भ�ने घटना�थल 
मचु�ुका, िजउदँो ब�चा ज�माएर मारकोमा िव�वास 
ला�छ भनी वादीका सा�ी पेडोमा शेपा�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट समिथ�त भइरहेको देिखएकोले 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
पिु� ह�ने ।

�ितवादीले आ�नो पित रोजगारीमा रहेको 
अव�थामा देवर नाताका ते�बा शेपा�सगँको अवैध यौन 
स�ब�धबाट ज�माएको नवजात िशशकुा स�ब�धमा 
कसैलाई थाहा जानकारी नहोस् भनी झारपातको 
बजुोले मखु थुनी टाउकोमा चोटसमेत प�ुयाई कत��य 
गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादी 
िमङ्मालाम ु शेपा�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
न�बर बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
उ�च अदालत िवराटनगर, ओखलढुङ्गा अ�थायी 
इजलासबाट भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

िनज �ितवादी िमङमालाम ु शेपा�लाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर भए तापिन मलुकु� 
अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को 
उपदफा (२) मा “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 कानूनी �ावधान रहेको र केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२)ख मा “..कुनै 
फौजदारी कसरुको सजाय मलुकु� अपराध संिहतामा 
लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध संिहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ" भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोले िनज �ितवादीलाई सव��वको सजाय 
गन� कानूनत: निम�ने भई ज�मकैद सजाय गनु�पन� 
देिखने ।

�ितवादी िमङमालाम ुशेपा�लले आ�नो पित 
वैदेिशक रोजगारीमा गएको अव�थामा परप�ुषसगँको 
अवैध करणी स�ब�धबाट ज�मेको िशशकुा बारमेा 
समाजलाई थाहा जानकारी नहोस ्भनी लोकल�जाको 
कारण नवजात िशश ु मा�रएको देिख�छ । तसथ�, 
�ितवादी िमङमालाम ु शेपा�  कसरु गदा�को अव�थामा 
२६ वष�को यवुा उमेरको रहेकोले समाजमा पनु�था� िपत 
भई जीवन िजउने स�भावना रहेको, सामािजक 
लोकल�जाबाट ब�नको लािग कसरु गरकेो, नाबालक 
स�तानको अिभभावक�व वहन गनु�पन�, नामस�म 
ले�न स�ने सामा�य सा�र रहेकोसमेतका कारण एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत ने.का.प.२०६६, 
अङ्क ९, िन.न. ८२२० िस�ा�तबाट �ितवादी 
िमङमालाम ु शेपा�लाई फैसला ह�दँा ठह�रएको कैद 
सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
५ वष� कैद सजाय गन� ��ताव गरकेो रायसमेत िमलेकै 
देिखने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएको आधार, कारण 
तथा �याियक िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी िमङमालाम ु
शेपा�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ को 
देहाय ३ न�बरबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेसमेत 
ठहर गरकेो स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित २०७४।२।१० मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०६३२, कत��य 
�यान, देवनारायण कलवारसमेत िव. नेपाल 
सरकारसमेत

�ितवादीह� रामिवलास नायक र देवनारायण 
कलवारको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
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सािबती बयान, बरामद दसीको परी�ण �ितवेदन 
तथा जाहेरवालालगायत वादीका सा�ीह�को 
बकप�समेतका उि�लिखत िमिसल संल�न �माणबाट 
�ितवादी रामिवलास नायक, दवेनारायण कलवार र 
तौलन भ�ने ह�रराम लोधले सपाटु यादवलाई गोली 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो हो भ�ने पिु� ह�न आउने ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले एकैसाथ गोली 
हानेको र मतृकको टाउकोमा गोली लागेको भ�ने 
देिखन आएको छ । िमिसल संल�न सबदु �माणबाट यी 
�ितवादीह� तीनजनाम�ये कसको गोलीको �हारबाट 
मतृक मा�रएको हो भ�ने यिकन ह�न सकेको अव�था 
छैन । तसथ� पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
�ितवादीह� रामिवलास नायक, देवनारायण कलवार 
र तौलन भ�ने ह�रराम लोधलाई सो �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो िमलेकै दिेखने ।

अ�य �ितवादीह� सोहन भ�न े
राजाराम �साद बढई र �वेश कुम� (�वेश 
सिलम, तसिलमसमेत) भ�ने गोिव�द कुम�को 
हकमा िवचार गदा�, अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
�ितवादी राजाराम�साद बढईले सपाटुले �थानीय 
मािनसको अगािड ल�ी �हार गरकेो पूव��रसइवीसमेत 
रहेकाले मतृक सपाटु यादवलाई मान� योजना बनाई 
सह�ितवादीह�समेतको सहयोगमा बाटोमा ढुक� 
बसी गोली �हार गरी िनज सपाटु यादवलाई कत��य 
गरी मारकेो हो भनी कसरु गरकेोमा सािबत भई बयान 
गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह� राजाराम�साद बढई र 
गोिव�द कुम� अ�य �ितवादीह�सगैँ वारदात�थलमा 
उपि�थत रहेको र मतृकलाई अगािडप��बाट बाटो 
छेक� क�ा पे�तोल ताकेको भ�ने रामिवलास नायक 
र दवेनारायण कलवारले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयानबाटै देिखएको छ । यसबाट �ितवादीह� 
राजाराम �साद बढई र गोिव�द कुम�ले मतृक सपाटु 
यादवलाई कत��य गरी मान�मा अ�य �ितवादीह�लाई 

सहयोग प�ुयाएको भ�ने देिखन आयो । �ितवादीह� 
राजाराम �साद बढई र गोिव�द कुम�सगँ पे�तोल तथा 
गोली रहेको र बरामद भएको भ�ने देिखन नआए तापिन 
िनजह�ले वारदात�थलमा मौकामा उपि�थत भई 
मतृकलाई भा�न उ�कन नपाउने गरी घेरा हा�ने, बाटो 
छे�ने काम गरी मतृकलाई मान� संयोग पा�रिदने कसरु 
गरकेोस�म दिेखदँा पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
�ितवादीह� राजाराम�साद बढई र गोिव�द कुम�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. 
बमोिजम जनही ५ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेोसमेत 
िमलेकै देिखने ।

�ितवादी राजे�� पासीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को सािबती बयान �ितवादीह� 
रामिवलास नायक, देवनारायण कलवार र राजाराम 
�साद बढईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
सािबती बयान, मान� �योग भएको पे�तोलसिहत 
सह�ितवादी प�ाउ परकेो र वारदात�थलबाट बरामद 
भएको गोलीको खोकासमेतका व�तगुत �माणह�बाट 
समिथ�त भएको पाइ�छ । तसथ� िनज �ितवादी 
राजे�� पासी र अ�य �ितवादीह� रामिवलास 
नायक, दवेनारायण कलवार र राजाराम�साद 
बढईले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान, 
जाहेरवालाको बकप�समेतका िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट �ितवादी राजे�� पासीले मतृक सपाटु 
यादव कहा ँ जा�छ भनी खबर सङ्कलन गन� काय� 
गरकेो र अ�य �ितवादीह�सगँ वारदत�थलमा गई 
मत स�लाहमा पसेको दिेखन आएकोले िनज �ितवादी 
राजे�� पासीलाई १७(३) बमोिजम २ वष� ६ मिहना 
कैद ह�ने ठह�याएको हदस�म स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको इ�साफ पिन िमलेकै देिखने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
�ितवादीह� देवनारायण कलवार, रामिवलास नायक 
र तौलन भ�ने ह�रराम लोधलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम जनही सव��वसिहत 
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ज�मकैदको सजाय ह�ने र �ितवादीह� सोहन भ�ने 
राजाराम �साद बढई र �वेश कुम� भ�ने गोिव�द 
कुम�लाई �यानस�ब�धी महलको १७(१) नं. बमोिजम 
जनही दश वष� कैद ह�ने ठहराएको हदस�म स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।१२ 
को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीह� दवेनारायण 
कलवार, रामिवलास नायक र तौलन भ�ने ह�रराम 
लोधलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
जनही ज�मकैद ह�ने र �ितवादीह� राजाराम�साद 
बढई तथा गोिव�द कुम�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(२) नं. बमोिजम जनही ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने ठहर 
गरी �ितवादी राजे�� पासीको हकमा �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०७१।२।७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल चै� ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-२०६०, ०७४-RC-
०१५१, कत��य �यान, लोकेन भ�ने लोके�� पाइजा 
िव. नेपाल सरकार

अिधकार�ा� अिधकारी सम� ग�रिदएको 
बयान हेदा�, मतृकले केिह मिहनाअिघ मोबाइल 
चोरीस�ब�धी िववादमा मेरो टाउकोमा हिसयाले 
हानेकोमा टाउकोमा ८ वटा टाकँा लगाइएको छ, 
मतृकसगँ मेरो पूव��रसइवी िथयो । वारदातको िदन 
िनजले हो-ह�ला गरकेो र घरको छानामा ढुङ्गा हानेको 
कारण यसलाई िठक पानु�पछ�  भ�ने सोची लखेट्दै गएर 
भाइसमेत भई मैले िनजलाई ढुङ्गाले हानेकोमा िनज 
मय� भनी मतृककै �्याकसटुले मतृकको घाटँी बेरी 
ता�द ैिभरबाट फािलिदएको हो । उ� वारदातमा हामी 
२ जनाको मा� संल�नता छ भनी आ�नो बयान बेहोरा 

उ�लेख ग�रिदएको देिख�छ । १८.६ िकलो�ामको 
ढुङ्गा बरामद भएको भ�ने िमित २०७२/३/२३ को 
बरामदी मचु�ुका रहेको देिख�छ भने सो बरामिदत 
ढुङ्गा नै मतृकलाई मान� �योग भएको ढुङ्गा हो भनी 
�ितवादी �ान�साद पाइजाले अनसु�धानको �ममा 
बयानसमेत ग�रिदएको देिख�छ । िनजले अदालतसम� 
ग�रिदएको बयानमा पिन कसरुमा सािबती रही आफूले 
मतृक जगतबहादरु पनुलाई ढुङ्गाले छातीमा हानेर 
माररे फालेको हो । मतृक र मेरो �रसइबीका कारण 
मतृकलाई मैले ए�लै मारकेो हो, भाइ लोके�� पाइजाले 
मतृकलाई हानेकै होइन भ�नेसमेत उ�लेख गरी आफू 
कसरुदार रहेको र भाइ लोके�� पाइजा भने िनद�ष 
रहेको भनी बयान बेहोरा लेखाइिदएको पाइ�छ । यसरी 
�ितवादी �ान�साद पाइजा िनजले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा आफू र भाइसमेत भई 
मतृक जगतबहादरु पनुलाई कत��य गरी मारकेो 
भनी तथा अदालतसम� भने आफूले मा� मतृक 
जगतबहादरु पनुलाई कत��य गरी मारकेो भनी कसरुमा 
सािबती रहेको देिखने ।

�ितवादी लोके�� पाइजाले ग�रिदएको 
बयान, मोबाइल चोरीको िवषयलाई िलएर �ितवादी 
�ान�साद पाइजा र मतृकको िबचमा पूव��रसइवी रहेको 
भ�नेसमेत बिुझएका मािनसह�समेतले ग�रिदएको 
बकप�, घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुका एवं 
बरामदी मचु�ुकासमेतबाट मतृकको म�ृय ु �ाकृितक 
नभई कत��यबाट भएको भ�ने देिखने ।

��ततु म�ुाको स�ु तथा स�ु सदर गरकेो 
पनुरावेदन रोहको फैसलामा �ितवादीह� �ान�साद 
पाइजा र लोके�� पाइजासमेत भई मतृकको ह�या गरकेो 
तथा �ितवादीह�म�ये यसैले हानेको चोटका कारण 
म�ृय ुभएको भ�ने कुरा ख�ुन नआएबाट �ितवादीह� 
दवैु जनालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । धेरैजना सलं�न रहेको अपराधमा ��येक 
अिभय�ुह�को भूिमकामा दलु�भै मा� समानता ह�ने 
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ह��छ । िनजह�को भूिमका म�ुय अिभय�ु र सहायक 
अिभय�ुको �पमा पिन ह�नस�छ भने उही भूिमकामा 
रहेको अव�थामा समेत िनजह�को भूिमकाको 
गा�भीय� फरकफरक रहन स�छ । ��येक अिभय�ुलाई 
िनजह�को भूिमकाको गा�भीय�समेतलाई िवचार गरी 
िभ�नता गन� सिकने हदस�म िविभ�नता गनु�पन� ह��छ 
र सोहीबमोिजम िनजह�ले अपराधको िज�मेवारी 
पिन वहन गनु�पन� ह��छ । कसरुमा ��येक �ितवादीको 
भूिमकाको िववेचना नगरी सम�मा फौजदारी कसरुको 
िज�मेवारी वहन गनु�  गराउन ुफौजदारी �यायको मा�य 
िस�ा�तिभ� पद�न । हरके �ितवादीको आपरािधक 
काय�को भूिमकाको मू�याङ्कन गरी ��येकउपरको 
वा�तिवक िज�मेवारी पिह�याउनपुछ�  । अतः अदालत 
अपराध गन�लाई कसरुको मा�ाअनसुार सजाय 
िदलाउनेतफ�  सधै ँ सचेत रिहरहन ु (ने.का.प.२०६९, 
अङ्क १, िन.नं. ८७५८, प.ृ ८५) �ितपादन भएको 
िस�ा�तसमेतबाट ��ततु म�ुामा मतृक जगतबहादरु 
पनुलाई कत��य गरी मान� काय�मा �ितवादीह� 
�ान�साद पाइजा र लोके�� पाइजाको के क�तो 
आपरािधक भूिमका रहेको छ िववेचना गरी िनण�यमा 
प�ुन ुअप�रहाय� देिखने ।

मतृक जगतबहादरु पनुको ह�या गन�मा 
�ितवादीह�को संल�नता र भूिमका स�ब�धमा 
हेदा�, �ितवादी �ान�साद पाइजाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� तथा अदालतसम� बयान गदा� 
मतृकको ह�या गरकेो कसरुमा सािबती रहेको तथा 
िनजकै भाइ सह�ितवादी लोके�� पाइजाले समेत 
मतृकलाई मान�मा दाज ु �ान�साद पाइजाको हात 
रहेको भनी खलुाइिदएको देिख�छ । �ितवादी 
�ान�साद पाइजा �वयकंो बयान, सह�ितवादीको 
बयान, बिुझएका मािनसह�ले ग�रिदएको 
बकप�समेतबाट मोबाइल चोरीको िवषयलाई िलएर 
�ितवादी �ान�साद पाइजा र मतृकको िबचमा पिहला 
िववाद भई कुटिपटसमेत भएको ह�दँा िनजह�का 
िबचमा पूव��रसइवी रहेको भ�ने खलेुको छ । लासको 

घाटँीमा िनलो �्याक बे�रएको अव�थामा रहेको भ�ने 
घटना�थल मचु�ुकाबाट देिख�छ । मतृकलाई ढुङ्गाले 
हानी मारी �याक सटुले घाटँीमा बाधँी घटना�थलबाट 
तानी िभरमा खसालेको ह� ँ भनी अदालतमा समेत 
सािबत भई �ितवादी �ान�साद पाइजाले गरकेो बयान 
लासको घाटँीमा बे�रएको अव�थामा िनलो �याक 
रहेबाट पिन पिु� ह�न आएको छ । िनज �ितवादीले 
अदालतमा समेत मतृकलाई मारी िभरबाट खसालेको 
भनी गरकेो सािबती बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी �ान�साद पाइजाकै 
कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउछँ । यस 
अव�थामा �ितवादी �ान�साद पाइजालाई त�कालीन 
कानूनी �यव�था उि�लिखत १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेमा मौजदुा कानूनी �यव�था, 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय नै ह�ने ह�दँा िनजलाई 
उि�लिखत १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद सजाय 
गन� गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत बागलङुबाट िमित २०७२/११/११ मा 
भएको साधक जाहेरी फैसला �ितवादी �याना भ�ने 
�ान�साद पाइजालाई ज�मकैद सजाय गन� गरकेो 
हदस�म िमलेकै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन नपन� ।

जाहेरवाला �ेमबहादरु पनुले अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�मा, पिहलेको �रसइवीले गदा� 
�ितवादीह� लोके�� पाइजा र �ान�साद पाइजा 
एकआपसमा िमलेर मतृकलाई मारकेा ह�न् भनी 
बेहोरा उ�लेख ग�रिदएको तथा एक जनाले मा� यो 
अपराध गन� स�भव िथएन भनी वादीका सा�ीह�ले 
अदालतसम� बकप� ग�रिदए तापिन यी �ितवादी 
लोके�� पाइजाको भूिमका यो य�तो िथयो भनी उ� 
बकप�ले �प� गन� सकेको पाइदँनै । मौिखक �माण 
��य� भए मा� �यसलाई उ�च �तरको �माणको 
�पमा िलनपुन� ह��छ । सनेुको कुरा, स�भावनाको कुरा, 
िव�ास लागेको कुरा ज�ता अ��य� कथनले तबस�म 
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िन�या�मक �माणको �प िलन स�दनै जबस�म अ�य 
�माणबाट सो कथन समिथ�त ह�दँैन । यस स�दभ�मा, “...
शंकाको भरमा ग�रएको अिभ�यि�लाई �यायको रोहमा 
िव�ास ग�रहा�न निम�ने” (ने.का.प.२०६८, अङ्क 
२, िन.नं. ८५६८, प.ृ ३५१) भ�ने िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको पाइ�छ । ��तुत म�ुामा यी �ितवादी 
लोके�� पाइजाले समेत मतृकलाई कुनै चोट छोडी 
सोही चोटसमेतका कारण मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
कुनै व�तिुन� �माण िमिसल सलं�न छैन । यसरी मतृक 
जगतबहादरु पनुको ह�या गन� चोट छोड्ने काय�मा 
�ितवादी लोके�� पाइजासमेतको संल�नता रहेको 
िव�ास ला�छ भ�ने सा�ीका कथन शंकारिहत देिखदँैन 
भने शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने ।

��ततु म�ुाको वारदात एका�त�थल 
रातको समयमा घटेकोले �य�तो ठाउमँा अ�य 
�यि�को उपि�थित ह�न स�ने स�भावना �यून ह�दँा 
��य�दश� सा�ीको उपि�थित नह�न ु �वाभािवकै 
देिख�छ । �ितवादी लोके�� पाइजाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा�, दाइ �ान�साद पाइजाले 
नै मतृकलाई कुटिपट गरकेो हो, मैले कुटेको होइन भनी 
बेहोरा लेखाइिदएको पाइ�छ भने अदालतसम�को 
बयानबाट पिन िनज पनुरावेदक वारदात �थलमा 
उपि�थत रहेको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
िनज �ितवादी लोके�� पाइजाकै सा�ी तलुबहादरु 
पनुले मतृकले घरको छानामा ढुङ्गा हानेको ह�दँा 
�ान�साद पाइजाले मतृकलाई लखेट्दै गएको र 
िनजह�का िबचमा झगडा भएको अव�थामा लोके�� 
पाइजा छु�ाउन गएको भनी बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । यसबाट पनुरावेदक �ितवादी लोके�� 
पाइजासमेत वारदात�थलमा उपि�थत रहेको �मािणत 
ह�ने ।

�ितवादी लोके�� पाइजा वारदात�थलमा 
उपि�थत रहेको देिखए तापिन िनजको मतृकलाई 
मान�स�मको कुनै पूव��रसइवी रहेको तथा यी समेतले 
मतृकलाई चोट छाडेको भने िमिसलबाट ख�ुन सकेको 

देिखदँनै । ��ततु म�ुामा मतृकले �ितवादीह�को 
घरको छानामा ढंुगाले हानेकोमा �ितवादीह�ले 
मतृकलाई लखेटेको तथा �ितवादीह� दवुैजना 
वारदात�थलमा उपि�थत रहेको भ�ने देिखएको छ भने 
�ितवादी �ान�साद पाइजा म�ुय कसरुदार रहेको पिु� 
भएको अव�था छ । यी पनुरावेदक �ितवादी लोके�� 
पाइजाले अदालतसम� ग�रिदएको बयानमा, “...दाज ु
�ान�साद अक� बाटो गयो । म पिन अिल परस�म 
पगेु ँ दाइले मतृकलाई हानेर लडाएको रहेछ...” भनी 
बेहोरा उ�लेख ग�रिदएको पाइ�छ । यी पनुरावेदकले 
वारदातपिछ वारदातको स�ब�धमा कहीकँतै सूचना 
उजरु गरकेो देिखदँनै भने िमिसलबाट िनज वारदात 
�थलमा उपि�थत ह�नपुना�को अ�य व�तिुन� कारण 
ख�ुन पिन सकेको नदेिखने ।

यस अव�थामा यी पनुरावेदकले मतृकलाई 
मान�का लािग समातेको वा मतृकउपर �हार गरकेो पिु� 
ह�न नसके तापिन यी समेत मतृकको �यान माना�लाई 
मतलबमा पसेको र मतृकको पछािड दौडदँा मतृकलाई 
भा�न उ�कन अवरोध भई �ितवादी �ान�साद 
पाइजाले मतृकलाई मान�मा यी पनुरावेदकबाट सयंोग 
पा�रिदनेस�मको काय� भएको देिख�छ । सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(२) नं. मा, मान� 
सयंोग पा�रिदनेलाई पाचँ वष� कैद गनु�पन� �यव�था 
रहेको छ । ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक �ितवादी 
लोकेन भ�ने लोके�� पाइजाले वारदात �थलमा गई 
मतृक र दाजिुबच भइरहेको झगडामा मान� काय�लाई 
सयंोग पा�रिदने काय�स�मको कसरु गरकेो पिु� भएको 
यस अव�थामा िनज �ितवादी लोकेन भ�ने लोके�� 
पाइजालाई उि�लिखत १७(२) नं. बमोिजम पाचँ वष� 
कैद गनु�पन� देिखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी �याना भ�ने �ान�साद पाइजा र लोकेन भ�ने 
लोके�� पाइजालाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद सजाय गन� गरी 
स�ु पव�त िज�ला अदालतबाट िमित २०७२/०७/१६ 
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मा भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
बागलङुबाट िमित २०७२/११/११ मा भएको साधक 
जाहेरी फैसला �ितवादी �याना भ�ने �ान�साद 
पाइजालाई ज�मकैद सजाय गन� गरकेो हदस�म िमलेकै 
देिखदँा सदर ह��छ । अका� �ितवादी लोकेन भ�ने 
लोके�� पाइजालाई समेत सोही १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला सदर गरकेो हदस�म 
उि�लिखत पनुरावेदन अदालत बागलङुको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादी 
लोकेन भ�ने लोके�� पाइजालाई ऐ. ऐन, ऐ. महलको 
१७(२) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: वस�त�साद मैनाली
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ५ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-००१२, �यान 
मान� उ�ोग र डाँका चोरी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. 
िशवनाथ भ�ने िवनोद अिहरसमेत

मौकामा प�ाउ परकेा सह�ितवादी िशवनाथ 
भ�ने िवनोद अिहर र अ�य �ितवादी सोिव�� राजभर, 
सरु�े� यादवले समेत �ितवादी डा�टर भ�ने महे�र 
यादव घरअगािड पालीमा मा�छे हेन� बसेको भ�ने 
देिख�छ । �वयं �ितवादी महे�र यादवले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा�समेत आफूले साथमा खकुुरी 
िलइ घरबािहर पालीमा मा�छे हेन� बसेको भनी बयान 
गरकेो देिखयो । �ितवादीह�को मौकाको बयानबाट 
िप�तोल साथमा रहेका �ितवादीह� िशवनाथ भ�ने 
िवनोद अिहर, घन�याम यादव, मोच ुभ�ने रामऔतार 
यादव नै घरिभ� पसेको र अ�य �ितवादीह� मा�छे 
आउछँन् िक भनी बािहर बसेको भ�ने दिेखएको छ । 
अनसु�धान तहिककातको िसलिसलामा सङ्किलत 
सबतु र अदालतबाट परी�ण भएका �माणह�बाट 
डा�टर भ�ने महे�र यादव, सरु�े� यादव, सोिव�� 
यादव घरिभ� �वेश गरी गोली फायर गरकेो भ�ने त�य 
पिु� ह�न नआउने ।

कसरुमा धेरजैना सलं�न भएको अव�थामा 
हरके अिभय�ुह�को अलग अलग भूिमका 
ह��छ । एक कसरु गदा� �चिलत कानूनबमोिजम अपराध 
ठह�रने अक� कसरुसमेत भएको ह�न स�छ । एकै 
कसरुमा समेत कुनै �यि�ले एकभ�दा बढी कसरु गन� 
र संल�न रहेका अ�य �यि�ह�ले एउटै मा� कसरु 
गरकेो ह�न स�छ । एउटै कसरुमा कसैले म�ुय भूिमका, 
कसैको सहयोगी वा मितयारको भूिमका िनभाएको ह�न 
स�छ । �याय िन�पण गदा� अदालतले हरके कसरुदारले 
िनभाएको भूिमकाको गा�भीय�लाई िवचार गरी सबतु 
�माणबाट िभ�नता गन� सिकने हदस�म िभ�नता गरी 
िनजह�ले गरकेो कसरुको मा�ाअनसुार सजाय गनु�पन� 
ह��छ । कसरुदारले नगरकेो काय�को लािग िज�मेवार 
बनाई सजाय गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

व�ततुः �ितवादीह� भेट भई िव�म 
जैसवालको पसलमा डाकँा गन� पूव�योजना बनाई 
हातहितयारसमेत िलई गई �पैया ँ माग गदा� िदन 
इ�कार गरपेिछ गोली फाइ�रङसमेत गरकेो, गोली 
फाय�रङको कारण िव�म जैसवाल, सिुनता जैसवाल, 
कृ�ण चौहानसमेत घाइते भएको, घाइतेम�येका 
िव�म जैसवाल र सिुनता जैसवालको अव�था मन� 
स�नेस�मको दिेखएको, डाकँा चोरी गरी धनमाल 
लगेका भ�ने पीिडतह�को कथनसमेत नरहेको, डाकँा 
गन� उ�े�यले गए पिन पीिडतह�को हार गहुारले गदा� 
चोरी गन� नपाएको भ�ने दिेखने ।

वारदातको �कृित हेदा�  डाकँा चोरी गन� 
पूव�योजना बनाई आ�नो हक नप�ुने अका�को हकको 
स�पि� आफूले िलन खानको लािग बेइमानीको 
िनयतले ६ जनाको समूह भई कामको बाडँफाटँसमेत 
गरी िप�तोल ज�तो जोिखमी हातहितयार िलई 
फाय�रङसमेत गरी हक प�ुनेलाई घाइते बनाई जोर 
जबरज�ती गरकेो दिेख�छ । सङ्किलत सबतु 
�माणह�बाट �ितवादीह� डा�टर भ�ने महे�र 
यादव, सरु�े� यादव र सोिव�� यादव साथमा खकुुरी 
िलई घरबािहर मािनस हेरी बसेको भ�ने देिखयो । 
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पीिडतह�लाई लागेको घा चोट गोलीबाट लागेको भ�ने 
देिखएको छ । गोली �हार गन� काय�मा घरबािहर बसेका 
यी �ितवादीह�को संल�नता नरहने र घाइतेह�ले िनज 
�ितवादीह� घरिभ� पसी गोली चलाएको भनी िकटान 
गन� नसकेको अव�थामा यी �ितवादीह� डा�टर 
भ�ने महे�र यादव, सरु�े� यादव र सोिव�� यादवलाई 
�यान मान� उ�ोगको कसरुबाट सफाइ िदइ चोरी गन� 
मत स�लाह गरी डाकँा चोरी गन� गएको देिखएको र 
हारगहुार गरकेोले धनमाल चोरी गन� नपाएको भ�नेस�म 
देिखयो । �ितवादीह�ले डाकँा उ�ोगको वारदातस�म 
गरकेो देिखएको अव�थामा डाकँा चोरीको उ�ोगतफ�  
चोरीको १७ नं. बमोिजम यी �ितवादीह�लाई समेत 
३ वष� कैदको सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

अतः �ितवादीह� िशवनाथ भ�ने िवनोद 
अिहर, डा�टर भ�ने महे�र यादव, सोिव�� राजभर, 
सरु�े� यादवलाई �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठह�याएको स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।३।८ को फैसला 
�ितवादी डा�टर भ�ने महे�र यादव, सोिव�� राजभर, 
सरु�े� यादवको हकमा स�म केही उ�टी गरी �यान मान� 
उ�ोगको कसरुबाट सफाइ िदई िनज �ितवादीह�लाई 
चोरीको १७ नं. बमोिजम ३ वष�  कैदको सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।२।३२ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CI-१२३५, नाप 
न�साबमोिजम दता� गरी हक कायम ग�रपाऊँ, 
कालबहादरु ख�ी िव. महाशकंर देवकोटा

वादीले आ�नो हक भोगको �माणको �पमा 
१९९६ सालको दा. खा. मोठ र २०४९ सालको 
नामसारीलाई अिघ सारेको पाइ�छ । ती �माणह�बाट 

राहादउे दईु िक�ा गरी ।२।१० ज�गा वादीको नाममा 
नामसारी भई आएको सो २०४९ सालको नामसारीको 
�मािणत �ितिलिपबाट देिखन आएको छ । सो �ितिलिप 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ७८ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई सनाखत गराउदँा िनजले िकत� भनी 
बयान दाबी िलए तापिन सो कुराको पिु� �माण�ारा 
गराउन सकेको पाइदैँन भने २०५९ सालमा मालपोत 
काया�लय जली कागजात न� भएको अव�थालाई 
िवचार गदा�  अड्डाबाट �मािणत भएको �ितिलिपलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था पिन दिेखन नआउने ।

िमिसल संल�न ज�ुला िज�ला अदालतबाट 
भएको सज�िमन मचु�ुका हेदा�  िववािदत ज�गा न.नं. ४ मा 
जिनएकोमा उ� ज�गा गठुीको हक भोगसमेत देखाउदैँ 
बखतबहादरु महतले बेहोरा लेखाएकोमा ह�तबहादरु 
थापासमेतका अ� चार जना �यि�ह�ले सोलाई 
समथ�न गरकेो देिख�छ भने न.नं. ४ जिनएको उ� 
ज�गा वादी महाशंकर दवेकोटाको भोग चलनमा रहेको 
छ भ�ने बेहोरा जानक� देवकोटा (हमाल) ले लेखाएको 
देिख�छ र उ� बेहोरालाई प�ृवीबहादरु थापासमेतका 
छ जना �यि�ह�ले समथ�न गरी कागज ग�रिदएको 
देिख�छ । उनै बखतबहादरु महतले नापीमा वादीको 
नाममा भएको नाप न�साउपर मालपोत काया�लयमा 
उजरुी िदएका कारण हक कायमतफ�  ��ततु म�ुाको 
उठान भएकोमा िनज बखतबहादरु महत �ितवादीको 
सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भएका तर 
बकप� गन� नसकेको अव�था दिेखएकाले िनजको 
सज�िमन बेहोरा तथा बकप�को िबचमा �र�ता देिखने । 

िववािदत िक.नं.३३८ को ज�गा वादी 
महाशंकर दवेकोटाको नाममा िमित २०५३।६।२० 
मा नापी भएको कुरा िमिसल संल�न िफ�डबकु (नापी 
फाराम नं.१ �े�ीय िकताब) बाट देिख�छ । �य�तै 
िमिसल संल�न स�ु अदालतबाट िमित २०६८।४।१५ 
मा भएको न�सा मचु�ुकामा िववािदत िक.नं. ३३८ 
को ज�गा न.नं. ४ मा अङ्िकत गरकेो देिख�छ । स�ु 
अदालतमा ियनै प� िवप� भएको दे.नं.४९।९८ को 
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नामसारी बदर म�ुाको िमिसल सलं�न �माण�व�प 
पेस भएको िमित २०४५।१०।१२ मा भएको न�सा 
मचु�ुकाको छाया�ँित हेदा�  हालको यसै िववािदत 
ज�गाको िठक पूव�प��को न.नं. ३ को ज�गा िववािदत 
देखाइएको र सो िववािदत ज�गाको िठक पि�मतफ�  
रहेेको न.नं. २ को ज�गा ��ततु म�ुाका वादी महाशंकर 
देवकोटाको भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� २०४५ 
सालमा अदालतबाट भएको न�सामा उि�लिखत सो 
न.नं. २ को ज�गा र हालको न.नं. ४ को िववािदत 
ज�गाको आकृित �कृित द�ु�त तवरले िमले िभडेको 
देिखनकुो अित�र� आसपासका अ�य ज�गाह�को 
अवि�थित र आकार �कार पिन समान देिखई साधँ 
सिँधयारह�समेत िम�न िभड्न आएको अव�था रहेको 
छ । यसरी िमित २०४५।१०।१२ मा भएको न�सा 
मचु�ुकाको न.नं.२ को ज�गा र यस म�ुामा भएको न�सा 
मचु�ुकाको न.नं. ४ एउटै ज�गा देिखई उ� न.नं.२ को 
ज�गा महाशंकर दवेकोटाको हो, िनजको भोगमा छ भ�ने 
उ�लेख भएको पाइनलेु िववािदत िक.नं.३३८को ज�गा 
महाशंकर दवेकोटाको हो भ�ने त�य पिु� ह�न आउछँ 
भने उ� िववािदत िक.नं.३३८ को ज�गा  पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम च�दननाथ 
भैरवनाथ गठुीको ज�गा देिखने, पिु� ह�ने दता�, �े�ता, 
भोग आिद कुनै ��य� आधार �माण पनुरावेदकले 
पेस गन� सकेको देिखएन । तसथ�, वादी दाबीको िक.नं. 
३३८ (न.नं. ४) को ज�गा वादीकै हक भोगिभ�को पिु� 
ह�न आएकोले वादी दाबीबमोिजम सो ज�गाको दता� 
�े�ता एव ंनाप न�साअनसुार वादीको नाममा दता� हक 
कायम ह�ने ठह�याई ज�ुला िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाको फैसला अ�यथा देिखन नआउने । 

अत: िववेिचत त�य, आधार, कारणसमेतबाट 
िक.नं.३३८ (न.नं. ४) को ज�गा वादीको िफराद 
दाबीबमोिजम वादीको नाममा दता�  हक कायम ह�ने 
ठह�याएको स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट िमित 

२०६९।६।१ मा भएको फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृित थापा
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७५ साल फा�गनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CI-१२३६, 

१२३७, नापी बदर दता� हक कायम ग�रपाउ,ँ 
कालबहादरु ख�ी िव. महाशंकर देवकोटा 
भएको म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६७-CI-०८३४, ०८३५, 
फैसला बदर, धनेशराम तुरहा िव. रामान�द �ताप 
िसंहसमेत

व�ततुः उ� िक.नं. ११६ को ज�गाको 
स�ब�धमा आफू ज�गाधनी �ानचनको छोरा भएको 
भनी राजकुमार तरुहाले २०५२ सालमा नै सो ज�गाको 
ज�गाधनी पजुा�को �ितिलिप राखी �ितवादी रासलाल 
िसंहले मोहीबापत ज�गा कमाइरहेको भ�ने लेखी 
कुतबाली भराई मोही िन�कासन ग�रपाउ ँभनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । सो म�ुामा �ितउ�र िफराउदँा ��यथ� 
वादी रासलाल िसंहले राजकुमार भारतीय भएको 
र ज�गाधनीको छोरा नभएको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइयो । तर सो उ�लेखले मा� राजकुमार तरुहा 
वा�तिवक ज�गाधनीको छोरा हो होइन भ�ने पिु� ह�ने 
होइन । सो म�ुा िदने राजकुमार ज�गाधनी �ानचनका 
छोरा नै होइन भनी पनुरावेदक �ितवादीम�येका 
धनेशराम तरुहाले दाबीस�म िलएको देिखदँनै । 
राजकुमार िनजको वा�तिवक दाज ु नभएको भए 
िनजले सो कुराको दाबी िलने अव�था िथयो । साथै 
अका� पनुरावेदक �ितवादी िज�यान�द िसंहले 
समेत राजकुमार तरुहा ज�गाधनी �ानचनका छोरा 
होइनन् भनी पिु� गन� खि�बर �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । �यसकारण राजकुमार तरुहा ज�गाधनी 
�ानचन तरुहाका छोरा होइनन् भनी भ�न निम�ने ।

�ानचनको  छोरा भनी राजकुमारले 
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�ानचनका नाममा रहेको ज�गाको धनी पजुा�को 
�ितिलिप राखी भूिमसधुार काया�लय िसरहामा आई 
म�ुा ग�ररहेको ि�थित छ । सो म�ुामा भएको िनण�यलाई 
��ततु म�ुाका पनुरावेदक �ितवादीह� धनेशराम 
तरुहा तथा िज�यान�द िसहंले अ�यथा भनी कही ँम�ुा 
िदई बदर गरकेोसमेत नदिेखएको अव�थामा ��यथ� 
वादी रासलाल िसंहलाई ज�गाधनीले २०५२ सालमा 
प�याइसकेको भ�ने मा�नपुन� देिखने ।

अक�तफ�  मोही सरुती िसंहको छोरा 
रासलाल भएकोमा िववाद दिेखएन । पनुरावेदक 
�ितवादी िज�यान�द िसंह मोही सरुती िसंहका 
नाित नाताका �यि� भएको भ�नेमा समेत िववाद 
देिखएन । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ 
(१) मा २०६३ सालभ�दा अगािड मोहीको हक 
ज�गाधनीले प�याएमा नाितले समेत पाउने भ�ने 
�यव�था रहे भएको देिखदँैन । नाितमा मोही सन� 
स�ने भनी २०६३ सालमा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
मा भएको सशंोधनबाट �यव�था ग�रएको देिख�छ । 
संशोधनप�ात् पिन �ाथिमकता �ममा नाितभ�दा 
छोरो नै अगािड रहेको देिख�छ । गा.िव.स. ल�मीपरु 
पतारी िसरहाको िमित २०५९।३।३२ को िसफा�रस 
प�मा समेत िक.नं. ११६ को ज�गाको मतृक सरुती 
िसंहको नाममा रहेको मोही िनजका छोरा रासलाल 
िसंह र ि�भवुनका छोरा िज�यान�द िसंहको नाउमँा 
नामसारीका लािग िसफा�रस भएको देिखएको ह�दँा 
रासलालले सो ज�गाको मोहीको हैिसयतले जोतभोग 
गरकेो देिखने ।

वादीलाई २०५२ सालमा नै ज�गाधनी 
�ानचनका जेठा छोरा राजकुमारले मोही प�याइसकेको 
अव�थामा पनुरावेदक िज�यान�दले आ�नो नाममा 
समेत मोही कायम गराउनको लािग गाउ ँ िवकास 
सिमितबाट िसफा�रस िलएको देिख�छ । एउटै ज�गामा 
एकभ�दा बढी �यि�लाई मोही प�याउन स�ने भ�ने 
कानूनी �यव�थासमेत नभएको अव�थामा गाउ ँ
िवकास सिमितले रासलाल िसंह र िज�यान�द िसंहका 

नाममा मोही नामसारीका लािग िसफा�रस गरकेो भ�ने 
आधारमा िज�यान�दका नाममा उ� ज�गाको मोही 
नामसारी ह�ने भनी भूिमसधुार काया�लय, िसरहाले 
गरकेो िनण�यबाट ��याथ� रासलालको मोही हकमा 
असर पन� गएको देिखदँा भूिमसधुार काया�लयबाट 
पनुरावेदक िज�यान�दको नाउमँा मोही नामसारी ह�ने 
गरी िमित २०५९।८।५ मा भएको िनण�य बदर गरी 
उ� िक.नं.११६ को ज�गा रासलाल िसंह दनवुारका 
नाममा मोही कायम ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

तसथ�, उपयु�� त�य �माण एवं कानूनी 
आधारह�बाट पनुरावेदक �ितवादी िज�यान�द 
िसंहको नाउमँा उ� िक. नं. ११६ को ज�गाको मोही 
नामसारी ह�ने गरी िमित २०५९।८।५ मा भूिमसधुार 
काया�लय िसरहाबाट भएको िनण�य िमलेकै देिखदँा 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई सो काया�लयबाट िमित 
२०६२।१०।११ मा भएको िनण�य िमलेको देिखन 
आएन । अतः सो भूिमसधुार काया�लयबाट िमित 
२०६२।१०।११ मा वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो 
फैसला उ�टी गरी दाबीबमोिजम िमित २०५९।८।५ 
को मोही नामसारी िनण�य बदर भई िक.नं. ११६ को 
ज�गामा वादी रासलाल िसं दनवुारको नाउमँा मोही 
हक कायम ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको िमित २०६६।९।१३ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल भदौ २४ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७०-CI-०५२९, अंश दता�, 
िशवनाथ राउत िव. राउत अिहर

वादीका अंिशयारबाट आफूले राजीनामा गरी 
िलएको ज�गा आ�नी बिहनी वादी दवेनाथ अिहरका 
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भाइ िशवनाथ राउतक� प�नी दवेरती देवीलाई 
बकसप�को िलखत ग�रिदएको छ । बकस ग�रिदएको 
उ� िक.नं. ९३ ज�गाको हकको �ोत मूल �पमा 
पैतकृ रहेको दिेख�छ । िलखतमा बकसप� भनी बेहोरा 
उ�लेख भए पिन उ� त�य �माणबाट घमुाउरो तवरले 
िनजी पान� काय� भएको देिखदँा �ितवादी देवरती दवेीले 
माइती किपलदेवबाट बकस पाएको िक.नं.९३ को ज�गा 
सािबकमा पैतकृ स�पि� रहेको र घमेुर अिंशयारकै 
नाममा �ा� भएको देिखदँा सो ज�गा िब�� गरी ख�रद 
गरकेो िक.नं.१११, ११२, ११३, ११४ का ज�गाह� 
�वत: पैतकृ नै ह�ने दिेखने ।

व�ततु: िक.नं ९३ को ज�गाको मूल 
�ोत वादीको समेत अशं हक ला�ने पैतकृ नै रहेको 
भ�ने देिख�छ । २०३७ सालमा पनुरावेदकका दाज ु
किपलदेवले राजीनामाबाट ज�गा �ा� गरी ६ मिहनापिछ 
नै आ�नी बिहनी पनुरावेदकलाई हालैदेिखको 
बकप�को िलखतबाट सोही ज�गा हक ह�ता�तरण गरी 
सोही अंिशयारिभ�कै �यि�को नाममा िफता�  ग�रएको 
भ�ने देिखयो । सो िक.नं ९३ को ज�गा लामो समयस�म 
सगोलमै भोग, �योग भएकोमा २०५१ सालमा िब�� 
गरी सोही िब�� गरकेो रकमबाट िववािदत ज�गा ख�रद 
भएको दिेखदँा सारमा यी िक.नं.का ज�गाह� पैतकृ 
स�पि� बेची ख�रद गरकैे मा�नपुन� ।

वादी दाबीका िक.नं १११, ११२, ११३, 
११४ का ज�गा सिुगया तेिलनबाट र.नं. २६५६ 
िमित २०५१।९।६ मा राजीनामाको िलखत पा�रत 
गरी दवेरती देवीका नाममा आएको देिख�छ । म�ुामा 
िफराद परकेो अिघ�लो िदन िमित २०६७।२।८ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरकेो छ । उ� ज�गा 
ज�गा एकासगोलमा रहेको अव�थामा राजीनामाको 
िलखतबाट ख�रद गरी आएको दिेखने । 

सबै अिंशयार एकासगोलमा रहेको अव�थामा 
ख�रद ग�रएको ज�गामा सबै अिंशयारको समान हक 
ला�ने ह��छ । �य�तो स�पि� जनुसकैु अंिशयारको 

नाममा रहे पिन िनजी एकलौटी भ�न िम�दैन । आ�नो 
�ान, िसप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा 
कसैबाट दान, बकस पाएको वा कसैको अपतुाली परी 
�ा� भएको भ�ने प�का �माण नपगेुस�म कुनै एक 
अंिशयारको मा� हक ला�ने ठह�याउन �यायोिचत 
नह�ने । 

िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी दवेरती 
देवीका नाम दता�को िक.नं. १११, ११२, ११३ र 
११४ को ज�गा िनजी आज�नको भएको �माणबाट 
पिु�ट भएको नदिेखएको, उि�लिखत िक�ा ज�गा 
आफूले माइतीबाट बकस पाएको िक.नं. ९३ को ज�गा 
िब�� गरी �ा� रकमबाट ख�रद गरकेो भ�ने िजिकर 
िलए पिन वादीसमेतको अशं हक ला�ने पैतकृ स�पि� 
वादीका समान अिंशयार दाजबुाट पनुरावेदक दवेरती 
देवीका माइती दाज ु किपलदेवले िलई बकसप�को 
मा�यमबाट आ�नी बिहनीलाई िफता�स�म गरकेो, 
सािबकमा अंश हक ला�ने पैतकृ स�पि� देिखएको 
अव�थामा सो िक.नं.९३ को बकस स�पि� िब�� 
गरी उि�लिखत ज�गाह� सगोलको आज�नबाटै ख�रद 
गरकेो देिखदँा ब�डा ला�ने ठह�याई सो स�पि�बाट 
समेत ६ ख�डको १ ख�ड अशंहक वादीले छुट्याई 
िलन पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

अतः �ितवादी देवरती देवीका नाम दता�को 
िक.नं. १११, ११२, ११३ र ११४ को ज�गाह�बाट 
समेत वादीले ६ ख�डको १ ख�ड अंश पाउने ठह�याई 
िमित २०७०।२।२६ मा पनुरावेदन अदालत हेट�डाले 
गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा (देिवना)
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ५ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७०-RB-००१०, ब�िकङ 



36

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, असार - १

कसरु, िव�ण ुनारायण �े� िव. नेपाल सरकार
��ततु म�ुाको अिभयोग प� दायर ह�दँा 

�चिलत ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) मा भएको कानूनी �यव�था र यस 
स�ब�धमा सव��च अदालतबाट �ितपादन भएको 
�याियक िस�ा�तसमेतलाई िवचार गरी ��ततु 
िववादको िन�पण गनु�पन� देिखने ।

त�काल �चिलत ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा ��ततु श�दावलीलाई 
हेदा� “आफूले काटेको चेकलाई खा�ने रकम आ�नो 
खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भ�ुानी िलन 
िदन" ह�दँनै भ�ने उ�लेख भएकोले ब�िकङ �णालीलाई 
असर पान� गरी कािटएको चेकअनसुार भ�ुान गनु�पन� 
रकम खातामा नभए तापिन िलए िदएको ह�नपुन� 
ह��छ । अथा�त् सो कसरुले पूण�ता पाउन "िलने िदने" 
काय� स�प�न भएको ह�नपुन� देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार खातामा ज�मा नै 
नभएको रकम जानी जानी चेक काटी भ�ुानी िलए 
िदएको काय� भएको नदेिखने ।

चेक अनादर भएको अव�थामा िविनमेय 
अिधकार प� ऐन, २०३४ को दफा १०७क मा पिन 
कानूनी उपचारको �यव�था रहेको पाइ�छ । अतः 
त�काल ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ३ (ग) को कानूनी �यव�थाअनसुार ��ततु िववाद 
ब�िकङ कसरुअ�तग�त पन� देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण तथा यस 
अदालतबाट �ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतबाट 
��ततु कसरु त�काल �चिलत ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
अिभयोग प� दता� ह�न स�ने नै नदेिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादी िव�ण ुनारायण �े�लाई उ� ऐनको दफा ३ 
(ग) को कसरु गरकेो भनी सोही ऐनको दफा १५(१) 
नं. बमोिजम �.४०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।४।९ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िनज 

�ितवादीउपरको अिभयोगप� नै खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नारद�साद भ�राई
क��यटुर :  देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल काि�क २५ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७४-CR-१४५२, 

ब�िकङ कसरु, िव�ण ुनारायण �े� िव. नेपाल 
सरकार भएको म�ुाको फैसला यसै �कृितको 
रहेको ।

१०
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७१-WO-०२४६, उ��ेषण, 
िभमबहादुर काक� िव. राि��य सतक� ता के��, 
िसंहदरबारसमेत

साव�जिनक स�पि�को अित�मण तथा 
िहनािमनाको िवषयलाई िलएर परकेो उजरुीमािथ 
राि��य सतक� ता के��ले �ारि�भक अनसु�धान तथा 
छानिबन गरी �ा� �माणह�बाट िनवेदकले िक.नं. 
३३५ को साव�जिनक ज�गामा अित�मण गरी टहरा 
बनाई भाडामा लगाई �यि�गत लाभ िलएको पिु� 
भएको अव�थामा साव�जिनक स�पि�को संर�ण 
गन� �योजनका लािग स�बि�धत अि�तयार�ा� 
िनकायलाई जानकारी गराइएको र सरकारी ज�गामा 
गैरकानूनी �पमा टहरा बनाई भाडा असलु गरकेो काय� 
आफँैमा कानूनिवपरीत ह�दँा राि��य सतक� ता के��ले 
आव�यक जाचँबझु गरी गरकेो िनण�यलाई अ�यथा 
भ�नपुन� अव�था नदेिखने ।

िनवेदकको हकभोगको िक.नं. १९९ को 
िक. नं. २९ को ज�गाको हाल नया ँ नापीमा िक. नं. 
३३५ मा िभड्ने ज�गाको हदस�म िनवेदकको भाउजू 
तथा िक.नं. १९९ को सािबक ज�गाधनी यएुन महज�न 
काक� िलने र िदने ज�गाधनी चतरुान�द वै�समेतिबच 
ज�गा ख�रद गन� सहमित भई मालपोत काया�लय, 
चाबिहलबाट िमित २०६६।११।४ मा पास गरकेो 
करारनामालाई नै उ� िववािदत िक.नं. ३३५ को 
ज�गाको एक मा� �ोत मानी आएको देिख�छ । उ� 
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करारनामामा उि�लिखत �थम सत�को बेहोराबाट 
िदने ज�गाधनी भिनएका प� चतरुान�दको नाममा नै 
हाल सािबक तथा �े�ता अ�ाविधक गन� बाकँ� रहेको 
सािबक िक.नं. २९ सगँ िभड्ने हदस�मको ज�गा अक� 
प� यएुन महज�न काक�ले ख�रद गरी िलन म�जरु गरकेो 
भ�ने देिखन आउछँ । यस अव�थामा िक. नं. ३३५ मा 
िक. नं. २९ समेतको ज�गा िमिसएको भ�ने आधारबाट 
िनवेदकले चतरुान�द वै�सगँ दता� नै नभएको ज�गा 
करारनामा गरी भोग गरकेो भ�ने िनवेदन बेहोराबाट नै 
देिखन आएकोले आ�नो िनिव�वाद हकभोग नै नरहेको 
स�पि�लाई मूल िवषयव�त ु बनाई करार गरकेो 
अव�थामा उ� करारनामालाई कानूनबमोिजम भएको 
करार मा�न पिन नसिकने । फे�र, िनवेदकले उ� 
टहरा बनाएको ज�गाको यिकन �े�फल ख�ुने अ�य 
िववादरिहत �ोत तथा ज�गाधनी �माणपजुा�ज�ता कुनै 
�माण पेस गन� सकेको पिन देिखएन । यसरी िनवेदकको 
िनिव�वाद हक �वािम�व �थािपत रहेको भ�ने पिु� ह�न 
नआएको िववािदत िक. नं. ३३५ को ज�गामा बनेको 
घर टहरासमेतलाई िनवेदकको वैधता�ा� स�पि� 
मानी िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने 
नदेिखने । 

अतः िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था र 
आधार �माणबाट समेत िनवेदकले िनजको हक भोगमा 
रहेको िक.नं. १९९ को ज�गामा िववािदत िक.नं.३३५ 
को ०-७-०-० साव�जिनक ज�गा िमसाई �थानीय 
िनकायमा न�सा पास नै नगरी टहरा िनमा�ण गरी 
भाडासमेत उठाई साव�जिनक स�पि�बाट गैरकानूनी 
लाभ िलएको िवषयमा साव�जिनक स�पि�को संर�ण 
गन� उ�े�यबाट भएका िनण�यह� गैरकानूनी दिेखन 
नआएको ह�दँा उ��ेषणको आदेश जारी ग�ररहन परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे
इित संवत् २०७६ साल पसु २४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०६९-WO-०४८८, उ��ेषण 
/ परमादेश, ि�फेव कंि�ट इ�डि��ज �ा.िल. िव. 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६९/६/१८ मा भ�परु िज�ला, 
सािबक िद�य�री १ (ग) र बालकोट वडा नं. ९ िबचमा 
रहेको हनमु�ते खोला िकनारमा रहेको िनवेदकको “�लक 
फे��ी हटाई हनमु�ते खोलालाई सािबककै �थानबाट 
ब�न िदई पलुको सरं�ण गन� �यव�था िमलाउन िज�ला 
�शासन काया�लयलाई लेखी पठाउने गरी िनण�य भएको 
पाइयो । िमिसल सलं�न कागज �माणबाट िवप�ी 
आयोगले ��यायोजन गरकेो अिधकारको �योग गरी 
आयोगका सिचवले उि�लिखत िमित २०६९/६/१८ 
मा िववािदत िनण�य गरकेो देिख�छ । सिचवले गरकेो 
उ� िनण�य “अनिुचत काय�” स�ब�धी �िुट स�याउन 
ग�रएको िनण�य हो भ�ने कुरा �प� नै छ । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२० बमोिजम 
अनिुचत काय� स�ब�धमा िनण�य गन� आयोगले आ�नो 
सिचवलाई अिधकार ��यायोजन गन� तथा आयोगका 
सिचवले सो अिधकार �योग गन� पाउने देिखदँनै । 
यस स�ब�धमा यस अदालतबाट िनवेदक �यामस�ुदर 
यादवसमेत िव�� िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगसमेत भएको (०६७-WS-००३५) 
िनवेदनका स�दभ�मा िमित २०७५-०८-०५ मा 
�या�या र िववेचना भई िस�ा�त कायम भइसकेको 
देिख�छ । यसरी �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
�ि�ले हेदा� िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगका सिचवले गरकेो िमित २०६९/६/१८ को 
िनण�यमा �प�तः अिधकार�े�ा�मक �िुट रहेको देिखन 
आयो । तसथ� आ�नो अिधकार नै नभएको िवषयमा 
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आयोगका सिचवले िनण�य गरकेो र उ� िनण�य त�काल 
�चिलत नेपालको अि�तरम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२० �ितकूल देिखने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम 
सरकारी वा साव�जिनक ज�गा कुनै �यि�को नाममा 
दता� ग�रएको रहेछ भने पिन �यसले मा�यता पाउदँैन, 
�यस �कारको दता� बदर ह��छ । सरकारी वा साव�जिनक 
स�पि� अनिधकृत �पमा �यि�को उपयोगमा �याउन 
ह�दँनै । सरकारी वा साव�जिनक स�पि�को संर�ण 
ह�न ु पद�छ । कुनै बहानाबाजी गररे साव�जिनक वा 
सरकारी स�पि� हड�ने काय� �वीकाय� ह�दँैन । तर 
यसलाई िनयमन गन� कानूनी �ि�या पिन िनधा� �रत 
छन् । स�बि�धत �यि�लाई ब�ुने / �ितवादको मौका 
िदने, त�य र �माणह�को सङ्कलन र �यायोिचत 
मू�याङ्कन गन�, िनण�य गन� कानूनले अिधकार �दान 
गरकेा अिधकारीले िनण�य गन�लगायतका कुराह�को 
पालना ग�रन ु पद�छ । ��ततु िववादमा साव�जिनक 
स�पि� (खोलाले बहाव प�रवत�न गदा�  उकास भएको 
ज�गासमेत) िनजी �योजनमा �याएको र पलु / 
बाटोसमेतमा असर पन� अव�था रहेकोस�ब�धी ��ह� 
पिन उठाइएका देिख�छन् । यस प�मा रा�यका कानूनी 
अि�तयार�ा� स�ब� िनकाय तथा पदािधकारीह�को 
त�काल �यानाकष�ण पिन ह�न ु पद�छ । तर यसको 
ता�पय� साव�जिनक स�पि�उपर अित�मण भएको छ 
भ�ने कुराको आडमा अिधकार�े� नै नभएको िनकाय 
वा पदािधकारीले गरकेो िनण�यलाई मा�यता िदन िम�ने 
नदेिखने । 

अतः िवप�ीम�येको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगका सिचवले गरकेो िमित 
२०६९/६/१८ को िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
�ितकूल तथा अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी भएको 
देिखदँा आयोगको िमित २०६९/६/१८ को िववािदत 
िनण�य र सोबमोिजम भए ग�रएका काम कारबाहीसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अब यसमा 
हनमु�ते खोलाको बहाव प�रवत�न भएको वा अ�य 

कुनै तवरबाट साव�जिनक वा सरकारी ज�गालाई िनजी 
�योगमा �याइएको छ वा छैन भ�ने हेरी, यिकन गरी 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतलाई �ि�गत 
गरी आव�यक िनण�य गनु�  भनी िवप�ीम�येको मालपोत 
काया�लय भ�परुका नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०६९-WO-०४९६, उ��ेषण 
/ परमादेश, र�नह�र काय�थसमेत िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०६९/६/१८ मा भ�परु िज�ला, 
सािबक िद�य�री १ (ग) र बालकोट वडा नं. ९ िबचमा 
रहेको हनमु�ते खोलालाई सािबककै �थानबाट ब�न 
िदई पलुको संर�ण गन� �यव�था िमलाउन िज�ला 
�शासन काया�लयलाई लेखी पठाउने गरी िनण�य भएको 
पाइयो । िमिसल सलं�न कागज �माणबाट िवप�ी 
आयोगले ��यायोजन गरकेो अिधकारको �योग गरी 
आयोगका सिचवले उि�लिखत िमित २०६९/६/१८ 
मा िववािदत िनण�य गरकेो देिख�छ । सिचवले गरकेो 
उ� िनण�य “अनिुचत काय�” स�ब�धी �िुट स�याउन 
ग�रएको िनण�य हो भ�ने कुरा �प� नै छ । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२० बमोिजम 
अनिुचत काय� स�ब�धमा िनण�य गन� आयोगले आ�नो 
सिचवलाई अिधकार ��यायोजन गन� तथा आयोगका 
सिचवले सो अिधकार �योग गन� पाउने देिखदँनै । 
यस स�ब�धमा यस अदालतबाट िनवेदक �यामस�ुदर 
यादवसमेत िव�� िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगसमेत भएको (०६७-WS-००३५) 
िनवेदनका स�दभ�मा िमित २०७५-०८-०५ मा 
�या�या र िववेचना भई िस�ा�त कायम भइसकेको 
देिख�छ । यसरी �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
�ि�ले हेदा� िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
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आयोगका सिचवले गरकेो िमित २०६९/६/१८ को 
िनण�यमा �प�तः अिधकार�े�ा�मक �िुट रहेको दिेखन 
आयो । तसथ�, आ�नो अिधकार नै नभएको िवषयमा 
आयोगका सिचवले िनण�य गरकेो र उ� िनण�य त�काल 
�चिलत नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२० �ितकूल देिखन आउने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम 
सरकारी वा साव�जिनक ज�गा कुनै �यि�को नाममा 
दता� ग�रएको रहेछ भने पिन �यसले मा�यता पाउदँैन, 
�यस �कारको दता� बदर ह��छ । सरकारी वा साव�जिनक 
स�पि� अनिधकृत �पमा �यि�को उपयोगमा �याउन 
ह�दँनै । सरकारी वा साव�जिनक स�पि�को संर�ण 
ह�न ु पद�छ । कुनै बहानाबाजी गररे साव�जिनक वा 
सरकारी स�पि� हड�ने काय� �वीकाय� ह�दँैन । तर 
यसलाई िनयमन गन� कानूनी �ि�या पिन िनधा� �रत 
छन् । स�बि�धत �यि�लाई ब�ुने / �ितवादको मौका 
िदने, त�य र �माणह�को सङ्कलन र �यायोिचत 
मू�याङ्कन गन�, िनण�य गन� कानूनले अिधकार �दान 
गरकेा अिधकारीले िनण�य गन�लगायतका कुराह�को 
पालना ग�रन ु पद�छ । ��ततु िववादमा साव�जिनक 
स�पि� (खोलाले बहाव प�रवत�न गदा�  उकास भएको 
ज�गासमेत) िनजी �योजनमा �याएको र पलु / 
बाटोसमेतमा असर पन� अव�था रहेकोस�ब�धी ��ह� 
पिन उठाइएका देिख�छन् । यस प�मा रा�यका कानूनी 
अि�तयार�ा� स�ब� िनकाय तथा पदािधकारीह�को 
त�काल �यानाकष�ण पिन ह�नपुद�छ । तर यसको 
ता�पय� साव�जिनक स�पि�उपर अित�मण भएको छ 
भ�ने कुराको आडमा अिधकार�े� नै नभएको िनकाय 
वा पदािधकारीले गरकेो िनण�यलाई मा�यता िदन िम�ने 
नदेिखने । 

अतः िवप�ीम�येको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगका सिचवले गरकेो िमित 
२०६९/६/१८ को िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
�ितकूल तथा अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी भएको 
देिखदँा आयोगको िमित २०६९/६/१८ को िववािदत 

िनण�य र सोबमोिजम भए ग�रएका काम कारबाहीसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अब यसमा 
हनमु�ते खोलाको बहाव प�रवत�न भएको वा अ�य 
कुनै तवरबाट साव�जिनक वा सरकारी ज�गालाई िनजी 
�योगमा �याइएको छ वा छैन भ�ने हेरी, यिकन गरी 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतलाई �ि�गत 
गरी आव�यक िनण�य गनु�  भनी िवप�ीम�येको मालपोत 
काया�लय भ�परुका नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने
इित संवत् २०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७०-WO-०५०४, उ��ेषण, िनलम 
िनरौला िव. पुनरावेदन अदालत िवराटनगरसमेत

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
१४९ मा नगरपािलका �े�मा उपमहानगरपािलकाको 
�वीकृत िलएर मा� घर िनमा�ण गनु�पन� भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको दिेख�छ । साथै उ� दफाको 
�प�ीकरण ख�डमा भवन िनमा�ण भ�नाले नया ँभवन 
बनाउने, परुानो भवन भ�काई पनुः िनमा�ण गन�, 
त�ला थप गन�, मोहडा फेन� वा सािबकमा थपघट 
गरी �याल, ढोका, बाद�ली, कौसी, दलान, टहरा, 
तबेला, �यारजे बनाउने वा क�पाउ�ड लगाउने काय� 
स�झन ु पछ�  भनी ��ट्याएकोसमेत देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार परुानो संरचनालाई फेरबदल 
गदा�समेत स�बि�धत िनकायको �वीकृित िलनपुन� भ�ने 
बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेकोमा यी िनवेदकले 
आ�नो घरको मौजदुा अव�थालाई केही प�रवत�न गरी 
कोठासमेत थप गदा� स�बि�धत िनकायबाट �वीकृित 
िलएको देिखएन । न�सा पासको लािग िनवेदन दता� 
गराई आव�यक रकमसमेत बझुाइसकेको भ�ने यी 
िनवेदकको िजिकर रहेकोमा तोिकएको �ि�या नै 
पूरा नभएको अव�थालाई न�सा पास भए सरहको 
वैधािनकता िदन िम�ने पिन देिखदैँन । �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ (१) मा 
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नगरपािलका �े�मा कसैले िनमा�ण गरकेो वा ग�ररहेको 
भवनको स�ब�धमा तोिकएबमोिजमका कुराह�को 
जाचँबझु गन� �मखुले कुनै इि�जिनयर, ओभरिसयर 
वा कम�चारीलाई खटाउन स�ने भ�ने कानूनी 
�यव�थासमेत रहेको छ । साथै उि�लिखत ऐनको दफा 
१६१ (४) को �यव�थाअनसुार सोही दफाको उपदफा 
(२) बमोिजम पेस गरकेो �ितवेदनअनसुार कसैले यस 
ऐनबमोिजम अनमुित निलई वा साव�जिनक ज�गा, 
बाटो, मि�दर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आिद िमची 
भवन िनमा�ण गरकेो वा ग�ररहेको ठहरमेा �मखुले सो 
भवन वा �यसको कुनै भाग भ�काउने आदशे िदनपुन� 
छ भ�ने कानूनी �यव�थासमेत रहेको देिख�छ । यसरी 
नगरपािलकाबाट कानूनबमोिजम खिटएको �ािविधक 
टोलीले तोिकएको मापद�डिवपरीत कोठासमेत 
िनमा�ण गरकेो भनी �थलगत सज�िमनसिहतको 
�ितवेदन िदएको र सोही आधारमा नगरपािलकाबाट 
मापद�डिवपरीत न�सा पास नगरी िनमा�ण गरकेो 
संरचना भ�काउने गरी िनण�य भएको देिख�छ । �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ ले नगरपािलकाले आ�नो 
�े�िभ� िनमा�णस�ब�धी मापद�ड िनमा�ण गरी लाग ु
गन� स�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा लाग ु
भएको मापद�डको पालना गनु�  सो �े�का स�बि�धत 
सबैको कत��य ह�न आउछँ । यस अव�थामा िनवेदकले 
िनमा�ण गरकेो भौितक संरचना �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ मा भएको भावना र मम�अनकूुल तोिकएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम नभएको भ�ने आधारमा स�ु 
नगरपािलकाले र पनुरावेदन स�ुने अदालतले समेत 
फैसला गरकेो देिखने ।

त�कालीन नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १०७ एवं वत�मान नेपालको संिवधान, 
२०७२ को धारा १३३(२) मा .......अक� उपचारको 
�यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था भए 
पिन �य�तो उपचार अपया�� वा �भावहीन दिेखएको 
अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनका लािग सव��च 
अदालतले असाधारण अिधकार �े�को �योग गन� 

स�ने भ�ने संवैधािनक �यव�था रहेको पाइ�छ । 
��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�तकुा स�ब�धमा स�ु 
नगरपािलका काया�लयले गरकेो िनण�यउपर त�कालीन 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा स�ु िनण�य 
सदर ह�ने गरी फैसला भएको दिेख�छ । स�ु िनण�य 
पनुरावेदनको रोहमा सदर भएको अव�थामा पिन �याय 
�शासन ऐनले सव��च अदालतमा �वेश गन� माग�लाई 
ब�द गरकेो देिखदैँन । यस अव�थामा वैकि�पक 
माग� ह�दँाह�दँ ै यी �रट िनवेदकले उि�लिखत कानूनी 
माग�को अवल�बन नगरी �रट �े�को मा�यमबाट 
यस अदालतमा �वेश गरकेो देिख�छ । वैकि�पक 
माग�को उपचार अपया��त वा �भावहीन रहेको भनी 
िनवेदनमा िजिकर िलन सकेको पिन देिखदैँन । अथा�त् 
वैकि�पक माग� ह�दँाह�दैँ उ� माग�को �योग नगरी �रट 
�े�बाट �वेश गनु�  परकेो त�यय�ु आधार र कारण 
पिन िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको पिन 
देिखदँनै । अ�य उपचारको माग� खलुा रहदँास�म र 
�य�तो माग�बाट �ा�त ह�ने उपचार अपया�� वा �भावहीन 
भएको भ�ने बेहोरा पिु� गन� नस�दाका अव�थास�म 
�रटको �े�ािधकार �योग गरी �वेश गरकेो िनवेदनलाई 
�वीकार गरी इ�साफ गन� िम�ने पिन ह�दैँन । वैकि�पक 
माग� ह�दँाह�दँै �रटको �े�ािधकार आकिष�त ह�दँनै भ�ने 
�रटको सव�मा�य िस�ा�त पिन ह�ने । 

अतः िनवेदकले नगरपािलकाबाट तोिकएको 
िनमा�णस�ब�धी मापद�डिवपरीत न�सासमेत पास 
नगरी भौितक सरंचना िनमा�ण गरेको भ�ने स�ब�धमा 
सािधकार िनकायबाट �माण बझुी भएको िनण�य र 
स�ु िनण�यलाई सदर ह�ने ठह�याई भएको फैसलाबाट 
िववादको िन�पण भइसकेको र यी िनवेदकले 
वैकि�पक उपचारको माग� समा� भई नसकेको 
अव�थामा उ� माग�लाई अवल�बन नगरी �रट �े�को 
मा�यमबाट यस अदालतमा �वेश गरकेो दिेखएको र 
िनयिमत अदालतबाट कानूनअनसुार भएको िनण�यमा 
कुनै कानूनी �िुट नदेिखएको समेत ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
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िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजे�� वा�ले
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-११९२, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम १०-D-६-
१४-Z

पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर म�ुयत: 
�ितवादीले अदालतसम� आ�नो उमेर १४ वष� 
भनी लेखाएको िव�णपुादकुा गा.िव.स. र धरान 
उपमहानगरपािलकाले पठाएको ज�मदता�को 
�ितिलिपमा िमित २०५७/२/१२ उ�लेख भएको 
आधार िलई भएको उ�च अदालतको फैसला िव.िप. 
�वा��य िव�ान �ित�ान धरानबाट भएको उमेर 
जाचँको �ितवेदनसमेतको आधारमा �िुटपूण� रहेको छ 
भ�ने नै देिखने ।

��ततु िमिसलमा �ितवादीको पनुरावेदन 
परकेो भ�ने नदेिखदँा सो स�दभ�मा थप िववेचना 
ग�ररहन आव�यक दिेखएन । अिभयोग प�मा 
�ितवादीले आ�नो उमेर १९ वष� रहेको भनी उ�लेख 
गर ेपिन अदालतमा बयान गदा� भने आ�नो उमेर १४ 
वष� भनी लेखाएको पाइ�छ । यसका साथै �ितवादीले 
पेस गरकेो िमिसल संल�न िव�णपुादकुा गा.िव.स. को 
िमित २०६७/१/३ को ज�मदता�को फोटोकपीबाट 
�ितवादीको ज�मिमित २०५७/२/१२ उ�लेख भएको 
देिख�छ भने धरान उपमहानगरपािलका�ारा पठाइएको 
ज�मदता�को �ितिलपीमा �ितवादीको ज�मिमित 
२०५७/२/१२ नै उ�लेख भएको पाइ�छ । बालसधुार 
गहृ िवराटनगरको च.नं. २४ िमित २०७१/७/२७ को 
प�साथ �ा� Age Estimation बाट �ितवादीको 
उमेर १४ वष� भएकोमा ६ मिहना तल मािथ ह�न स�ने 
भनी िचिक�सकको �ितवेदनबाट लेखी आएकोसमेत 
पाइयो । यसरी �ा� भएको ज�मदता� �माण प� र Age 

Estimation समेतबाट वारदात िमित २०७१/१/२० 
मा �ितवादीको उमेर १३ वष� ११ मिहना र ८ िदन 
रहेको भ�ने देिखदँा िनजको उमेर १४ वष�भ�दा कमको 
नै दिेखयो । �यसकारण �ितवादीको उमेर १४ वष� 
पगुी नसकेको य�तो अव�थामा यी �ितवादीको हकमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
आकिष�त ह�ने भएबाट पनुरावेदक नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र सो िजिकरलाई समथ�न गरी 
िव�ान् बाट ��ततु भएको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(२) मा बालकको उमेर दश वष�भ�दा 
मािथ र चौध वष�भ�दा कम  रहेछ भने िनजलाई 
कानूनबमोिजम ज�रवाना ह�ने कुनै अपराध गरकेोमा 
ह�काई, स�झाई, बझुाई र कैद ह�ने कसरु गरकेोमा 
कसरु हेरी ६ मिहनास�म कैद ह��छ भ�ने �यव�था 
भएकोले र बालिब�याई ं गन� �ितवादीको उमेर १४ 
वष�भ�दा मिुनको दिेखएको अव�था ह�दँा स�ु फैसला 
उ�टी गरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(२) बमोिजम �ितवादीलाई ६ मिहना कैदको 
सजाय गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७४/३/२० मा भएको फैसला अ�यथा नभई 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सजृना गौतम
इित संवत् २०७७ साल जे� ३२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सु�मालता माथमेा, ०६५-WO-०६३३, 
उ��ेषण, सुरशे ढुङ्गाना िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�सालसमेत

िनवेदक नेपाल �हरीको �हरी िनरी�क 
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पदको अिधकृत �तरको िज�मेवार �यि� र �हरी 
महािनरी�कको सिचवालयमा गहन िज�मेवारी 
स�हालेर देश र जनताको सेवा गनु�पन� िज�मेवार �यि� 
भएको कुरामा िववाद रहेन । य�तो िज�मेवार �यि� 
िमित २०६२/१०/१६ गतेदिेख लामो समयस�म 
आ�नो काया�लयमा गैरहािजर ह�दँा िनजको खोजी ह�न ु
�वाभािवक मा�नपुन� ह��छ । साव�जिनक पद धारण 
गरकेो िज�मेवार �यि�ले आ�नो पदसगँ स�बि�धत 
सेवाका सत�स�ब�धी ऐन, िनयमले िनधा�रण गरकेा 
आचरणका कुरा इमा�दा�रताका साथ पालना गनु�पन� 
ह��छ । यिद पालना नभएमा िवभागीय कारबाहीको 
�यव�था आकिष�त ह��छ र अिधकार स�प�न �यि� 
वा िनकायबाट �यसको �योग ह��छ र ह�न ुपिन पद�छ । 
अ�यथा द�डहीनताले ��य पाउने । 

ताि�टङ शेपा�को जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िनज सरुशे ढुङ्गानासमेत भएको 
ठगी म�ुामा फरार रहेका िनजलाई गोरखाप� दैिनकमा 
सूचना �काशन गरी सनुवुाइको मौका िदइएको र 
िनजले सो मौकाको उपभोग ग�रसकेको अव�था 
ह�दँा आफूले उपभोग ग�रसकेको र कानूनबमोिजमको 
अिधकार�ा� अिधकारीबाट काय�िविधगत लचकता 
अपनाई िनवेदकलाई ग�रएको िवभागीय सजायको 
काय� कानूनबमोिजम नै भए गरकेो देिखदँा गैरकानूनी 
भयो भ�न निम�ने । 

िनवेदकले २०६२।१०।१६ देिख 
काया�लयबाट अनपुि�थत रहेकोमा कुनै िववाद 
देिखएन । औषधोपचारमा रहेको आफूले िबदा �वीकृत 
गराई बसेको हो भ�ने पिन िनजको भनाइ रहेको 
पाइएन । �यावहा�रक �पमा िनजले जनु िबरामी र 
औषधोपचारको कुरा �रट िनवेदनमा उठाएको छ सो 
प�यारलायक छैन । �हरी महािनरी�कको काया�लयमा 
काय�रत �हरी िनरी�कले आफू िज�मा रहेको गाडी 
�धान काया�लय नै छाडी र �हरी अ�पतालमा 
उपचार नगराई िकन अ�य अ�पतालमा �यि�गत 
�पमा गराउदँै िहड्ँन ुपरकेो हो, सो कुरा �रटमा भ�न 

र खलुाउन सकेको पाइदँनै । य�तो काय�बाट िनज 
िबरामीको कारण िबदास�म �वीकृत नगराई बसेको हो 
भ�ने नभई आ�नो कसरु लकुाउन भागेको रहेछ भ�ने 
अथ� ला�छ । यस ि�थितमा पिन सेवामा पनु�था� िपत 
ह�नपुन� भ�ने िनवेदकको िजिकर �वीकारयो�य 
नदिेखने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत त�य, कानूनी 
�यव�था र िववेचनाबाट िनजको सेवाका सत�स�ब�धी 
�हरी ऐन तथा सोको िनयमावलीबमोिजम िनवेदकलाई 
सेवाबाट बखा��त गन� गरी भए ग�रएको िवभागीय 
कारबाहीको िनण�य र सोका आधारमा ग�रएको प�ाचार 
कानूनबमोिजम नै भए ग�रएको देिखएबाट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� उिचत र आव�यक 
नदिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िभम�साद भसुाल
 क��यटुर: म�ज ुखड्का 
इित सवंत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०६९-WO-०९५३, 

उ��ेषण, िकरण जोशी िव. �हरी �धान 
काया�लय न�सालसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई  र मा.�या.�ी  
सु�मालता माथेमा, ०६८-CR-०६९४, ठगी, िकरण 
जोशी िव. नेपाल सरकार

�हरी �धान काया�लयको �हरी 
महािनरी�कको सिचवालयमा रही काम गनु�पन� 
िज�मेवार रा��सेवक ज�तो पदमा रहेका �.िन. 
सरुशे ढुङ्गाना र �.स.िन. िकरण जोशीले �ितवादी 
पे�बादोज� शेपा�सगँ िमलोमतो गरी �ितवादी नरबहादरु 
िशवाकोटीलाई समेत �योग गरी जाहेरवालाको 
नाग�रकताको �माणप�लाई फज� हो भनी शि�को 
द�ुपयोग गरी डर, धाक ध�क� िदई, गफलतमा पारी 
आफूह�लाई नाजायज फाइदा ह�ने र जाहेरवालालाई 
नाजायज आिथ�क हािन ह�ने गरी गैरकानूनी काम भए 
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गरकेो पाइयो । अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीह� 
पे�वा दोज� शेपा�, सरुशे ढुङ्गाना र िकरण जोशीलाई 
जाहेरवालाको �.११,००,०००।- (एघार लाख) 
ठगीको १ नं. िवपरीत ठगी गरकेो कसरुमा ऐ. को ४ 
नं.बमोिजम एक वष� कैद र िबगोबमोिजम ज�रवाना 
ह�नकुा साथै िबगोम�ये �.१,५०,०००।- �ितवादी 
पे�बा दोज� शेपा�बाट �.८,५०,०००।- (आठ लाख 
पचास हजार) �ितवादीह� सरुशे ढुङ्गाना र िकरण 
जोशीबाट जाहेरवालालाई भराइिदने तथा पनुरावेदक 
�ितवादीह�म�ये नरबहादरु िशवाकोटीलाई ठगीको 
५ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही ५ नं. बमोिजम ३ 
मिहना कैद, िबगोबमोिजम ज�रवाना र िनजले िलएको 
�पैया ँएक लाख िबगो जाहेरवालालाई भराइिदनेसमेत 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६७/११/८ मा भएको फैसलालाई अ�यथा 
नदेिखदँा पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर तथा िनजह�को तफ� बाट बहस ��ततु गनु�ह�ने 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

जाहेरवाला ता�टीङ शेपा�को पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�  िमित २०६४।१२।५ 
मा �ितवादी पे�वा दोज� र पनुरावेदक ता�टीङ शेपा�को 
िबच भएको स�झौता हामीह�को राजीखसुीले 
नभएको, स�झौताबमोिजम म जाहेरवालाले अदालतमा 
िनवेदन दता� नगराएपिछ पनुः वाइ.िस.एल. काया�लयमा 
लगी डर �ास देखाई �यान मान� ध�क� िदएकाले 
आ�नो र प�रवारको िजउ �यान बचाउनको िनि�त 
म�ुा िफता� िलने गरी िनवेदन िदएको वा�तिवकता हो, 
राजीखसुीले स�झौता गरकेो होइन, य�तो बा�यकारी 
अव�थामा स�झौता गरी अदालतमा समेत पेस गरकेो 
कारण आफूलाई सजाय ह�न ु नपन� हो भ�ने िजिकर 
गरकेो देिख�छ । साथै िनज जाहेरवाला र �ितवादी 
पे�बादोज� शेपा�को िबचमा िमित २०६४/१२/०५ मा 
भएको स�झौता िमित २०६५/०२/२९ मा क�रब ३ 
मिहनापिछ मा� अदालतमा िनवेदनसाथ सनाखत 

गरी पेस गरकेो अव�था छ । ��ततु म�ुामा िनज 
जाहेरवालालाई �ितवादीह�ले अपहरणको शैलीमा 
घरबाट उठाई लगेको, ज�गाको बैनाब�ाको कागज 
गराएको र डर, धाक, ध�क� िदई शि�को द�ुपयोग 
गरी रकम िलई ठगी गरकेो अव�था ह�दँा िनजह�ले 
जाहेरवालालाई सोही �कृितले पनुः कागज गराउन 
र सो कागजलाई �माणको �पमा अदालतमा पेस 
गन� बा�य बनाउन स�ने अव�थासमेतलाई नकान� 
नसिकने ।

यस ि�थितमा जाहेरवालाले सो काम गन� 
सहजै अ�वीकार गन� नस�ने ह�दँा आ�नो र प�रवारको 
सरु�ाको लािग िवषम प�रि�थितमा �ितवादीह�सगँ 
भए ग�रएको िलखत र सो िलखत कागज अदालतमा 
पेस गरकैे कारण िनजउपर दोष लगाइएको देिखयो । 
िनजले स�ुमा िदएको जाहेरी, सनाखत बेहोरा, स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� र हाल यस अदालतमा 
दायर गरकेो पनुरावेदनप�को बेहोरा एकै िमलानको 
देिख�छ । यसरी पटक पटक स�य साचँो यथाथ� कुरा 
ग�ररहेको प� िनज जाहेरवाला ता�टीङ शेपा�लाई 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २८(२)
(क) बमोिजम �.२,०००।- (अ��पी दईु हजार मा�) 
सजाय गन� गरी िमित २०६७/११/०८ मा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा केही उ�टी भई िनज जाहेरवाला ता�टीङ 
शेपा�ले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िभम�साद भसुाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।         

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७०-CR-०७४५, ०७१-CR-
०१४५, जबरज�ती करणी र जबरज�ती चोरी, नेपाल 
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सरकार िव. रामजी राउत भेिडहरसमेत, िशवराज 
राउत भेिडहरसमेत िव�� नेपाल सरकार

जाहेरवालीले जाहेरी िदएपिछ जाहेरीमा 
लेिखएका त�यह�मा अदालतमा आई समिथ�त 
बकप� ग�रिदएमा तथा अ�य �माणह�ले समेत जाहेरी 
दरखा�तलाई समथ�न गरकेो अव�थामा वारदात पिु�ट 
ह�ने आधार िसज�ना ह��छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवाली 
�वयं अदालतमा आई बकप� गदा� "मलाई कुनै पिन 
�ितवादीले जबरज�ती करणी तथा जबरज�ती 
चोरी गरकेा छैनन ् जाहरेी दरखा�त, कागज 
गन� �यि�ह�को कागजात र अिभयोग दाबीको 
बेहोरासमेत झुठा हो ।" भनी बकप� ग�रिदएको 
अव�थामा "जाहरेी दरखा�तलाई अदालतले अ�य 
सङ्किलत �माणको रोहमा परी�ण नगरसे�म 
वा अ�य �माणह�ले समथ�न (Corroborate) 
नगरसे�म �य�तो जाहरेी दरखा�त आफँैमा 
�वत�� �माण ह�न स�ैन । अ�य �माणबाट 
समिथ�त नगरसे�म जाहरेी दरखा�त केवल अपराध 
अनसु�धानको �ममा मा� सहयोगी ह�न स�छ । 
�यसैले जाहरेी दखा��तलाई अिभयोग लगाइएको 
कुनै पिन �यि�का िव�� �माणको �पमा �हण 
गनु�पूव� सो जाहरेी दरखा�तको �याियक परी�ण 
�यि�कै आव�यक ह�ने । ...जाहरेी दरखा�तको 
मू�याङ्कन गन� मह�वपूण� आधारको �पमा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम �य�तो जाहरेी 
िदन े�यि� अथा�त् जाहरेवाला �वय ंसा�ीका �पमा 
अदालतमा उपि�थत भई आफूले जाहरेी दरखा�तमा 
लेखाएको कुरालाई अदालतमा बकप� गरी समथ�न 
गरकेो ि�थित िव�मान ह�नु पद�छ । अ�यथा कुनै 
पिन जाहरेीको बेहोराले अपराध पुि� गन� �ामािणक 
मह�व �हण गन� नस�ने ।" भ�ने ने.का.प. २०६९, 
अङ्क २, िन.नं. ८७६४ मा �ितपािदत िस�ा�त 
��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने देिख�छ । जबरज�ती 
करणी र जबरज�ती चोरी ज�तो ग�भीर फौजदारी 
कसरु र अपराधमा व�तिुन�ठ �माणको आव�यक 

अिनवाय� छ । शंका जितसकैु बिलयो �माणको �प 
िलन नस�ने ।

हा�ो समाजमा यदाकदा जाहेरवाला वा 
पीिडत अदालतमा आई बकप� गदा� िवपरीत त�य 
उजागर गन� �चलन देिखएको छ । सामा�यतः अ�ले 
लेिखिदएको र िवशेषतः अनसु�धानमा सलं�न �यि�ले 
लेखी सहीछापस�म गराएको जाहेरीमा कितपय 
अव�थामा वा�तिवक त�यिवपरीतका बेहोरा लेिखएको 
पाइ�छ । रा�री लेखपढ गन� नजा�ने जाहेरवालाको 
तफ� बाट जाहेरी बेहोरा ले�दा अनसु�धानमा सलं�न 
�यि�ले कुनै पूवा��हको कारण कतै आ�नो शि� वा 
�भावको आडमा कतै आ�नो क�पनानसुारको �दश�न 
गद� वा कतै भनसनुकै कारण पिन वा�तिवकताभ�दा 
फरक बेहोरा लेिखिदने वा �माणले पिु�ट ह�नेभ�दा 
बढी �यि�लाई वारदातमा सलं�न रहेको भनी 
�ितवादी कायम ग�रिदने �विृ� यदाकदा नदेिखएका 
होइनन् । अक�तफ�  पा�रवा�रक, सामािजक, आिथ�क, 
राजनीितक वा अ�य �कृितको दबाब �भावमा परी 
पीिडतले आ�नो वा आ�नोतफ� बाट दता� गराइएको 
जाहेरी बेहोरा केही समयको अ�तरालपिछ �य�तो 
भएको होइन वा अमूक �यि�ले गरकेो होइन भनी 
वारादत र त�यमै इ�कार रही अदालतमा आई 
बकप� गन� �चलन पिन यदाकदा देिख�छ । यस 
अव�थामा अदालतले अव�था प�रि�थितअनसुार 
र िमिसल संल�न �माणह�को व�तिुन� िव�लेषण 
गरी जाहेरवालाको िवपरीत बकप�लाई मा�यता िदने 
वा निदने भ�ने स�ब�धमा िन�कष�मा प�ुनपुन� ह��छ । 
कितपय अव�थामा िवपरीत बकप�लाई मा�यता 
िदइएको छ भने �माणले वारदात र �ितवादीको 
सलं�नता पिु�ट गरकेो अव�थामा अदालतले �य�तो 
िवपरीत बकप�लाई अमा�य गरी �ितवादीलाई 
कसरुदार कायम ग�रएको र जाहेरवालालाई झ�ुो बकप� 
गरकेो प�रणाम �व�प सजायसमेत ग�रएको छ । यस 
प�ृठभूिमबाट हेदा� ��ततु म�ुामा जाहेरी दरखा�तमा 
लेिखएका बेहोराह� मालाकार �माणह�ले पिु�ट 
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नगरकेो र सो बेहोरा ख�डन गद� पीिडत भिनएक� 
जाहेरवालीले अदालतमा आई जाहेरी �ितकूल बकप� 
ग�रिदएको अव�थामा जाहेरी बेहोरा साचँो हो वा यी 
पीिडतको भनाइ साचँो हो भ�नेबार े यही ँ िव�लेषण 
अप�रहाय� देिखएको छ । जाहेरवालीले जाहेरी िदएपिछ 
गरकेो �वा��य परी�ण �ितवेदनमा No Bruise, No 
Swelling or tear in the Private Part. Hymen 
Intact. No other injuries in the Private Part 
भनी उ�लेख गरकेो देिखएको छ । पीिडतलाई चार 
जनाको संल�नतामा जबरज�ती करणी ग�रएको भए 
केही िदनको अ�तरालमै �यसको िच� मेिटने अव�था 
िथएन । जाहेरवालीले पिन �य�तो कुनै िच� रहेको 
जाहेरीमा देखाएको पिन पाइएन । पुनरावेदन 
िजिकरबमोिजम िढलो जाँच भएकै कारणले 
जबरज�ती करणीका िच�ह� नभेिटएको भ�न 
नसिकन,े शरीरमा ला�ने चोटह� ५ िदनपिछ 
परी�ण ह�दँा मेिटई स�ने अथवा क�याजाली 
�याितएकै भए पिन ५ िदनपिछ परी�ण ह�दँा सो 
नदेिखने भनी भ�न निम�न"े भ�ने ने.का.प. २०५९, 
अङ्क ११/१२, िन.नं. ७१५७ मा �या�या भएको 
छ । यसै �कृितको �या�या सरु�े� िव.क. िव�� 
नेपाल सरकार भएको जबरज�ती करणी र चोरी म�ुा 
ने.का.प. २०७५, अङ्क १२, िन.नं. १०१५२ मा 
समेत भइरहेको देिखने ।

अक�तफ�  जाहेरी दरखा�तमा जाहेरवालीले 
आ�नो कुता� स�ुवाल �याती, मखु बाधँी हातख�ुा 
समाती िशवराज र झपस राउतले पालै पालो करणी 
गरकेो र मैले मखु खोली जोरजोरले िच�याउदँा मेरो 
आवाज सनुी गाउघँरका मािनस आउदँा �ितवादीह�ले 
घडी, नाकको फुली, कानमा लगाउने बाली, मसुरुो, 
नगदसमेत लटुी लगेको भने तापिन अिभयोजन प�ले 
�याितएको कुता� र स�ुवाल तथा मखु बा�ँन �योग 
भएको व�त ु �माण �व�प पेस गरकेो देिखदैँन । 
अपराध गरी भा�दा यी जाहरवालीले लगाएको नाकको 
फुली, हातको घडी, कानको बालीसमेत लटेुको हो भने 

शरीरमा �यसको कुनै �कृितको पिन िनशाना नह�न ु
�वाभािवक दिेखदैँन । घटना�थल �कृित मचु�ुकामा 
वारदात�थल भिनएको घरको िबचमा आगँन र चारतैफ�  
पाचँ कोठा रहेको छ । घरमा कोही नभएको अव�थामा 
पूव�बाट गणना गदा� ३ नं. को कोठामा जबरज�ती 
करणी ग�रएको भ�ने जाहेरी बेहोरा छ भने कागज गदा� 
पीिडतको हजरुआमाले यी �ितवादीह�लाई भा�दै 
गरकेो अव�थामा आ�नै आखँाले दखेेको भनेबाट पिन 
जाहेरी बेहोरा तथा यी जाहेरवालीको हजरुआमाको 
भनाइमा एक�पता देिखदँैन । घरमा ए�लै रहेको 
भ�न,ु कागज गन�ह�ले हजरुआमाले घरमा हो-ह�ला 
गरकेो सनेुको भ�न ुर सोही घरबाट हजरुआमासमेतले 
यी �ितवादीह� भा�दै गरकेो दखेेको भ�ने भनाइह� 
आपसमा मेल नखाएबाट घटना�थलमा यी �ितवादीह� 
रहे भएको त�य शकंारिहत तवरबाट पिु�ट भइरहेको 
छैन । यी �ितवादीह� कसरुमा इ�कार रही वारदातको 
िदन आफूह� प�जाबमा रहेको बयान िदएको, 
राजनीितक कारणले आरोप लगाएको भ�ने िजिकर 
गरकेो र यी �ितवादीह� एवं घटना�थल भिनएको 
जाहेरवालीको हजरुआमाको घर एवं �ितवादीह� सबै 
िज�ला रौतहट, गाउ ँिवकास सिमित िमठुअवा वडा नं. 
२ कै बािस�दाह� भएबाट घटनाप�चात् एकै वडाका 
यी �ितवादी िवदेश भागेको त�य जाहेरीमा वा कागज 
गन� मािनसह�ले समेत कसैले पिन नखलुाएबाट 
अिभयोजन प�बाट पेस भएका �माणको बेहोराह� 
मालाकार �पमा जोिडएको नदेिखने । 

फौजदारी म�ुामा िव�वािसलो र भरपद� 
�माणको आव�यकता ह��छ, �य�तो �माणको 
भार वादी प�मा रह�छ । शंका जितसकैु बिलयो 
भए पिन �माणको �थान िलन स�दैन । कसरुको 
पिु�ट अिभयोजन प�ले शकंारिहत तवरले पिु�ट 
गनु�पछ�  । अ�यथा शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
ह��छ । यसै अदालतबाट "�माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ ले फौजदारी म�ुामा अिभयु�को 
कसुर �मािणत भार वादीको ह�न े छ भ�ने कानूनी 
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�यव�था गरकेो स�दभ�मा ��तुत मु�ामा वादी 
प�ले शंकारिहत तवरले आ�नो दाबी �मािणत गन� 
सकेको देिखएन । य�तो अव�थामा िसफ�  शकंाको 
आधारमा मा� जबर�ती करणी ज�तो ग�भीर 
�कृितको फौजदारी अपराधमा कसरुदार ठह�याउन ु
फौजदारी �यायशा�को िवपरीत ह�ने" भनी नेपाल 
सरकार िव�� रामबहादरु काक� भएको म�ुा (ने.का.प. 
२०५९, अङ्क ११/१२, िन.नं. ७१५७) मा िस�ा�त 
�ितपादन भइरहेको पिन छ । य�तै �ितवादी जनक 
ि�पाठी िव�� नेपाल सरकार भएको जबरज�ती करणी 
म�ुा (ने.का.प. २०६२, अङ्क ३, िन.नं. ७५०७) 
मा "अनसु�धान अिधकारीबाट ह�ने कानूनअनसुारको 
अनसु�धानबाट सङ्किलत यथाथ�परक र व�तिुन�ठ 
�माणह� नै कसरु ठहर गन� म�त प�ुने �थम खिुड्कला 
हो । �यो खिुड्कला नै कमजोर, आधारिवहीन र 
कानूनअन�ुप भएको छैन र जाहेरवाला र �वय ंपीिडत 
पिन अनसु�धानको �ममा �हरीमा बयान गदा�  एकै 
बेहोरा उ�लेख नगरी अदालतमा बकप� गदा� फरक-
फरक बयान गरी आफूउपर अपराध नै नभएको 
बकप� गद�छन् भने अ�य �माणको अभावमा अनमुान 
र शंकाको भरमा कसरु कायम गरी पीिडत �यि�लाई 
समेत �याय �दान गन� सरल र सगुम ह�न नस�ने” भनी 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�त �ितपादन 
भएको पिन दिेख�छ । यसरी मािथ ग�रएको त�यह�को 
िव�लेषण तथा यस अदालतबाट �ितपािदत �यायका 
मा�य िस�ा�तह�समेतको अव�थामा केवल एक 
जाहेरी सो पिन जाहेरवालीबाटै खि�डत भएको अव�था 
र अ�य कुनै �माणले वारदातलाई ठोस �पमा समथ�न 
नगरकेो अव�थामा ��ततु म�ुामा �ितवादीह�लाई 
जबरज�ती करणी र जबरज�ती चोरीज�तो ग�भीर 
फौजदारी कसरुमा ठहर गरी सजाय गन� िम�ने दिेखन 
नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण, �माण 
तथा �ितपािदत िस�ा�तह�समेतबाट ��ततु म�ुामा 
शंकारिहत तवरले वादी प�ले आ�नो दाबी �मािणत 

गन� नसकेको, �माणह�ले मालाकार �पमा वारदात 
�थािपत गन� नसकेको अव�थामा शंकाको सिुवधा 
�ितवादीले �ा�त गन� नै देिखएकोमा पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट �ितवादीह� झापस राउत 
भेिडहर र िशवराज राउत भेिडहरलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(३) नं. अनसुार जनही ६ वष� कैद र सोही 
ऐनको १० नं. बमोिजम पीिडतलाई २०,०००।– 
�ितपूित� भराइिदने ठहर गरी िमित २०७०/३/३१ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखन आएन । उ� फैसला 
उ�टी भई �ितवादीह� झापस राउत भेिडहर र 
िशवराज राउत भेिडहरले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: पारा�वर कँडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CI-०२४३, मतगणना बदर 
पुनः मतगणना, भोजराज झा िव. िज�ला िनवा�चन 
काया�लय, महो�रीसमेत

पनुरावेदक वादीले आ�नो उजरुीमा आ�नो 
मतगणना �ितिनिध सरुशे�साद यादव रहेको र 
एकभ�दा बढी िनवा�चन िच�मा मतदान ग�रएको झ�डै 
१०० थान मतप� िनजह�को िवरोध बाबजदु सदर 
गरकेो र मतगणना सिकएको िमित  २०७४/६/४ गते 
दोहो�याई मतगणना ग�रपाउ ँ भनी िलिखत िनवेदन 
िदएकोमा सोउपर आव�यक कारबाही नगरी राित 
९:४५ बजे िनवा�चन प�रणाम घोषणा गरकेो भ�ने 
िजिकर िलएको देिख�छ । �थानीय तह िनवा�चन ऐन, 
२०७३ को दफा ५२ को उपदफा (१) मा मतगणना 
समा�त नह�दँै वा गणना ग�रएको मतप� िसलब�दीअगावै 
उ�मेदवार वा िनजको िनवा�चन �ितिनिध वा मतगणना 
�ितिनिधले केही वा सबै मतप� दोहो�याई गणना गराई 
पाउ ँभनी त�काल िनवा�चन अिधकृतसम� कारणसिहत 
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िलिखत िनवेदन िदनस�ने �यव�था भएबमोिजम यी 
पनुरावेदक वादी वा िनजका मतगणना �ितिनिधले 
कसले कसलाई �य�तो िलिखत िनवेदन िदएका िथए 
भ�नेबार े वादीको उजरुी तथा पनुरावेदनप�मा पिन 
ख�ुन आउदैँन । ऐ. ऐनको दफा ५२ को उपदफा (१) 
अ�तग�तको िनवेदन नै �थानीय तहको िनवा�चनमा 
मतप�स�ब�धी िववादको स�ुवाती काय�िविध हो । 
यी पनुरावेदक वादीले �य�तो िनवेदन पेस गरकेो कुनै 
�माण उ�च अदालत जनकपरुमा उजरुीसाथ संल�न 
गरकेो वा यस अदालतमा दायर भएको पनुरावेदनसाथ 
समेत पेस गरकेो भ�ने िमिसलबाट देिखदैँन । िनवा�चन 
अिधकृतको �ितउ�रमा यी पनुरावेदक वादीले �य�तो 
िनवेदन निदएको भनी ��ट उ�लेख गरकेोलाई यी 
पनुरावेदकले आ�नो पनुरावेदनमा सो �ितउ�रलाई 
ख�डन गन� सकेको देिखदँैन । यी पनुरावेदक वादीले 
आफूले �य�तो िनवेदन िदएको भनी उजरुीमा दाबी 
िलएपिछ �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोिजम 
सो दाबी �मािणत गन� भार ियनै पनुरावेदक वादीको 
रहेको दिेख�छ । ��तुत पनुरावेदनसगँ स�बि�धत स�ु 
उजरुी िनवा�चन (कसरु तथा सजाय) ऐन, २०७३ 
को दफा ४४ बमोिजम िनवेदन िदएको भए पिन सो 
दफाको �यव�था �थानीय तह िनवा�चन ऐन, २०७३ 
को दफा ५२ सगँ आब� रहेको अव�थामा यी दईु 
ऐनका दफाह�लाई �वत�� �पमा काया��वयन गन� 
सिकने देिखदैँन । कानूनले तोकेको काय�िविध पूरा 
गनु�  यी पनुरावेदक वादीको कत��यको िवषय पिन 
हो । यी पनुरावेदक वडा अ�य� ज�तो दैिनक ��य� 
�पमा जनतासगँ जोिडएर ब�ने जन�ितिनिध पदको 
उ�मेदवार बनी िनवा�िचत ह�ने आकाङ्�ा बोक� 
िहडेँको अव�थामा कानूनले तोकेको काय�िविध के 
हो ? कुन अव�था प�रि�थितमा के क�तो काय�िविध 
अपनाउनपुन� हो भ�नेबार े �प�ट जानकारी रा�न ु
अपेि�त ह��छ । चनुावमा िवजयी भएको भए आ�ना 
वडाका बािस�दाह�लाई संिवधान र कानूनको स�मान 
र पालना गराउन अ�सर ह�नपुन� जनुसकैु �ितिनिधको 

कत��यको िवषय हो । कुनै पिन जन�ितिनिधले जनता 
वा अदालतसम� झठुो कुरा �य� गनु�  �वीकाय� 
ह�दैँन । यी पनुरावेदकले आफूले िमित २०७४/०६/४  
मा दोहो�याई मतगणना ग�रपाउ ँभनी िलिखत िनवेदन 
िदएको भनी अदालतमा �वेश गर े पिन �यसको 
कुनै �माण देखाउन नसकेको र िवप�ीह�ले सो 
स�ब�धमा गरकेो इ�कारीलाई ख�डन गन� नसकेबाट 
यी पनुरावेदकको दाबी झठुो �मािणत भइरहेको छ । 
झठुको आडमा राजनीित गन�लाई न जनताले �वीकाछ�  
न त अदालतले नै सहयोग गन� स�ने । 

यसरी जनताको पीडा र आव�य�ाबार ेकुरा 
स�ुन र कानूनले तोकेको काय�िविध अपनाई कारबाही 
गन� गराउनेतफ�  �ितब� रहनपुन� िज�मेवारी िलन तयार 
रहेको जन�ितिनिध ब�ने आकां�ी यी उ�मेदवारले 
कानूनले तोकेको काय�िविध बा�या�मक �पमा 
अपनाएको �माण पेस गरी दोहो�याई मतगणनाको माग 
गनु�पन�मा सो �ारि�भक काय�िविध नै नअपनाइएको 
अव�थामा त�यिभ� पसी अ� कुनै कुराको िववेचना 
गनु�पन� आव�यकता देिखदँैन । अब यी पनुरावेदक 
वादीका कानून �यवसायीले आ�नो प�को तफ� बाट 
पेस ग�रएको िनवेदन लकुाई िमिसलसाथ रािखएन भनी 
िलन ु भएको दाबी स�ब�धमा िवचार गदा� एकै पटक 
१०० मतप�मा िववाद उठान भएको नभई पटकपटक 
नै गरी �य�तो अव�था िसज�ना भएको अव�थामा 
एक दईुवटा मतप�मा िववाद उ�प�न ह�नासाथ 
त�कालै �यसबार े िनवा�चन अिधकृतसम� िनवेदन 
अपेि�त ह��छ । स�बि�धत अिधकृतले �य�तो िनवेदन 
निलएमा वा िलए पिन �य�तो िन�सा निदई लकुाएमा 
�यसको स�पूण� बेहोरा खलुाई �थानीय तह िनवा�चन 
िववाद िन�पण िनद�िशका, २०७५ को दफा ५ को 
उपदफा (१) बमोिजम पिन उजरुी िदन स�नेसमेत 
देिख�छ । यी पनुरावेदकले �य�तो कुनै उजरुी िदएको 
पिन देिखदैँन । �यसबाहेक यी पनुरावेदक वादीका 
�ितिनिध मतगणनामा �थलमा बसी मत प�रणाम 
घोषणा ह�दँा मचु�ुकामा सही नगरी गएबाट �थानीय 
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तह िनवा�चन िनयमावली, २०७३ को िनयम ३६(५) 
ले तोकेको मतगणना �ितिनिधले गनु�पन� कत��य पिन 
पूरा नगरकेो अव�थामा उ�च अदालत जनकपरुको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदिेखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित २०७४।१२।५ मा 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: पारा�वर कडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल जे� १५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CI-१२६६, दता� बदर 
दता�, िकशोरी�साद साहसमेत िव. �ौपती देवी

पनुरावेदक रामइ�वर साहका बाब ु सकेु�वर 
साह र वादी �ौपतीदवेीका पित �व. िजतन साह 
एकाघर सगोलको दाजभुाइ भएकोमा कुनै िववाद 
रहेको देिखदैँन । वादीले उ� िववािदत ज�गा आ�ना 
पित िजतन साहको अंश भागमा परकेाले सािबक दता� 
बदर गरी आ�ना नाममा दता� ग�रपाउ ँभ�ने नै म�ुय 
दाबी िलएको अव�था छ । उ� ज�गाको िफ�डबकुको 
ज�गाधनी महलमा सकेु�वर साह कलवार, जोताहा 
महलमा िजतन साह कलवार, िकसान महलमा यो 
ज�गा मेरो दाज ु सकेु�वर साह कलवारको न�बरी 
हो । मेरो अंश भागमा परी जोती खाएको छु भनी 
उ�लेख ह�नकुा साथै कैिफयत महलमा यो ज�गा 
धनगढा ब�ने सकेु�वर साह कलवारको न�बरी 
हो, िजतन साह कलवारको जोत हो भनी �मािणत 
गन� वा.स.मनेु�वर राय यादव भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । िमिसल सलं�न मालपोत काया�लय, सला�हीबाट 
िमित २०७१।१।२१ मा सला�ही िज�ला अदालतलाई 

लेखेको प�का साथै प�साथ संल�न कागज �माणबाट 
िववािदत िक.नं.४२६ को ज�गा सभ� नापीमा सकेु�वर 
साह कलवारको नाममा २०२४ सालमा नै नापी दता� 
कायम भएको, उ� ज�गा िक�ाकाट भई िविभ�न 
िमितमा िविभ�न बेहोराबाट िक.नं.७८३ िकशोरी�साद 
साहका नाममा, िक.नं.६७४ रामदेव�साद साहका 
नाममा, िक.नं.९२६ न�दलाल�साद साहको नाममा, 
िक.नं.९२७ सरु�े��साद साहको नाममा, िक.नं.९२८ 
िशव शंकर�साद साहको नाममा दता� कायम भएको 
देिख�छ । िववािदत ज�गाको दता� प�रवत�न भइसकेको 
अव�थामा स�ु िज�ला अदालतले वादी दाबी नप�ुने गरी 
फैसला गदा� हाल दता� कायम रहेका ज�गाधनीह�लाई 
बझेुको िमिसल संल�न कागजबाट देिखन आउदँैन । 
यसरी िववािदत ज�गाको सािबक दता�वाला प�रवत�न 
भई ज�गाको �वािम�व स�ब�धमा िववाद उ�प�न भएको 
अव�थामा िनण�य गन� अिधकारीले सो ज�गाको सािबक 
दता�वालाका साथै हालको दता�वाला �यि�लाई समेत 
अिनवाय� �पमा बझुी वा स�य त�य भ�न पाउने 
अवसर �दान गरी िनण�य गदा� �यायोिचत देिखने 
हो । हाल कायम रहेका ज�गाधनीलाई नबझुीकन केबल 
सािबकमा कायम रहेका ज�गाधनीलाई मा� बझुी िनण�य 
गनु�  �ाकृितक �यायको िस�ा�तको मम�अनकूुल गरकेो 
मा�न िम�ने भएन । ��ततु म�ुामा स�ु अदालतबाट 
िववािदत िक.नं.४२६ िक�ाकाट भई कायम भएका 
िक�ाका ज�गाधनीलाई नबझुी िनण�य भएको देिखदँा 
िक�ाकाट भई दता� कायम भएका �यि�ह�लाई बझुी 
पनुः िनण�य गन�का लािग स�ु अदालतमा पठाउने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने देिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट िववािदत 
िक.नं.४२६ को ज�गा िक�ाकाट भई िविभ�न �यि�को 
नाममा दता� कायम रहेको देिखदँा हाल कायम रहेका 
ज�गाधनीलाई नबझुी भएको स�ु सला�ही िज�ला 
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अदालतको िमित २०७१।१।२९ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा सो फैसला बदर गरी िक�ाकाट भई दता� 
कायम भएका �यि�ह�लाई बझुी पनुः िनण�य गन�का 
लािग प�ह�लाई तारखे तोक� िमिसल स�ु अदालतमा 
पठाउने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७२।३।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित संवत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०६७१, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. पकंज जनालासमेत

जबरज�ती करणी म�ुामा सामा�यतया 
��य�दश� सा�ीको उपि�थित नह�ने ह�दँा पीिडत नै 
घटनाको आधारभूत गवाह हो । जाहेरवालीले मौकामा 
िदएको जाहेरी बेहोरा िमिसल संल�न अ�य �वत�� र 
िव�वसनीय �माणबाट समिथ�त भएको ख�डमा मा� 
�माणमा िलन िम�ने ह��छ । पीिडतले अदालतसम� 
�ितवादी खगे�� िसहं कठायतले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने जाहेरी बेहोरालाई नै खि�डत ह�ने 
गरी जबरज�ती करणी गरकेोमा अ�वीकार गरी बकप� 
गरकेो दिेखएको छ । �ितवादीले मौकामा बयान गदा� 
पीिडतलाई सहमितमा करणी भएको बेहोरा उ�लेख गर े
पिन अदालतको बयानमा जबरज�ती करणी गरकेोमा 
इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । पीिडत �वयंले 
आफूलाई �ितवादीम�येका खगे�� िसंह कठायतले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी अदालतसम� नै 
बकप� ग�रिदएको अव�थामा �ितवादी खगे�� 
िसंह कठायतलाई कसरुदार ठह�याउन �यायोिचत 
देिखएन । तसथ� मािथ उ�लेख ग�रएको त�य, �माण 
र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा  यी �ितवादी 
खगे�� िसंह कठायतले धनगढी “पी” लाई जबरज�ती 
करणी  गरकेो पिु�ट ह�न नसकेबाट �ितवादीलाई 

आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादी पदम नेपालीसमेतको सहयोग र 
सहकाय�मा पीिडतलाई जबरज�ती करणी भएको त�य 
पिु�ट भइरहेको अव�थामा िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला िमलेको छैन 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरका स�दभ�मा हेदा�, मलाई 
िददीको घरमा प�ुयाउन �ितवादी पंकज जनालाको 
मोटरसाइकलमा बसी यी �ितवादीसमेत सगैँ गएकोमा 
जङ्गलमा पगेुपिछ िनजह�ले डर�ास देखाई पकंज 
जनालाले जबरज�ती करणी गरकेो ह�दँा आव�यक 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी पीिडतको जाहेरी परकेो 
देिखयो । पीिडतले िदएको जाहेरी बेहोरामा �ितवादी 
पंकज जनालाले िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी खलुाएको दिेख�छ । �वय ंपीिडतले अदालतसम� 
बकप� गदा� �ितवादी पंकज जनालाको बाइकमा पदम 
नेपालीसमेत बसी िददीको घरतफ�  गएका िथय� । िनज 
�ितवादीह�ले चौमालामा बाइक रोक� होटलमा गएर 
र�सी खान थाले । पदम नेपाली सोही होटलमा ब�यो 
र पकंज जनालाले मलाई मोटरसाइकलमा राखी 
िददीको घरमा प�ुयाउन गयो । चौमाला जङ्गलमा 
मलाई जबरज�ती करणी गन� काय�मा पंकज जनालाको 
मा� संल�नता रहेको भनी बकप� गरकेो अव�था 
छ । �ितवादी पदम नेपालीले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� पीिडतलाई िददीको 
घर प�ुयाउन पंकज जनालाको बाइकमा तीनजना 
सगैँ गएकोमा म चौमाला बजारमा बसेको र पकंज 
जनालाले जाहेरवालीलाई मोटरसाइकलमा बसाली 
िनजको िददीको घरतफ�  प�ुयाउन गएका ह�न् । िनज 
जाहेरवालीलाई मैले जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भनी कसरुमा इ�कार रहेको र अदालतमा समेत 
पीिडतलाई िददीको घर प�ुयाउन पकंज जनालासगँ 
सगैँ गए तापिन जबरज�ती करणी गन� काय�मा आ�नो 
कुनै सलं�नता नभएको भनी कसरुमा इ�कार रहेको र 
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िनजको सो इ�कारी बयान िनजका सा�ी मथुरादेवी 
ितखातरीले गरकेो बकप�बाट समिथ�त भएको देिखयो । 
�य�तै व�तिु�थित मचु�ुकामा कागज गन� बस�तबहादरु 
प�रयारसमेतका �यि�ह�ले पीिडत पंकज जनाला र 
पदम नेपालीसगँ मोटरसाइकलमा बसी आ�नो घरतफ�  
आएक�मा चौमाला बजारमा मोटरसाइकल रोक� 
तीनैजनाले ना�ता खाई पदम नेपाली सोही होटलमा 
बसी पंकज जनालाले पीिडतलाई िददीको घर प�ुयाई 
िद�छु भनी मोटरसाइकलमा लगी चौमालाि�थत 
वासदुवे िशव सोरानी सामदुाियक वन जगंलमा लगी 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�ने सनुी थाहा पाएका 
ह� भनी कागज गरकेो र सोही त�यलाई अदालतमा 
समेत �य� गरी बकप� ग�रिदएसमेतका �माणह�बाट 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� काय�मा यी 
�ितवादीको संल�नता रहेको नदेिखएको अव�थामा 
िनज �ितवादीलाई समेत अिभयोग दाबीअनसुार 
नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी प�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी पंकज जनालाले पीिडत वष� 
१५ क� नाबािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो 
त�य िमिसल सलं�न �माणह�बाट पिु�ट भइरहेको 
अव�थामा िनजलाई ५ वष� मा� कैद सजाय गन� गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको छैन 
भ�ने िजिकरका स�ब�धमा पीिडत जाहेरवालीले यी 
�ितवादीको मोटरसाइकलमा �ितवादी पदम नेपाली 
र आफूसिहत तीनैजना बसी िददीको घर गएकोमा 
चौमालानिजक जङ्गलमा पगेुपिछ �ितवादीह�ले 
डर, �ास देखाई �ितवादीम�येका पकंज जनालाले 
आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेाले िनजलाई प�ाउ 
गरी आव�यक कारबाही ग�रपाउ ँभनी िकटानी जाहेरी 
िदएक� र मौकामा �ितवादीह� पदम नेपाली र पंकज 
जनालाको बाइकमा बसेर िददीको घरतफ�  गएकोमा 
�ितवादीह�ले चौमालामा बाइक रोक� होटलमा गएर 
र�सी खान थाले । पदम नेपाली सोही होटलमा ब�यो 
र पंकज जनाला मलाई मोटरसाइकलमा राखी िददीको 

घरमा प�ुयाउन गयो । िनजले मैले भनेको बाटोमा नलगी 
अप�रिचत जङ्गलको बाटो लगी त ँअब मेरो का�छी 
बढुी बन्, त ँ अब खगे��सगँ जान स�दैनस,् मसगँ 
यौनस�पक�  गन� देउ, न� यो जगंलमा मारी िद�छु भ�ने 
डर, धाक ध�क� देखाई ३ पटक जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भनी कागज गरके� र अदालतसम� सोही 
बेहोराको बकप� गरबेाट जाहेरी बेहोरा थप पिु�ट भएको 
देिख�छ । िनज �ितवादीले मौकामा आफूले चलाएको 
मोटरसाइकलमा पीिडत र पदम नेपालीसमेत बसी 
िनज जाहेरवालीको घरतफ�  जाने �ममा जाहेरवालीले 
म घरमा जा�न, िददीको घरमा प�ुयाइदेउ भनेपिछ 
पदम नेपालीलाई चौमाला बजारमा नै ब�न लगाई 
िददीको घरमा प�ुयाउन जादँा बाटोमा पन� जङ्गलमा 
दवैुजनाको सहमितले यौनस�पक�  गरकेो हो भनी पीिडत 
र आफूिबचमा शारी�रक स�पक�  भएको त�यलाई 
�वीकार गरी बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
पीिडतसगँ सहमितमा शारी�रक स�पक�  भएको भनी 
मौकामा �य� गर ेपिन पीिडतले सो त�यलाई इ�कार 
गरकेो देिख�छ । �ितवादी िनद�ष भए सो िनद�िषता 
पिु�ट गन� व�तिुन�ठ �माणह� पेस गनु�पन� दािय�व 
िनज �ितवादीमा नै रह�छ । तर ��ततु म�ुामा िनज 
�ितवादीले आफू िनद�ष रहेको भनी �मािणत गन� 
सकेको देिखएन । अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
भएको िनजको बयान कागजको बेहोरा खि�डत ह�ने 
कुनै आधार �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा िनज 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयानलाई अ�यथा 
मा�नपुन� हो िक भ�ने अव�थाको िव�मानता दिेखएन । 
पीिडत धनगढी “पी” को योिन व�रप�र सिु�नएको तथा 
रातो डाम देिखएको, योिन �याितएको भनी �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिख�छ । पीिडतले 
जाहेरीमा आ�नो उमेर १५ वष� भनी उ�लेख गरके�मा 
िनजको �वा��य परी�ण �रपोट�बाट औसत उमेर १५-
१६ वष� भनी खलुाएको अव�था छ । यसका साथै 
िमिसल संल�न पीिडतको ज�मदता�को �माणप�मा 
िनजको ज�मिमित २०५१।५।४ मा भएको भ�ने 
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उ�लेख भएको देिख�छ । वादी नेपाल सरकारले वष� 
१५ क� पीिडतलाई यी �ितवादीसमेतले जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन 
पीिडतको ज�मदता�को �माणप�बाट वारदात ह�दँाको 
िमितमा िनज पीिडत १६ वष� पूरा भइसकेको दिेखन 
आएबाट पीिडतको उमेर स�ब�धमा वादी नेपाल 
सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकर त�यय�ु दिेखन 
आएन । अब यी �ितवादीले गरकेो कसरुका स�ब�धमा 
कानूनमा भएको �यव�था अ�ययन गदा� मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको दफा ३(४) मा “सो� वष� 
वा सोभ�दा बढी िबस वष�भ�दा कम उमेरक� मिहला भए 
पाचँ वष�देिख आठ वष�स�म” कैद सजाय गनु�पद�छ भनी 
उ�लेख भएको अव�था ह�दँा पीिडतको उमेरअनसुार 
�ितवादीलाई भएको कैद सजाय मनािसब नै देिखयो । 
पीिडतलाई �ितवादीबाट मनािसब मािफकको �ितपूित� 
भराउनपुन�मा �.५०,०००।- मा� भराउने गरी भएको 
फैसला िमलेको छैन भ�ने िजिकरका स�ब�धमा वादी 
प�बाट �ितवादीह� खगे��िसंह कठायत र पंकज 
जनालाबाट पीिडतलाई मनािसब मािफकको �ितपूित� 
भराइपाउ ँभ�ने दाबी भए तापिन �ितवादी खगे��िसंह 
कठायतको पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� काय�मा 
संल�नता नै नदेिखई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाएको अव�थामा कसरुदार ठहर भएका �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.५०,०००।– �ितपूित�  भराइिदने गरी 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण एव ं
�माणबाट �ितवादी पंकज जनालाले पीिडत धनगढी 
“पी” लाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु�ट ह�न 
आएकाले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ३(४) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद र 
पीिडतलाई िनज �ितवादीबाट �.५०,०००।- (पचास 
हजार) �ितपूित�समेत भराइिदन ुपन� ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७२।०२।२६ मा 

भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ८ गते रोज ६ शभुम् । 

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०६७२, बह�िववाह, 
नेपाल सरकार िव. कुसुम तामाङ

जाहेरवालीले भवानी बडालले �ितवादी 
कुसमु तामाङउपर िकटानी जाहेरी िदए तापिन यी 
�ितवादी कुसमु तामाङ बडालले अिधकार�ा�त 
अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� जाहेरवाली 
अिमतराज बडालको जेठी �ीमती रहेको कुरा आफूलाई 
थाहा नभएको भनी बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादी 
अिमतराज बडालले अिधकार�ा�त अिधकारी र 
अदालतसम� बयान गदा� मेरो िववाह भएको कुरा यी 
�ितवादी कुसमु तामाङ बडाललाई जानकारी िथएन 
भनी बयान गरकेो, �ितवादी कुसमु तामाङ बडालको 
माइतीको वतनमा िज�ला संखवुासभा, चैनपरु रहेको 
देिख�छ र �ितवादी अिमतराज वडालको वतन िज�ला 
का�ेपला�चोक, कानपरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. 
८ रहेको िमिसल संल�न रहेको िनजह�को बयान 
बेहोराबाट उ�लेख भएको पाइ�छ । �ितवादीह�को 
वतन फरकफरक रहेको देिख�छ भने सो कुरा 
अ�यथा रहेको भनी वादी प�ले पिु�समेत गन� सकेको 
नदिेखने ।

बािझएका मािनस सूय� कुमार लामाले बकप� 
गदा� जाहेरवालीको अिमतराजसगँ िववाह भएको 
कुरा यी �ितवादीलाई थाहा िथयो िथएन हामीलाई 
थाहा भएन भनी बकप� गरकेो देिख�छ । इ�वरी 
लामाले बकप� गदा� यी �ितवादीलाई पिहलो �ीमती 
रहेको थाहा िथयो भनी भ�न सकेको देिखदैँन । यी 
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�ितवादीका सा�ी कमला �े�ले बकप� गदा� हामीले 
ित�ो सौता छ भनेपिछ मा� अिमतराजको पिहलो 
िववाहबार ेथाहा भएको हो भनी �ितवादीको इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ । 
मलुकु� ऐन, िववाहवारीको १० नं. मा �वा�नी मािनसले 
जानी जानी िववाह गरमेा वा �वा�नी भई बसेमा सजाय 
ह�ने कानूनी �ावधान रहेको अव�थामा �ितवादीले 
जाहेरवाली भवानी बडाल पिहलो �ीमती रहेको कुरा 
जानी जानी िववाह गरकेो भ�ने कुरामा िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । यसरी ठोस 
सबदु �माणको अभावमा यी �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुबाट कसरुदार कायम गन� िम�नेसमेत नदिेखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादी कुसमु तामाङ बडालले �ितवादी अमतृ भ�ने 
अिमतराज बडालको घरमा जेठी �ीमती जाहेरवाली 
छन् भ�ने जानीजानी िववाह गरकेो भ�ने ठोस सबदु 
�माणको अभावमा यी �ितवादी कुसमु तामाङ 
बडाललाई कसरु ठहर गरी १ वष� कैद र �.२५,०००।– 
ज�रवाना ह�ने गरी स�ु का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।३।८ मा भएको फैसला 
उ�टी भई �ितवादी कुसमु तामाङ बडालको हकमा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।१२।०४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा 
क��यटुर : सर�वती दाहाल 
इित संवत् साल २०७६ पौष २ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०९९८, डाँका चोरी, 
नेपाल सरकार िव. सुरशे पासवानसमेत 

िनज �ितवादीह�का नाममा िकटानी 
जाहेरी रहेको �ितवादी सरुशे पासवान, रामिकशोर 
पासवान, स�ुबा पासवान र स�जीव पासवान मौकामा 

अिधकार�ा�त अिधकारीसम� कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेो पाइ�छ । जाहेरवाला उ�मकुमार �े�ठ 
स�ु अदालतमा आई बकप� गदा� यी �ितवादीह�ले 
सनुका गरगहना र नगदसमेत गरी �.३,४७,६००।- 
बराबरको धनमाल मेरो घरबाट डाकँा चोरी गरकेा ह�न् 
भनी िकटानीसाथ बकप� ग�रिदएका छन् । �यसैगरी 
�हरीमा कागज गन� अमतृकुमार �े�ठ, नैनाकुमारी 
�े�ठ, स�ुतली �े�ठले पिन यी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाको घरबाट सनुका गरगहना र नगदी गरी 
�.३,४७,६००।- बराबरको धनमाल डाकँा चोरी गरकेा 
ह�न् भनी ग�रिदएको बकप�बाट पिन जाहेरी बेहोरा 
समथ�न भएको पाइ�छ । �ितवादीह� अदालतमा 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे तापिन मािथ उि�लिखत 
आधारमा �ितवादीह� सरुशे पासवान, रामिकशोर 
पासवान, स�ुबा पासवान र स�जीव पासवानलाई 
चोरीको १ नं. र ६ नं. को कसरुमा ऐ.१४(४) नं. 
अनसुार ६ वष� कैद र िबगो �.३,४७,६००।- को 
डेढी ज�रवाना गरी चोरीको २१ नं. बमोिजम बरामद 
नगद �.२४,२८९।- जाहेरवालालाई िफता� िदलाई 
नपगु �.३,२३,३११।- ऐ.को १०(३) नं. अनसुार 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई भराइिदने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

अब �ितवादीह� सरुशे पासवान, रामिकशोर 
पासवान, स�जीव पासवानउपर दो�ो पटक कायम 
ह�ने गरी र �ितवादी स�ुबा पासवानको हकमा ते�ो 
पटक कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग 
मागदाबी भएकोमा पटक कायम नगरकेो हदस�म वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, िमित 
२०६७।४।२९ गते राित अ�दाजी १२:३० बजेदेिख १ 
बजेको समयमा ��ततु म�ुाका जाहेरवाला उ�मकुमार 
�े�ठ र अका� जाहेरवाला फ�ेिसंह रानाको घरमा 
डाकँा वारदात भएको भनी अलगअलग जाहेरी पर े
तापिन सो डाकँा वारदात एकै ठाउकँा बािस�दाह�को 
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घरमा उनै �ितवादीह�ले एउटै समयको अ�तरालमा 
गरकेो र सो अपराध गन�को लािग अलगअलग समयमा 
अलगअलग योजना बनाएको भ�ने  कुरा िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट देिखदँनै । यी �ितवादीह� एकैसाथ 
प�ाउ परी अिभयोगप�समेत एकैसाथ पेस भएको 
पाइ�छ । अतः यी �ितवादीह�ले फ�ेिसंह रानाको 
घरमा डाकँा वारदात गरी अ�य� आई बसी पनुः योजना 
बनाई फेरी उ�मकुमार �े�ठको घरमा गई डाकँा चोरी 
गरकेो नभई एकै ठाउकँा बािस�दाह�को एकै पटक एकै 
समयमा एउटै समूहबाट वारदात घटेको पाइ�छ । यस 
स�ब�धमा खगे�� चौहानसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार र ��यथ� �ितवादी प�ुपराज राईसमेत भएको 
डाकँा म�ुामा “कुनै अपराधको वारदातको पटक 
कायम गनु�पदा� उ� वारदातको काय��प �ा�त गरकेो 
अव�थालाई मा� िवचार गररे ह�दैँन । सो वारदातको 
काय��प िलनुभ�दा अगािड बनाएको योजना र 
अपराधसगँ स�बि�धत अ�य त�यह�समेतलाई 
िवचार गनु�पद�छ । चोरीको अपराधको पटक 
गणना गदा� एकै चोटी योजना बनाई एउटै िमितमा 
एकै समयको अ�तरालमा एउटै अपराधीह�को 
समूहबाट भएको वारदातलाई पटकपटक अपराध 
गरकेो भ�न सो कानूनको मनसाय ह�न नस�ने” भनी 
नेपाल कानून पि�का २०६७, जेठ मिहना, अङ्क 
२, िन.नं. ८३१४ मा मलुकु� ऐन चोरीको ११ नं. को 
कानूनी �यव�थाका स�ब�धमा �या�या भई �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा ��ततु म�ुामा पटके दाबी 
िलएको हदस�मको वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु 
इ�साफ सदर गन� गरकेो सािबक पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला �यायको रोहमा िमलेकै दिेखदँा 
पटक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अब अका� सह�ितवादी घन�याम पौडेललाई 
सफाइ िदएको फैसला िमलेन बदर ह�नपुद�छ भ�ने 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, यी �ितवादी घन�याम 

पौडेलउपर िकटानी जाहेरी नपरकेो, िनजले मौकामा 
बयान गदा� डाकँा गन� अ�य सह�ितवादीह�लाई 
बोलाएको होइन भनी बयान गरकेा र आ�नो 
इ�कारी बयानलाई सा�ी �माणबाट समथ�न गराएको 
देिख�छ । जाहेरवाला उ�मकुमार �े�ठले स�ु 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीह� राित आएका ह�नाले 
िच�ने कुरा भएन िमिडयामा आएपिछ िनजह�को नाम 
थर ठेगाना थाहा भएको हो भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादी घन�याम पौडेलको पिन सो 
घटना वारदातमा उपि�थित रहेको र सो घटना वारदात 
िनजले कुनै भूिमका िनवा�ह गरकेो भ�ने िकटानीसाथ 
खलुाई बकप� गरकेो देिखदैँन । मौकामा बरामद भएका 
दसीका सामानह� िनज �ितवादीले आफँैले लकुाई 
राखेको, आफँैले �योग गरकेो घरकोठाबाट बरामद 
भएको नभई िनजले स�चालन गरकेो गे� हाउसको 
कोठामा सह�ितवादीह� सरुशे पासवानसमेत बसेको 
त�य �थािपत रहेको र हितयारसमेतका दसीका 
सामान ती �यि�ह� बसेको कोठाबाट बरामद भएको 
देिखएको छ । सह�ितवादीह�ले अनसु�धानको 
�ममा पोल गरकेोमा अदालतमा पोल गरकेो अव�था 
नरहेको र मौकाको पोल �वत�� �माणबाट पिु�ट 
ह�न सकेको देिखदँनै । यी �ितवादीले स�चालन 
गरकेो गे� हाउसमा बसेका अ�य �ितवादीह�ले 
गरकेो डाकँा चोरीको कसरुमा यी �ितवादीको समेत 
सलं�नता रहेको पिु�ट ह�ने ठोस �माणको अभावमा 
केवल अनमुान र आशङ्काको आधारमा मा� डाकँा 
चोरी ज�तो ग�भीर म�ुामा यी �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । 
अतः यी �ितवादी घन�याम पौडेलउपरको अिभयोग 
शकंारिहत ठोस �माणबाट अिभयोजन प�ले पिु�ट 
गन� सकेको नपाइएकोले िनज �ितवादी घन�याम 
पौडेललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो सािबक पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०६९।१२।५ को फैसला िमलेकै देिखदँा िनज 
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�ितवादी घन�याम पौडेललाई सफाइ िदएको फैसला 
िमलेन बदर ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी सरुशे पासवान, रामिकशोर पासवान, स�ुबा 
पासवान र स�जीव पासवानको  हकमा पटक कायम गरी 
सजाय ठहर गन� निम�ने र �ितवादी घन�याम पौडेलको 
हकमा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहरी स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२७ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो सािबक पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०६९।१२।५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : सूय��साद भ�डारी
क��यटुर : च��ावती ितमि�सना
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७१-RB-०००३, ब�िकङ कसुर, �दीपकुमार 
मेहता िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी �िदपकुमार मेहताले आ�नो शरीर 
खानतलासी िलदँा सवारी अनमुित प� बरामद भएको 
छैन भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखए तापिन 
यी �ितवादी �िदपकुमार मेहताको मौकामा शरीर 
खानतलासी गदा� सगंमलाल यादवको नामको ०३-
२१६३४ नं. को सवारी चालक अनमुित प� बरामद 
भएको भ�ने दिेख�छ । सो सवारी चालक अनमुित 
प�मा रहेको फोटो ियनै �ितवादीको देिख�छ । बरामदी 
मचु�ुकामा रोहवरमा बसी सनाखत गरकेाले उ� सवारी 
चालक अनमुित प�मा रहेको फोटोको आकृित र यी 
�ितवादीको अनहुारको आकृित समान रही संगमलाल 
यादवको नाउमँा �योग भएको सवारी चालक अनमुित 
प� ियनै �ितवादीले �योग गरकेो त�यमा कुनै िववाद 

रहेन । सोही सवारी अनमुित �योग गरी संगमलाल 
यादवको नाउमँा निबल ब�क दमक शाखामा खाता 
खोली �.२०,००,०००।- िनकालेका, संगमलाल 
यादवको नाम उ�लेख गरी मेरो फोटो टासँी अजय 
भ�ने बौवालाल महतोले सवारी चालक अनमुित प� 
बनाएको र सोही अनमुित प� �योग गरी दमक शाखामा 
खाता खोलेको बेहोरा �वीकार गरी अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइ�छ । िनजको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयानलाई �वीकार 
गद� �िदपकुमार मेहताको फोटो टासँी संगमलाल 
यादवको नाउमँा सवारी चालक अनमुित �माण प� 
अजय भ�ने बौवालाल महतोले बनाई �िदपकुमार 
मेहतालाई िदएको हो भनी �ितवादी िवजयकुमार 
महतोले उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िवजयकुमार महतोको 
बयानमा यी ब�कमा काम गन� भएकाले चेकबाट द�तखत 
नमूना िनका�ने त�रका �िदपकुमारलाई िसकाएको 
र सोहीबमोिजम �िदपकुमारले रकम िनकाली यी 
�ितवादीलाई �.२५,०००/- िदएको देिख�छ । 
�िदपकुमार महतोको अदालतमा भएको बयानमा 
आ�नो फोटो टासेँको सवारी चालक अनमुित प�मा 
सगंमलाल यादव उ�लेख भएको �वीकार गद� निबल 
ब�कबाट �.२०,००,०००/- िनकाली शकंर देवलाई 
िदई आफूले �.१,००,०००/- िलएको �वीकार 
गरकेा छन् । अनसु�धान अिधकारीसम� भएको केही 
बयान बेहोरा अ�वीकार गर े तापिन सो अ�वीकार 
बयानलाई पिु� ह�ने कुनै पिन �माण पेस भएको 
पाइदँैन । अनसु�धानका िसलिसलामा बिुझएका 
मािनसह� िवनोद �े�, गौतम �े�समेतका �यि�ह� 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरी वारदातलाई 
पिु� गरकेो पाइ�छ । सह�ितवादी िवजय महतोले 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा बयान गदा� 
�ितवादीह�को आरोिपत कसरुमा संल�नता देखाई 
बयान गरकेो र िनजको बयान अ�य सह�ितवादीह�को 
बयानले एक आपसमा ताद�यता देखाई सो बयानलाई 
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अनसु�धानका िसलिसलामा बिुझएका �यि�ह� 
िवनोद �े�समेतको बकप�बाट पिु� भइरहेको पाइने । 

�ितवादी �िदपकुमार मेहताको कसरुको 
स�ब�ध सह�ितवादी िवजय महतोसगँ पिन रहेको 
देिख�छ । िनजले ित�पित टेिलकम सोलसुन �ा.
िल.मा काय�रत मकेुशकुमार मेहतालाई न�कली 
खाता खो�न र िभ�दा िभ�द ै शाखामा रकम ज�मा 
गन� िसकाएको पाइ�छ, सोहीबमोिजम मकेुशकुमारले 
आफूले चोरी गरकेो चेकह� �िदपलाई िदएको 
देिख�छ । सो कुराको यी �ितवादीको बयानबाट पिु� 
भएको छ । िमिसल संल�न �माणबाट पिन यी �ितवादीले 
बयानमा उ�लेख गरबेमोिजमको काय�ह� भएको 
पाइ�छ । िमिसल सलं�न टेिलफोन कल िडटेलबाट पिन 
�ितवादी िवजयको �िदपकुमार महतोसगँ फोन स�पक�  
भएको देिखएको अव�थामा आरोपीत कसरु गन�मा यी 
�ितवादी �िदपकुमार महतोको �मखु भूिमका दिेखन 
आयो । यी �ितवादीले आ�नो फोटो टासँी संगमलाल 
यादवको नाउमँा खाता खोली मकेुशकुमारसगँबाट 
�ा�त चेकबाट एन.आई.सी. ब�क दमक शाखामा रहेको 
खातामा रकम ज�मा गरी पनु: िझक� खाई मासेको 
कसरु ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ५ बमोिजम सजाय ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला मनािसब नै देिखने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य र िववेिचत आधार, 
कारणबाट �िदपकुमार महतोले आ�नो फोटो राखी 
संगमलाल यादवको नाउमँा सवारी अनमुित प� बनाई 
एन.आई.सी. शाखा, दमकमा खाता खोली सो शाखामा 
रहेको आ�नो खातामा पैसासमेत ज�मा गरकेो कसरु 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ 
को (क)(ख) र ऐ. को ५(क)(ख) बमोिजमको कसरु 
गरकेो ठहराई ऐ. को दफा १५(२)(ख) बमोिजम 
यी �ितवादी �िदपकुमार मेहतालाई कैद वष� १ र 
िबगो �.२१,३०,०००/- ज�रवाना र िनजबाट िबगो 
�.२१,३०,०००/- को दामासाहीले जाहेरवालालाई 
भराइिदने ठहराई भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 

िमित २०७०।६।६ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०९५०, उ��ेषण, 
सुर�े�कुमार शमा�समेत िव. दामोदर आचाय�समेत

पानी िनकास तथा बाटो खलुाई पाउ ँ भ�ने 
स�बि�धत िववादको िवषयमा उजरु स�ुने िनकाय 
भनेको न.पा. नभई िज�ला अदालत भएकाले 
�े�ािधकारिवहीन िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर रहेको छ । यी पनुरावेदकले िमित 
२०६०।३।३१ मा बाटोको �पमा �योग गन� हक 
छाडी िदएको ज�गाको म�जरुीनामालाई ��न उठाएको 
पाइ�छ । सो म�जरुीनामाको कागज आफँैले गरी सो 
कागज मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको १ नं. र अ.बं.७८ 
नं. को �ि�या पूरा भएको छैन भनी दाबी िलए तापिन 
सो कागज बदर गराउनेतफ�  कुनै पहल कदमी भएको 
पाइदँैन । उ� कागज आ�नो म�जरुीले नै गरकेो 
पाइ�छ । उ� िमितको म�जरुीनामाबमोिजम ज�गा 
ख�रद गन� �यि�ह�लाई िनिव�वाद �पमा भोग चलन 
गन� पाउने गरी ��येक िक�ाबाट १३० िम. चौडा र 
६५ िम. ल�बाइ भएको ज�गा बाटो �योजनको हक 
छाडी िदएको सहमित िदई म�जरुीनामा गरकेो िमिसल 
सलं�न म�जरुीनामाको �ितिलिपबाट देिख�छ । सो 
म�जरुीनामा कसैको कर दबाबमा गरकेो नभई �वे�छाले 
नै गरकेोमा सो म�जरुीनामा बदर गन�तफ�  कुनै कदम 
नचालेबाट पिु� ह��छ । मालपोत काया�लय बाकेँको 
िमित २०६१।४।५ को र.नं. ६३, ६४ र ६५ बाट 
पा�रत राजीनामाको कैिफयत महलमा बाटो िनकास 
�योग गन� पाउने गरी हक छािडिदएको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएबाट िमित २०६०।३।३१ को म�जरुीनामा 
कागजलाई पिु� गरकेो पाइ�छ । उ� रिज��ेसनको 
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बेहोरालाई यी पनुरावेदकले होइन छैन भनी ख�डन 
गन� सकेको पिन नपाइने । 

पनुरावेदकले पानी िनकास तथा 
बाटोस�ब�धी िववादको िवषयमा उजरु स�ुने िनकाय 
नगरपािलका नभई िज�ला अदालत हो भनी िजिकर 
पिन िलएको पाइ�छ । सो स�ब�धमा हेदा�, �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(१)(क) मा 
अका�लाई दुःख िदने िनयतले बाधा अवरोध पु�याउने 
गरी ढल िनकास, चप� से�टीट्याङ्क� बनाउने, 
रा�ने ज�ता काय� गरमेा नगरपािलकाले �य�तो 
काय� रो�न, भ�काउन वा हटाउन आदशे िदन स�ने 
छ भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� �यव�थाका 
आधारमा दामोदर आचाय�ले बाटो खलुाई पाउ ँ भ�ने 
उजरुीका उपर नेपालग�ज उपमहानगरपािलकाले बाटो 
खलुाई िदने िनण�य गरकेो देिख�छ । �यसैगरी �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(७) मा 
यस दफाबमोिजम नगरपािलकाले गरकेो सजायमा 
िच� नबु�ने प�ले �य�तो िनण�य थाहा पाएको 
िमितले प�तीस िदनिभ� स�बि�धत िज�ला अदालतमा 
पुनरावेदन गन� स�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । द�ड सजायका स�ब�धमा तजिबजी र 
�विववेक�य अिधकार ऐनले िनण�य कता�मा नै िदएको 
पाइ�छ । द�ड सजाय नतो�दैमा िवप�ीलाई स�बि�धत 
िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गन� जान निम�ने भ�न 
िम�ने अव�था रहदँैन । पनुरावेदकले बाटो िनकासको 
लािग िदएको पूण� सहमितबमोिजम बाटो अवरोध गरकेा 
कारण सो अवरोध खलुाई चलन च�तीको बाटोलाई 
पूव�वतः अव�थामा प�ुयाई कायम ग�रपाउ ँभ�ने िदएको 
िनवेदनको आधारमा दैिनक �पमा आवत जावत गद� 
आइरहेको बाटो खलुाउने िनण�य भएको देिख�छ । 
नगरपािलकाले पनुरावेदकह�को हक �वािम�वमा 
रहेको ज�गामा नया ँ बाटो खलुाएको नभई �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ बमोिजम आफूमा रहेको 
अिधकार �योग गरी चलन च�तीमा रहेको सािबक 
बाटो अव�� भएकोमा सोको �चलनस�म गराएको 

देिखन आउछँ । नया ँ बाटो कायम गरेको हो भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर पिन नपाइने ।

नेपालग�ज उपमहानगरपािलकाको िमित 
२०७१।१२।२३ को िनण�यमा �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६५ बमोिजमको �े�ािधकार 
�हण गरी िनण�य गरकेो देिखन आउछँ । उ� दफाको 
उपदफा (१)(७) मा थाहा पाएको िमितले ३५ िदनिभ� 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गन� स�नेछ 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था भइरहेको दिेखयो । उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िच� नब�ुने प�ले कानूनमा 
�यव�था भएबमोिजमको वैकि�पक उपचारको 
माग� खोजी आ�नो कानूनी उपचार खो�न ु पन�मा 
असाधारण �े�िभ� �वेश गरी उपचारको माग गरकेो 
देिखन आयो । उि�लिखत िववेचनाबाट नेपालग�ज 
उपमहानगरपािलको िमित २०७१।१२।२३ को िनण�य 
कानूनस�मत ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
आदशे �यायको रोहमा मनािसब नै देखने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, िववेचना, कानूनको 
आधार, कारणबाट नेपालग�ज उपमहानगरपािलको 
िमित २०७१।१२।२३ को िनण�यउपर कानूनले 
तोकेको साधारण उपचारको वैकि�पक माग� ह�दँाह�दैँ 
असाधारण उपचारको माग� �रट �े�मा �वेश गरी 
उपचार माग गरकेो िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०७२।५।९ को आदेश 
कानून तथा �यायस�मतै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-११८९, उ��ेषण / 
परमादेश, सनपत यादव िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
च��गढी झापासमेत

�हरी ऐनबमोिजम मलाई िवभागीय कारबाही 
नग�रकनै एकैसाथ जािगरबाट हटाउने गरी भएको 
िज�ला �हरी काया�लयको िमित २०७२।४।२४ को 
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िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरकेो अ�चल �हरी 
काया�लय मेचीको िमित २०७२।११।१३ को िनण�य 
बदर गराई पाउ ँभ�ने म�ुय पनुरावेदन िजिकर रहेको 
देिख�छ । उि�लिखत िजिकरको स�दभ�मा िनवेदकलाई 
िवभागीय कारबाही नग�रकनै सेवाबाट बखा��त गरकेो 
हो, होइन सो स�दभ�मा िमिसल सलं�न कागजात हेनु�पन� 
देिखयो । िनज ता�लेजङु �हरी काया�लयमा काय�रत 
रहेको अव�थामा सोही काया�लयमा काय�रत �हरी 
जवान महे��बहादरु तामाङको मोबाइल चोरी गरी 
बेचेको कसरुमा सफाइको मौकासमेत िदई �प�ीकरण 
माग गरकेोमा बनावटी �प�ीकरण पेस गरकेो भनी 
कारबाहीको िसलिसलामा िहरासतमा रािखएको 
अव�थामा पनुः अनसु�धानको िसलिसलामा रहेका 
�यि�को ख�तीबाट �.६२०/- चोरी गरी पटकपटक 
अनशुासनिहन काम गरकेो भनी िमित २०६८।२।१८ 
मा निसहत िदएको देिखएको, िमित २०६८।४।२७ 
मा त�लो टाइम �केलमा घटुवा गरकेो, िज�ला 
�हरी काया�लय झापाको प�ले िमित २०७०।३।७ 
मा िनल�बन गरकेो, िमित २०७०।१२।१० को प�ले 
िनल�बन फुकुवा ज�ता कारबाही ग�रसकेको हो भनी 
खलुाएको दिेख�छ । उि�लिखत िविभ�न प�बाट 
िनजलाई िवभागीय कारबाही ग�रसकेको अव�थामा 
िनजले �हरी रा��सेवकले आ�नो �यवहारमा सधुार 
�याउन ुपन�मा आफूसगैँ अनसु�धानको िसलिसलामा 
बसेका थनुवुाको पैसा चोरी गन�, समान दजा�का 
साथीको मोबाइल चोरी गन� ज�ता अनशुासनिहन काय� 
पटकपटक काय� गरकेो देिखन आयो । िनजको वैयि�क 
िववरणको अिभलेखमा अनशुासनिहन काय� पटकपटक 
गरकेो पाइएको भनी िनजलाई �हरी िनयमावली, 
२०७१ (सशंोधनसिहत) को िनयम ११३ को ख�ड 
(क)(ख)(ग) र (घ) को कसरुमा ऐ. को ११९ को २(ख) 
बमोिजम ऐ.ऐ. को िनयम १०९ को (ख)(१) बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िज�ला �हरी काया�लय 
झापाबाट िमित २०७२।४।२४ मा िनण�य भएको 

पाइ�छ । सो िनण�यउपर यी पनुरावेदकले पनुरावेदन 
गरकेोमा िनजलाई भएको सजाय कानूनस�मत् भएको 
भनी िनजको पनुरावेदन िमित २०७२।११।१३ खारजे 
गरकेो पाइने ।

मािथ उि�लिखत त�यबाट िनजले 
पनुरावेदन िजिकर िलएबमोिजम िवभागीय कारबाही 
नगरी �प�ीकरणको मौकासमेत निदई एकै पटक 
सेवाबाट बखा��त गरकेो भ�ने देिखएन । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तबमोिजम िनजले गरकेो कसरुको 
बारमेा �प�ीकरण सोधी सनुवुाइको पया��त मौका 
�दान गरी त�लो �केलमा घटुवा, िनल�बन, िनल�बन 
फुकुवासमेत गरी सकेको अव�थामा पिन सहकम� 
साथीको मोबाइल चोरी गन� ज�तो काय� गरकेो 
�वीकारोि� र घटना�थल �कृित मचु�ुकाह�को 
आधारमा भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग अयो�य 
नठह�रने गरी �हरी सेवाबाट बखा��त गन� गरकेो िनण�य 
कानूनस�मत् ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको 
आदशे �यायस�मत नै देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, िववेिचत आधार, 
कारणबाट पटकपटक अनशुासनिहन काय� गरकेो भनी 
�प�ीकरण सोधी िविभ�न सामा�य सजाय िदइसकेको 
अव�थामा पनुः चोरी गन� काय�मा सलं�न भएको भनी 
�हरी िनयमावली, २०७१ (संशोधनसिहत) को िनयम 
११३ को ख�ड (क)(ख)(ग) र (घ) को कसरुमा ऐ. 
को ११९ को २(ख) बमोिजम ऐ.ऐ. को िनयम १०९ 
को (ख)(१) बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवाको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी िज�ला 
�हरी काया�लय झापाबाट िमित २०७२।४।२४ मा 
भएको िनण�य �याय र कानूनस�मत ठहराइएको 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित 
२०७३।५।१२ को आदेश मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: रािधका घोरासाइने 
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७२-CI-०६३२, उ��ेषण / 
परमादशे / िनषेधा�ा, सूय�नारायण साह िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, िसराहासमेत

िनवेदकले िलएको पनुरावेदन िजिकरमा 
आफूले गैरकानूनी त�रकाले गठन भएको िव�ालय 
िवघटन गन� िज�ला िश�ा सिमित िसराहामा िदएको 
िनवेदनउपर कुनै कारबाही नभएकोले नै �रट िलई 
अदालतमा आएकोले मागबमोिजम �रट जारी नगन� 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको �िुटपूण� फैसला 
बदर गरी मेरो िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी ग�रपाउ ँ
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । िविधस�मत त�रकाले 
सद�यह�को मनोनयन भएको भनी िवप�ी िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िलिखत जवाफ रहेको र 
िव�ालय �यव�थापन सिमितले तोकेबमोिजमको 
काय� नगर े िश�ा ऐन, २०२८ बमोिजम उिचत 
काय�िविध अपनाई िज�ला िश�ा सिमितबाट कारबाही 
ह�न स�ने �यव�था ह�दँाह�दैँ �यसतफ�  गएको बेहोरा 
िनवेदकले व�तिुन� �माण�ारा पिु� गन� सकेको 
देिखदँैन । िव�ालय �यव�थापन सिमित िवघटन 
नह�दँा िनवेदकको आधारभूत मौिलक हक हनन् ह�न 
पगेुको अव�था पिन देिखदँैन । कानूनबमोिजम कुनै 
सिमित वा िनकायले काम नगर े�यसलाई के गनु�  पछ�  
भ�ने कुरा तत् सगँ स�बि�धत कानूनमै उ�लेख भएको 
अव�थामा सामा�य काय�िविध र अिधकार �े� �योग 
नगरी असाधारण अिधकार �े�को �योग गरी उपचार 
माग गरकेो ��ततु िववादमा िनवेदन खारजे गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
कानूनस�मत िमलेकै दिेख�छ । पनुरावेदक िनवेदकको 
पनुरावेदन िजिकर �यायोिचतसमेत नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत म�ुाको त�य, 
आधार र कारणह�बाट समेत िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१।११।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल पसु ६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

 मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CI-०९०९, अंश, मह�न 
िनसासमेत िव. नसरन िनसासमेत

िववािदत  िक.नं. ६३७ र िक.नं. ६३८ 
का ज�गाह� मूल �यि� अ�दलु रिसदले िनजको 
जीवनकालमा ब�ी�साद �ीवा�तवबाट ख�रद 
गरी िलएको भई �वआज�नको स�पि� भए तापिन 
िनज अ�दलु रिसदका छोराह�को लािग उ� 
ज�गाह� सगोलकै पैतकृ स�पि� मा�नपुन� ह��छ । 
यसरी आफूसमेत सबै छोराह�को अशंब�डा ला�ने 
स�पि�लाई अ�दलु रिसदले आफूखसुी वादीसमेतका 
अ�य अिंशयारह�को सहमितबेगर केही अंिशयार 
तथा �ितवादी पनुरावेदकलाई मा� बकसप� गरी िदन 
कानूनः िम�ने नदेिखने ।

िववािदत िक.नं. ६३७ र िक.नं. ६३८ का 
ज�गाह� अ�दलु रिसदले आफूखसुी गन� पाउने स�पि� 
नभई वादी �ितवादीह�को लािग पैतकृ स�पि� 
भएको अव�थामा उ� ज�गाह� �ितवादीह�म�ये 
जेठी बहुारी मह�न िनशा र माइला छोरातफ� का नाती 
अ�दलु महफुजलाई अलग अलग बकसप�को िलखत 
गरी िददँा यी वादीको म�जरुी िलएको वा िनजलाई 
सा�ी राखेको नदेिखदँा उ� बकसप�लाई कानूनतः 
मा�यता िदन िम�ने पिन नदेिखने ।

��ततु म�ुामा एकासगोलमा रहे बसेको 
अव�थामा अ�दलु रिसदले सगोलकै अंिशयार 
मह�न िनसा र अ�दलु महफुज खालँाई बकसप� 
गरी सगोलको पैतकृ स�पि�को हक ह�ता�तरण 
गरकेो काय� कायम रहने हो भने �य�तो स�पि�मा 
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अ�य अिंशयारको स�पि�स�ब�धी समान हकमा 
आघात प�ुन गई अंशस�ब�धी हक नै समा� ह�न जाने 
ह��छ । य�तो अव�थामा उ� िववािदत बकसप�को 
िलखतको अि�त�व �वतः समा� भई उ� िलखतबाट 
ह�ता�त�रत सगोलका िक.नं. ६३७ र िक.नं. ६३८ 
का ज�गाह� सगोलकै अंिशयारमा रहे भएमा सगोलको 
स�पि� देिखएबाट अंिशयार जसको नाममा भए 
पिन अिंशयारह�िबच ब�डा ला�ने नै देिखदँा उ� 
ज�गाह�समेत ब�डा ला�ने ठहर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको फैसला अ�यथा 
नदेिखने ।

तसथ�, �ितवादीह� मह�न िनसा र अ�दलु 
महफुज खालेँ अ�दलु रिसदबाट हालैको बकसप�बाट 
पाएको िक.नं. १२६ बाट िक�ाफोड भएको िक.नं.६३७ 
र ६३८ का ज�गाह� िनजी आज�न भनी ब�डा गनु�  नपन� 
ठहरी स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।०३।१५ मा भएको फैसला सो हदस�म उ�टी 
गरी उ� िक.नं. ६३७ र ६३८ का ज�गाह� पैतकृ 
स�पि� भई ब�डा ला�ने �कृितका भएको ह�दँा सो 
िक.नं.६३७ र ६३८ समेतबाट वादीह�ले ५ भागको 
१ भाग अंश पाउने ठहछ�  भनी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७२।०२।०७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे
इित संवत् २०७६ साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१७

मा.�या.�ी बमकुमार �े� र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७१-CR-०१८८, जालसाज, मुने�र शाह िव. इसैर 
साहसमेत

पनुरावेदक वादी मनेु�वर साह तेली वादी 
भएको र �ितवादीह� सवुालाल साह तेली, इसैर साह 
तेली, िशवशंकर साह तेली तथा फेकनी देवी साहसमेत 
भएको २०५७ सालको दे.नं.१२६५ को अशं दता� म�ुा 

स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०५८।२।८ 
गते फैसला भएको भ�ने �माण िमिसलबाट देिख�छ । 
उ� फैसलाबाट वादी मनेु�वर साह तेलीले २ भागको 
१ भाग अंश पाउने ठहर भएको देिख�छ । त�प�चात् 
उ� फैसलाउपर पनुरावेदन परी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०५९।२।२९ मा स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी फैसला भई सो अशंदता� 
म�ुा अि�तम भई बसेको देिखन आउने ।

यसरी उ� अशं दता� म�ुा फैसला भई 
अि�तम भई बसेको अव�थामा यी पनुरावेदक वादी 
मनुे�वर साहले फैसला काया��वयनमा कुनै चासो 
नदखेाई बसेको अव�था छ । त�कालीन मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ४६ नं. को कानूनी �यव�थालाई 
म�यनजर गदा�  फैसलाअनसुार आफूले �ा� गन� अंश 
सो उि�लिखत द�ड सजायको ४६ नं. को �यादिभ� 
वादीले आ�नो भाग छु�ाउन िनवेदन गनु�पन� भ�ने 
�यव�था भएबमोिजम फैसला काया��वयनमा वादीले 
कुनै कारबाही नगरकेो अव�था छ । त�प�ात् �ितवादी 
सवुालाल साह तेलीले उ� अंश दता�को फैसला 
अनसुारको अंश छु�ाई पाउ ँभनी िमित २०६२।२।८ 
मा स�ु अदालतमा िनवेदन िदएको र स�ु िसराहा 
िज�ला अदालतबाट िबगो नं.६८४।१७४ को 
िमिसलबाट फैसला काया��वयनको कारबाही �ि�या 
अगािड बढाएको देिखने ।

िमिसल संल�न िबगो नं. ६८४।१७४ को 
िमिसल �ि�गत गदा�  अशंब�डा छुट्याइिदन आउन ुभनी 
वादी मनेु�वर साह तेलीका नाममा १५ िदने �याद िमित 
२०६२।३।२७ मा तामेल भएको देिख�छ । सो �यादमा 
यी पनुरावेदक वादी उपि�थत नभई �यादै गजुारी बसेको 
देिख�छ । यसबाट पनुरावेदक वादी मनेु�वर साहलाई 
अंशब�डा छुट्याउने �योजनका लािग उपि�थत ह�न 
सूचना िदएको पाइ�छ । सो सूचनालाई बेवा�ता गरी 
पनुरावेदक वादी अदालतमा उपि�थत ह�न आएको 
देिखएन । य�तो अव�थामा िनजले आफूले सूचना नै 
नपाएको भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर तक� सङ्गत र 
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�यायसङ्गत देिखन आएन ।
िमिसल सलं�न िमित २०६२।५।३० गतेको 

ब�डा मचु�ुकालाई म�यनजर गदा� , फैसलाबाट ठहर 
भएको वादी मनेु�वर साह तेलीको २ भागम�ये १ 
भाग स�पि� नरम गरम िमलाई, गोलासमेत हाली 
वादी �ितवादीको रोहवरमा ब�डा मचु�ुका भएको 
देिख�छ । उ� ब�डा मचु�ुकामा रोहबरमा बसेपिन 
पनुरावेदक वादीले सहीछाप गरकेो देिखएन । वादी 
मनेु�वर साह तेलीका प�नी गलुाब देवी साह तथा छोरा 
िवनोदकुमार साहसमेतको नाममा ज�गा राखी ब�डा 
मचु�ुका सहीछाप गरकेो दिेख�छ । ब�डा मचु�ुकामा 
वादी मनेु�वर साह तेलीको अंश भागमा परी िनजकै 
नाममा दा.खा.दता� ह�ने ज�गा भनी वादीको हकको 
ज�गासमेत छु�ाई ब�डा मचु�ुका भएको देिखदँा वादी 
मनेु�वरको हकमा असर परकेो भनी मा�न सिकने 
अव�था देिखदैँन । उ� ब�डा मचु�ुकामा रोहवरमा 
बसे पिन पनुरावेदक वादीले सहीछाप नगरकेो भ�ने 
बेहोरा परबेाट वादीको उपि�थित रहेको भ�ने दिेखदँा 
पनुरावेदक वादीले जालसाजीपूण� त�रकाबाट ब�डाप� 
भएको भ�ने कुरा आफूले िमित २०६७।५।२४ मा 
न�कल िलई हेदा� थाहा पाएको भ�ने भनाइको कुनै 
साथ�कता र सा�दिभ�कता देिखन नआउने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४६ 
नं. को देहाय १८ नं. मा "वादीले अंश पाउन ेठहरी 
अि�तम फैसला भएको म�ुामा अ�य �ितवादी 
अिंशयारह�ले पिन आ�नो अशं छुट्याई िलन 
दरखा�त िदएमा कानूनबमोिजम ला�ने कोट� फ� 
िलई फैसलाबाट ठहरबेमोिजमको स�पि�बाट अंश 
छुट्याई िदलाई िदनुपछ�" भ�ने कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ । �ितवादी सवुालाल साह तेलीको 
सोही कानूनी �यव�थाअन�ुप ब�डा छुट्याइपाउ ँ
भनी िनवेदन परी स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट 
कानूनबमोिजम ब�डा मचु�ुका खडा गरी अशंब�डा 
ग�रिदएको देिख�छ । सो ब�डा मचु�ुका भएउपर 
पनुरावेदक वादीले त�कालीन मलुकु� ऐन, द�ड 

सजायको ६१ नं. बमोिजमको उपचारको बाटोसमेत 
अवल�बन गरकेो देिखन नआउने ।

फैसला काया��वयनको िवषयलाई 
ग�भीरताका साथ िलनपुछ�  । फैसला काया��वयन नै 
�यायको अि�तम ल�य ह�ने भएकाले �यायको अनभूुित 
िदलाउन पिन फैसला काया��वयन समयमा नै स�प�न 
ह�न अित ज�री छ । अदालतको जनआ�था अिभविृ� 
गन� फैसला काया��वयनले अहम् भूिमका िनवा�ह 
गद�छ । वादी �वयलें फैसला काया��वयनलाई �यान 
निदने, �ितवादीको कानूनबमोिजम दरखा�त परी 
फैसला काया��वयनको स�दभ�मा कानूनस�मत 
�पमा ब�डा मचु�ुका तयार ग�रएको छ । फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा तयार भएको ब�डा 
मचु�ुकालाई जालसाजको सं�ा िदन िम�ने 
देिखएन । अत: िमित २०६२।५।३० को ब�डा मचु�ुका 
जालसाज घोिषत गनु�पन�मा वादी दाबी नप�ुने ठहर 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई फैसला गनु�पन�मा वादी दाबीको 
िमित २०६२।५।३० को ब�डा मचु�ुका जालसाजी 
ठह�याई �ितवादीह�लाई िकत� कागजको १० नं. 
बमोिजम �.१५०।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२० मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७०।९।८ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दाहाल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०१७८, ब�डाप�को 

िलिखत बदर दता� बदर दता�, मनुे�र शाह 
िव. इसैर शाह तेलीसमेत   भएको म�ुामा 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।


