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स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ामहा�यायािधव�ाको काया�लयको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद साप�ा.डा.तारा�साद सापकोटाकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  

  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी म�दीरा शाहीम�दीरा शाही  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : �ी �ी रामच�� फुयालरामच�� फुयाल  
  

िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज� नन  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरलेिसिनयर बुकबाइ�डर �ी िव�ान�द पोखरले  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

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 बुलेिटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, भदौ – १, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
 

  
  

  
  
  
  
  

म�ूय म�ूय ��..२०२०।।––  
  

म�ुकःम�ुकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 



 

i 

िवषयसूची 
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
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१.  
जबरज�ती 

करणी 
अिनलकुमार ग�ुा िव. नेपाल 
सरकार 

संयु� इजलास १ - १४ 

२.  जालसाजी 
िनलु महज�न िव. कोिपला 
महज�न (राई) 

३.  कत��य �यान 
महशे पराजलुीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

४.  कत��य �यान 
सीताराम जैसीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

५.  उ��ेषण 

परमादवेी अ�वाल िव. नेपाल 
सरकार, एक�ार सिमित, 
उ�ोग िवभाग, ि�परु�ेर 
काठमाड�समेत 

६.  उ��ेषण 

अनसूुया पोखरले िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

मह�ेरमान �े� िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

काङकाङ ते�जेन तामाङ िव. 
नेपाल सरकार, राज�व 
अनसु�धान िवभाग, 
ह�रहरभवन लिलतपरुसमेत 

९.  
िललाम बदर 

दता� बदर 
दता�  

नवल िकशोर�साद िसंह िव. 
कृिष िवकास ब�क, शाखा 
काया�लय, मलंगवा 
सला�हीसमेत 

१०.  डाकँा चोरी 
नेपाल सरकार िव. फैयाज 
अहमदसमेत 

११.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. श�धुन 
यादव 

१२.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. सरुशे 
प�रयारसमेत 

१३.  
लाग ुऔषध 
खैरो हरेोइन 

नेपाल सरकार िव. अनपुसागर 
लामा 

१४.  
��ाचार 
(न�कली 
�माणप�) 

भा�कर मजग�या िव. नेपाल 
सरकार 

१५.  कत��य �यान 
यामबहादरु िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

१६.  
कत��य �यान 
तथा रहजनी 

चोरी 

जीवन खवास िव. नेपाल 
सरकार 

१७.  कत��य �यान करन राना िव. नेपाल सरकार 
इजलास न.ं १ १४ - २० 

१८.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हरेोइन) 

स�तोष साह िव. नेपाल 
सरकार 

१९.  उ��ेषण 

शंकरमान डंगोल िव. ऋण 
असलुी पनुरावेदन 
�यायािधकरण, अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

२०.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

रोना राना िव. कारागार 
काया�लय, क�चनपरु 
मह�े�नगरसमेत 

२१.  
जबरज�ती 
करणी र 

चोरी 

िवशाल लामा भ�न े अजु�न 
�लोनसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२२.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

�दयर�न शा�य िव. नेपाल 
सरकार, िव�ान तथा �िविध 
म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 
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२३.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

ब�ी�साद शमा� िघिमर े िव. 
िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी भ�परुसमेत 

२४.  परमादशे 

िसवानी  खरले िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लय 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

२५.  परमादशे 

पूजा सवुेदी (उ�ेती) समेत िव. 
नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

इजलास न.ं २ २० - २३ 

२६.  सवारी �यान 
इ��बहादरु ग��ामा मगर िव. 
नेपाल सरकार 

२७.  

मानव 
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

नेपाल सरकार िव. उमेश राई 

२८.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 
ओपे��बहादरु के.सी. 

इजलास न.ं ३ २३ - २९ 
२९.  लेनदने सोना लोिधन िव. �दल लोध 

३०.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

िसज�ना मान�धर िव. 
गोरखाप� सं�थान, के.का. 
धम�पथ काठमाड�समेत 

३१.  उ��ेषण 

बाबरुाम पौडेल िव. नेपाल 
कृिष अनसु�धान प�रषद,् 
िसंहदरबार �लाजा 
काठमाड�समेत 

३२.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हरेोइन) 

िवजय महतो िव. नेपाल 
सरकार 

३३.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी र मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७३-
NF-००२३, जबरज�ती करणी, अिनलकुमार गु�ा 
िव. नेपाल सरकार

सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई 
करणी भएकोमा म�जरुी िलएकै भएपिन जबरज�ती 
करणीको कसरु ह�ने देिख�छ । यसबाट �ितवादीले 
वष� ९ क� नाबािलकालाई करणी गरकेो देिखएकाले 
िनजको उ� काय� कसरुज�य अपराध होइन भ�न 
सिकने नदेिखने ।

क�तो अव�थालाई जबरज�ती करणीको 
अपराध मािनने र क�तोमा जबरज�ती करणीको 
उ�ोग मािनने भ�ने स�ब�धमा हेदा� करणी गन� प�ुषले 
आ�नो यौन त�ृणा मेटाउने मनसाय राखी पीिडत 
मिहलाको म�जरुीबेगर जबरज�तीपूव�क आ�नो िलङ्ग 
मिहलाको योिनमा �वेश गराई वा अ�य त�रकाले यौन 
स�तिु� िलएको ह��छ । यस�कार जबरज�ती करणीको 
कसरु ह�नका लािग जबरज�ती करणी गन� मनसाय, 
जबरज�ती करणी गन� काय� र पीिडतको करणी गन� 
काय�मा म�जरुीको अभाव रहेको अव�थामा जबरज�ती 
करणीको कसरु गरकेो मा�न ु पन� । अ�य�त किललो 
उमेर अव�था भएको बािलकाको हकमा जबरज�ती 
करणी गदा�  वय�क मिहलासगँको स�ब�धमा ज�तो 
िलङ्ग सिजलैसगँ �वेश नह�ने भएकाले �य�तो किललो 
उमेरका बािलकाको योिनबािहर िलङ्ग दली / रगडी 
वीय� �खलन गरकेोलाई करणी नभई उ�ोगस�म गरकेो 
मा�न नसिकने ।

�ितवादीले जबरज�ती करणी गन� मनसायले 
पीिडत बािलकालाई ललाई फकाई गरी आ�नो घर 
कोठामा लगी नाङ्गै बनाई करणी गरी िलङ्ग �वेश 
नगरकेो भए पिन वीय� �खलन गरी यौन स�तिु� 
िलएको भ�ने �मािणत भएको र पीिडत बािलका 
कम उमेरक� भएको कारण �ितवादीको िलङ्ग िनज 
पीिडतको योिनमा �वेश ह�न नसकेको भ�ने आधारमा 

उ� काय�लाई जबरज�ती करणीको कसरु मानी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने र �ितवादीबाट 
पीिडत बािलकाले �.२५,०००।– �ितपूित�समेत 
भराई पाउने ठहर गरी स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको  फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको फैसला सदर ह�ने ठह�याई यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट भएको फैसला िनज पनुरावेदक 
/ �ितवादीले रीतपूव�क म�ुा पेसीको सूचना नपाएकै 
आधारमा फरक परकेो भ�ने देिखन नआउने । 

अतः पीिडतको शरीर र ग�ुाङ्गसमेतमा कुनै 
घा-खत नभएको अव�था रहे पिन पीिडतसगँ करणी 
गरकेो कुरा �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� �वीकार 
गनु�का साथै वीय� �खलन भएको त�यलाई समेत 
�वीकार गरकेो र नाबािलकाको  योिनमा िलङ्ग रगड्ने 
काय� पिन जबरज�ती करणी ह�ने भनी ने.का.प. २०७३, 
अङ्क १, िन.नं. ९५१९ मा पूण� इजलासबाट �या�या 
भई िस�ा�त �ितपादन भएबाट �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो ठहर गरी �ितवादी अिनलकुमार ग�ुालाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(१)
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट 
पीिडत बािलकाले �. २५,०००।– �ितपूित�समेत 
भराई पाउने ठह�याई स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई यस 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित २०७२/५/२० 
मा भएको फैसला फरक परकेो भ�ने नदेिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत २०७४ साल फागनु १० गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७१-CR-१४९३, जालसाजी, िनलु महज�न 
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िव. कोिपला महज�न (राई) 
��ततु म�ुाका वादी कोिपला महज�न, 

�ानलाल महज�न र पनुरावेदक �ितवादीका दाता 
िचरीकाजी महज�न िमित २०६१।१२।१९ को 
िमलाप�बमोिजम एकासगोलका अिंशयार रहेको 
पाइयो ।  एकासगोलमा रहेका अंिशयारह�को समेत अशं 
ला�ने स�पि� बेचिबखन गदा�  मलुकु� ऐन, अशंब�डाको 
१९ नं. बमोिजम वादीह�लाई थाहा जानकारी िदई 
म�जरुी िलएको िथयो भनी पनुरावेदक �ितवादीले 
िजिकर िलनसकेकोसमेत पाइएन । दाबीको िलखत 
ग�रिदने िलने �यि�ह� बाब ु छोरी नाताकै रहेभएको 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी िनल ु महज�नलाई 
िचरीकाजी महज�न र वादीह� एकासगोलका अिंशयार 
ह�न् र सो घर ज�गामा िनजह� समेतको अंश हक रहेको 
त�यको बारमेा जानकारी रहेको िथएन भ�न निम�ने । 

पनुरावेदक �ितवादीले दाता िचरीकाजी 
महज�नको रखेदेख �याहार ससुार िवप�ी वादीह�ले 
नगरी आफँैले गरकेो भनी िजिकर िलए पिन सोको 
त�यय�ु �माण गजुान�समेत सकेको नदिेखदँा 
पनुरावेदक �ितवादीले वादीह�लाई िनजह�को 
अंशहकबाट जानीजानी वि�चत गराउने उ�े�यबाट नै 
दाबीको घर ज�गा राजीनामा गरी िलए िदएको दिेखन 
आउने ।

िववािदत िक.नं. ४०९ को घर ज�गा वादी 
नाबालक �ानलाल र िचरीकाजी महज�नको नाममा 
संय�ु दता�  �े�ता कायम भएकोमा �ानलालको आधा 
हक िह�सा यथावत राखी िचरीकाजीको �वािम�वमा 
रहेको आधा स�पि�स�म छोरी पनुरावेदक �ितवादी 
िनल ु महज�नलाई राजीनामा िलखत ग�रिदएको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९ नं. मा २१ 
वष� पूरा भएका �ीमती, छोरा छोरीको म�जरुी िलनपुन� 
�यव�था रहेको छ । �ानलाल महज�नको �वािम�व 
रहेको आधा र िचरीकाजी महज�नको �वािम�व रहेको 
आधा स�पि�म�ये िचरीकाजी महज�नको �वािम�वमा 
रहेको स�पि� सगोलका ३ अंिशयारह�को बराबर हक 
ला�ने स�पि� मा�न ुपन� ह��छ । सो स�पि� बेचिबखन 

गदा� मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९ नं. अनसुार २१ 
वष� पूरा नभएका नाबालक वादी �ानलाल महज�नको 
म�जरुी िलन ुपन� अव�था नदेिखए पिन वादी कोिपला 
महज�नको म�जरुी िलन ुपन� ।

एकासगोलको अंिशयार रहेक� वादीको अंश 
हक ला�ने घर ज�गा राजीनामाको िलखतबाट िलन ु
िदन ु गदा� गराउदँा कानूनबमोिजम म�जरुी िलएको वा 
िलखतको रोहबरमा सा�ी राखी िलखत पा�रत गर े
गराएको अव�था नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादीले 
एकासगोलका अिंशयार वादी कोिपला महज�नको 
अंश हक मान� िनयतले नै उ� िलखत पा�रत गरी 
िलएको भ�ने दिेखदँा बहसको �ममा उि�लिखत 
निजर िस�ा�त ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने दिेखएन । 
यसरी पनुरावेदक �ितवादीले वादी कोिपला महज�नको 
अंशहक मान� उ�े�यबाट आफूलाई लाभ ह�ने काय� गरी 
िववािदत घर ज�गा राजीनामाको िलखत पा�रत गरी 
िलएको काय�लाई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १० नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने काय� नै मा�न ुपन� देिखन आउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणको आधारमा वादी कोिपला महज�नको 
अंशहकस�म ३ भागको १ भाग िलखत जालसाजीपूण� 
देिखदँा सो हदस�म िलखत जालसाजी घोिषत गरी 
िलखत िनि��य ह�ने ठहर गनु�पन�मा िलखत बदर 
ह�ने ठह�याएको लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।११।४ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
गरी वादी दाबीको िमित २०६८।२।२९ को राजीनामा 
िलखतम�ये तीन भागको एक भाग िलखत िनि��य 
भई �ितवादी िनल ु महज�नलाई िकत� कागजको १० 
नं. बमोिजम सजायसमेत ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।९।११ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।                               
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�   
इित संवत् २०७३ साल भा� ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-CR-००५३ र ०७२-CR-
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०१४९, कत��य �यान, महेश पराजुली िव. नेपाल 
सरकार र राजु िघिमर ेिव. नेपाल सरकार

�ितवादी राज ु िघिमर े र महेश पराजलुीले 
मतृकसगँ पिहलेदेिखको लेनदनेको िवषयमा भएको 
िववादको कारण सह�ितवादीसगँको स�लाहअनसुार 
योजनापूव�क मतृकलाई कुटिपट गन� भनी धा�रलो 
हितयार च�कुसमेत बोक� मतृकसगँ बसी र�सीसमेत 
सेवन गरी गराई रातको समयमा मतृकलाई ए�लै 
पारी दवुैजना �ितवादीह�ले िमली पिहले मतृकको 
टाउकामा िचप�ट दाउराले िहका�ई बेहोस बनाएपिछ 
एउटा �ितवादीले मतृकको टाउको समा�ने र अक� 
�ितवादीले मतृकको घाटँीमा धा�रलो हितयारले रटेी 
काटी चोट प�ुयाएको भ�ने �ितवादी राजेश भ�ने 
राज ु िघिमरकेो अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान, िकटानी जाहेरी दरखा�त, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�ले �ितवादीह�ले मतृकको घाटँी रटेी 
मारकेामा िव�ास ला�छ भनी ग�रिदएको बकप�, 
मतृकको म�ृयकुो कारण घाटँीमा रहेको गिहरो चोट 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदन, मतृकको घाटँीमा धा�रलो 
हितयारबाट कािटएको आलो रगत जमेको चोट रहेको 
भ�ने लास जाचँ �कृित मचु�ुकासमेतबाट म�ृयकुो 
कारण धा�रलो र जोिखमी हितयारले घाटँी काटी 
भएको भ�ने नै दिेखने । 

सामा�य लेनदेनको िवषयमा �ितवादीह� 
र मतृक गोिव�द ढुङ्गानाबीच त�काल िववाद पदा� 
�ितवादीह�मा उठेको �रस था�न नसकेको कारण 
�ितवादीह�ले मतृकलाई साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात 
म�ुका इ�यािद हा�दा मतृकको म�ृय ुभएको रहेछ भ�न 
िम�ने नदेिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम कम सजाय ह�न ुपन� भ�ने �ितवादी 
राज ु िघिमरकेो पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादीह� राजेश भ�ने राज ुिघिमर ेर ह�र 
भ�ने महेश पराजलुीले मतृकसगँ लेनदनेको िवषयमा 
परकेो िववादको कारण पूव�योजना बनाई साथमा 
धा�रलो हितयारसमेत बोक� मतृकसगँ बसी र�सी 

सेवन गरी रातको समयमा मतृकलाई ए�लै पारी 
दवैु जना �ितवादीह� िमली मतृकको ह�या गरकेो 
पिु� ह�दँा ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले आपरािधक 
मनसायले आपरािधक काय� गरकेो देिखदँा �ितवादी 
महेश पराजलुीको अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँभ�ने 
र �ितवादी राज ुिघिमरकेो �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. अ�तग�तको कसरु कायम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ  सहमत ह�न नसिकने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणसमेतबाट �ितवादीह� राजेश भ�ने 
राज ु िघिमर े र ह�र भ�ने महेश पराजलुीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।९।३ 
मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।११।१९ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल पसु ८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०७७० र ०७२-RC-
०१९७, कत��य �यान, सीताराम जैसी िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. कुल�साद भ�राई

मतृक पिव�ा भ�राई �ायः जसो मातेर घर 
आउने, किहलेकाही ँ र�सी खाएर गाउमँा नै ब�ने, 
केटाह�लाई यौन स�पक�  गराउने, मलाई कुनै वा�ता 
नगन� गरबेाट पटकपटक स�झाउदँा पिन उनको 
बानीमा सधुार नआएपिछ म वा�क िद�क भएको 
िथए ँ। वारदातको िदन िमित २०६९।६।३० गते पिन 
िनज बािहर गएक� िथइन् । राित घरमा र�सी खाएर 
लरबराउदैँ आइन् । उनले ममािथ धेरै अपश�द �योग 
गद� हामीबीच भनाभन भयो । �यसै भनाभनबीच मलाई 
�रस उठी आगँनमा रहेको लाठीले टाउकोमा िहका�उदँा 
उनको म�ृय ुभएको र �यसबाट ब�नका लािग आ�नै 
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बारीमा खा�डो खनी गाडेको ह� ँभनी कसरुमा �ितवादी 
�वयम् ले सािबत रही अदालतमा बयान गरबेाट ��ततु 
वारदातमा मतृकको म�ृय ु यी �ितवादीकै कत��यबाट 
भएको देिखन आउने ।

�ितवादीले स�ु अदालतमा इ�कारी बयान 
गरकेो देिखए तापिन �वयम् �ितवादी कुल�साद 
भ�राईक� छोरी िनम�ला भ�राईले अनसु�धानको 
�ममा कागज गदा� र अदालतमा बकप� गदा�समेत मतृक 
पिव�ा भ�राईलाई सीताराम जैसीले ख�ुा समातेको 
देखेको भनी बकप� गरी िदएबाट पनुरावेदक �ितवादी 
सीताराम जैसीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
सािबती बयान समिथ�त भएको देिखदँा आफूले कसरु 
गरकेो होइन, िनद�ष छु भ�ने पनुरावेदक �ितवादी 
सीताराम जैसीको पनुरावेदन िजिकर ठोस �माण�ारा 
पिु� ह�नसकेको नदिेखदँा स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतले कसरुदार ठहर गरकेो फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने अव�था देिखन नआउने ।

अतः �ितवादीम�येका कुल�साद 
भ�राईलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद र ऐ. ४ नं.ले ६ मिहना 
कैद ह�ने र �ितवादी िछतराम भ�ने सीताराम जैसीलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैद र ऐ. ४ नं.ले ६ मिहना थप कैद ह�ने ठहर 
गरी बिद�या िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०७०।१२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुर:  रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६५-WO-०२९४, उ��ेषण, 
परमादवेी अ�वाल िव. नेपाल सरकार, एक�ार सिमित, 
उ�ोग िवभाग, ि�पुर�ेर काठमाड�समेत

नेपाल र भारतबीचमा सन् २००२।३।२ मा 

भएको वािण�य सि�धले िनकासी पैठारीमा अवल�बन 
गन� नीित िनमा�ण गरी िबना भ�सार भारतमा �वेश 
गन� िदने व�त ु र प�रमाणलाई िनि�तता िदएको 
देिख�छ । सो सि�ध दईु देशको बीचमा भएको ह�दँा 
नेपाल र नेपालबािहर भारतमा �योग र पालना 
ग�रने अ�तरा�ि��य कानून हो । �चिलत सि�ध ऐन, 
२०४७ को दफा ९ अनसुार उ� सि�ध कानूनलाई 
नेपाल सरकारले नेपाल कानूनसरह नै पालना गनु�पन� 
ह�दँा औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ले उ�ोगलाई 
िदएको सिुवधा र उ� वािण�य सि�धमा उि�लिखत 
�ावधानबीच साम�ज�यता (Harmonization) 
कायम गरी हे�रएमा नै सि�धको प�रपालना ह�न जाने । 

औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ ले सबै 
उ�ोगलाई समान सरं�ण र सिुवधा �दान गरकेो 
छ । कुनै उ�ोगको स�पूण� उ�पादनलाई वन�पित 
�यूमा सि�धअनसुार �ा� कोटाको सिुवधा िदने र कुनै 
उ�ोगलाई निदने भनी �या�या गन� हो भने समानताको 
िस�ा�तिवपरीत ह��छ । िनवेदक उ�ोगलाई मा� 
उ�पािदत स�पूण� �मता प�रमाणलाई सिुवधा िदने हो 
भने समान उ�े�यले �थािपत अ�य उ�ोगको बीचमा 
भेदभाव ह�न जा�छ । भेदभावपूण� �यवहार �यायोिचत र 
िववेकस�मत ह�न स�दैन । उ� सि�धको सत�अनसुार 
नेपालमा उ�पािदत वन�पित �यू िबनाभ�सार भारतमा 
�वेश पाउने कोटा १ लाख मे.टन िनधा�रण भई सो 
कोटाभ�दा बढी िबना भ�सार भारतमा �वेश ह�न नस�ने 
ह�दँा उ�ोगह�को उ�पादन �मतालाई आधारमानी 
कोटा िनधा�रण गरी भ�सार महसलु िफता� िदने गरी 
��यथ� एक�ार सिमित, उ�ोग िवभागले गरकेो िनण�य 
दईु मलुकुबीच भएको सि�धको �ावधानअनकूुल भई 
कानूनस�मत रहेको दिेखयो । दईु देशको बीचमा भएको 
सि�धको �ावधान नेपाल सरकारले मा� हेरफेर गरी 
सिुवधा िदनस�ने अव�था नै नरहने । 

नेपाल र भारतको बीच भएको सि�धले 
िनि�त गरकेो कोटाम�ये कुन उ�ोगलाई के कितस�म 
कोटा िवतरण गन� भ�ने कुरा कुनै उ�ोगको स�ब�धमा 
एउटा मापद�ड र अक� कुनै उ�ोगको स�ब�धमा अक�  
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मापद�ड बनाई िवतरण गन� �यायोिचत नह�ने ह�दँा एउटा 
िनि�त मापद�ड तय गरी सोको आधारमा िवतरण गनु�  
नै �ेय�कर ह�ने । 

िवप�ी एक�ार सिमितको बैठक नं. २२२ 
र २८३ मा भएको िनण�यलाई हेदा� िनवेदक उ�ोगले 
औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ अनसुार विृ� गरकेो 
उ�पादन �मतालाई मा�यता निदने भनी कहीकँतै 
बोलेको पाइएन । केवल भ�सार महसलु िफता�को 
सिुवधा िदने �ममा नेपाल भारतबीच भएको वािण�य  
सि�धले िनधा�रण गरकेो कोटाको अधीनमा रही १६ 
वटा �यू उ�ोगह�मा सो कोटा िवतरणको स�ब�धमा 
मा� इजाजतप� �ा� गदा� उ�लेख गरकेो उ�पादन 
�मतालाई आधार मानेको देिखदँा यस अदालतबाट 
संवत् २०५९ सालको �रट नं. ३५२३ मा भएको 
आदेशको उ�लङ्घन गरकेो वा सो आदेशलाई 
िन��भावी बनाएको भनी अथ� गन� निम�ने । 

नेपाल भारतबीच भएको सि�ध�ारा िनधा�रण 
गरकेो कोटाको अधीनमा रही कोटा िवतरण गरी सबै 
उ�ोगह�लाई भ�सार महसलु िफता� िदने �योजनका 
लािग मा� िनवेदक उ�ोगलगायतका नेपालमा 
स�चािलत �यू उ�ोगह�ले इजाजतप� �ा� गदा� 
उि�लिखत उ�पादन �मतालाई आधार मा�ने भनी 
भएको िवप�ी एक�ार सिमित, उ�ोग िवभागको उ� 
िनण�यह�ले िनवेदक उ�ोगको संवैधािनक एवम् 
कानूनी हकमा आघात पारकेो भ�ने नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने नदिेखने । 

अतः मािथ  िववेिचत त�य एवम् �माणको 
आधारमा िनवेदक उ�ोगसमेतलाई भ�सार महसलु 
िफता� िदने स�ब�धमा इजाजतप� िलदँाको समयमा 
उि�लिखत उ�पादन �मतालाई आधार मा�ने भनी 
िवप�ीह� एक�ार सिमित तथा उ�ोग िवभागसमेतबाट 
िमित २०६१।१।३१ र २०६५।६।२९ मा भएका 
बैठक नं. �मशः २२२ र २८३ को िनण�य उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िनवेदकले दाबी गरकेो उ� 
ऐनको दफा ९(१)को अनसूुची २बमोिजम उ�पादन 
�मता ३४५०० मे.टनअनसुार रकम िफता� गनु�  

भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�नेसमेतको िनवेदन मागबमोिजमको �रट जारी गन� 
िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतःइि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६५-WO-०२९०, उ��ेषण, 
अनुसूया पोखरले िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

�रट �े�ािधकारबाट अदालत �वेश गन� 
कुनै कानूनले हद�याद नतोकेको भए पिन अनिुचत 
िवल�ब गरी �रट �े�बाट �वेश गरकेो अव�थामा 
�य�तो �रट िनवेदनको मा�यमबाट उपचार पाउनस�ने 
ह�दैँन । िवल�ब गरी अदालत �वेश गनु�  पना�को उिचत 
र त�यय�ु कारणसमेत पेस नगरी �रट िनवेदकको घर 
ज�गा क�पाउ�डबाट २० वष�अगािड नै साव�जिनक 
बाटो िनमा�ण गन� गरी िवप�ी काठमाड� नगर िवकास 
सिमितबाट िनण�य  भई सोको जानकारीका लािग 
िवप�ी नगर िवकास सिमितले साव�जिनक सूचनासमेत 
�काशन गरकेो भ�ने देिखदँा सोको २०६५ सालमा 
मा� थाहा जानकारी पाए ँभ�ने िनवेदकको कथनसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

��ततु �रट िनवेदनमा �रट िनवेदकले 
२०४५।२।१४ मा भएको िनण�यलाई चनुौती िदई २० 
वष�पिछ मा� अदालत �वेश गरकेो अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदन अनिुचत िवल�बले �िसत भएको देिखदँा 
िनवेदनमा उठाएका िवषयिभ� �वेश ग�ररहन ु पन� 
अव�था नदेिखने । 

अतः उि�लिखत त�य, िस�ा�त एवम् 
�माणबाट िवप�ी काठमाड� उप�यका नगर िवकास 
सिमितबाट िमित २०४५।२।१२ मा भएको िनण�यको 
बारमेा साव�जिनक सूचनासमेत �कािशत भएको भ�ने 
िवप�ीको िलिखत जवाफमा उ�लेख ग�रएको कुरालाई 
�रट िनवेदकले अ�यथा भ�न नसकेको अव�थामा सो 
िनण�य बदरका लािग िनवेदकले अनिुचत िवल�ब गरी 
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उपचारको माग� अवल�बन गरकेो देिखदँा िनवेदकले 
उठाएका िवषयिभ� �वेश ग�ररहन ुपन� अव�था नह�दँा 
अनिुचत िवल�ब गरी दायर ह�न आएको ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-WO-०७७४, उ��ेषण 
/ परमादशे, महे�रमान �े� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

िनवेदकको पदाविध िनयिु�का िमितले 
४ वष�को ह�ने भ�नेमा िववाद दिेखएन । �रट िनवेदक 
महे�रमान �े� पूवा��चल िव�िव�ालयको उपकुलपित 
पदमा िमित २०६८।४।२३ मा िनयिु� भएको दिेखदँा 
िनजको पदाविध िनयिु� िमितले ४ वष� अथा�त् िमित 
२०७२।४।२२ स�म मा� कायम रहनस�ने दिेखदँा 
�रट िनवेदक िमित २०७२।४।२२ दिेख सेवा िनव�ृ 
भइसकेको पाइयो । जनु पदमा यथावत् �पमा काय� गन� 
िदन ुिदलाउन ुभनी �रट जारीका लािग िनवेदन परकेो 
िथयो सो पदमा बहाल रही काय�भार स�हा�न पाउने 
पदाविध नै समा� भइसकेको अव�थामा �रट जारी 
ग�ररहन ुपन� औिच�यसमेत समा� भइसकेको पाइने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणको आधारमा �ितवादी महे�रमान �े� 
िमित २०६८।४।२३ मा ४ वष�का लािग पूवा��चल 
िव�िव�ालयको उपकुलपितमा िनय�ु भएकामा 
िनजको पदाविध िमित २०७२।४।२२ मा समा� 
भइसकेकाले िनजको हकमा आदेश जारी गनु�को कुनै 
औिच�य नदिेखदँा �रट जारी गनु�  परने । ��ततु �रट 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-WH-०००८, ब�दी��य�ीकरण, 

काङकाङ ते�जेन तामाङ िव. नेपाल सरकार राज�व 
अनुस�धान िवभाग, ह�रहरभवन लिलतपुरसमेत

भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ६०ख. 
बमोिजम म�ुाको तहिककात ह�दँा िनवेदकबाट १ 
करोडभ�दा बढीको सनु चोरी पैठारी भएको भ�ने 
िववािदत िवषयमा भ�सार अिधकृतले �रट िनवेदकलाई 
प�ाउ गरपेिछ नेपालको संिवधानको धारा २०(३) 
बमोिजम प�ाउ गरकेो �यि�लाई प�ाउ भएको समय 
तथा �थानबाट बाटोको �यादबाहेक २४ घ�टािभ� 
म�ुा हेन� अिधकारीसम� उपि�थत गराउन ुपन� ह��छ । 
म�ुा हेन� अिधकारीबाट आदेश भएकोमा बाहेक प�ाउ 
भएको �यि�लाई थनुामा रा�न िम�ने देिखदँैन । �रट 
िनवेदकलाई िमित २०७३।२।३० मा प�ाउ गरपेिछ 
अनसु�धान तहिककातका लािग २४ घ�टािभ� म�ुा 
हेन� अिधकारी स�बि�धत िज�ला अदालतसम� 
उपि�थत गराई �याद थप िलई २५ िदनिभ� म�ुा 
च�ने िनण�य भएको ख�डमा म�ुा दायर गनु�पन�मा 
उ� कानूनी एवम् संवैधािनक �यव�थाको बेवा�ता 
गरी हद�यादिभ� म�ुा दायर नगरी थनुामा राखेको 
िवप�ीह�को काय�ले िनवेदकको संिवधान र कानूनले 
��याभूत गरकेो �यायस�ब�धी हकमा ��य� आघात 
पगेुको त�य ��ट �पमा देिखन आउने ।

िनवेदकलाई िमित २०७३।२।३० मा प�ाउ 
गरी सनु भ�सार चोरी पैठारी अिभयोगमा कानूनले 
तोकेको बाटो अवल�बन नगरी कानूनिवपरीत थनुामा 
राखेको देिखदँा उ� काय�बाट िनवेदकको कानूनी 
एवम् सबैंधािनक हक अिधकारको हनन् ह�नका साथै 
िनजउपर अ�याय पन� गएको देिखयो । �रट िनवेदकलाई 
कानूनबमोिजम म�ुा हेन� अिधकारीसम� उपि�थत 
नगराई लामो समयस�म म�ुा दायर नगरी आ�नो 
�े�ािधकारबािहर गई ४ मिहनाभ�दा बढी अविधस�म 
थनुामा रा�ने काय� नेपालको संिवधानको धारा २०(३) 
एवम् भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ र दफा ६०ख.
(२) �ितकूल देिखकोले िनवेदकलाई गैरकानूनी थनुामा 
राखेको त�य �थािपत ह�न आउने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था, त�य 
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एवम् आधार र �माणबाट िमित २०७३।२।३० मा 
प�ाउ ग�रएका िनवेदकलाई भ�सार ऐन, २०६४ 
को दफा ५७(१) तथा दफा ६० ख. बमोिजम 
समयमा नै स�बि�धत अदालतमा म�ुा दायर गन� 
म�ुा हेन� अिधकारीको आदेशबमोिजम गनु�पन�मा िमित 
२०७३।२।३२ प�ात् अनसु�धानस�ब�धी कुनै काय� 
नगरी �रट िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा 
राखेको देिखदँा िनजलाई त�काल थनुाबाट म�ु 
गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 

िनवेदकउपर लागेको अिभयोगमा समयमा 
अनसु�धान छानिबनको काय� तदा�कताका साथ 
नगरी अनसु�धान काय�मा हेलचे�ाई गरी सनु त�करी 
म�ुाका �रट िनवेदक �ितवादीलाई गैरकानूनी तवरले 
ब�दी बनाई राखेको र िनजले अनिुचत तवरबाट 
कानूनी सिुवधा पाउने अव�था िसज�ना गरकेो दिेखदँा 
राज�व अनसु�धान िवभागका महािनद�शक िनम�लह�र 
अिधकारी र सोही िवभागका िनद�शक मदन दाहाललाई 
उि�लिखत लापरवाहीपूण� काम कारवाहीका लािग 
सचेत गराउन तथा अब उ�ा�त यस�कारको 
लापरवाहीपूण� काम कारवाही ह�न नपाउने �यव�थापन 
िमलाउन नेपाल सरकार अथ� म��ालयको �यानाकष�ण 
गराउने गरी सव��च अदालत, िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ६७(३) बमोिजम लेखी पठाइिदने ।     
इजलास अिधकृत:- िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ४ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६७-CI-१२८८, िललाम बदर दता� बदर 
दता�, नवल िकशोर�साद िसंह िव. कृिष िवकास ब�क, 
शाखा काया�लय, मलंगवा सला�हीसमेत

कानूनले �प��पमा िनधा�रण गरकेो 
काय�िविध र �ि�याको अवल�बन नगरी िललामीको 
सूचना केवल �थानीय सा�ािहक पि�कामा �काशन 
गरकेो, त�प�ात् पटकपटक िललामीको िमित साद� 

गएको र पनुः िधतो िललाम गन� स�ब�धमा ऋणीलाई 
स�म जानकारी गराएको भए पिन सोको सूचना दैिनक 
पि�कामा �काशन गरकेो पाइएन । गाउ ँ िवकास 
सिमितलगायत साव�जिनक�थलमा सूचना टासँ गरकेो 
देिखएन । यसरी भएको काय�लाई कानूनस�मत �पमा 
िधतो िललामको काय� भएको भ�न िम�ने नदेिखने । 

कृिष िवकास ब�क, ऋण असलुी िनयमावली, 
२०३२ मा भएको िधतो िललाम गदा� दैिनक पि�कामा 
सूचना �कािशत गनु�पन� भ�ने �यव�थाको उ�े�य 
ऋणीलाई िललामको सूचना िदने �योजनका लािग मा� 
नभएर �य�तो िललाम िब�� �ि�यामा डाकँ कबोल गन� 
चाहने जोसकैुले पिन भाग िलनस�ने र �य�तो िललाम 
िब�� काय�मा बढीभ�दा बढी �यि�ह�को सहभािगता 
कायम गरी ख�ुला �ित�पधा�बाट िललाम िब�� 
काय� गराउन ुभ�ने रहेको देिख�छ । केवल ऋणीलाई 
िललामस�ब�धी सूचनाको जानकारी गराएको भ�ने 
मा� आधारमा कानूनको पूण� प�रपालना गरी िललाम 
िब�� काय� भएको भ�न िम�ने नदेिखने । 

कानून�ारा िनधा��रत �ि�या पूरा नगरी 
अपारदश� तवरबाट ५-१३-१५ िबगाहा ज�गा केवल 
�. ५,६५,०००।- मू�यमा िललाम गरकेो दिेखदँा िमित 
२०६३।२।२४ मा भएको िललामी काय� कानून�ितकूल 
देिखन आयो । तसथ� वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी 
भएको सला�ही िज�ला अदालतको िमित २०६४।१।२३ 
को फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६६।१०।१७ को फैसला उ�टी 
भई वादी दाबीबमोिजम ��यथ� कृिष िवकास ब�क 
शाखा काया�लय, मलंगवाको िमित २०६३।२।२४ 
को िववािदत िधतो िललामी काय� र सोबमोिजम भए 
ग�रएका ज�गा दािखल खारजे दता�समेतका काम 
कारवाहीसमेत बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१६३९ र ०७२-
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CR-१२८५, डाकँा चोरी, नेपाल सरकार िव. फैयाज 
अहमदसमेत र फैयाज अहमद िव. नेपाल सरकार

�ितवादी स�दीप शमा� र शंकर म�लाहले 
डाकँा चोरीको कसरुलाई �वीकार गरी पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट कम िबगो कायम गरी भएको 
सजायमा िच� बझुाई बसेको अव�थासमेतबाट 
�ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रहे पिन आ�नो इ�कारी बयानलाई समथ�न र पिु� 
गन� कुनै �माण गजुान� सकेको नदेिखदँा �ितवादीह� 
स�दीप शमा�, फैयाज अहमद र शंकर म�लाहसमेत र 
अ�य फरारी अिभय�ुसमेत भई जाहेरवालासगँ रहेको 
रकम डाकँा चोरी गरकेो भ�ने आधारमा स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट डाकँा चोरीको कसरु ठहर 
गरी �ितवादीह�लाई सजायसमेत गरी फैसला भएको 
देिखदँा उ� वारदातमा संल�नता नरहेकोले कसरुबाट 
सफाई पाउ ँभनी �ितवादी फैयाज अहमदले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी स�दीप शमा� र जाहेरवाला हनमुान 
शमा� एउटै क�पनीका कम�चारी रहेका र दवैुजना भई 
सङ्कलन गरकेो रकम जाहेरवाला र �ितवादी स�दीप 
शमा� समेत भई गोय�का �ा.िल.को खातामा ज�मा 
गन� भौचरसमेत भरकेो भ�ने कुरामा �ितवादी स�दीप 
शमा�ले अदालतमा बयान गदा�समेत सािबत भई बयान 
गरकेो दिेखएको र उ� सङ्किलत रकमको स�ब�धमा 
रकम सङ्कलन गन� काय�मा ��य� सलं�न रही उ� 
रकम डाकँा चोरीको लािग अ�य �ितवादीह�लाई 
जानकारी गराई डाकँा चोरी गन� इशारासमेत िदने 
�यि�ले नै उ� डाकँा चोरी भएको रकम जाहेरीमा 
उ�लेख ग�रएको रकमभ�दा कम अथा�त् बरामदी िबगो 
बराबरको रकममा� डाकँा चोरी भएको भनी िजिकर 
िलन नसक� उ� रकम जाहेरवालाको साथबाट डाकँा 
चोरी भएको नभई आ�नो साथबाट डाकँा चोरी भएको 
भनी कसरुबाट ब�ने �यासस�म गरकेो देिखदँा बरामदी 
िबगो बराबरको रकम मा� डाकँा चोरी भएको रहेछ भनी 
अनमुानको आधारमा िबगो कम गन� िम�ने नदिेखने । 

व�तगुत त�य एवम् �माणबाट वारदात 
िमितका िदन �ितवादीम�येका स�दीप शमा� र 
हनमुान शमा�ले जाहेरीमा उ�लेख ग�रएको भ�दा 
बढी नै रकम िविभ�न ब�क / िव�ीय सं�था एवम् 
क�पनीह�बाट सकंलन / ज�मा गरी उ� रकम 
गोय�का �ा.िल.को खातामा ज�मा गन� �योजनका 
लािग दवुै जना भई भौचरसमेत भरी उ� रकम र 
भौचर जाहेरवालालाई िज�मा लगाएपिछ आफू साइड 
लागी अ�य �ितवादीह�सगँको स�लाहबमोिजम उ� 
रकम डाकँा चोरी गन� �ितवादी स�दीप शमा�को इशारा 
पाएपिछ अ�य �ितवादीह�ले जाहेरवालाबाट उ� 
रकम डाकँा चोरी गरकेो भ�ने पिु� ह�न आएको पाइयो । 
यसरी िमिसल संल�न �माणबाट जाहेरीमा उि�लिखत 
िबगो नै �ितवादीह�ले डाकँा चोरी गरकेो भ�ने ख�ुन 
आएको अव�थामा बरामदी रकमलाई मा� िबगो कायम 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदेिखने । 

अतः मािथ  िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 
�ितवादीह� फैयाज अहमद, शकंर म�लाह र 
स�दीप शमा�ले जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत िबगो 
�.२९,५०,०००।- रकम नै डाकँा चोरी गरकेो भ�ने 
पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादीह�लाई िबगो �. 
२९,५०,०००।- कायम गन� गरी �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।६।१७ मा भएको फैसला 
केही उ�टी गरी �ितवादीह� फैयाज अहमद, 
शकंर म�लाह र स�दीप शमा�लाई बरामदी िबगो �. 
१,७४,७६५।- को डेढी जनही ज�रवानासमेत ह�ने 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७०।७।४ को फैसला सो हदस�म निमलेकाले सो 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� फैयाज अहमद, 
शकंर म�लाह र स�दीप शमा�लाई डाकँा चोरीको कसरुमा 
जनही ६ (छ) वष� कैद र िबगो �.२९,५०,०००। 
(उना�तीस लाख पचास हजार) को डेढो बढाई ह�न 
आउने रकम �. ४४,२५,०००।- (चवालीस लाख 
प�चीस हजार) ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी �प�देही 
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िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।६।१७ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सो फैसला सदर ह�ने ।                                        
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः िववेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-RC-०१०९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. श�ूधन यादव

�ितवादी र जाहेरवालीबीच िववाह गन� 
समझदारी भई िनज दवैु जना केही िदनस�म सगैँ 
बसेको र नाबालक छोरा सोनकुुमार यादवसिहत 
आ�नो घर जान �ितवादीले जाहेरवालीलाई भ�दा 
िनज जाहेरवालीले नमानेकोले िनजको नाबालक 
छोरा मा� िलई �ितवादी गएको दिेखएको र सोप�ात् 
क�रब ४।५ घ�टापिछ ब�चा भोक लागी खाना 
नखाएर मरकेो भनी अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयानमा उ�लेख गरकेो र अदालतमा बयान गदा� 
ब�चा िबरामीको कारणले मरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
देिखएकोले िनजको भनाई एक आपसमा बािझनकुा 
साथै िनजको भनाइअनसुार ब�चाको म�ृय ुभएको भए 
मौकामै घर प�रवार तथा ब�चाको आमालाई खबर 
गनु�पन� वा �हरीमा जानकारी गराउन ु पन�मा सोसमेत 
केही गरेको दिेखदैँन । �ितवादीले आफूले कत��य गरी 
नाबालकलाई नमारकेो भनी बयान गरकेो भएतापिन 
िनजले लास िससौ घारीमा बोरामा बाधेँर फालेको र 
मतृकको लास जाचँ मचु�ुकाबाट घा चोट दिेखनकुा 
साथै Autopsy Report मा Circular ligature mark 
in the neck भ�दै म�ृयकुो कारणमा Asphyxial बाट 
म�ृय ु भएको भनी उ�लेख भएको र लास जाचँ गन� 
िचिक�सकले अदालतमा उपि�थत भई मतृकको घाटँी 
डोरीले किसएर �वास��वास अव�� भई कत��यबाट 
म�ृय ु भएको भ�ने बकप� गरेको दिेखएको समेतबाट 
यी �ितवादीले कत��य गरी मतृक सोनकुुमार यादवलाई 
मारी फालेको पिु� ह�न आउने । 

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 

�ितवादी श�ूधन यादवले जाहेरवालीको ब�चा 
सोनकुुमार यादवलाई कत��य गरी मारी बोरामा हालेर 
िससौ घारीमा फालेको पिु� भएकाले िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १ नं.को कसरुमा १३ नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०७१।२।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।                     
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-RC-००४०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सुरशे प�रयारसमेत

मतृकको पो�टमाट�म �रपोटमा म�ृयकुो 
कारणमा टाउकोमा चोट लागी म�ृय ु भएको (Blunt 
force injury to head) भ�ने उ�लेख भएको र 
शव परी�ण गन� डा�टरले अदालतमा उपि�थत भई 
मतृक शरीरको िविभ�न भागमा घाउ चोट ह�नकुा साथै 
दे�े क�चटको हड्डी दबेको, मगजको दे�े भागमा 
िझ�लीभ�दा िभ� १०० िम.िल. िलटर बराबरको रगत 
भएको भ�ने बेहोरा लेखाई शव परी�ण �ितवेदनलाई 
समथ�न गरी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । लास जाचँ 
मचु�ुका‚ शव परी�ण �ितवेदन र �ितवेदक डा�टरले 
अदालतमा उपि�थत भई ग�रिदएको बकप�समेतबाट 
मतृकको शरीरका िविभ�न भागमा �ितवादीह�को 
कुटिपटको कारण लागेको चोटपटक र टाउकोमा चोट 
पगेुको कारण मतृकको म�ृय ुभएको कुरा पिु� भएको 
पाइने । 

�ितवादीह� र मतृकको बाटोमा भेट भएको 
र �ितवादीम�येका सरुशे प�रयारले पिहला मतृकलाई 
धकेलेको र सोप�ात् अका� �ितवादी िच� केशव 
�े�लेसमेत कुटिपट गनु�का साथै िनजह�ले चीरपट 
दाउरा र लात म�ुकाले �हार गदा� सोही चोटका कारण 
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िनज जीतबहादरु काक�को म�ृय ुभएको पिु� भएकाले 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

�ितवादीम�येका सरुशे प�रयारले बालेको 
टच� लाइटको �काश मतृकको आखँामा परकेा 
कारण �ितवादीह� र मतृकका बीचमा िववाद भई 
धकेलपकेल ह�दँा िजतबहादरु काक� लडेको र अका� 
�ितवादी िच� केशव �े�ले समेत �हार गरकेो भ�ने 
देिखएको र िनजह�ले मतृकलाई सोही �थानमा छाडी 
गएप�ात् िनजलाई आफ�तले �हरीको सहयोगमा घर 
प�ुयाई उपचारको लािग घरबाट अ�पताल लिगएको 
र अ�पतालमा नै म�ृय ु भएको दिेखएको अव�थामा 
घटनाको ज�रया, मतृक र �ितवादीह�का बीचमा 
भएको सामा�य झगडा, �ितवादीह�ले मादक पदाथ� 
र�सी सेवन गरकेो र मतृकलाई कुटिपट गरी छाडेर 
गएकोलगायत अपराधको प�रि�थितलाई िवचार गदा� 
�ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
हो िक भ�ने लािग अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादी 
सरुशे प�रयारलाई १२(बा�) वष� सजाय ह�न र अका� 
�ितवादी िच� केशव �े�को हकमा िनजको मतृकसगँ 
वादिववाद परकेो नदिेखएको र िनजले �ितवादी सरुशे 
प�रयारले मतृकलाई दाउराले हानेपिछ मा� केही �यून 
चोट मा� हानेको देिखनकुा साथै मतृकलाई मानु�  पन� 
कारणसमेत नभएको आधारमा िनजलाई ५(पाचँ) 
वष� कैद सजाय ह�न ु पन� भनी पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट �य� भएको मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजमको रायसमेत िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभुम् ।

१२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CR-०६४० र ०६८-CR-

०७०३, लाग ु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार 
िव. अनुपसागर लामा र अनुपसागर लामा िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीबाट बरामद भएको नगद लाग ुऔषध 
िब�� िवतरणबाट �ा� भएको रकम हो भनी वादीले 
दाबी िलई पिु� गन�सकेको देिखएन । केवल लाग ुऔषध 
कारोबारीको सगँसाथबाट कुनै िचजव�त ुबरामद ह�दँमैा 
ती िचजव�तसुमेत लाग ु औषधको कारोबारमा �योग 
ग�रएका वा लाग ु औषधको कारोबारबाट �ा� भएको 
भनी अनमुानको भरमा जफत गन� िम�दैन । बरामदी 
मोवाइलबाट लाग ु औषध कारोबार गन� �योजनका 
लािग यो यससगँ यसरी स�पक�  गरकेो भनी वादीले 
दाबी िलनसमेत सकेको देिखदँैन भने �ितवादीबाट 
बरामद भएको नगद लाग ुऔषध िबि�बाट �ा� गरकेा 
ह�न् भ�ने व�तिुन� �माण वादीले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा ती िचजव�त ु र नगदसमेत जफत ह�नपुछ�  
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

कानूनले लाग ुऔषध सेवनसमेतको काय�लाई 
गैरकानूनी काय�को �पमा प�रभािषत गरी सजायको 
�यव�था गर ेपिन के कित प�रमाणस�मको लाग ुऔषध 
साथमा बरामद भए �यसलाई सेवनस�ममा सजाय ह�ने 
र के कित प�रमाणभ�दा बढी लाग ुऔषध बरामद भएको 
अव�थामा कारोबारतफ� को सजाय ह�ने भनी कानूनमा 
�प��पमा उ�लेख गरकेो नदेिखदँा बरामद लाग ु
औषधको प�रमाण, �कृित र अव�थालाई म�यनजर 
राखी सजाय गनु�पन� देिखयो । �यवसाय नै स�चालन 
गन� गरी अवैध�पमा ठूलो प�रमाणमा लाग ुऔषधको 
स�चय गरकेो अव�थामा सेवनकालािग मा� ख�रद गरी 
स�चय गरकेो भनी अथ� गन� िम�ने ह�दैँन । नशाको लत 
भएका �यि�ले सानो प�रमाणमा स�चय गरी िनषेिधत 
पदाथ� राखेको अव�थामा मा� सेवनका लािग राखेका 
ह�न् भ�न सिकने ।  

�ितवादी अनपुसागर लामाको साथबाट 
१०७ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, ७ �ाम चरशे र 
४० वटा नाइ�ाजेपाम ट्याबलेटसमेत बरामद भएको 
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भ�ने िमिसलबाट देिखएको र सो लाग ुऔषध स�चय 
गन� कानूनबमोिजम इजाजत िलएको भनी �ितवादीले 
देखाउन नसकेको ह�दँा �यित ठूलो प�रमाणमा अवैध 
�पमा लाग ु औषध खैरो हेरोइनसिहतको मनोि�पक 
पदाथ�समेत बोक� िहडेँको अव�थामा िनजले लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ 
अ�तग�तको कसरुको उ�ोग मा� गरकेा रहेछन् भनी 
अनमुानस�म पिन गन� नसिकने । 

�ितवादी अनपुसागर लामाले साथमा लाग ु
औषध बोक� िब�� िवतरण तथा  ओसारपसारको 
काय� गन� �योजनका लािग तराजसुमेत िलई �कुटर 
चलाई रहेको अव�थामा बरामद भएको अव�था 
छ । �ितवादीक� आ�नै का�छी आमा कमला लामाका 
नाममा रहेको �कुटर आ�नो होइन भ�ने �ितवादीको 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� का�छी आमाका नाममा 
दता� भएको भए पिन सो �कुटरको �योगकता� �ितवादी 
नै रहेको भ�ने २ मिहनादेिख घर छाडेर िहंडेको भनी 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा 
खलुाएबाट समेत लगातार उ� मोटरसाइकल 
�ितवादीले नै �योग गद� आएका रहेछन् भ�ने पिु� 
ह�न आयो । य�तो अव�थामा सो मोटरसाइकल 
�योग गन� सवारीधनीको अनमुित िथएन भनी बहसको 
�ममा उठाइएका निजर िस�ा�तसमेत ��ततु म�ुामा 
आकिष�त ह�नस�ने नदिेखने । 

अतः मािथ  िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणबाट �ितवादी अनपुसागर लामालाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क)(घ)(च)
र (छ)िवपरीतको कसरुमा ऐ. दफा १४(ङ) बमोिजम 
सेवन गरतेफ�  तजिबजी �. १०,०००।- (दश हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना, ऐ.को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम 
खैरो हेरोइन ख�रद, िब��, स�चय, ओसारपसारतफ�  
१५ (प��) वष� कैद र �. ५,००,०००।- (पाचँ लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना र नाइ�ोजेपाम ट्याबलेट ख�रद 
िब�� स�चयतफ�  ऐ. दफा १४(१)(झ) बमोिजम २ 
(दईु) वष� कैद सजाय र �. १,००,०००।- (एक लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना गरकेो हदस�म लिलतपरु िज�ला 

अदालतको िमित २०६६।१२।९ को फैसलालाई 
सदर गरी चरशेको कारोबार गरतेफ�  स�ु िज�ला 
अदालतले केही नबोलेको, �कुटर र तराजबुाहेकका 
सामानसमेत जफत ह�ने ठहर गरकेो र कैद असूल गन� 
द�ड सजायको महलको ४१ नं. िवपरीत लगत कसी 
कैद ठेकेको हदस�म स�ुको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीलाई चरसे बरामद भएकोतफ�  लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(१) 
बमोिजम ३ (तीन) मिहना कैदसमेत ह�ने र बरामदी 
सामानम�ये बा.२५ प.१५९७ नं.को �कुटर एवम् 
तराज ुजफत ह�ने र सोबाहेकका अ�य िचजव�त ुजफत 
ह�न नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६७।११।१७ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् । 

१३
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.
�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-०४८६, 
��ाचार (न�कली �माणप�), भा�कर मजग�या िव. 
नेपाल सरकार 

��ततु म�ुाका �ितवादी भा�कर मजग�याले 
�ा� गरकेो इ�टरिमिडयट तहको �माणप� झ�ुा रहेको 
पिु� भएको अव�थामा िनजले सो �माणप� असल 
िनयतले पेस गरकेो भ�ने देिखएन । बढुवा पाउने 
उ�े�यबाट �े�रत भएर झ�ुा र न�कली �माणप� 
पेस भएको अव�थामा सो �माणप�बाट कुनै फाइदा 
निलएको र उ� काय�बाट अ�य कसैलाई हािन 
नो�सानीसमेत नभएको भ�ने आधारमा मा� पनुरावेदक 
�ितवादी भा�कर मजग�याले कानूनबमोिजमको 
सजायबाट उ�मिु� पाउनस�ने दिेखएन । तसथ� 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी भएको िवशेष 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः मािथ  िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था, 
निजर िस�ा�त र �माणको आधारमा �ितवादी भा�कर 
मजग�याले सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
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दफा १२ को कसरु गरकेो ठहर गरी िनज �ितवादीलाई 
ऐ. ऐनको दफा २९(२) बमोिजम �. ५००।- (पाचँ 
सय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत, 
कठमाडौबँाट िमित २०६८।४।३० मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल असार १३ गते रोज ३ शभुम् ।

१४
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३४६, कत��य 
�यान, यामबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार 

सह�ितवादी ड�बर वादीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा मतृक िड�ली रावल र 
िनज ड�बर वादी रातको समयमा आउदैँ गदा�  बाटो कुरी 
बसेका यामबहादरुले मतृकलाई ४/५ पटक इिपलको 
लाठीले �हार गरी िनजको म�ृय ुभएपिछ मसमेत भई 
िघसाररे कुलोमा फालेको भनी खलुाएका र अदालतमा 
बयान गदा� राित ९.३० बजे मादक पदाथ� सेवन गरकेा 
यामबहादरु िव.क. र िड�ली रावललाई घर प�ुयाई १ 
�वाटर र�सी िलएर आउन िवजय ग�ुङले अ�ाएकाले 
शाही को�ड �टोरमा गई र�सी िकनी �ितवादी 
यामबहादरु िव.क. र िड�ली रावललाई घर जानभु�दा 
राित १०.०० बजे िलनिुदनकुो कुरामा दईुजना झगडा 
गन� थालेपिछ मैले स�झाउदँा यामबहादरु िव.क.ले 
मलाई िपट्छु भनेका ह�दँा चपु लागेको र यामबहादरु 
िव.क.ले इिपलको ल�ीले ५/६ पटक मतृकलाई हा�दा 
घटना�थलमै म�ृय ुभएपिछ लास यामबहादरु िव.क. र 
मसमेत भई कुलोमा फालेको भनी बयान गरकेो दिेखदँा 
मतृकलाई पनुरावेदक �ितवादी यामबहादरु िव.क.ले 
टाउकामा लाठीले हा�दा सोही कारण मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने ख�ुन आउने । 

��ततु म�ुामा मौकामा बयान गदा�को 
समयमा पनुरावेदक �ितवादीले आफूले भनेको कुरा 
ब�ुन नस�ने अव�थामा रहेको भनी िजिकर निलई 
डर �ासबाट कसरुमा सािबत रही बयान िदएको भनी 
अदालतमा बयान गरकेो पाइ�छ । तर मौकामा बयान 

गदा� अिधकार�ा� अिधकारीबाट के क�तो �कारको 
डर �ास ध�क� िदइएको िथयो भ�ने कहीकँतै खलुाउन 
सकेको देिखएन । अदालतको इ�कारी बयानलाई पिु� 
गन� त�यय�ु �माण पेस गरी आ�नो िनद�िषता �मािणत 
गन� दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा २७अनसुार 
�ितवादीको नै ह��छ । �ितवादीले �हरी�ारा कुटिपट 
गरकेो भ�न नसक� कुटिपट गछ�न् भ�ने डरबाट 
कसरुमा सािबत रहेको भनी अदालतमा आई इ�कारी 
बयान िदएकै आधारमा �ितवादी िनद�ष रहेछन् भ�न 
निम�ने । 

सह�ितवादीको मौकाको र अदालतको बयान, 
मौकामा बिुझएका मािनसह�को मौकाको कागज तथा 
बकप�समेतका �माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादीको 
मौकाको सािबित बयान समिथ�त भइरहेको देिखएको 
र पनुरावेदक �ितवादीका सा�ीले अदालतमा बकप� 
गदा� उ� वारदातमा पनुरावेदक �ितवादीको संल�नता 
रहेको िथएन भनी िकटान गरी बकप� गन� नसकेको 
अव�थासमेतका �माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी 
िनद�ष रहेछन् भ�न िम�ने नदिेखदँा अिभयोग दाबीबाट 
सफाई पाउन ुपछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन  । तसथ� पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः मािथ  िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार र �माणसमेतबाट �ितवादी यामबहादरु 
िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरी भएको स�ु सखु�त िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०६८।१।२७ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।            

१५
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०६३३, कत��य 
�यान तथा रहजनी चोरी, जीवन खवास िव. नेपाल 
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सरकार 
पनुरावेदक �ितवादीले ८७ वष�को व�ृलाई 

मारी पैसा लट्ुने पूव�योजना बनाई सो योजनाअनसुार 
मतृकको ह�या गरी िनजसगँ भएको नगदसमेत लटुी 
चोरी लगेको अव�था देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीले 
आपरािधक मनसाय िलई सिुनयोिजत ढङ्गबाट 
योजनासमेत बनाई ८७ वष�को व�ृलाई एका�त 
जङ्गलमा ए�लै पारी छुरी तथा लाठा र ड�डा �योग 
गरी कत��य गरी मारकेो अव�था ह�दँा िनजको सो 
काय� ग�भीर �कृितको कसरु भएको पिु� ह�न आयो । 
कुनै अिभय�ुले आपरािधक काय� गन� मनसाय िलई 
आपरािधक काय� घटाउन प�ुछ भने �य�तो काय�लाई 
ग�भीर कसरु मा�न ुपन� ह��छ । आपरािधक मनसायबाट 
आपरािधक काय� घट्न गएको अव�थामा फौजदारी 
कानूनले िनधा�रण गरअेनसुारको सजाय ह�ने नै दिेखदँा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
गरी रहन नपन� । 

मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.को �योग गरी कम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर रहेको स�दभ�मा 
हेदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. अन�ुप सजाय 
घटाउन पाउने �यायाधीशको �विववेक�य अिधकार 
हो, प�को अिधकारको कुरा होइन । अ.ब.ं १८८ नं. 
अन�ुप सजाय घटाउन दाबी िलनस�ने गरी प�लाई 
कानूनले अिधकार निदएको अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादीले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाइपाउ ँ
भनी िलएको िजिकर कानूनस�मत नदिेखने । 

अतः मािथ  िववेिचत त�य, आधार 
�माणबाट र िववेचनाबाट पनुरावेदक �ितवादी जीवन 
खवासलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
िमित २०६८।१।५ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

१६
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३६७, कत��य 
�यान, करन राना िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले मतृकलाई मानु�  
पन�स�मको पूव�इवीलाग केही नभएको र पूव�योजना 
नभएको भ�ने देिखए पिन पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृकलाई जङ्गलदेिख लखेट्दै िववाह घरस�म 
प�ुयाएको भ�ने देिखदँा उसै मौकामा उठेको �रस था�न 
नसक� साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका आिदले 
हा�दा मतृकको म�ृय ु भएको भनी अथ� गन� िम�ने 
देिखएन । एक भाइले मतृकको हात समाती अक� 
भाइले टाउकोज�तो सवंेदनशील अङ्गमा साजको 
लाठाले हा�ने काय� गरकेो देिखदँा �य�तो काय�लाई 
आवेश�े�रत ह�या हो भनी अथ� गन� निम�ने । 

सामा�य समझ भएका �यि�लाई 
टाउकोज�तो संवेदनशील भागमा लाठाले हा�दा 
मािनस मन�स�छ भ�ने �ान िथएन भनी क�पना गन� 
सिकँदैन । आ�नी सालीसगँ बसेको देखेको अव�थामा 
सोही �थानमा नै वारदात घटेको भ�ने नदेिखई िववाद 
स�ु भएको �थानबाट अक� �थानमा पगुीसकेका 
मतृकलाई दईु भाइले िमली एउटाले हात समा�ने र अक�ले 
काठको लाठाले टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
�हार गन� काय� गरी ह�या गरकेो दिेखदँा �ितवादीको 
मतृकलाई मान� मनसाय िथएन िक भ�ने अनमुानस�म 
गन� सिकने अव�था देिखएन । कुटिपटमा �योग भएको 
साधन र कुटिपट ग�रएको अङ्गसमेतको अव�थालाई 
हेदा�  उ� वारदात भिवत�यबस भएको भनी मा�न 
निम�ने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार र �माणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी करन 
रानालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरी भएको क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
िमित २०६८।२।१८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
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सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।     

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१०३१, लाग ुऔषध (खैरो 
हेरोइन), स�तोष साह िव. नेपाल सरकार

मौकामा सािबती बयान गन� �ितवादीले 
अदालतमा इ�कारी बयान गदा� सािबती बयान ख�डन 
ह�ने �माण पेस गरकेो ह�न ु वा�छनीय ह��छ । कुन 
अपराधमा �माणको भार कसमा रा�ने भ�ने कुरा 
िवधाियक� नीितको कुरा हो । अपराधको �कृित, 
यसमा संल�न प�ह�को भूिमकाज�य �कृित र 
आपरािधक काय�शैलीको आधारमा रा�यले �माणको 
भारस�ब�धी �यव�था िनधा�रण गरकेो ह��छ । रा�यले 
सामा�य पर�परागत अपराधह�मा �माणको भार 
वादीमा राखेको छ भने यस �कृितको िवषयगत म�ुामा 
�माणको भार �ितवादीमा राखेको छ । तीन जना 
�ितवादी सगँसाथमा रहेको अव�थामा �ितवादी राकेश 
चौधरीबाट उपयु�� (७४ �ाम) प�रमाणको लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन) बरामद भएको देिख�छ । मौकामा तीन 
जना �ितवादीले एकै बेहोराले योजनाअनसुार लाग ु
औषध िब�� गन� बरामद�थल मनहरा पलुको मखुमा 
पगेुको �वीकार गरकेोमा अदालतको बयानमा �ितवादी 
राकेश चौधरी र नवराज चौलागाईको सगँसाथमा 
नरहेको र आफू बाबा स�री होटलबाट प�ाउ परकेो 
भनी इ�कार रहेको �माण पेस गन�सकेको नदिेखने । 

लाग ुऔषधको कारोबार गन� सगैँ रहेका धेर ै
जना छन् र लाग ु औषध एक जनाबाट मा� बरामद 
भई अ�य सगैँ रहेका �यि�बाट लाग ु औषध बरामद 
भएन भने लाग ु औषध बरामद नह�ने �ितवादीको 
हकमा के ह�ने भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा� यी पनुरावेदक �ितवादीबाट लाग ु औषध 

बरामद भएको दिेखदैँन । तर िनजसगँबाट लाग ुऔषध 
ख�रद गन� रकम पठाएको International money 
express (IME) pvt. ltd. को रिसद फेला परकेो 
छ । �यो रिसदबमोिजमको रकम लाग ु औषध ख�रद 
गन� सनैुनादेवीलाई पठाएको होइन, अ� नै �योजनको 
लािग पठाएको भ�ने कुरा �मािणत गन�सकेको 
अव�थाको िव�मानता दिेखएको नपाइने । 

अतः मािथ  ग�रएको िववेचना, आधार, कारण, 
�ितपािदत िस�ा�त र लाग ु औषध बरामद नभएका 
समान अव�थाका �ितवादी नवराज चौलागाईलें म�ुा 
िफता� िलई कसरु सािबत गरबेाट समेत यी पनुरावेदक 
�ितवादीको हकमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६८।१२।२८ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल जेठ २३ गते १ रोज शभुम्  ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-WO-०८३२, उ��ेषण, 
शकंरमान डंगोल िव. ऋण असुली पुनरावेदन 
�यायािधकरण, अनामनगर, काठमाड�समेत

कुनै कुराको कानूनमा �प� �यव�था भएकोमा 
सो कानूनको अ�रश: पालना गनु�पन� ह��छ । ��ततु 
म�ुामा �रट िनवेदकले कानूनअन�ुप िदएको सिुवधा 
एवम् �यव�थाको पालना गरकेो पाइएन । ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन िदने कानूनी �यव�था नभएको अव�था 
नभई ऐनमा पनुरावेदन िदन पाउने अव�था ह�दँाह�दैँ 
पनुरावेदनको रोहमा �वेश नगरी �रट �े�बाट आएको 
देिखयो । कानूनी उपचारको अव�था ह�दँाह�दैँ �रट�े� 
आकिष�त नह�ने ।

�रट�े� आफूलाई परकेो पीर मका� सम�या 
समाधान गन� कुनै कानूनी एवम् अ�य कुनै वैकि�पक 
उपचार नभएको अव�थामा �रट �े� आकिष�त ह�ने हो 
तर ��ततु म�ुामा अ�य वैकि�पक उपाय पनुरावेदन 
गन� �यव�था ह�दँाह�दँ ै �रट �े�बाट आएको देिखदँा 
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��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७३-WH-००३३, 
ब�दी��य�ीकरण, रोना राना िव. कारागार काया�लय, 
क�चनपुर महे��नगरसमेत 

�ितवादी ब�दी रोना राना मगर िमित 
२०६९।१।६ को क�चनपरु िज�ला अदालतको 
फैसला र िमित २०७०।११।५ को पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको फैसलाबाट कैद तथा 
ज�रवानाबापत िमित २०६९।१।६ देिख कैदमा 
रिहरहेको देिखयो । स�मािनत सव��च अदालतको 
पूण� इजलासबाट ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, 
िन.नं. ८५१६ मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तमा 
“जबरज�ती चोरी गन�लाई ज�रवानाबापत पिन कैद 
गनु�पछ� ” भ�ने �यव�थाबमोिजम ज�रवाना बापत कैद 
गदा� द�ड सजायको ३८ नं.ले अिधकतम ४ वष�भ�दा 
बढी कैद गन� नह�ने भ�ने िस�ा�त देिखएकोमा यी 
ब�दी २०६९।१।६ देिख कैद थुनामा रिहरहेको 
देिखदँा िनजलाई लागेको कैद तथा ज�रवानाबापत 
ब�न ु पन� कैद वष� ४ तथा चोरीबापतको १ मिहना 
१५ िदनसमेत गरी ज�मा ४ वष� १ मिहना १५ िदन 
कैद भएकोमा सो कैद भ�ुान भइसकेको कुरा िनजको 
कैदी पूज�बाट गणना गदा� देिखन आएकोले कैद तथा 
ज�रवानाबापत कैद भ�ुान भइसकेको �यि�लाई अ� 
कैदमा रा�न ुउ� ३८ नं. समेतको िवपरीत ह�ने दिेखदँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज ०२ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०३७०, ०७९०, 

०९२३, ०९३५,  जबरज�ती करणी र चोरी, िवशाल 
लामा भ�ने अजु�न �लोन िव. नेपाल सरकार, जीवन 
�याङ्बो लामा िव. नेपाल सरकार, सुिनल रो�कामगर 
िव. नेपाल सरकार, करण धामी िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालीह�ले मौकामा पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरी धनमाल चोरी 
गरकेो भनी लेखाएकोमा अदालतमा पिन सो बेहोरा 
समथ�न गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । यस स�ब�धमा 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले जाहेरवालीह� बेहोस 
अव�थामा भएको ह�दँा उनीह�लाई करणी भएको वा 
नभएको स�ब�धमा थाहा नह�ने ह�दँा �माणमा िलन 
निम�ने िजिकर गरकेो देिख�छ । तर पीिडतह�ले 
आफूलाई परकेो पीडा दशा�ई लेखाएको अव�थामा 
िझनािमना कुरा फरक परकेो कुरालाई आधार बनाई 
यस अदालतले कसरुदारलाई सफाई िदन निम�ने । 

��य� असरका कारण पीिडत अिववािहत 
अव�थामा अ�ययनरत रहदँारहदँै गभ�वती भई गभ�पतन 
गराउन िववश भएको कुरा िमिसल संल�न नेपाल 
प�रवार िनयोजन संघ िचतवन शाखाको पजु�बाट 
देिख�छ । �य�तो अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १० को उपदफा (१) को ख�ड (ख) अनसुार 
कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा सो काम 
घटना वा अव�थाबाट पीिडत भएका �यि�ले मौकामा 
समेत �य� गरकेा कुरा �माणमा िलन िम�ने नै ह�दँा 
जाहेरवालीह�को मौकाको कागज र बकप�समेत 
�ितवादीह� िव�� �माणयो�य देिखने ।

मौकामा कागज गन�ह�ले जबरज�ती करणी 
भएको देखेकै ह�नपुद�छ भ�ने ह�दँैन । िकनभने  जबरज�ती 
करणी कसैले नदे�ने गरी ग�रने ि�याकलाप हो । �यो 
कुरा पीिडत र कारणीलाई थाहा ह�ने हो । जबरज�ती 
करणी गन� �यि� आफूले गरकेो कसरुबाट उ�कन सदैव 
�य�नरत ह��छ । �यसैले अदालतमा इ�कारी बयान गन� 
काय� भएको ह��छ । यस अव�थामा पीिडतले �य� 
गरकेो कुराले य�तो िववादमा मा�यता पाउने ह��छ । 
एवम् �कारले पीिडतले अ�सम� �य� गरकेो सनेुर 
पनु �य� गन�ह�ले पिन पीिडतको भनाई नै �य� गन� 
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ह�दँा मौकामा कागज गन� ल�मी सापकोटा, य��साद 
सापकोटा र िववमाया िव.क.को बकप� �माणयो�य 
देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीह�ले जाहेरवालीह�लाई 
जबरज�ती करणी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो त�य �थािपत ह�न आउने ।
 मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ 
नं.को देहाय ५ मा बीस वष� वा सोभ�दा बढी उमेरक� 
मिहलालाई जबरज�ती करणी गन�लाई पाचँ वष�देिख 
सातवष�स�म कैद सजाय ह�ने र दफा ३ क बमोिजम 
मिहलालाई सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी गन� वा 
गभ�वती, अश� वा अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गन�लाई यस महलमा लेिखएको सजायमा थप ५ 
वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । मािथ 
ग�रएको िव�लेषणबाट पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीह�लाई सामूिहक �पमा जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य �थािपत भएको छ । स�ु 
अदालतले जबरज�ती करणी गरकेोमा �ितवादीह� 
करण धामीले बाहेक अ�य पनुरावेदक �ितवादीले 
पनुरावेदन नगरी �वीकार गरकेो देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाले कसरुदार ठहर गरकेोमा कसरुदार 
देिखएका राज ु काक�ले सो फैसला �वीकार गरकेो 
देिखयो । यसरी फैसला �वीकार गन� ५ जनाको समूहमा 
संल�न रही सामूिहक जबरज�ती करणीको वारदात 
भएको िव�मानतामा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको 
महलको ३ नं. को देहाय ५ अनसुारको ५ वष� र ऐ. 
को ३ क नं. बमोिजमको थप ५ वष�समेत गरी १० वष� 
कैद सजाय ह�नेसमेत ठहर गरी गरकेो फैसला त�यगत 
�पमा अ�यथा नदिेखने ।

जाहेरवाली... माया ग�ुङको घरबाट 
चोरी भएका धनमालम�ये मोबाइल, सनुको िस�� 
र नौगेडी जाहेरवाली... माया ग�ुङले िफता� 
लगी अ�य समानह� �ितवादीह�ले िब�� गरी 
नगदमा प�रणत गरी चोरीको नगदसमेत यी ४ जना 
पनुरावेदक �ितवादीले बाडँी िलएको भ�ने कुरा 
�ितवादी जीवन �याङवो लामाको अदालतको 

बयानबाट देिखदँा �ितवादीह�ले चोरी गरकेोसमेत 
ठहन� । 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीह�लाई नसाल ु पदाथ� हाली खवुाई 
लठ्याई लि�एपिछ जबरज�ती करणी गरी घरमा 
भएका धनमालसमेत चोरी गरकेोमा जबरज�ती करणी 
गरकेो कसरुमा ठूलो हद १० वष� कैद सजाय भएपिछ 
चोरीको महलको १२ र १८ नं. बमोिजमको सजाय गन� 
िम�ने नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६८।३।२८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-WO-०७२५, उ��ेषण / 
परमादेश, �दयर�न शा�य िव. नेपाल सरकार, िव�ान 
तथा �िविध म��ालय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

आफूभ�दा त�लो दजा�को कम�चारीको काम 
कारवाही �यवहार िनवेदकलाई मन नपन� स�छ । तर, 
�यसको समाधान मन नपन� �यि�लाई कुटिपट गनु�  
नभई अिधकार�ा� अिधकारीसम� मौिखक िलिखत 
उजरुी गरी सम�याको समाधान गनु�पन� दािय�व पिन 
हो । उ� �ि�या नअपनाई िनवेदकले िन�न �तरको 
काया�लय सहयोगीलाई कुटिपट गरकेो काय� सव�था 
अनिुचत छ । उपयु�� त�यलाई िनवेदकको िनवेदनमा 
अ�यथा भ�न नसकेको ह�दँा िनजले अनशुासनहीन 
काय� गरकेो भ�ने नै देिखन आउने ।

राि��य िविध िव�ान �योगशाला िवकास 
सिमित कम�चारी सेवासत� िनयमावली, २०६५ को 
िनयम ११६(३)मा “कम�चारीले आफूभ�दा मािथका 
सबै कम�चारीह��ित उिचत आदर देखाउन ुपन�छ र 
आफूमिुनका सबै कम�चारीह��ित उिचत �यवहार 
गनु�पन�छ” भनी कम�चारीले काया�लयमा काम गदा� 
अवल�बन गनु�पन� अनशुासन आ�ापालनस�ब�धी 
कानूनी �यव�था गरकेो पाइयो । आफूभ�दा त�लो 
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�तरको कम�चारी रामिसंह साउदलाई कुटिपट गरकेो 
काय� अनशुासनिवपरीतको रहेको भ�नेमा िववाद 
छैन । अनशुासनहीन कम�चारीलाई कारवाही गन�, नगन�, 
के क�तो कारवाही गन� भ�ने िवषय कानूनले अिधकार 
िदएको काया�लय, �मखुको िववेकको िवषय हो । ��य� 
�पमा कानूनको �िुट नदेिखएस�म यो य�तो सजाय 
गर भनी अदालतले िनद�श गनु�  उपय�ु नह�ने । 

िनवेदकलाई सजाय गनु�भ�दा अगािड ऐ. 
िनयमावलीको िनयम १४८(१) बमोिजम �प�ीकरण 
सोधी िनजलाई आ�नो भनाई पेस गन� मौका िदएको 
देिख�छ । िनवेदकलाई ऐ. िनयमावलीको िनयम 
१४२(क) को कसरुमा ऐ. िनयमावलीको िनयम 
१४०(क)(३) बमोिजम सजाय गरकेो अव�था छ । 
िनयम १४२(क) बमोिजमको अनशुासनहीन काय� गरमेा 
�य�तो कम�चारीलाई िनयम १४०(क)(३) अनसुार दईु 
वष�देिख पाचँ वष�स�म बढुवा रो�का गन� वा दईुदेिख 
पाचँ तलब विृ�स�म रो�का गन� स�ने अिधकार ऐ. 
िनयमावलीको िनयम १४४(१) को देहाय (ख) नं. 
ले िवप�ी काय�कारी िनद�शकलाई अिधकार िदएको 
देिख�छ । काय�कारी िनद�शकबाट िनवेदकको दईु तलब 
विृ� रो�का गन� गरी भएको सजाय ऐ. िनयम १४०(क)
(३) मा भएको सजायको �यूनतम हदको रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा समेत 
काया�लय समयमा सहयोगी कम�चारीमािथ कुटिपट 
गन� काय� कसरुको �ि�कोणबाट िवप�ी काय�कारी 
िनद�शकले िनवेदकको दईु तलब विृ� रो�का गन� गरी 
िमित २०६६।१।९ मा गरकेो िनण�य �यायोिचत नै 
रहेको पाइने ।

राि��य िविध िव�ान �योगशाला िवकास 
सिमित (गठन) आदशे, २०५२ को दफा ५ बमोिजम 
पचास �ितशत सद�यह� उपि�थत भएपिछ 
गणपूरक सं�या पगेुको मािनने र बह�मतको राय मा�य 
ह�नेसमेतको कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा स�ु 
सजाय गन� अिधकारी काय�कारी िनद�शक, सिमितमा 
रहेकै कारणले िनवेदकलाई िमित २०६६।१।९ मा 
भएको दईु तलब विृ� गन� सजायलाई सदर गरकेो 

िमित २०६८।८।१६ को सिमितको िनण�यमा सद�य 
सिचवको हैिसयतले िवप�ी काय�कारी िनद�शकले 
पूवा��ही भूिमका िनभाउन स�ने अव�था र िव�ािसलो 
आधार देिखदैँन र त�यगत �पमा �माणबाट िनवेदकले 
पिु� गन�सकेको पिन पाइएन । यस�कार पनुरावेदनको 
रोहमा भएको सिमितको िनण�यसमेतमा कुनै कानूनी 
�िुट रहेको नदेिखने ।

अतः मािथ  िववेिचत आधार र �माणबाट 
िनवेदक �दय र�न शा�यलाई राि��य िविध िव�ान 
�योगशाला िवकास सिमित कम�चारी सेवासत� 
िनयमावली, २०६५ को िनयम १४२ को ख�ड (क) 
बमोिजमको कसरुमा ऐ. िनयम १४२ को ख�ड (क)(३) 
बमोिजम िनजको दईु तलब विृ� रो�का गन� गरी ऐ. 
काय�कारी िनद�शकबाट िमित २०६६।१।९ मा भएको 
िनण�य र उ� िनण�यउपर पनुरावेदन सनुी पनुरावेदनको 
रोहमा उ� िनण�य सदर ह�ने ठह�याई सिमितबाट िमित 
२०६८।८।१६ मा भएको िनण�यसमेतमा कुनै कानूनी 
�िुट नदेिखदँा मागबमोिजमको आदशे जारी गन�    
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६६-WO-१३०३, उ��ेषण / परमादेश, 
ब�ी�साद शमा� िघिमर े िव. िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी भ�पुरसमेत

सामा�यत: बढुवा िनयिु�समेतका कुनै 
िकिसमको िनयिु�  िव�ापन भएको पदसं�यािभ� 
नै सीिमत रहन ु पन� ह��छ । िनवेदकको िव�ापन 
भएको पद सं�यािभ� बढुवा िनयिु� ह�ने अव�था 
देिखदँनै । अदालतबाट जारी भएको उि�लिखत 
उ��ेषणय�ु परमादेशबाट िनवेदक िव�ापन 
भएको पदस�ंया १९ िभ� बढुवामा पन� नसकेपिछ 
प�रणामत: िनवेदकको त�कालीन बढुवा कायम रहन 
स�ने अव�था नै देिखन आउदैँन । तसथ� िव�ापन 
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नं.१८०।०६० अ�तग�त काय��मताको आधारमा ह�ने 
िन�न मा�यािमक िव�ालय ि�तीय �ेणीको िश�क 
पद स�ंया १९ भएकोमा सोही पद सं�यािभ� नै 
उि�लिखत संशोिधत सूचनाबाट हटाएका गोिपच�� 
साहलाइ�  बढुवा िनयिु� िदन ु पन� ि�थितमा १९ औ 
नं.का िनवेदक ब�ी�साद शमा� िघिमर े�वत: हट्न जाने 
ि�थित देिखन आएकोले यी िनवेदक ब�ी�साद शमा� 
िघिमरकेो नाम बढुवा सूचीबाट हट्न जाने भएको भनी 
िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीसमेतले उपयु�� िन�न 
मा�यािमक िव�ालय ि�तीय �ेणीको िश�क पदको 
िनयिु� बदर गरकेो िनण�य अदालतको उि�लिखत 
उ��ेषणय�ु परमादेशको �भाव र प�रणामलाइ�  िवचार 
गरी गरकेो देिखदँा कानूनस�मत भई िमलेकै दिेखदँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने नदेिखने । 

बढुवा ऐन, िनयमबमोिजम ह�ने भई बढुवाका 
आधारह� पिन कानूनले िनि�त गरकेो ह��छ । तथािप 
अिघ�लो िव�ापनको बढुवा कायम नरहेपिछ पिछ�लो 
िव�ापनमा अ�यसरह बढुवा ह�न पाउन ुपिन िनवेदकको 
अिधकार नै रहेकोमा म�ुाको कामकारवाहीको 
िढलाइसमेतका कारणले िनवेदक सो पिछ�लो पटकको 
िनि�त रहेको बढुवाबाट वि�चत ह�दँा अ�यसरह बढुवा 
पाउने समान अिधकारबाट वि�चत ह�ने, िनवेदकलाइ� 
मका� पन� पिन िनि�त दिेखएको छ । यस िकिसमको 
अव�था प�रि�थितको िसज�ना अ�तत: कानूनी 
�यव�थाबमोिजमको सारवान् िनयमको कारणले भ�दा 
पिन काय�िविधगत िनयमको �यवहा�रक �योगका 
�ममा आउने �यवहा�रक किठनाइ� , बाधा अवरोध, 
िढलाइ�समेतको कारण र प�रणाम�व�प भएको 
देिखयो । �यसरी अिघ�लो बढुवा बदर भएकोमा 
पिछ�लो बढुवा िव�ापनमा कानूनबमोिजम अ�यसरह 
जे�ता कायम गदा� पोजेिटभ लको मे�टेने�स 
(Maintenance of positive order) स�म ह�न 
जाने ह��छ । �यस िकिसमको िनयम  (Maintenance 
of positive order by the conscientious 
application of appropriate general rule) 
बमोिजम पिछ�लो िव�ापनमा अ�यसरह जे�ता 

कायम गदा� िविध र �यायसङ्गतसमेत ह�ने नै देिखयो । 
अतएव: अिघ�लो िव�ापन नं.१८०।०६० बाट बढुवा 
भएको कारणले पिछ�लो िव�ापनको बढुवामा समावेश 
ह�न नपाएको तर अिघ�लो िव�ापनअनसुारको बढुवा 
बदर भएको ि�थित देिखएकोले त�प�ात् को पिछ�लो 
िव�ापनमा िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को िनयम २८ समेतका आधारमा मू�याङ्कन गरी 
जे�ता कायम गनु�पन� दिेखन आउने ।

तसथ� िनवेदकले अिघ�लो िव�ापनमा 
अङ्क गणना गदा� ८१.६७ अङ्क �याएको देिखदँा 
पिछ�लो िव�ापन नं.००३।०६४-०६५ बाट 
िनवेदक ब�ी�साद शमा� िघिमरकेो मू�याङ्कनको 
अङ्कभ�दा कम अङ्क ह�ने िश�कह�ले समेत बढुवा 
िनयिु� पाएको ि�थितमा पिछ�लो बढुवा सूचना नं. 
००३।०६४-०६५ अनसुार बढुवा िसफा�रस ग�रएका 
यो�यता�मका उ�मेदवारसरह जे�ता गणना ह�ने गरी 
बढुवा ह�दँा कानून र �यायसङ्गत ह�ने देिखएकोले 
सोअनसुार जे�ता कायम गरी बढुवा गरी िनयिु� िदन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशस�म 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-WO-०७३५, परमादेश, 
िसवानी खरले िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय िसंहदरबार काठमाड�समेत

िनवेदकम�येक� शिम�ला गौतमले िविपन खरले 
आ�नो लो�ने भएको र छोरीको नाग�रकता बनाउन 
िपता िविपन खरलेलाइ� खोजतलास ग�रपाउ ँ भनी 
िज�ला �शासनमा िनवेदन गरेको भ�ने देिखएकोमा 
सोही िवषयमा सोधपछु गन� िविपन खरलेलाइ�  
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�ले िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�मा उपि�थत गराएप�ात् िविपन 
खरलेले पनुरावेदन अदालत, पाटनमा िनषेधा�ाको 
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�रट िनवेदन िदएको भए पिन शिम�ला गौतम प�नी 
र िसवानी खरले छोरी नभएको भनी िनज िविपन 
खरलेले प�्ुयाइ� गरकेोसमेत िमिसल �माणबाट दिेखन 
आउदैन । िनवेदकको �माणप�मा उि�लिखत िववरण 
खलुाउन बाबकुो भिुमका रहेको भ�ने नदेिखए तापिन 
आमाले खलुाएका िववरणको आधार पिन अ�यथा 
�मािणत नभएस�म �मािणक मह�व रहने ह�दँा �य�तो 
कथनलाइ� नजर अ�दाज गन� निम�ने । 

��ततु म�ुाको �कृित हेदा� हाल बाब ु
प�ा ला�न नसकेको र बाबकुो नाग�रकता पेस 
नभएको कारणले नाग�रकता �ाि�मा िनवेदकले 
किठनाइ� (Hardship) भो�न ु परेको अव�थास�म 
देिख�छ । तथािप आमाको ठेगाना �प�ट ख�ुन आएको 
देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम आमाको ठेगानाबाट 
नाग�रकता जारी गदा�समेत कानूनिवपरीत ह�ने  
नदेिखने ।

नेपालको संिवधान, कानून र �ितपािदत 
निजर िस�ा�तसमेतले बाब ुवा आमा नेपाली नाग�रक 
भएमा वशंजको आधारबाट नाग�रकता िलनस�ने नै 
कानूनी �यव�था दिेखएको र स�तानको लािग बाब ुवा 
आमा समान वंशीय आधारसमेत हो । बाब ुबेप�ा भएको 
कारण वा बाबलेु सहयोग नगरकेो कारणले बाबकुो 
ठेगानाबाट नाग�रकता िलन नस�ने अव�था पिन 
रहने ह�दँा बाबकुो पिहचानसगँ स�बि�धत नामथरलाइ� 
िनवेदकले खलुाउन चाहेकोमा आमा वा स�तानले 
खलुाएको बाबकुो नामथर वा बाबकुो थाहा ह�न आएको 
नामथर ले�न चाहेको कारणले मा� नाग�रकताबाट 
वि�चत ग�रन ुपिन मनािसब मा�न िम�ने नदेिखने ।   

िनवेदकले भरकेो नेपाल नाग�रकता 
िनयमावली, २०६३ को अनसूुची १ र सोसाथ पेस 
भएका कागजातह� तथा ब�ुन ुपन� �माण कागजात भए 
बझुी संवैधािनक र कानूनी �यव�था एवम् �ितपािदत 
निजर िस�ा�तबमोिजम नाग�रकको नाग�रकता पाउने 
हकािधकारलाइ�  सहज र सरलीकृत गनु�पन�मा िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयले िनवेदकको िनवेदनमा 
�वेश नै नगरी वा गन� नचाही ��ततु नाग�रकता जारी 

गन� वा नगन� िवषयमा कानूनबमोिजमको साव�जिनक 
पदािधकारीको दािय�व पालन नगरकेोसमेत देिखन 
आउने ।

कानूनबमोिजम अिधकार �ा� िनकाय वा 
अिधकारीले कुनै पिन उिचत आधार र कारण नखलुाइ�  
नाग�रकता निदने काय� कानूनसङ्गत र उपय�ु 
�यवहार मा�न निम�ने ह�दँा कानूनी �यव�थाबमोिजम 
नाग�रकलाई नाग�रकता �दान गन� काय�मा 
सहजीकरण र सरलीकरणका उपायह� खोजी गनु�पन� 
र कारणसिहतको िनण�यिबना नाग�रकता �दान नगन� 
वा नाग�रकता िदने / निदने िनण�य गन� िढलाई गन� काय� 
कानून काया��वयनको उिचत माग� ह�न नस�ने ।

 नेपालको सिंवधान, नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ र नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 
समेतबमोिजम जो जे ब�ुनपुछ�  यथाशी� बझुी िनवेदक 
िसवानी खरलेले Certificate समेत अन�ुप ह�ने गरी 
बाबकुो नामथर उ�लेख गरी आमाको वतनअन�ुप 
नाग�रकता िलन चाही िनवेदन िदएमा आमाले अड्डामा 
सनाखत गर ेब�ुन ुपन� कुरा बझुी िनवेदन मागबमोिजम 
िनवेदकको �माणप�मा उि�लिखत बाबकुो नामथर 
र आमाको वतन ले�न चाहेकै आधारमा मा� 
नाग�रकतास�ब�धी िसफा�रस र नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� िदन वि�चत नगरी अिवल�ब नाग�रकता 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�का नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-WO-१०९०, परमादेश, 
पूजा सुवेदी (उ�ेती) समेत िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबार 
काठमाड�समेत

नेपालको संिवधान, कानून र �ितपािदत 
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निजर िस�ा�तसमेतले बाब ुवा आमा नेपाली नाग�रक 
भएमा वशंजको आधारबाट नाग�रकता िलनस�ने नै 
कानूनी �यव�था दिेखएको र स�तानको लािग बाब ुवा 
आमा समान वंशीय आधारसमेत भएको प�र�े�यमा 
बाब ु बेप�ा भएको कारणले बाबकुो ठेगाना नखलेुको 
अव�थामा आमाले खलुाएको बाबकुो नामथर वा बाबकुो 
थाहा ह�न आएको नामथर ले�न चाहेको कारणले मा� 
नाग�रकताबाट वि�चत ग�रन ु पिन मनािसब मा�न 
िम�ने नदिेखने ।   

िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�ले िनवेदकको बेहोरा अ�यथा भई नाग�रकता 
जारी ह�न नस�ने त�यगत वा कानूनी आधार खलुाइ� 
िलिखत जवाफबाट ख�डन गनु�पन�मा िलिखत 
जवाफमा बाबकुो नाम उ�लेख भएको अव�थामा मा� 
नाग�रकता िदनस�ने भनी हचवुाको भरमा िनवेदकले 
नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ को अनसूुची १ 
बमोिजम िदएको िनवेदनको बेहोरालाइ� �यान निदएको 
भ�ने एकाितर देिखन आएको तथा संवैधािनक र कानूनी 
�यव�था एवम् �ितपािदत निजर िस�ा�तबमोिजम 
नाग�रकको नाग�रकता पाउने हकािधकारलाइ� सहज 
र सरिलकृत गनु�पन�मा िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लयले िनवेदकको िनवेदनमा �वेश नै नगरी वा गन� 
नचाही ��ततु नाग�रकता जारी गन� वा नगन� िवषयमा 
कानूनबमोिजमको साव�जिनक पदािधकारीको दािय�व 
पालन नगरकेोसमेत देिखन आउने ।

कानूनबमोिजम अिधकार�ा� िनकाय वा 
अिधकारीले कुनै पिन उिचत आधार र कारण नखलुाइ� 
नाग�रकता निदने काय� कानूनसङ्गत र उपय�ु 
�यवहार मा�न निम�ने ह�दँा कानूनी �यव�थाबमोिजम 
नाग�रकलाई नाग�रकता �दान गन� काय�मा 
सहजीकरण र सरलीकरणका उपायह� खोजी गनु�पन� 
र कारणसिहतको िनण�यिबना नाग�रकता �दान नगन� 
वा नाग�रकता िदने / निदने िनण�य गन� िढलाई गन� काय� 
कानून काया��वयनको उिचत माग� ह�न नस�ने । 

नेपालको संिवधान, नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ र नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 

समेतबमोिजम जो जे ब�ुनपुछ�  यथाशी� बझुी िनवेदक 
रोजनले Certificate समेत अन�ुप ह�ने गरी बाबकुो 
नामथर उ�लेख गरी आमाको वतनअन�ुप नाग�रकता 
िलन चाही िनवेदन िदएमा आमाले अड्डामा सनाखत 
गर े ब�ुन ु पन� कुरा बझुी िनवेदन मागबमोिजम 
िनवेदकको ज�मदता�  र �माणप�मा उि�लिखत बाबकुो 
नामथर र आमाको वतन ले�न चाहेकै आधारमा मा� 
नाग�रकतास�ब�धी िसफा�रस र नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� िदन वि�चत नगरी अिवल�व नाग�रकता 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड� र काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ३४ को काया�लयका नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CR-२१३४, सवारी 
�यान, इ��बहादुर ग��ामा मगर िव. नेपाल सरकार 

मोटरसाइकल चालकको म�ृय ु ह�नमुा 
�ितवादीले जानाजान लापरवाही गरी सवारी चलाएकै 
कारण भएको भ�ने दिेखदँैन । सवारी साधन चलाउन 
सवारीचालक अनमुितप� �ा� गरकेो ह�नपुन� कानूनी 
�यव�था छ । तर मोटरसाइकल चालक िवजय 
थापाले सवारी चालकका अनमुित �ा� नगरी सवारी 
चलाएको दिेखएको छ । सवारी चलाउने अनमुित प� 
�ा�त नगरकेा �यि�लाई कानूनी �यवहारमा सवारी 
चलाउने सीप नभएका �यि� भनी स�झन ुपन� ह��छ । 
यस अव�थाका �यि�ले �य�त साव�जिनक सडकमा 
सवारी चलाउनबुाट मतृक �वयम् ले लापरवाही गरकेो 
पिु�ट भएको छ । मतृक �वयम् को लापरवाहीको 
प�रणाम�व�प भएको दघु�टनाको दािय�व �ितवादीलाई 
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बहन गराउन ुउिचत नह�ने । 
अतः �ितवादी इ��बहादरु ग��ामा मगरले 

चलाएको माइ�ो बसले िवपरीत िदशाबाट आएको 
मोटरसाइकललाई ठ�कर िदई सवारीचालक 
अनमुितप� नभएका मोटरसाइकल चालक िशिशर 
भ�ने िवजय थापाको म�ृय ु भएको देिखएको र 
�ितवादीको लापरवाहीको कारणबाट दघु�टना भएको 
भ�ने नदिखएको ह�दँा �ितवादी इ��बहादरु ग��ामा 
मगरलाई अिभयोग दाबीअनसुार सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम 
तजिबजी दईु वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६९।११।१६ 
गतेको फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(३) बमोिजम कैद मिहना ३ (तीन) तथा 
ज�रवाना �. २,०००।– (दईु हजार) समेत गन� गरकेो 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।२२ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-CR-००२६, मानव अपहरण तथा 
शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. उमेश राई 

जाहेरवालीको अदालतमा भएको बकप�को 
स.ज. ८ मा �ितवादीलाई पाह�नाको �पमा राखेको 
भ�ने र स.ज.१८ मा दाल, भात, तरकारी पकाएर खान 
िदएको, स.ज.१५ मा राित १० बजेस�म दवुैजना मा� 
राजीखसुीसाथ गफ गरेको भनी लेखाएको पाइ�छ । 
�य�तै स.ज.२५ देिख स.ज. ३० स�मलाई अ�ययन 
गदा� बधुबारकेो पसलमा सगैँ गएर पसलको बािहरप�� 
बे�चमा सगैँ बसेको अव�थामा �ितवादीले कोक मागेर 
जाहेरवाली र �ितवादीले सगैँ खाएको कुरा �वीकार 
गरी बकप� ग�रिदएक� छन् । यसरी पसलको बािहरप�ी 
साव�जिनक �थानमा कोक खाएको कुरा �वीकार गनु�ले 

जबरज�ती गररे नशाल ु पदाथ� खवुायो भ�ने भनाई 
प�यारलायक दिेखन नआउने । 

िमित २०६८।१।२४ गते दमकबाट आपसी 
स�लाहमा जाहेरवाली र �ितवादी दवुै जना इटहरी 
गएको दिेख�छ । सो िदन ९:३० बजे इटहरीमा दवैु जना 
पगेुपिछ चौतारोज�तो ठाउमँा छाडी िहडेँको भ�ने र 
स.ज. ४९ मा आधा घ�टाजित सगैँ घमुाए भ�ने कथन 
उ�लेख ह�नलेु दमकबाट इटहरीस�म दवैुजना आपसी 
सरस�लाहबाट गएको देिखन आउछँ । जाहेरवालीको 
म�जरु नभएको भए साव�जिनक बसमा या�ा गरकेो 
अव�थामा सो बसमा या�ा गन� अ� या�ीलाई समेत 
हारगहुार गन�स�ने अव�था देिख�छ । सो समयमा 
जाहेरवालीले �ितवादीको प�जाबाट फुस�द पाउन 
कुनै �यास गरकेो पाइदैँन । यस अव�थामा के कित 
कारणबाट �ितवादीको प�जाबाट उ�कने �यास 
नगरकेो हो सो कुरा �प�समेत छैन । यस अव�थामा 
जाहेरवाली र �ितवादीबीच आपसी समझदारीमा 
िववाह गन� कुरास�म कुरा भएको र सो िववाह गन� कुरामा 
�ितवादी इ�कार भएपिछ घटनाको छ िदनपिछ मा� 
जाहेरी िदएको दिेखनाले ��ततु म�ुामा अपहरणको 
वारदात �थािपत ह�ने अव�था नदिेखने ।

जाहेरवालीको जाहेरी दरखा�त र बकप� 
�वयम् एकआपसमा बािझएको र जाहेरवालाको 
�ितवादीसगँ ��य� भेटघाट ह�नअुिघ पटकपटक 
फोनमा कुरा भइसकेपिछ पाह�नाको �पमा मामाको 
घरमा बोलाई आ�नो पर�परा, �रित�रवाजबमोिजम 
दाल, भात, तरकारी खवुाई, �ितवादीसगँ ए�लै 
रातको १० बजेस�म सौहाद� वातावरणमा गफ गरकेो, 
भोलीप�ट �वेश प� िलने बहानामा सगँसाथ गई 
उतैबाट �ितवादीसगँ दमक गई बसेको देिखएको छ । 
यस स�दभ�मा आ�नो र �ितवादीको कामको �कृित 
र प�रणाम बझुेर �वत���पमा आ�नो राजीखसुीसाथ 
�ितवादीको करबलमा नपरी �वत��ताको भरपरु 
मनोर�जन गरी �वे�छापूव�क ४/५ िदन सगैँ िबताएको 
कुरालाई बेवा�ता गरी आरोिपत कसरुबमोिजम 
अपहरणको कसरु ठहर गन� िम�ने दिेखन  नआउने ।
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तसथ� मािथ िववेिचत त�य र कारणको 
आधारमा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� 
तथा शरीरब�धक िलनेको महलको ३ नं.को अि�तम 
वा�यांशअनसुार ४ वष� कैद र �.२५,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो झापा िज�लाको िमित २०६८।९।१२ 
गतेको फैसला उ�टी गरी �ितवादी डेिनस भ�ने उमेश 
राईले सफाई पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६९।११।६ गतेको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-CR-०३५८ र ०७०-CR-०८९६, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ओपे��बहादुर 
के.सी. र ओपे��बहादुर के.सी. िव. नेपाल सरकार

मतृकसगँ ११/१२ बजेस�म सगैँ बसेको 
बेहोरालाई �वीकार गरी बयान गन�ले सोही समयमा 
ह�या भएका मतृकको सोधखोज भई गाउमँा ह�ला 
ह�दँासमेत सगैँ बसेर तास खेलेका मतृकको बारमेा कुनै 
जानकारी नराखी मौनता सा�ँनलेु मतृकलाई �वयम् ले 
नमार ेपिन मतृकलाई ह�या गन� �यि�को बारमेा थाहा 
जानकारी िथएन भ�ने कुरा िमिसल संल�न सङ्किलत 
िविभ�न प�रि�थितज�य  �माणको आधारमा िव�ास 
गन� ि�थित नरहने । 

�ितवादी रातको ११/१२ बजेस�म तास 
खेलेर घर फक� दाको समयमा मतृक र नरे�� िव�सगैँ 
तास खेलेको पाइ�छ । यी �ितवादी तास खेली घर 
फक� को लग�ै मतृकको म�ृय ु भएको देिख�छ । उ� 
वारदातमा म�ुय आरोपीको �पमा नर�े� िव�ट रहेका 
छन् । वारदातको �कृित हेदा� आपसी िववादको कारण 
मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । मतृक र नर�े�  िव�टको 
बीचमा भएको िववादको सा�ी यी �ितवादीलाई सो 
घटनाको बारमेा थाहा जानकारी �ा�त भई स�भािवत 
घटना रो�ने यथे�ट समय ह�दँाह�दँै सोको यथासमयमै 

जानकारी निदइकन यी �ितवादी बसेको कारण सो 
घटना भएको देिखन आउने । 

कत��य �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा 
घटनामा ��य�दश� नभएक� जाहेरवालीले िदएको 
िकटानी जाहेरी र सोही जाहेरीलाई आधार बनाई 
कागज गन�ह�को घटनामा उपि�थत नभई गाउघँरमा 
चलेको ह�लाको आधारमा भएको बकप� �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३७(२) बमोिजम �माणको �पमा 
�हणयो�य नदेिखने । 

मतृकको म�ृय ु भएको कुरालाई मा� म�ुय 
आधार बनाई मतृकसगैँ तासस�म खेली मतृकको 
म�ृय ु भएको कुरालाई जानकारी निदएको आधारमा 
िनजको कसरु �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम नभई �ितवादी नर�े� िव�ले मारकेो कुरा 
थाहा पाउदँा पाउदैँ आफूलाई थाहा नभएको भनी 
स�य त�य लकुाई उि�कन खोजेको देिखन आई 
िनजको कसरु �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम मतलबीमास�म भूिमका खेलेको देिखन 
आयो । ��य�दश�को अभावमा शङ्काको भरमा 
िदएको जाहेरीको आधारमा सव��वसिहत ज�मकैद 
ज�तो ग�भीर कसरुमा सजाय गन� मनािसब देिखन 
नआएकाले यी �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने नदिेखने । 

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी ओपे��बहादरु 
के.सी.ले अि�तयार�ा�त अिधकारीसम� र अदालतमा 
गरकेो बयानमा आरोिपत कसरुमा इ�कारी रही बयान 
गरकेो देिखएको, िनजका सा�ीह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�मा िनद�ष छन् भनी बिकिदएका, िनजको 
घटनामा ��य� संल�नता पिु�ट गन� ठोस भरपद� 
�माणको अभावमा िनजलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसला उ�टी गरी 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको िमित २०६९।११।९ गतेको फैसला 
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मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६६-CI-१२४७, लेनदेन, सोना लोिधन 
िव. �दल लोध

िमित २०६२।१०।९ को स�कल राजीनामा 
िलखतमा लागेको सिहछाप मेर ै हो भनी �ितवादी 
�दल लोधले अ.बं. ७८ नं. बमोिजमको बयान 
गदा� �वीकार गरकेो दिेख�छ । वादीले करकाप 
गरी िलखतमा सिहछाप गराएको कुराको िजिकर 
�ितवादीले गर े पिन करकापतफ�  उजरुी गन�सकेको 
देिखदँैन । िलखतमा सा�ी रामदयाल अिहर तथा 
िब�दकुमार लोधले िलखतमा आफूह� सा�ी बसेको र 
वादीले दाबीअनसुारको रकम पाउन ुपन�  भनी बकप� 
गरकेाबाट वादी �ितवादीबीच रकम िलनिुदन ु भएको 
त�य समिथ�त भएको पाइ�छ । यसैगरी �ितवादीको 
समेत सिहछाप परकेो िलखतमा लेनदेन गरकेो ज�गा 
र थैलीसमेत उ�लेख भएको िलखत वादीसगैँ रहेको 
देिख�छ । वा�तवमा रकम नपाएको भए सो कागज 
�ितवादीले आ�नै साथमा रा�न पन� तर सोबमोिजम 
नगरबेाट पिन �ितवादीले वादीसगँ ज�गा पास ग�रिदने 
गरी रकम िलएको तर ज�गा पास नगरकेो भ�ने वादी 
िजिकरको प�्ुयाई ंतक� स�मत �पबाट भएको पाइने ।

मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको ६ नं. मा 
रिज��ेसन गराउन ुपन� घरायसको िलखत यसै महलको 
५ नं. बमोिजम रिज��ेसन गराई िलनसकेको रहेनछ 
भने �य�तो िलखतबाट कुनै अचल स�पि� प�� दाबी 
गरकेो नािलस ला�न स�ैन । थैली परकेोमा सो थैली 
र िलखतबमोिजमको स�पि� भोग गन� नपाएकोमा 
भोग गन� नपाएजितको कानूनबमोिजमको �याजसमेत 

साह�ले कपालीसरह भराई िलन पाउछँ  भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ��तुत म�ुामा �ितवादीले वादीसगँ 
रकम िलएको र िलखतबमोिजमको स�पि� भोग 
गन� नपाएको अव�था ह�दँा कानूनबमोिजमको सावँा 
�याजसमेत वादीले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने नै 
देिखन आउने ।

अत: वादीले �ितवादीबाट रकम िलएको 
त�य समिथ�त भएकोले िलखतबमोिजमको सावँा 
�.२,२५,००,०००।– र सोको भ�रभराउ ह�दँाका 
िदनस�ममा कानूनबमोिजम ह�ने �याजसमेत भराई 
िलन पाउने ठहरी स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।१।७ मा भएको फैसला मनािसब देिखन 
आउने ।

तसथ� िववेिचत त�य, �माण एवम् कानूनी 
�ावधानसमेतबाट स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।१।७ मा भएको फैसलालाई उ�टी गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६६।९।२२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई दाबीबमोिजमको रकम वादीले �ितवादीबाट भराई 
पाउने ठह�याएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CI-१२८२, उ��ेषण / 
परमादेश, िसज�ना मान�धर िव. गोरखाप� सं�थान, 
के.का. धम�पथ काठमाड�समेत

िनवेदकले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
को दफा ४७ को उपदफा (१) को �यव�थाको 
अनशुरण गरी गोरखाप� सं�थानको महा�व�धकसम� 
िनवेदन िदएको पिन दिेख�छ । �य�तो िनवेदनउपर 
स�बि�धत साव�जिनक िनकाय गोरखाप� सं�थानका 
महा�ब�धकले नै िनण�य गनु�पन� �यव�था सोही 
ऐनको दफा ४७ (६) ले गरकेो पाइ�छ । सोबमोिजम 
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स�बि�धत साव�जिनक िनकायका �मखुले िनण�य 
नगरमेा वा िनजले गरकेो िनण�यमा िच� नबझेुमा सोही 
ऐनको दफा ४९ बमोिजम स�बि�धत पनुरावलोकन 
सिमितसम� पनुरावलोकनका लािग िनवेदन िदन 
सिकने �प� कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । ऐनको 
उपयु�� �ि�या अवल�बन गरमेा िनवेदकलाई �याय 
प�ुने नै देिख�छ । सो �ि�या अवल�बन नै नगरी ऐनको 
उ� �यव�था �भावकारी नभएको भ�ने िनवेदकको 
मनोगत पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने ि�थित 
नरहने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट 
वैकि�पक उपचारको बाटो छँदाछँद ै सो बाटो 
अवल�बनसमेत नगरी उ� वैकि�पक उपचार 
�भावकारी नभएको िजिकर िलई दायर भएको ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।९।२८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त 
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७१-WO-०३२८, उ��ेषण, 
बाबुराम पौडेल िव. नेपाल कृिष अनुस�धान प�रषद्, 
िसंहदरबार �लाजा काठमाड�समेत

नेपाल कृिष अनसु�धान प�रषद ् (कम�चारी 
�शासन) िविनयम, २०४९ को १९ञ को देहाय 
(२)मा “तािलमको अङ्क गणना गदा� जनु पद / 
तहमा ह�दँा तािलमको लािग मनोनयन भएको हो सो 
अङ्क सोही पद / तहको लािग मा� गणना ग�रनेछ” 
भ�ने उ�लेख भएको देिखएको ह�दँा उ� तालीमका 
स�ब�धमा पदपूित� सिमितको काय�िविध-२०६१ को 
दफा ४५(क) र (ग) मा भएको �यव�था र कम�चारी 
�शासन िविनयम, २०४९ को िविनयम १९ञ मा 
भएको �यव�था एक आपसमा बािझएको देिखए तापिन 
पदपिुत�  सिमितको काय�िविध-२०६१ को ��तावनामा 

नै “कम�चारी �शासन िविनयम, २०४९ को  प�र�छेद 
२ को िविनयम १८(क)(१) को ख�ड (छ) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी देहायबमोिजमको काय�िविध 
२०६१ लाग ुगरकेो छ”  भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा 
उ� काय�िविध कम�चारी �शासन िविनयम, २०४९ 
बाट िनसतृ कानून भएकोले उ� बढुवा �योजनको 
िनिम� तािलमबापतको अङ्क �दान ह�ने िवषयमा 
उ� काय�िविधमा भएको �यव�था लाग ुनभई कम�चारी 
�शासन िविनयम, २०४९ ले नै �ाथिमकता पाउने 
ह�दँा सोही िविनयमअनसुार तािलमबापतको अङ्क 
िनवेदकलाई समेत �दान गन� गरी भएको िमित 
२०७१।०५।१६ को िनण�यसमेत कानूनस�मत रहेको 
देिखने ।  

िवप�ी पदपूित� सिमितको िमित २०७१।६।१ 
को िनण�यसमेतका आधारमा िनवेदकले �ा� गरकेो 
सम� अङ्कको मू�याङ्कनका आधारमा िनजले 
पाएको बढुवा िनयिु� कानूनसङ्गत रहेको देिखएको 
छ । िनवेदकले दाबी गरबेमोिजम उ� बढुवा �योजनको 
लािग शैि�क यो�यताबापतको अङ्क �ा� गन� 
स�ने नै देिख�छ । तथािप उ� पदपूित� सिमितको 
बढुवा िसफा�रस तथा िनयिु�समेतको िनण�यबाट 
िनवेदकलाई िव�मान अव�थामा कुनै �ित वा असर 
पगेुको देिखन नआएकोले िनजलाई उ� पदमा 
बढुवा गन� गरी भएको िनण�यमा कुनै फेरबदल गनु�पन� 
अव�थासमेत िव�मान नरहेको ह�दँा उ� अङ्कसमेत 
थप गरी पूनः मू�याङ्कन गरी बढुवा ग�ररहन ु पन� 
अव�था नदेिखने ।

िनवेदकलाई शैि�क यो�यताबापत कम अङ्क 
िदएकोले गणना नगन� हदस�मको िनण�य बदरतफ�  
दाबी रहेकोमा यी िनवेदकले िविनयमावलीबमोिजम 
शैि�क यो�यताबापत दाबी गरबेमोिजम अङ्क 
पाउने नै दिेखएको छ । यसरी िनवेदकको शैि�क 
यो�यताबापतको अङ्क कम गणना गरकेो स�ब�धमा 
िनजले दाबी गरबेमोिजमको अङ्क पाउने नै ह�दँा हाल 
िनजको बढुवा भइसकेको देिखदँा बढुवा िनण�य बदर 
गरी रहन पन� औिच�यपूण� देिखन नआएकोले �रट 
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िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उ�व गजरुले
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:

 § ०७१-WO-०१८१, उ��ेषण / परमादशे, 
अनपुराज स�याल िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग न�साल 
काठमाड�समेत

 § ०७१-WO-०७३१, उ��ेषण, अनुपराज 
स�याल िव. कृिष िवकास म��ालय 
िसंहदरबार काठमाड�समेत

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-१०६७, लाग ु
औषध (खैरो हेरोइन), िवजय महतो िव. नेपाल सरकार

लाग ु औषध खैरो हेरोइन यी पनुरावेदकको 
सगँसाथबाट बरामद भएको नभए पिन भारतको 
र�सौलबाट वीरग�ज ह�दँै काठमाड�स�म अका� 
�ितवादी पशु�रामसगैँ आएका, उ� लाग ु औषध 
काठमाड�मा िवकासले भनेको मािनसलाई ह�ता�तरण 
गन� दवुैजना सगैँ कािलमाटीि�थत माली आयल 
प�पअगािड �ित�ा ग�ररहेको अव�थामा दवैुजना 
सगैँ प�ाउ परकेा एवम् उ� लाग ुऔषध ह�ता�तरण 
गरबेापत यी पनुरावेदकलेसमेत काठमाड� आवतजावत 
गन� गाडी भाडा तथा अ�य खच� पाएको र � २००० 
भारतीय �पैया ँ पाउने सत� रहेको भ�ने �ितवादी 
पशु�राम एवम् �वयम् यी पनुरावेदकले समेत मौकाको 
बयानमा उ�लेख गरकेो र मौकाको उ� बयानमा रहेको 
ह�ता�र आ�नो हो भनी �वीकार गरकेो स�दभ�मा उ� 
बयान बेहोरा पिन �माणयो�य रहेको ह�दँा यी पनुरावेदक 
पिन उ� कसरुमा मितयारको �पमा संल�न रहेको 
देिखन आएकोले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७ को कसरु �थािपत ह�न आउने । 

तसथ� उि�लिखत आधार, कारण, �माणबाट 

यी पनुरावेदकलाई अिभयोगदाबीबमोिजमको कसरुमा 
सजाय गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।४।२१ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।४।२९ को फैसला 
सो हदस�म निमलेको ह�दँा केही उ�टी ह��छ । यी 
पनुरावेदक िवजय महतोले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १७ को कसरु गरकेो �थािपत भएको 
ह�दँा िनजलाई ५ वष� ६ मिहना कैद र �.५०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७३-RC-०१२०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. आशबहादुर राई

�ितवादी आशबहादरु राईको िमित 
२०६५।८।१२ को अनसु�धानमा गरकेो बयानमा 
रातीको समयमा मतृकले खोकेको सनुी बो�सी भिनएक� 
मिहला ियनै ह�नपुछ�  भ�ने उ�े�यले आफूले बोकेको 
खकुुरीले मतृकको टाउकोमा हा�दा िनजले बोकेको 
को�ोको ब�चा उिछ��एर िनज भईुमंा ल�पसार भई 
लडेपिछ पनुः २ पटक िनजको टाउकोमा खकुुरी �हार 
गरे ँभनी गरकेो बयान र िनजको िमित २०६५।८।२३ 
को अदालतसम�को बयानमा समेत आफूले �हार 
गरकेो धा�रलो हितयारले मतृक िवषमाया राईको म�ृय ु
भएको हो भ�ने कुरा �वीकार गरकेो िमिसलसलं�न 
�माणबाट देिखएको र उ� बयानलाई समिथ�त ह�ने 
गरी घटना िववरण कागज र बरामदी मचु�ुका भएको 
देिखदँा �ितवादी कसरुदार हैनन् भ�न सिकने अव�था 
नदिेखने ।

�ितवादी आशबहादरु राईले खकुुरी ज�तो 
धा�रलो जोिखमी हितयारको �योग गरी मतृक िवषमाया 
राईको टाउकोमा पटकपटक �हार गरी मान� उ�े�यले  
नै हानेको भ�ने देिखएको र उ� वारदात आफूले नै 
गरकेो हो भनी अदालत र अनसु�धानमा समेत �वीकार 
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गरकेो देिखदँा िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत िववेचनासमेतको 
आधारमा �ितवादी आशबहादरु राईले आफूले 
धा�रलो हितयार �योग गरी िवषमाया राईलाई कत��य 
गरी मारकेो कुरामा सािबत रहेको देिखदँा अिभयोग 
दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहरकेो स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।८।२३ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७४-WH-०००२, ब�दी��य�ीकरण, 
तपस घोस िव. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत

समानताको िस�ा�तलाई सापे�तामा 
हे�रनपुन� ह��छ । असमानह�बीच असमान �यवहार 
ह�नलुाई सै�ाि�तक �पमा पिन समानताको 
िस�ा�त�ितकूल मािनदँनै । िवधाियक� कानूनले 
नै नेपाल रा�यिभ� �थायी बसोबास नभएको 
अिभय�ुलाई थुनछेक आदशेको स�ब�धमा नेपाल 
रा�यिभ� �थायी बसोबास भएको अिभय�ुको भ�दा 
फरक �ि�कोण अपनाउन िनद�श गरकेो कानूनी 
�यव�था िनवेदकको काठमाड� िज�ला अदालतमा 
दायर भएको ठगी म�ुाको स�दभ�मा आकिष�त ह�ने र 
सोही कानूनी �यव�थाको आधारमा म�ुा पपु��को 
लािग िनवेदकलाई थनुामा रािखएकोमा उ� थनुा 
गैरकानूनी, असमानतामूलक तथा �चिलत संिवधान र 
ICCPRको �ावधानिवपरीत भएको भ�ने िनवेदकको 
दाबी समानतास�ब�धी सै�ाि�तक तथा �चिलत 
िवधाियक� कानूनको �यव�थाको आधारमा समेत 
उिचत र तक� सङ्गत नदेिखने ।

िव�तु् चोरी िनय��ण ऐनअनसुार म�ुा 
चलाउन ु पन�मा मलुकु� ऐनअनसुार म�ुा चलाएको 
िमलेको छैन भनी िनवेदकले दाबी िलए पिन सो िवषय 
दायर भएको स�बि�धत म�ुाको अि�तम िकनारा ह�दँा 
िव�ेषण गरी यिकन ग�रने िवषयिभ� पन� भएकाले 
��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट उ� िवषयका 
स�दभ�मा िनण�य िदन िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ  िववेिचत त�य र कारणसमेतका 
आधारबाट �रट िनवेदकको �थायी बसोबास नेपालमा 
रहे भएको नदेिखएको अव�थामा िनजलाई मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं ११८ को देहाय ३ बमोिजम थनुामा 
राखी म�ुा पपु�� गन� गरी भएको िज�ला अदालतको 
थनुछेक आदेश सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७४।०३।०८ को आदेश 
कानूनअन�ुप नै भए गरकेो देिखई िनवेदकको थुना 
गैरकानूनी भएको नदेिखदँा ��ततु म�ुामा िनवेदकको 
मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-WO-०७३६, परमादेश, सरोजलाल 
वै� िव. नेपाल मेिडकल काउि�सल बाँसबारी 
काठमाड�समेत

िनवेदक सरोजलाल वै�ले, ि�भवुन 
िव�विव�ालय िचिक�सा शा� अ�ययन सं�थान 
महाराजग�ज काठमाड�बाट २०१२ मा पो�ट 
�ाजएुट MS General Surgery परी�ा उ�ीण� 
गरकेो भ�ने कुरा िमिसल सलं�न िनजको Character 
Certificate को �ितिलिपबाट देिखन आएको 
छ । यसरी िनवेदकले िवशेष� िचिक�सकको �पमा 
दता� ह�न तोिकएको यो�यता पूरा गरकेो देिखन 
आयो । िनजले कानूनले तोकेबमोिजमको यो�यता 
हािसल गरकेो ह�दँा िनधा��रत सत� र �ि�याअनसुार 
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िनवेदन िदई परी�ामा समावेश ह�न रोक लगाउन ु
�यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

िनवेदक नेपालमा ज�मेका, िनवेदकका िपता 
नेपाली नाग�रक रहेका, िनवेदक नेपाली मूलको भई 
नेपाली नाग�रकता िलएको र बंगलादेशबाट MBBS 
उ�ीण� गरी नेपालमा �थायी िचिक�सकको �पमा 
दता� रहेको र �यसपिछ बेलायती नाग�रकता िलई 
ि�भवुन िव�विव�ालय िचिक�सा शा� अ�ययन 
सं�थानबाट MS General Surgery परी�ासमेत 
उ�ीण� गरकेो र िवशेष� िचिक�सकको हैिसयत �ा�त 
गन�को लािग आवेदन गरकेो अव�था रहेको दिेखदँा 
नेपाल मेिडकल काउि�सल िनयमावली, २०२४ को 
िनयम ७ को �यव�थाबमोिजम िवशेष� िचिक�सकमा 
दता� ह�नको लािग फाराम भन� र परी�ामा समावेश ह�न 
नपाउने हो भने िनजको पेसागत हकिहतमा आघात 
प�ुन गई अ�याय ह�न जाने ह�दँा िनवेदकको हकमा 
िवशेष� िचिक�सकको दता� िकताबमा दता� ह�न पाउ ँ
भ�ने िनवेदन िदन आएमा दता�  गरी नेपाल मेिडकल 
काउि�सलबाट िलने परी�ामा सामेल ह�न वि�चत नगनु�  
नगराउन ु भनी िवप�ीका नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २४ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-RC-००३२, ०७०-
CR-०७६३, जबरज�ती करणी, कत��य �यान, 
जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. प�थे भ�ने िनतेश 
िव.क.समेत, नेपाल सरकार िव. प�थे भ�ने िनतेश 
िव.क.समेत

नव�दा िल�बकुो साथमा भएको नगद 
�.८०,०००।– र �.५८,७००।– बराबरको कानमा 
लगाएको कु�डलसमेतको िबगो �.१,३८,७००।– 
�ितवादीह�ले जबरज�ती चोरी गरी लगेको भ�ने 
अिभयोग दाबी रहेको देिख�छ । �ितवादीह�ले नव�दा 

िल�बलुाई करणी गरी लाठीसमेतले कुटिपट गदा� नव�दा 
िल�बकुो पो�टामा भएको �.३०,०००।– खसेको र 
सो रकम �ितवादीह�ले िटपी तीन जनाले दश दश 
हजार बाडँी िलएको त�यमा सािबत रहेका पाइ�छन् । 
सोबाहेकको रकम वा गहना �ितवादीह�बाट बरामद 
भएको पिन देिखदँैन । अिभयोग दाबीलाई पिु� गन� ठोस 
�माण वादी प�बाट पेस ह�न नसकेको यस अव�थामा 
�ा� �माणबाट �ितवादीह�ले �.३०,०००।– 
जबरज�तीका रीतले चोरी गरकेो ठह�याई सो रकम 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालीलाई भराई िदने गरकेो 
फैसला अ�यथा देिखन आएन । बढी िबगो कायम ह�नपुन� 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

��ततु म�ुामा जबरज�ती करणी, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी ३ वटा िवषयको कसरुमा 
�ितवादीह�उपर एउटै अिभयोगप� दायर भएको 
छ । स�ु तथा पनुरावेदन अदालतले तीनवटै िवषयको 
कसरुलाई जानकारीमा िलई ठूलो खत �यानतफ�  
सजाय गरकेो देिखयो । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ४१ नं. मा एकै मािनसलाई एकै वा धेर ैम�ुाको 
धेर ै कलमको कैद ठे�नपुरमेा जनु कलममा कैदको 
सबभ�दा ठूलो हद छ सो हद नना�ने गरी एकै वा धेर ै
म�ुामा एकै वा धेर ैकलममा गरी कैद ठे�नपुछ�  भ�ने 
उ�लेख छ । सोबमोिजम ठूलो कैदको लगत कायम 
ह�ने �प� बेहोरा ले�नपुन�मा सोस�म नगरकेो भए पिन 
िमिसल संल�न सबदु �माणको मू�याङ्कन, िव�लेषण 
गरी हेदा� इ�साफको प�रणाममा ताि�वक फरक पन� 
नदिेखदँा िवप�ी िझकाई रहनपुन� नदिेखने । 

�ितवादीह� शेरबहादरु तामाङ, प�थे भ�ने 
िनतेस िव.क. र गगन तामाङलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय ह�ने 
गरी भएको स�ुको फैसलालाई सदर ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७०।२।२० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 

उपयु�� िववेिचत त�य, आधार, 
�माणह�बाट जबरज�ती करणी र चोरीतफ� को 
कसरुदार ठहर गरी द�डसजायको ८ नं. बमोिजम ठूलो 
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खतको मा� सजायको लगत कायम गन� र चोरीतफ�  
अिभयोग दाबीबमोिजमको िबगोतफ�  सजाय नगरी �ा�त 
�माणबाट ठहरबेमोिजम �. ३०,०००।– जबरज�ती 
चोरी गरकेो ठह�रएको स�ुको फैसला सदर गन� 
गरी भएको पनुरावदेन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०।२।२० को फैसला कानून र �यायको रोहमा 
िमलेकै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन नपन� । 
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०६५०, कत��य �यान, गंगा 
के.सी. (पुन) िव. नेपाल सरकार

िकटानी जाहेरी दरखा�त, �ितवादी गंगा 
के.सी. (पनु) को अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयान र सो बयानलाई समथ�न गरी अदालतमा 
भएको बयान, घटना�थल �कृित मचु�ुका, लास 
जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, खानतलासी 
मचु�ुकाबाट मतृकलाई मान� �योग गरकेो खकुुरी 
बरामद भएको, सो खकुुरीले मतृकलाई �हार गरकेो 
कुरा �वयम् �ितवादीले िविभ�न मौकामा �य� गरकेो 
सहज र सहष� भनाई तथा शव परी�ण �ितवेदनबाट 
मतृकको म�ृय ुधा�रलो हितयारबाट भएको भनी पिु�ट 
ह�नाले �ितवादीको कत��यबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
त�यमा कुनै िववाद नरहने ।

वारदात ह�नअुिघस�म मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी भएको पाइदैँन । मतृकलाई 
माछु�  भनी कोही कसैसगँ सरस�लाह गरी कुनै पिन 
िकिसमको तयारी गरकेोस�म पिन देिखदैँन । बार�बार 
ह�ने झैझगडाज�तै सो िदन पिन मतृक �वयम् ले खकुुरी 
आ�नो िसरानीमिुन राखेको र माछु�  काट्छु भनी ध�क� 
िदई गाली गलौज गरेको अव�थामा माछ�  र काट्छ िक 
भ�ने डरले आ�नो �यान जोगाउने उ�े�यले मतृकको 
िसरानीमिुन राखेको खकुुरीले मतृकको घाटँीमा �हार 
गदा� मतृकको म�ृय ुभएको कुरा देिखन आउछँ । यसरी 

मतृकले �ितवादीलाई बार�बार �तािडत (Battered)  
गरकेो र सो पीडाबाट उ�प�न भएको अव�थाको 
(Battered Women Syndrome)  कारण ��ततु 
वारदात घिटत भएको बेहोरामािथ उि�लिखत िववेिचत 
त�यले समेत पिु�ट गरकेो दिेखने । 

फौजदारी अिभयोगमा कसरुदारलाई सजाय 
गदा� कसरुको मा�ाअनसुार ग�रन ुपछ�  भ�ने सव�मा�य 
िस�ा�त कायम भई आएको पाइ�छ । ऐनले तोकेको 
मािथ�लो कसरु कायम गरी घटना ह�नकुो प�ृठभूिम, 
घटना ह�दँाको प�रि�थित, मतृकको �यवहार, 
�ितवादीलाई वारदात घटाउन सहयोग गन� त�व, 
�ितवादीको आिथ�क तथा पा�रवा�रक ि�थितलाई 
समेत म�यनजर राखी सजायको िनधा�रण गनु�पन� । 

Battered Women Syndrome को 
अव�था िहंसाबाट �तािडत मिहलाको �य�तो अव�था 
हो जहा ँिहंसाको कारणले �यि� मानिसक र शारी�रक 
तनावको ि�थितमा प�ुदछन् । डर र �ासको भयपूण� 
अव�थामा आ�नो तथा स�तानको जीवनको सरु�ाको 
लािग वा Traumaको कारण केही गदा� पीडकको 
�यान नै जा�छ भ�ने पिन �य�तो अव�थालाई 
मनसायसिहत ग�रने कत��य अपराधभ�दा फरक 
त�रकाले हेन� आव�यक ह��छ । Battered Women 
Syndrome लाई criminal Defenceको �पमा पिन 
हेन� आव�यक ह�ने । 

तसथ� िववेिचत त�य, �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान र अदालतमा  �य� गरकेो 
सािबित बयान, िकटानी जाहेरी, शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकामा कागज गन� इ��बहादरु ब�नेतले गरकेो 
बकप�समेतबाट िनजको काय� Battered Women 
Syndrome को कारणले भएको देिखए तापिन 
�प� कानूनको अभावमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ऐनको १३(१) नं.को कसरु 
पिु� भएकाले सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०५१।८।८ 
गते भएको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत 
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तलुसीपरुको िमित २०७२।४।१९ गतेको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी र मतृकबीच लो�ने �वा�नीको 
नाता स�ब�ध भएकोमा िववाद छैन । दवैुको तफ� बाट 
दईु छोराछोरी भएको दिेख�छ । यी स�तानको 
समय सहुाउदँो, आ�नो आिथ�क हैिसयतबमोिजम 
िश�ा िद�ा, भरणपोषण गन� दािय�व यी दवैुमा 
रह�छ । �ीमान् �ीमतीबीचको दैिनक झै-झगडाबाट 
यी अ�जान बालबािलकामा क�तो असर परकेो होला 
भनी सहजै अनमुान गन� सिक�छ । बाबलेु मादक पदाथ� 
सेवन गरी माछु� , काट्छु भनी ध�क� िदने, बार�बार 
कुटिपट, गालीगलौज गरी �ताडना िदई िनर�तर 
िहसंा (violence) गन� गरबेाट यी बालबािलकामा 
प�कै पिन नकारा�मक असर परकेो होला भनी सहजै 
अनमुान लगाउन सिक�छ । आफूलाई मा� होइन 
बालबािलकालाई समेत   माछु�  र  काट्छु  भ�ने मतृकले 
वारदातको िदनसमेत मादक पदाथ� सेवन गरी शारी�रक 
र मानिसक यातना िदएको िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट देिखने । 

अतः उि�लिखत घटना िववरण, िमिसल 
संल�न तथा �माणको आधारमा �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम�समेत कसरुमा सािबत भई 
अदालती �ि�यालाई सहयोग प�ुयाएको अव�थामा 
िनजसगैँ आि�त नाबालक छोराछोरीलाई पालन पोषण, 
िश�ा िद�ा गन� दािय�व िनजमा नै रहेको, �ितवादीको 
उमेर, �ीमान् �ीमतीको नाता भएका र मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी, योजना, तयारीसमेत नभएको अव�थामा 
ऐनबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� देखी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद 
सजाय ह�ने राय पिन चक� दिेखएकाले अपराध ह�दँाको 
अव�था र �ितवादी मिहलाको बालब�चा�ितको 
दािय�वलाई तथा सव��च अदालतबाट (ने.का.प. 
२०७१ अङ्क ९ िन.नं. ९२४२ प�ृ १४१७) मा 
�ितपािदत निजरलाई समेत �यानमा राखी पनुरावेदन 

अदालत, तलुसीपरुबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो १२ वष�को 
सजायभ�दा पिन कम सजाय गदा� पिन ऐनको मनसाय 
पूरा ह�ने देिखएकाले ७ (सात) वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६५-CI-०३२५, ज�गा 
िखचोला चलन, रामि�त महतो कोइरी िव. सिचदान�द 
चौधरीसमेत

वादीले आ�नो ज�गाको पि�चमतफ� का 
सिँधयार सिचदान�दले िक.नं.१३५ को ज�गामा 
घसुाई िखचोला गरकेो भनी दाबी िलएकोमा नापी 
काया�लयबाट �ा� न�सा ि��ट तथा अदालतबाट िमित 
२०६०।९।२८ मा भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा� 
वादीको ज�गाको पि�चमतफ�  �ितवादी सिचदान�दको 
िक.नं. १३५ को ज�गा नभई िक.नं. १३८ को ज�गा 
भएको दिेख�छ । स�ु अदालतले फैसला गदा� वादी 
दाबीभ�दा बािहर गई िक.नं. १३८ को ज�गामा िमसाई 
िखचोला गरकेो ठहर गरकेो देिख�छ । दाबीको िक.नं. 
१३५ भ�दा फरक िक�ा न�बरको ज�गावालाले समेत 
िखचोला गरकेो भनी वादी दाबीभ�दा बािहर गई इ�साफ 
गन� िम�नेसमेत नदेिखने । 

कुन कुन �ितवादीह�ले वादीको कुन 
कुन िक�ा न�बरको ज�गा कुन तफ� बाट के, कित 
�े�फल क�जा िखचोला गरकेा ह�न् सो स�ब�धमा 
�प��पमा वादीले आ�नो िफरादप�मा खलुाउन 
नसकेको अव�थामा अदालत, �वयम् ले वादी दाबीको 
िक�ैिप�छेको �े�फल यिकन गरी यो यो �ितवादीले 
यो यसतफ� बाट यित �े�फल ज�गा िखचोला गरकेा ह�न् 
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भनी वादीले दाबी नै गन� नसकेको िवषयमा �वेश गरी 
इ�साफ गन� िम�ने नदेिखने ।
 वादी दाबी खारजे गनु�पन�मा स�ु अदालतले 
आफँै वादीको �थान �हण गरी ��येक िक�ाको 
�े�फल र �ितवादीसमेत यिकन गरी िखचोला ठहर 
गरकेो स�ु महो�री िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गरी वादी दाबी खारेज ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखने ।
 तसथ� �ितवादीह�बाट वादीले िखचोला 
मेटाई चलन चलाई पाउने ठहर गरकेो स�ु महो�री 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६५।३।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुर अपरटेरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-००६७, हक कायम 
गरी िखचोला मेटाई पाउ,ँ ि�लोक�नाथ पा�डे िव. 
रामिहत कुम�

स�ु अदालतबाट िमित २०६८।३।४ मा 
भएको िमिसल संल�न न�सा मचु�ुका हेदा� न�सा 
न�बर १, २, ३ र ४ मा �मश िक.नं. ५६५, ५६४, 
५५४, ५४६ का ज�गाह� सािबक िक.नं. ३२८ को 
ज�गा देिखयो । उ� न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत 
िक.नं. ३२९ को ज�गाको चार िक�ला र िमित 
२०२४।३।४  जगद�बा�साद पा�डेले ��यथ� वादी 
रामिहत कुम�लाई ग�रिदएको घरसारको राजीनामामा 
उि�लिखत चौिक�ला िभडाई हेदा�  पूव� िक.नं. ३३० 
पि�चम रामअसार े भनेकोमा हाल न.नं. ५ अथा�त् 
िक.नं. ३२७ को सािबक बलराज हाल बाबलुाल 
पासीको ज�गा रहेको दिेख�छ । पि�चम िसमानाको 
ज�गा तह तह ह�दैँ बाबलुाल पासीको नाममा आएको 

ह�दँा उ� राजीनामाको पि�चम साधँ पिन िमले िभडेकै 
देिखयो । िमित २०२४।३।४ को घरसारको राजीनामा 
र सो िलखत मालअड्डाबाट िमित २०२४।५।१९ मा 
पा�रत राजीनामाको िलखतमा उ�र िसमाना आफँै 
भनी लेिखएको र जगद�बा पा�डे र ि�लोकनाथ पा�डे 
दाजभुाइ ह�दँा िक.नं. ५२८ बाट िक�ाकाट भएर 
कायम भएको ज�गाह� िक.नं. ३२९ को उ�रतफ�  
देिखदँा राजीनामामा भएको चारिक�ला अदालतबाट 
भएको नापन�सा मचु�ुकाको चार िक�लासगँ िमले 
िभडेको दिेखने । 

वादीको राजीनामाको चार िक�ला र न�सा 
मचु�ुकाको चार िक�लाभ�दा �ितवादी ि�लोक�नाथ 
पा�डेले भरकेो भूिमसधुारको अनसूुची ७ नं. फाराममा 
उ�लेख भएको चार िक�ला फरक देिखदँा �ितवादीले 
उ�लेख गरकेो चार िक�लासगँ िमले िभडेको दिेखदैँन । 
२०२७ सालमा सभ� नापी ह�दँाका बखत यी पनुरावेदक 
�ितवादी ि�लोक�नाथ पा�डेले आ�नो िक.नं. ३२८ र 
िक.नं. ३३० को ज�गा नापी गराई आ�नो नाउमँा दता� 
गराएको देिख�छ । िक.नं. ३२९ को ज�गासमेत आ�नै 
भोग �वािम�वको भए सोहीबखत नाप जाचँ र दता� 
गराउन ु पन�मा छुट गराई सोसरहका िक.नं. ३२८ र 
३३० नं.को ज�गा मा� दता� गराउन ुपन� कुनै मनािसब 
आधार र कारण पिन देिखन नआउने ।

तसथ� िववािदत िक.नं. ३२९ को ज�गामा 
��यथ� वादी रामिहत कुिम�को हक कायम ह�न नस�ने 
गरी स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी उ� िक.नं. ३२९ को ज�गामा वादी रामिहत 
कुम�को हक कायम गरी दािखल खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०६९।३।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CI-००६९, 
हक कायम गरी िखचोला मेटाई पाउ,ँ 
ि�लोक�नाथ पा�डे िव. रामिहत कुम� भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-०८८६, ज�गा 
िखचोला मेटाई घर भ�काई चलन चलाई पाउ,ँ नारायण 
मुसहरसमेत िव. कैलास कुम�समेत

�ितवादीले �ितउ�र प�साथ पेस गरकेो 
िमित २०५२।३।१ को घरसारको राजीनामाको 
िलखत हेदा� यी पनुरावेदक वादीह� समेत सा�ी बसी 
म�जरुी िदएको दिेख�छ । िमिसल संल�न न�सा हेदा� 
�ितवादीह�ले स-सानो फुसको घर बनाई बसेको र 
सो ठाउमँा आपँ, िक�ब,ु कटहर र अ�बाका �खसमेत 
भएबाट राजीनामा िदएको िमितबाट भोग गरकेो रहेछ 
भ�ने कुरा पिु� ह�न आयो । त�य एवम् �माणह�को 
िव�लेषणबाट िववािदत ज�गामा िमित २०६७।८।८ मा 
जबरज�ती क�जा िखचोला गरी �ितवादीह�ले घर 
बनाएको हो भ�ने वादी दाबी प�यारलायक देिखएन । 
आफँै सा�ी बसी राजीनामा िदएका र यितका वष�पिछ 
घरबास नै उठीबास ह�ने गरी िखचोला ग�यो भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ�, िक.नं.२८ को ज.िव.०-३-० 
ज�गाम�ये पि�चमतफ� बाट ज.िव. ०-१-४ ज�गामा 
क�जा िखचोला गरी िमित २०६७।८।८ मा 
�ितवादीह�ले घर िनमा�ण गरकेोले घर भ�काई 
िखचोला मेटाई चलन पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०६९।१०।२१ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-०५८२, 
िनमा�णाधीन घर हटाई ज�गा िखचोला मेटाई चलन 
चलाइपाउ,ँ राधादेवी यादव िव. ल�मी�साद उपा�याय

वादी �ितवादीको न�सामा भएको ज�गा 
भ�दा दवैु प�को ज�गा घटेको देिख�छ । दवैु प�को 
कम ज�गा दिेखएको र न�सा आकृितअनसुार भोग 
गरकेोसमेत देिखएको अव�थामा �ितवादीले वादीको 
ज�गा िखचोला गरकेो भ�न िमलेन । वादी दाबीबमोिजम 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः वादीको िक.नं.७९ को ज�गामा 
�ितवादीको िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने 
ठह�याई स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी वादीको िफराद दाबी नप�ुने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।५।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७२-WO-०३६२, उ��ेषण 
/ परमादशे, सुर�े� कुमार राय िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, धनुषासमेत 

िमित २०७२।१।६ मा गैरहािजर भएको 
भिनएका िनवेदक २०७२।२।१ मा उपचारको 
िववरणसिहत हािजर गराइ पाउ ँ भनी  िनवेदनसिहत 
उपि�थत भएकोमा �यसतफ�  कारवाही नगरी ८० 
िदनस�म गैरहािजर रहेको भनी उि�लिखत �हरी 
िनयमावलीको िनयम ११३ को उपिनयम (१) को 
ख�ड (च) मा उ�लेख भएको अविध प�तालीस िदनिभ�ै 
हािजर ह�न आएका िनवेदकलाई ८० िदनस�म आ�नो 
काया�लयमा अनपुि�थत रहेको भनी िनण�य गरकेो 
देिखने ।

आफू िबमारी परी काया�लयमा उपि�थत 
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ह�न नसकेको भनी �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ११३ को (१)(च) मा उ�लेख समय ४५ 
िदनिभ�ै िदएको िनवेदनको स�ब�धमा कारवाही नै 
नगरी िनवेदकलाई सेवाबाट बखा��त गन� गरकेो काय� 
दरुासयपूण� देिखयो । अिधकार�ा� अिधकारीले कसैको 
हक िहतमा �ितकूल असर पन� िनण�य गदा� कानूनमा 
उ�लेख भएबमोिजमको �ि�या अ�रश: पालना 
गरी सफा �दयले गरकेो देिखन ु पछ�  । िनवेदकलाई 
भिव�यमा सरकारी नोकारीको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी गरकेो िनण�य र सोउपर परकेो पनुरावेदनमा समेत 
सोही िनण�य सदर गरकेो िनण�यमा �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ११३ को उपिनयम (१) को ख�ड 
(च) को ��य� �िुट देिखने । 

तसथ�ः �हरी िनयमावली, २०७१ 
(संशोधनसिहत) बमोिजम िमित २०७२।३।२२ मा 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने गरी �हरी उप�र�कले 
गरकेो िनण�य र सोउपर परेको पनुरावेदनमा सोही 
िनण�यलाई पनुरावेदन स�ुने अिधकारी �हरी व�र� 
उपरी�कबाट िमित २०७२।०५।२८ सदर गन� 
गरकेो िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िदएको  छ । िनवेदकलाई नोकरीबाट बखा��त गरकेो 
कानूनअन�ुपको नदेिखदँा िनवेदकलाई नोकरीमा 
बहाली गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल चैत २४ गते रोज ५ शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CR-०९४१, लाग ु औषध 
अिफम, जुनबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीबाट २ के.जी.२५ �ाम लाग ुऔषध 
अिफम बरामद भएको बरामदी मचु�ुकामा �वयम् 
यी �ितवादीको समेत सिहछाप रहेको, उ� बरामदी 
मचु�ुकाको बेहोरासगँ िम�ने िभड्ने गरी आफूले कसरु 

गरकेो �वीकारी �ितवादीले अनसु�धानमा बयान 
ग�रिदएको र उ� बरामदी व�त ु२ के.जी. २५ �ामको 
लाग ुऔषध अिफम भएको भ�ने तौल मचु�ुका र परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखएको छ । बरामदी मचु�ुकाका काम 
तामेल गरी �ितवेदन िदने �.ना.िन. �ूवराज बोहराले 
अदालतमा गरकेो बकप�बाट पिन बरामदी मचु�ुका 
समिथ�त भएको देिखयो । �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा� लेखाएका उ� लाग ुऔषध अक� �यि�ले छोडी 
भागेर गएको भ�ने त�य कहीकँतैबाट पिु�ट ह�नसकेको 
देिखदँनै । सो कुरालाई यी �ितवादीले अनसु�धानका 
�ममा �वयम् पिन भ�नसकेको देिखदैँन । अनसु�धानमा 
अथा�त् मौकामा गरकेो बयानलाई अदालतमा ख�डन 
गरकैे र अनसु�धानमा यातना िदई लेखाएको भनेकै 
आधारमा मा� झ�ुा वा यातना िदई लेखाएको भनी 
मा�न नसिकने । 

कसरु र कसरुदारको पिहचानका लािग 
अनसु�धानका �ममा सङ्किलत व�तगुत �माण तथा 
मौकामा तथा अनसु�धानका �ममा �ितवादी र अ�य 
�यि�ह�को भनाइले मह�वपूण� भूिमका खे�दछन् । 
�यसैले अदालतले अनसु�धानका �ममा सङ्किलत 
�य�ता �माणलाई मह�वपूण� �ाथिमक �माणका �पमा 
नै �हण गनु�पद�छ । अनसु�धानका �ममा सङ्किलत 
�य�ता �माणमा िव�वसनीयता नरहेको भए िकन 
के कसरी �य�ता �माणको िव�वसनीयता छैन भ�ने 
कानूनबमोिजमका �प�ट आधार कारण �य�तो 
�माणको िव�वसनीयतालाई अ�यथा हो भ�ने प�ले नै 
देखाउन स�नपुद�छ । �ितवादीले अनसु�धानका �ममा 
�य� गरकेो कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 
को उपदफा (२)(क) मा उ�लेख गरकेो अव�थाह� 
देिखएमा र कुनै काम गन� दे�ने, थाहा पाउने वा सोबाट 
पीिडतले मौकामा �य� गरकेा कुराह� अदालतले 
�माणमा िलन ह��छ भ�ने उ� दफा ९ को र दफा १० 
को कानूनी �ावधानअन�ुप पिन मौकामा उ� कानूनी 
�ावधानअन�ुपको प�रि�थितमा नभई सोको �ितकूल 
प�रि�थितमा मा� �य�तो कुरा �य� गरकेो हो भनी 
पिु�ट गन� नसकेको अव�थामा प�ले वा स�बि�धत 
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घटना द�ेने, थाहा पाउने वा सोबाट पीिडतले मौकामा 
�य� गरकेो कुरालाई अदालतले �माणमा िलनपुन� । 
�ितवादीले अनसु�धानमा आफूलाई यातना िदएर मा� 
कसरुमा सािबत गराएको भनी अदालतको बयानमा 
मौिखक �पमा भनी सोही बेहोरा िनजका सा�ीले 
बकप�मा लेखाइिदएबाहेक अ�य कुनै व�तिुन�ठ 
�माणबाट पिु�ट गराउन सकेको नदेिखदँा िनजको 
अ�य �माणबाट समेत पिु�ट भइरहेको अनसु�धानको 
बयान बेहोरालाई अस�य मा�न सिकएन । �ितवादीले 
उ�लेख ग�रिदएको बरामदी लाग ु औषध अिफम 
बोकेको मािनस �हरीलाई देखेपिछ साइकल र 
सो झोलासमेत छोडी भागेको भनी लेखाए पिन 
सो मािनस को हो ? िनजको  ह�िलया  के  क�तो  
िथयो ? भ�ने स�ब�धमा केही उ�लेख गन�सकेको 
छैन । साथै भा�ने मािनस िहडेँरभ�दा साइकल चढेर 
नै िछटो भा�नस�ने ह�दँा �ितवादीले भनेको अक� 
मािनस साइकल छोडी भागेको होला भ�ने कुरा स�य 
होला भनी मा�नसमेत सिकँदैन । �यसैले यी �ितवादी 
जनुबहादरु िव.क.बाट नै उ� २ के.जी.२५ �ाम लाग ु
औषध अिफम बरामद भएको ��ट ह��छ । सो भएबाट 
�ितवादीको आफूले अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो 
र सो बयान आ�ना सा�ीबाट समेत समिथ�त भएको 
आधारमा आफूले सफाई पाउनपुन� भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

लाग ु औषध बरामद गरी रीतपूव�क बरामदी 
मचु�ुका तयार गरी पेस गरेको, त�काल मौकामा फेला 
परकेा �यि�ह�बाट घटना िववरण कागजसमेत गराई 
पेस गरकेो, मौकामा �ितवादीलाई प�ाउ गरी बयान 
गराएको, उ� बयानमा �ितवादीले कसरु �वीकारकेो, 
बरामद गरी �ितवेदन िदने �हरी कम�चारीले अदालतमा 
आई बरामदी बेहोराको समथ�न गरी बकप�समेत 
ग�रिदएको ज�ता मचु�ुका कागज �माणह� िमिसल 
संल�न देिखएको अव�थामा वादी नेपाल सरकारबाट 
अिभयोग पिु�ट ह�ने आधार �माण पेस ह�न नसकेको 
भनी मा�न सिकँदैन । तसथ� वादी प�ले व�तगुत �माण 
पेस नगरकेो अव�थामा केबल आफूलाई शङ्काका 

आधारमा मा� दोषी ठहर गरकेो भनी िलएको 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरलाई यिु�सङ्गत मा�न 
नसिकने ।

अतः मािथ  िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
�ितवादी जनुबहादरु िव.क.ले २ के.जी.२५ �ाम लाग ु
औषध अिफम िब�� िवतरण गन� उ�े�यले झोलामा 
बोक� ओसारपसार गरकेो दिेखई िनज �ितवादीले 
अिभयोग दाबीअनसुार लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(च) को कसरु गरकेो �थािपत 
ह�न आएकोले िनज जनुबहादरु िव.क.लाई ऐ. ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १६ वष� कैद र �.३ 
लाख ज�रवाना ह�ने ठहर गरी भएको सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।०९।७ को फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित 
२०७२।०३।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ३ गते रोज ६ शभुम्  ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७२-CR-१५३७, जबरज�ती 
करणी, िशव िव�कमा� िव. नेपाल सरकार 

घटनामा ��य�दश� भिनएक� साइलँी 
आमा भ�ने माया साक�को मौकाको कागज गदा� 
िमित २०७१।७।७ गते िदउसो घरतफ�  आउदैँ 
गदा�को अव�थामा �कुलको पखा�लपछािड एका�त 
कुनामा ब�चा िच�याएको आवाज सनुी अिल निजक 
गई हेदा� �ितवादी िशव िव.क.ले पीिडत सेती-३ 
लाई काखमा िलई बसेको, ब�ची िच�याउदँै �ँदै 
िथइन् । सो देखेपिछ ब�चीलाई के गरकेो यसलाई 
छोडदे भ�दा िशव िव.क.ले ब�चीलाई समाती मािथ 
उठायो । मािथ उठ्दाखेरी िनजले लगाएको पाइ�ट
खोिलएको अव�थामा घुडँास�म झरकेो िथयो भनी 
उ�लेख गरके� र अदालतमा समेत अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज बेहोरालाई �वीकार गरी बकप� 
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गरकेो देिखने ।
�वयम् पीिडतले अनसु�धानको �ममा 

िशव दाईले �कूलको पखा�लपछािड जगंलमा लगी 
मेरो पाइ�ट खो�न लगाई मेरो ससु ु चलाई दाइको 
ससु ु मेरो ससुमुा हाले ममािथ चढेपिछ म रोए ँ । 
�यसपिछ िनजले काखमा बोकेर खानेकुरा िकनी िदने 
भ�नभुयो । �यहीबेला सािहलँी आमा आई के गरकेो 
बिहनीलाई छोडदे भनेर कराउन ु भयो । �यसपिछ म 
घर गए ँ। ममीले गाली गनु�ह��छ भनेर केही पिन भिनन । 
अिहले आएर ससु ुगदा� द�ुने भएपिछ ममीलाई भनेक� 
ह� ँभनी लेखाइ िदएक� र अदालतमा समेत उपि�थत 
भई अनसु�धानको �ममा गरकेो कागजको िववरणलाई 
समथ�न गरी बकप� गरकेो देिखयो । जाहेरवाली �वयम् 
अदालतसम� उपि�थत भई आ�नो जाहेरी बेहोरालाई 
समथ�न गरी बकप� गरकेो दिेखने ।

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, सो 
जाहेरी दरखा�तलाई पिु� ह�ने गरी जाहेरवालीले 
ग�रिदएको बकप�, पीिडतको मौकाको कागज, 
िनजको अदालतको बकप�, वारदातको ��य�दश�को 
�पमा रहेक� सािहलँी आमा (माया साक�) को कागज 
तथा िनजले ग�रिदएको बकप�, पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन तथा िनजको परी�ण गन� डा�टरको 
बकप�समेत एक अका�सगँ �मब� �पमा मेल खान गई 
�माणमा �हण गन� यो�य देिखयो । जबरज�ती करणी 
ठहरका लािग ��य�दश� एक मा� िनिव�क�प आधार 
ह�न स�दनै । करणी गन� काय� गदा� कसैबाट नदेिखयोस ्
भ�ने नै मािनसको �विृ� रह�छ । करणी गन� मनसायले 
पीिडतलाई एका�त ठाउमँा लैजान,ु पीिडत �वयम् ले 
�ितवादीले मेरो ससु ु चलाई िनजको ससु ु िनकाली 
ममािथ चढेको भनी उ�लेख गनु� , ��य�दश� भिनएक� 
सािहलँी आमा (माया साक�) ले �ितवादीले पीिडतलाई 
भईुमंा बसी काखमा समाती राखेको र छोड्द ेभ�दासमेत 
अटेर गरकेो काय� तथा पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनले िनज �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
देिखदँा पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसलामा �िुट 
रहेको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो 

इजलास सहमत ह�न नस�ने । 
तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 

�ितवादी िशव िव�वकमा�लाई जबरज�ती करणी 
महलको ३(१) नं. बमोिजम ११ (एघार) वष� कैद 
सजाय र ऐ. १० नं. बमोिजम �. ५०,०००।– (पचास 
हजार �पैया) �ितपूित� पीिडतले �ितवादीबाट भराई 
पाउने ठह�याई स�ु �याङजा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।१०।१९ मा भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७२।८।१५ को फैसला िमलकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत २५ गते रोज ६  शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०६९-CI-०७३४, ज�गा 
िखचोला मेटाई घर भ�काई चलन, जयराम साह 
तेलीसमेत िव. गु�जा� साह तेली 

वादीको िक.नं.३४ को ज�गा ज.िव. ०-०-
६१/

२
 �ितवादीको िक.नं. ३९ को ज�गा ज.िव. ०-०-७ 

कायम रहेको नापी काया�लय, बाराबाट �ा� टायल चेक 
उतारबाट देिखन आयो । बारा िज�ला अदालतबाट 
भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा� वादीको िनिव�वािदत 
ज�गा न.नं. ६, ७ र ८ मा ०-०-५-१५ र �ितवादीको 
िनिव�वािदत ज�गा न.नं.१, २ र ३ मा ०-०-८ रहेको 
देिख�छ । यसरी वादीको टायल चेकको ज�गाभ�दा 
िनिव�वािदत ज�गा घटी र �ितवादीको टायल चेकको 
ज�गाभ�दा िनिव�वािदत ज�गा बढी रहेको पाइयो । 
�यसैगरी िववािदत ज�गा न.नं. ४ र ५ मा ०-०-
०-११ रहेको दिेख�छ । उ� न�सा मचु�ुका ह�दँा 
�ितवादीको वारसे डोरमा बसेको तर न�सा मचु�ुकामा 
सही गन� नमानेको भनी कैिफयतमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसथ� नापीको टायल चेकअनसुारको 
ज�गाभ�दा वादीको घटी र �ितवादीको बढी ज�गा 
रहेको दिेखएको र िववािदत न.नं. ४ र ५ को ०-०-
०-११ ज�गा वादीको दिेखएकोले यस अदालतबाट 
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िन�सा �दान ह�दँा िलइएका आधारसगँ यो इजलास 
सहमत ह�न नस�ने ।

तसथ� िववािदत न.नं. ४ र ५ को ०-०-०-
११ को ज�गा वादीको देिखएकोले घर भ�काई वादीले 
�ितवादीह�को िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६८।२।२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७४ साल  वैशाख २५ गते  रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०२९७, 
उ��ेषण, उदय थलङ िव. पुनरावेदन अदालत पाटन 
लिलतपुरसमेत 

�चिलत कानूनअनसुार कसैले आ�नो हक 
�वािम�विभ�को िनजी ज�गामा �चिलत कानूनको 
अधीनमा रही कुनै भौितक पूवा�धार िवकास गन� घर 
भवन बाटो िनमा�ण गरी आ�नो स�पि� उपभोग गन�बाट 
रोक लगाएको पाइदँनै । िलिखत जवाफमा समेत 
िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम काय� नगरी आ�नै 
�वािम�विभ�को ज�गामा भौितक पूवा�धार िवकास गरकेो 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �यसैगरी साव�जिनक ज�गामा 
रहेको पानीको महुानलाई नो�सान प�ुयाउने, मा�ने 
काम नगरी सोलाई �यवि�थत गन�समेत उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । उपयु�� बेहोराअनसुार िवप�ीले 
िनवेदकह�को हक भोग �वािम�विभ�को ज�गामा 
भौितक पूवा�धार िनमा�ण नगरी आ�नो नाउमँा कायम 
रहेको ज�गामा िनमा�ण काय� गरकेो ह�दँा आ�नो नाउमँा 
कायम रहेको ज�गामा आव�यक िनमा�ण काय� गन� 
नपाउने भ�न िम�ने देिखएन । आ�नै नाउकँो ज�गामा 
िनमा�ण काय� गन�बाट रोक लगाउने हो भने कानून�ारा 
��याभूत स�पि�स�ब�धी अिधकारमािथ नै अंकुश 
ला�ने ह�दँा त�काल िनवेदकको मागअनसुार अ�त�रम 
आदेश जारी गन� िम�ने अव�था नदेिखने ।

स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले �थलगत 

न�सा सज�िमनसमेत गरी िवप�ी क�पनीले आ�नो 
नाउ ँ दता�को ज�गािभ� मा� सीिमत  रही  िनमा�ण  
काय�  गन�  लागेको   भ�ने कुराको िनचोडमा पगुी 
िवप�ी क�पनीले िदएको िनषेधा�ा म�ुाको िनवेदनमा 
िमित २०६९।१२।२९ मा िनवेदकको िनवेदन परी सो 
िनवेदनउपर समेत दवुै प�को कुरा सनुी लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०२।१० मा 
अ�त�रम आदेशले िनर�तरता पाउने गरी आदेश 
भएकोमा सोउपर िनवेदकको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा अ.ब.ं १७ नं. अ�तग�त िनवेदन परी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट समेत िमित २०७०।०५।१४ 
मा स�ु आदेश सदर कायम गरी आदशे भइसकेको 
तथा स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
िनषेधा�ाको िनवेदनबाट नै िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनमा उठाएका िवषयमा बोिलने ह�दँा मातहत 
अदालतमा िवचाराधीन िनषेधा�ा म�ुालाई �भाव पन� 
गरी आदेश ह�न नस�ने ।

स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएका आदेशह�ले देखादखेी कानूनको उलङ्घन 
भएको त�यसमेत �रट िनवेदकले देखाउन नस�न ु
भएको ह�दँा उि�लिखत िमितका आदेशले �रट 
िनवेदकका कुनै पिन सवंैधािनक एवम् कानूनी हकमा 
असरसमेत नपगेुको ह�दँा िमित २०७०।०७।०४ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेशसिहतको �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-WO-०२९६, 
उ��ेषण, उदय थलङसमेत िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटनसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०२०७, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. चि��का�साद 
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यादव
�ितवादी सिुनल भ�ने स�तोषबहादरु म�लले 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� बरामद 
भएको लाग ु औषध खैरो हेरोइन �ितवादी पनुा तथा 
पूणा�वासी भ�ने चि��का�साद यादवबाट ख�रद गरी 
�याएको भनी उ�लेख गरेको देिख�छ । तर �ितवादी 
पनुा तथा पूण�वासी भ�ने चि��का�साद यादवको घर 
तथा िनजको साथबाट लाग ुऔषध तथा किमसनबापत 
पाएको भिनएको �पैयासँमेत बरामद ह�नसकेको 
नदेिखने । 

�ितवादी पनुा तथा पूण�वासी भ�ने 
चि��का�साद यादव लाग ु औषध िब�� िवतरण 
गन� काय�मा संल�न रहेको भ�ने स�ब�धमा call 
details बाहेक अ�य �माण ��ततु ह�नसकेको 
देिखदँैन । टेिलफोनमा कुरा भएको भ�नेस�म कुराले 
कसरुको स�ब�धमा कुरा भएको हो भनी यिकन भ�न 
िमलेन । �यसैगरी �ितवादी सिुनल भ�ने स�तोषबहादरु 
म�लले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बरामद 
भएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन �ितवादी पनुा भ�ने 
चि��का�साद यादवबाट ख�रद गरकेो भनी लेखाएता 
पिन अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही यी 
�ितवादी पनुा तथा पूण�वासी भ�ने चि��का�साद 
यादवबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन �याएको कुरालाई 
उ�लेख गरकेो पाइदँैन । ब� चि��कालाई िचि�दन 
भ�ने िनजको भनाई रहेको पाइ�छ । यस ि�थितमा 
सहअिभय�ुको अनसु�धानमा भएको बयानस�मको 
आधारमा �. चि��का यादवलाई दोषी करार गन� 
निम�ने ।

तसथ� उपयु�� कारणह�बाट �ितवादी 
चि��का यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको २०७०।०९।२१ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २० गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-MS-००१३, अदालतको 
अवहेलनामा कारवाही ग�रपाउ,ँ िव�नाथ कोइराला िव. 
मालपोत काया�लय, कलंक�समेत

िनवेदन मागअनसुारको िवप�ीह�ले 
अदालतको मान मया�दामा आचँ प�ुने िकिसमको 
�य�तो कुनै काम िवप�ीह�ले गरकेो देिखदँैन । 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफ हेदा�  िनवेदककको 
िनवेदनअनसुार अदालतको अवहेलना गरकेो छैन भनी 
िलिखत जवाफ भएको दिेख�छ । िवप�ीको कुन काय�ले 
गदा� अदालतको अवहेलना ग�यो भनी ��ट खलुाउन 
सकेको छैन । िनवेदकले दाबी गरअेनसुारको काय� 
िवप�ीह�ले गरकेो देिखदँैन । काया�लयमा आ�नो 
दािय�वको िसलिसलामा कुनै काम गदा� अ�य कुनै 
प�लाई अदालतको अवहेलना गरकेो मनमा ला�दमैा 
अदालतको अवहेलना गरकेो भ�न मा�न निम�ने ।

अदालतको मान मया�दा एवम् जनमानसमा 
अदालतको आ�था िगराउने, अदालत�ित �ेश भावना 
जगाउने अदालतको आदशेलाई अव�ा गन�ज�ता काय� 
��त�ुपमा ��य� देिखएको अव�थामा अदालतको 
अवहेलना गरकेो ठहछ�  । ��ततु म�ुामा ��यथ�ह�ले 
य�ता कुनै काय� गरकेो नदेिखदँा ��यथ�ह�ले 
अदालतको अवहेलना गरकेो भ�न िम�ने अव�था 
नदिेखदँा अवहेलनामा वादी दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१४८२, 
जबरज�ती करणी, बुि�मान नेपाली (दमाई) िव. नेपाल 
सरकार 

पीिडतको उमेर हेदा� क�रब १८ वष�क� 
देिख�छ । िनज पीिडतको �वा��य परी�ण 
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�ितवेदनबाट छातीमा िचथोरकेो घाउ देिखन,ु 
योिनको पूर ै भाग सिु�नएको रातो दिेखन,ु योिनबाट 
रगत ब�नेज�ता ल�ण देिखन,ु पीिडत �वयम् ले 
अदालतसम� उपि�थत भई �ितवादीले आफूलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी गरी बकप� गनु� , 
�वयम् �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गदा�गद� छोराले बोलाएपिछ करणी 
गन� छोडेको ह� ँ भनी उ�लेख गनु� , जाहेरवाली तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ले अदालतमा आई 
जाहेरी बेहोरा तथा अनसु�धानको �ममा खडा भएको 
व�तिु�थित मचु�ुकाको बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� 
गनु�ले पीिडतलाई यी पनुरावेदक �ितवादीले घरमा 
बोलाई िनजको इ�छािवपरीत जबरज�ती करणी गरकेो 
त�य �मािणत भएको देिखयो । �ितवादीको इ�कारी 
बयान मा� आरोिपत कसरुबाट उ�मिु�को आधार ह�न 
स�दैन । �यसलाई अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त 
गराउन स�न ुपद�छ । ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदकले 
उ� अिभभारा पूरा गरकेो देिखएन । उि�लिखत 
आधारबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो आरोप पिु� भएको दिेखदँा 
िनज पीिडत र आफूबीच सहमितमा करणी िलनिुदन ु
भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर स�यतामा आधा�रत 
नपाइने । 

जहासँ�म पीिडतको बोली सामा�य लठे�ो 
मा� हो । स�ुतमनि�थितको होइन भ�ने िजिकर 
र सो स�ब�धमा हेदा� िनज पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा पीिडतमा स�ुतमनि�थितको 
िच� पाइएको भनी उ�लेख भएको र िनज पीिडतको 
िवशेष�बाट परी�ण गराउदँा Learning Disability 
(स�ुतमनि�थित) Moderate to severe भ�ने राय 
�ा� भएको िमिसल संल�न कागजबाट देिखयो । यसरी 
िवशेष�समेतबाट पीिडत स�ुतमनि�थितको भनी 
उ�लेख भई आएको अव�थामा �ितवादीले पीिडत 
स�ुत मनि�थितको होइनन् भनी पनुरावेदनमा िजिकर 
िलएको कथन व�तिुन� �माणको अभावमा िव�वास 
गन� सिकने अव�था नरहने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी बिु�मान नेपालीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको महलको ३(४) 
नं. बमोिजम ५ वष� कैद र सोही महलको ३(क) नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद गरी १० वष� कैदको सजाय ह�ने र 
सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
�. ५०,०००।– �ितपूित�बापत पाउने ठह�याएको 
स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले िमित 
२०७१।९।२२ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१४७४ र ०७१-
CR-१६१०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. सगंम 
िल�बु र संगम िल�बु िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी र मतृकको बीचमा वारदात 
भएको िदन सगैँ बजारमा गएको भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँनै । दवैु जनाले जाडँ र�सी खाएको र बजारबाट 
घर फक� ने �ममा बाटोमा �ीमती मातेर ल� परकेो 
देखी के गरके� भनी स�झाउदँा को केटीसगँ लागेर 
आएको भनी भनेकोले �रस था�न नसक� िनजलाई 
धकेली िदएको र उठाई घर जाउ ँ भ�दा िनजले मेरो 
हातमा टोक� िदएकोले निजकैको बासँले टाउकोमा 
२ पटक हानेको र �ीमतीलाई मान� नभई तसा�उनका 
लािग िहका�एको भ�ने कुरा िनज �ितवादीको बयानबाट 
देिख�छ । मतृकलाई मानु�  पन� पूव��रसइवी िथयो भ�ने 
कुरा िमिसल �माणबाट पिु� ह�नसकेको देिखदँैन । 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरपेिछ पिन आफूसमेत 
सगँसाथ रही उपचार गराउन धरान ल�ने �ममा 
लसनेु �हरी चौक�मा प�ाउ परकेो भनी लेखाइ 
िदएकोबाटसमेत �ितवादीले त�काल उठेको �रसले 
आवेगमा आई कुटिपट गरी मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
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देिखदँा मतृकलाई मान� �रसइवी िलएर नै �ितवादीले 
आरोिपत कसरु घटाएको हो भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत 
ह�न नसिकने ।  

�ितवादीले मतृकलाई धकेली लडाई घर 
जाउ ँ भ�दा  गाली गलौज गरकेोले त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� निजकै रहेको बासँको मड्ुकाले 
दईु पटक टाउकामा �हार गरकेो भ�ने कुरा �वयम् 
�ितवादीले बयान गदा�  उ�लेख गरबेाट समेत �ितवादी 
संगम िल�बलेु मतृकलाई आवेशमा आई कुटिपट गरकेो 
देिखदँा �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा ग�रएको 
कानूनी �यव�थािभ� पन� गरी �यान मान� भने नचाहेको 
अव�थामा नै भिवत�यको अव�था पन� गई मतृकको 
म�ृय ु भएको ि�थित देिखन आएन । त�काल उठेको 
�रसबाट कुटिपट गरी सोही चोटको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको देिखदँा पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ुपन� नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु िज�ला अदालतबाट �ितवादी सगंम िल�बलुाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय ह�ने ठह�याएको िमित २०७१।२।२२ को 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. अनसुार १० 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०७१।१०।१४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-WO-०६८६, उ��ेषण 
/ परमादशे, तुलािसंह ठगु�नासमेत िव. गहृ म��ालय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

त�काल मआु�जास�ब�धी कारवाहीमा िच� 

नबझुाएको र कारवाही अि�तम नभई पनुः िनवेदकह�ले 
नेपाल सरकार, गहृ म��ालयमा पटकपटक िनवेदन 
चढाएकोमा गहृ म��ालयबाट िमित २०७१।१०।११ 
मा मआु�जा िवतरणमा िच� नबझुी िदएको िनवेदन 
स�ब�धमा िज�ला �शासन काया�लयको �िति�या 
उपय�ु नै भएको र नौ जना मा� भ�ुानी िलन बाकँ� 
भएको भनी लेखी आएकोले मआु�जा मू�याङ्कनमा 
केही ग�ररहन ुनपन� भनी िनण�य भएको दिेख�छ । यस 
ि�थितमा उ� िमित २०७१।३।१५ मा कायम ग�रएको 
मआु�जा अनपुातमा सो समयको ज�गाको मू�य र 
हालको ज�गाको मू�यमा फरक ह�न गएको मालपोत 
काया�लयको दररटे िनधा�रणबाट देिखने ।

�मखु िज�ला अिधकारी अ�य� भएको 
सिमितबाट िमित २०७१।३।१५ को िनण�य ऐनअन�ुप 
भएको छ छैन भनी हेदा� उ� ज�गासगँ जोिडएका अ�य 
�य�तै ज�गाको मआु�जा रकम हाल �ित रोपनी �. 
३८,५०,०००।- कायम भइरहेको देिख�छ । मआु�जा 
िनधा�रण स�ब�धमा कुनै त�यय�ु वा �ामािणक 
आधारबेगर िनधा�रण गनु�  �यायसङ्गत ह�दैँन । मआु�जा 
िनधा�रण गरी िदन ुपन� भएपिछ िनधा�रण गन� सिमितबाट 
�यायसङ्गत �पमा मआु�जा िनधा�रण गदा�  �य�तो 
ज�गाको के कुन आधारमा मू�य कायम ग�रन ुपन� हो 
वा के कुन त�यगत आधारमा मआु�जा रकम िनधा�रण 
ग�रएको हो �प� खो�न ुपन� ।

तसथ� ऐनअन�ुप आधार  कारण 
�प� उ�लेख नगरी �मखु िज�ला अिधकारीको 
अ�य�तामा गिठत सिमितले िमित २०७१।३।१५ मा 
गरकेो िनण�य �िुटपूण� देिखदँा सो िनण�य र त�स�ब�धी 
काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । अब िनवेदकह�को ज�गा स�ब�धमा �चिलत 
चलन च�तीको मू�यलाई आधार मानी कानूनबमोिजम 
पनुः मआु�जा िनधा�रण गनु�  गराउन ुभनी ��यथ�ह�का 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ ५ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-CR-१२७३, ��ाचार 
(न�कली �माणप�) , य��र पौडेल िव. नेपाल सरकार 

अनसु�धानको �ममा �ितवादी य��वर 
पौडेलको नामको B-४११८१ वष� / संकाय १९९४ 
वािण�यतफ� को �माणप� �माणीकरणको लािग 
पठाउदँा “अिभयिु� काया�लय, के �ारा इस तरहका 
�माङ्क आविटत नही गया है” भनी िवहार िव�ालय 
परी�ा सिमितबाट लेिखआएको देिख�छ । सो 
�माणप� िवशेष अदालत, काठमाड�को आदेशानसुार 
पनुः �माणीकरणको लािग पठाउदँा क��यटुर तथा 
लेजर (RTR / HTR) दवैु अिभलेखमा उ� िववरणको 
रकेड� नभएको भनी उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्को 
प�सिहत बोड�को िनण�य �ा�त भएको देिखदँा यी 
�ितवादीले �ा�त गरकेो भनेको आई.कम.को �माणप� 
स�े साचँो बेहोराको नभई न�कली बेहोरा नै रहेको 
पिु�ट  ह�न आउने । �ितवादीको नामको B-४११८१ वष� 
/ संकाय १९९४ वािण�यतफ� को �माणप� नदिेखएको 
भ�ने िवहार िव�ालय परी�ा सिमितबाट लेिखआएको 
र िवशेष अदालतबाट पनुः �माणीकरणका लािग 
पठाउदँा क��यटुर तथा लेजर (RTR / HTR) दवुै 
अिभलेखमा उ� िववरणको रकेड� नभएको भनी उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषदक्ो प�सिहत बोड�को िनण�य 
�ा�त भएको अव�थामा पनुः �मािणकरण ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� पनुरावेदक �ितवादी य��वर पौडेलले 
झ�ुा एवम् न�कली बेहोराको आई.कम.को शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गरी ��टाचार गरकेो कसरुमा 
यी पनुरावेदक �ितवादी य��वर पौडेललाई सािबक 
��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
अपराध गरकेो ठह�याई सोही ऐनको दफा २९(२) 

बमोिजम �.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना गन� गरकेो 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०७२।९।१६ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी दीपक 
कुमार काक�, ०७०-CR-०२२०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. खुमबहादुर नेपालीसमेत 

मतृक तथा अ�मर रो�का, धम��� �े�, 
गोिव�द घत�, ि�तम िज एमसमेतका ५ जनाले  िनज 
अ�मर रो�काक� िददी पूरा बढुाको घरमा गई पाचैँ 
जनाले जाडँ र�सी सेवन गदा�का अव�थास�म पिन 
यी �ितवादीह� बस�तबहादरु ब�नेत र खमुबहादरु 
नेपाली िनज मतृक तथा अ�य �ितवादीह� अ�मर 
रो�का, धम��� �े�, गोिव�द घत�को सगँसाथमा बसेको 
देिखदँनै । मतृकसगँ यी �ितवादीह�को पूव��रसइवी 
झैझगडा रहेको भ�नेसमेत देिखएको छैन । मतृकलाई 
मानु�पछ�  भ�ने पूव�योजनामा यी �ितवादीह�लाई समेत 
सलं�न गरी गराई कुनै षड्य�� वा योजना बनाएकोसमेत 
देिखन नआउने । 

�ितवादीह� बस�त ब�नेत र खमुबहादरु 
नेपालीले मतृकलाई कुनै हातहितयार वा लाठा 
ढुङ्गाले �हार गरकेो भनी िकटानीसाथ लेखाइिदएको 
नदिेखएको अव�था ह�दँा यी �ितवादीह� उ� 
वारदात�थलमा रहेकै देिखए तापिन िनजह�ले 
मतृकलाई वारदात�थलमा मौजदु रही हातहितयार 
छाडेको वा कुनै हितयार आ�नो साथमा िलई महजदु 
रहेको भ�ने त�यय�ु एवम् शङ्कारिहत �माणह�बाट 
पिु� ह�नसकेको नदेिखने । 

वारदातमा िनज �ितवादीह� बस�तबहादरु 
ब�नेत र खमुबहादरु नेपालीको उपि�थित रहेकै 
अव�थामा अ�य �ितवादीह�ले मतृकलाई िचरपट 
दाउराले �हार गरी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएको 
देिखएकोले यी �ितवादीह�का हकमा उ� सोही 
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�यानस�ब�धीको १७(३) नं. आकिष�त ह�ने अव�था 
िव�मान रहेको देिखने ।  

तसथ� �ितवादीम�येका खमुबहादरु 
नेपालीलाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम २ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।९।२९ मा 
भएको फैसला सदर गरी एवम् �ितवादी बस�तबहादरु 
ब�नेतको हकमा िनजलाई ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याई 
गरकेो स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।२।७ को फैसला केही उ�टी भई िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम तजिबजी 
कैद २ (दईु) वष� मा� सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०६९।१२।०४ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल असार १५ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CR-०८८३, डाकँा चोरी, 
नेपाल सरकार िव. घन�याम पौडेलसमेत 

जाहेरवालाले िमित २०६७।०५।१० गते 
िदएको जाहेरी दरखा�तमा यी �ितवादी घन�याम 
पौडेलउपर िकटानी गरी जाहेरी िदएको देिखदँनै । 
जाहेरवालाले अदालतसम� उपि�थत भई बकप� 
गदा�, �ितवादीह� राित आएका ह�नाले िच�ने कुरा 
भएन । िमिडयामा आएपिछ िनजह�को नाम, थर, 
ठेगाना थाहा भएको हो भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी 
ग�रिदएको बकप�मा यी �ितवादी घन�याम पौडेलको 
उपि�थित र िनजले सो घटना वारदातमा िनवा�ह गरकेो 
कुनै भूिमकाको स�ब�धमा समेत िकटानीसाथ खलुाई 
बकप� गरकेो दिेखदैँन । मौकामा बरामद भएका दशीका 
सामानह� िनज �ितवादीले आफँैले लकुाई राखेको 
िनजको आ�नै �योगमा रहने घरकोठाबाट बरामद 
भएको नभई िनजले स�चालन गरी राखेको होटलको 
गे� हाउसको कोठामा रहे बसेका �यि�ह�का साथबाट 

उ� दशीका सामान बरामद भएको देिखएको छ । 
िनज �ितवादीको आ�नो कुनै िनजी �योगमा रहेको 
घरकोठाबाट उ� सामानह� बरामद भएको देिखएको 
छैन । मौकामा प�ाउ परकेा अ�य �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानमा यी 
�ितवादीले जाहेरवालाको घर देखाई िदएको भनी 
लेखाइ िदएको देिखए तापिन िनज �ितवादीह� र 
यी �ितवादीसमेतले अदालतसम� उपि�थत भई 
गरकेो बयानमा यी �ितवादीको संल�नता देखाई 
बयान गरकेोसमेत देिखएको छैन । सह�ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो पोल तथा यी �ितवादीको 
बयान िमिसल सलं�न अ�य �माण र त�यबाट पिु� 
�मािणत ह�नसकेको नदेिखने । 

�ितवादी घन�याम पौडेलले स�चालन गरकेो 
गे� हाउसमा बसेका अ�य �ितवादीह�ले गरकेो डाकँा 
चोरीको कसरुमा यी �ितवादीको समेत संल�नता रहेको 
होला भनी अनमुान र आशङ्कास�म गरी िनजलाई 
समेत उ� कसरुका भागीदार कायम गनु�  कानून र 
�यायसङ्गत ह�ने देिखदँनै । अनमुान र आशङ्काको 
आधारमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�तको �ितकूल ह��छ । कसरु कायम ह�न ठोस 
र िव�वसनीय आधार ह�नपुन� देिखदँा िनज �ितवादी 
घन�याम पौडेलको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने ठह�याएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट भएको िमित २०६९।१२।०५ को फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य र �माणका 
आधारमा िनज �ितवादी घन�याम पौडेललाई  
अिभयोग माग दाबीबाट सफाई िदने गरी स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।३।२७ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०६९।१२।०५ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असार १५ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-CI-१४०६, अंश दता�, 
ह�रनारायण साह तेली िव. तेजनारायण साह तेलीसमेत

िक.नं.१३, ३४, ३७, ८६, ९३, ९१, ९२, 
१७८, १०२ का ज�गाह� कृिष िवकास ब�कबाट ऋण 
िलएबापत िधतो राखेको र ऋण च�ुा गन� नस�दा 
िललाम भएको त�यमा िववाद भएन । उ� ज�गाह� 
��ततु म�ुा च�दाकै अव�थामा �ितवादीम�येक� 
स�पैत दवेी साहको नाममा िफता� भएको 
देिख�छ । सो ज�गा �ितवादी स�पैत दवेी साहको 
एकलौटी ह�ने र �यसमा ब�डा नला�ने �ितवादी स�पैत 
देवीले िजिकर िलएको देिखदँैन । उ� ज�गाह� 
एकासगोलको नै भएको र ब�कले ऋण च�ुा भएपिछ 
िफता� गरकेो देिखएकोले �यसमा सबै अंिशयारको 
बराबर हक ला�ने नै दिेखने । 

�ितवादी स�पैत देवी साहको ��ततु 
म�ुा च�दाकै अव�थामा िमित २०६९।१।२९ मा 
म�ृय ु भइसकेको िमिसल संल�न रहेको म�ृय ु दता� 
�माणप�को �ितिलिपबाट देिख�छ । िनज �ितवादी 
स�पैत देवी ��ततु म�ुाका वादी ब�ीनारायण साह, 
तेजनारायण साह र राजनारायण साह एवम् �ितवादी 
ह�रनारायण साहक� आमा भएक� र िनजले सो स�पि� 
जनुसकैु बेहोराले आज�न गर ेपिन िनजका स�तानको 
लािग पैतकृ स�पि� भई िनजको म�ृयपुिछ िनजको 
छोराह�को अंश ला�ने नै देिखने । 

�ितवादी ह�रनारायणले स�पैत देवीको 
हेरिवचार, औषधी उपचार म�ृयपु�चात् काजि�या पिन 
आफूले मा� गरकेो कुराको कुनै �माण अदालतसम� 
पेस गन�सकेको अव�था दिेखदँैन । िनज �ितवादी 
ह�रनारायणले आफूले िलएको िजिकर �मािणत गनु�पन� 
भार िजिकर िलने �यि�को ह�ने भएको अव�थामा यी 
�ितवादीले सो दािय�व पूरा नगरकेो र ��ततु म�ुाको 
िफराद परकेो अिघ�लो िमितस�म सबैजना वादी 
�ितवादी एकासगोलमा रहेको मािनएकोले �ितवादी 
�व. स�पैत देवी साहको नाम दता�मा आएको ज�गामा 

िनजको म�ृयपु�ात् सबै छोराह�को समान हक ला�ने 
नै दिेखने ।

िमित २०४९।११।१७ मा मालपोत 
काया�लय, स�रीमा पास भएको िक.नं. ३७७ ज�गाको 
िलखत सरकारी कामकाजको िसलिसलामा रािखएको 
अिभलेख भएकोले �यसलाई �माणमा िलन ु पन� नै 
ह��छ । उ� िलखतको कैिफयत महलमा उि�लिखत 
बेहोरासमेतबाट िलला देवी साहको नाम दता�को िक.नं. 
३७७ को ज�गा िनजी तवरबाट ख�रद ग�र िलएको 
देिख�छ । �यसरी िनजी तवरबाट �ा� गरकेो स�पि� 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार ब�डा गन� कर नला�ने ह�दँा उ� िक.नं. 
३७७ को ज�गा ब�डा नला�ने गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िमलेन । स�पैत दवेी साहको नाममा 
भएको स�पि�मा ब�डा नला�नपुन� र िक.नं. ३७७ को 
स�पि�मा ब�डा ला�नपुन� भनी पनुरावेदक �ितवादी 
ह�रनारायण साह तेलीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ  िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट कृिष िवकास ब�कबाट स�पैत देवीको नाममा 
िधतो िफता� आएको ज�गामा अ�य अंिशयारह�को 
समेत ब�डा ला�ने नै ह�दँा र लीला देवी साहको नाममा 
दता� रहेको िक. नं. ३७७ को ज�गामा ब�डा नला�ने 
तथा अ�य ज�गाह�मा ब�डा ला�ने गरी स�री िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७१।३।१८ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु १ गते रोज ६ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-१०२२, लाग ुऔषध 
(अिफम), मनबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार 

लाग ु औषध साथबाट बरामद ह�न ु भनेको 
हरके अव�थामा मािनसको गोजीबाट नै बरामद 
ह�नपुद�छ भ�ने ज�री ह�दँैन । �ितवादी आराम गन� 
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भनेर होटलको कोठामा गएर बसेको अव�थामा पिन 
लाग ु औषध िनजको गोजीमा वा शरीरमा नै ह�नपुन� 
बा�या�मक अव�था रहदँनै । �य�तो बेलामा िनजकै 
पह�चँमा (Domain) रहेको सो कोठामा िनजले सिजलै 
रा�नस�ने अव�था रह�छ । िनजलाई �हरीले प�ाउ 
गदा� सो कोठामा अ� कोही नभएको अव�थामा सो 
लाग ु औषध अ� नै कुनै �यि�को हो भनी मा�न 
िम�दैन । यिद �यो अव�था हो भने �यो �मािणत गन� भार 
पिन िनजको नै ह�ने ह�दँा �ितवादीको तफ� बाट �य�तो 
िव�वसनीय �माण पेस भएको िमिसलबाट देिखदँैन । 
तसथ� �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउन ु
पद�छ भनी िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी मनबहादरु शाहीको साथबाट ५०० 
�ाम लाग ुऔषध अिफम बरामद भएको दिेखदँा िनजको 
सो काय� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(घ) र (च) बमोिजमको कसरु अपराध भएकोले 
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) मा “एक सय 
�ामदेिख मािथ जितसकैु प�रमाणको कारोबार गन�लाई 
प�� वष�देिख ज�मकैद र पाचँ लाखदेिख प�चीस 
लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने” �यव�था रहेको 
देिख�छ । �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको 
मा�ासमेतलाई िवचार गदा� िनज �ितवादीलाई १६ वष� 
कैद एवम् �. ९,००,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको 
फैसला मनािसब नै देिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ुनपन� ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी मनबहादरु शाहीले ५०० �ाम 
अिफम संिचत गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(३) बमोिजम १६ वष� कैद र �. ९,००,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठह�याएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।४।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु १ गते रोज ६ शभुम् । 

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-०७१९, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. डोमी िमया 

कोशी अ�चल अ�पतालबाट िमित 
२०७१।९।१७ मा भएको पीिडत भिनएक� 
जाहेरवालीको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट िनजको 
क�याजाली परुानो �याितएको, जबरज�ती करणीको 
अव�था नदेिखएको, Vaginal swab पठाउदँा report 
मा Spermatozoa नदेिखएको भनी उ�लेख भएको 
अव�थासमेतको िव�ेषणबाट छोराछोरीक� आमा 
समेत बिनसकेक� २५ वष�य िनज वय�क पीिडतको 
क�याजाली �याितन ु Medical Jurisprudence 
बाट �वाभािवक मािन�छ । यौिनक काय�प�ात् िनज 
पीिडत भिनएक� जाहेरवालाको यौनाङ्गमा िवय� भेिटन ु
�वाभािवक ह�नेमा सोसमेत नभेिटएको भ�ने �रपोट�बाट 
�ितवादी डोमी िमयालेँ S कुमारीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कुरा व�तिुन� तवरले पिु� ह�नसकेको 
नदिेखदँा िनज �ितवादी र पीिडत जाहेरवालाबीच 
सहमितमै करणी भएको भ�ने देिखने । 

�ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
भए तापिन वारदात�थलमा घटना बखतमा पीिडत 
S कुमारीले आ�नो सित�व र�ाका िनि�त �ितकार, 
होह�ला गरकेो, गहुार मागेको भ�ने कुरा िमिसल 
स�ब� त�यबाट �थािपत ह�नपुन� हो । पीिडतको 
बकप�को स.ज. ७ मा डोमीले मलाई केही भनेन, 
मैले यसो नगरस�म भनेको ह�,ँ सोदेिख बाहेक मैले 
केही ग�रन भनी र िनजले जबरज�ती करणी गदा� 
मैले ह�ला ग�रन भनी स.ज. १५ मा उ�लेख भएको 
देिख�छ । वारदातपिछ �ितवादी भागी गएको भनी 
लेखाएक� पीिडत जाहेरवालीले त�कालै सो घटनाबार े
कुनै ह�ला नगरी घर गई बसी वारदात घटेको तीन 
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िदनपिछ जाहेरी दरखा�त िदएको अव�थासमेतबाट 
S कुमारीको सहमितमै �ितवादी र िनज पीिडतबीच 
करणी लेनदेन भएको भ�ने भनाई थप पिु� ह�न गएको 
छ भने �ितवादीले आरोिपत कसरुमा गरकेो इ�कारी 
बयानलाई प�्ुयाई ं िमलेको पाइने ।

जाहेरवालीको बकप�लाई �माणमा िलनपुन� 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा�, पीिडत 
भिनएक� S कुमारीको अदालतसम� गरकेो बकप�को 
स.ज. ५ र ६ मा “�ितवादीको �ीमतीले घरमा बोलाई 
�ितवादीले मलाई घर आगँनमा जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�न्”, “�यितकै कामबेगर मलाई बोलाएक� िथइन् 
र आफू िछमेक�को घरमा गइन्” भ�ने िनजको बकप� 
�ीज�य �वभाविवपरीत देिखदँा आ�नो लो�नेको 
लािग �ीमतीले अका�क� �ीमतीसाथ अनैितक 
स�ब�धका लािग अनमुित िदई सोको �यव�थापनसमेत 
गिछ� न् होला भ�ने कुरा गहन सोचनीय एवम् व�ततुः 
अक�पनीय देिखदँा िनजको बकप�मा िव�वास गन� 
सिकएन भनी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला िमलेकै देिखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट अिभयोजन प�ले �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबी व�तिुन� आधारबाट �मािणत गनु�पन� 
दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
वादीमा िनिहत रहेकोमा ��ततु म�ुामा िनज पीिडतउपर 
�ितवादीबाट जबरज�ती करणी नै भएको त�य वादी 
प�बाट पेस ह�न नसकेको ि�थित, पीिडतको बकप� 
आफँैमा िवरोधाभाषपूण� एवम् िव�सनीय नदिेखएको 
अव�था एवम् व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि� र 
�ितवादीका सा�ीको बकप� ख�डन ह�न नसकेको 
ि�थितसमेतबाट पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७३।३।२० मा भएको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-०८४१, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. रईस न�ाफ 

नेपालग�ज उपमहानगरपािलका काया�लय, 
बाकेँबाट �ा� प�बाट १६ वष� उमेर पगेुको देिखने िनज 
पीिडत नाम प�रवित�त सायना बानो पठानले �ितवादीले 
आफूलाई य�तो �कारको अनिुचत �भाव र यसरी 
झ�ुयानमा पा�र करणी गरकेो हो भ�न नसकेक� एवम् 
सोको सबदु �माण अिभयोजन प�ले पेस गनु�पन�मा 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट वादी प�ले सो 
गन�सकेको अव�था नदिेखएको एवम् पीिडतले वारदात 
िमितको स�ुवातदिेख नै �ितवादीउपर कहीकँतै कुनै 
�कारको उजरुबाजरु गरकेो अव�थासमेत नदेिखदँा 
िनजको भनाई प�या�रलो दिेखएन । ब� �ितवादीले 
आफूह�बीचमा िवगतदेिख नै �ेम स�ब�ध रहेकोले 
िववाह गन�का लािग पीिडतको घर प�रवारले अनमुित 
निदएकोले भागी िववाह गरकेो र आफूह�को सहमितमा 
नै करणी गरकेो ह� ँभनी अदालत र अनसु�धानमा गरकेो 
बयानबाट �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
नै गरकेा रहेछन् भनी मा�न सिकने ि�थित नदेिखदँा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

फौजदारी म�ुामा कसैउपर अिभयोग 
लगाउदँा अिभयोगबमोिजमको काय� �ितवादीबाट 
भयो भ�ने कुरा शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत 
गनु�पछ�  । जबरज�ती करणी ज�तो संगीन फौजदारी 
म�ुामा �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो हो 
भ�ने व�तिुन� आधार अिभयोजन प�ले पिु� गन� 
नसकेको अव�थामा केवल जाहेरी दरखा�तलाई 
िन�या�मक एवम् अकाट्य �माणका �पमा �हण गरी 
�ितवादीलाई सजाय गनु�  कानून, �यायका सव�मा�य 
िस�ा�त एवम् �ितपािदत निजरसमेतको िव�� 
ह��छ । अतः �ितवादीको काय� अपराध कसरु नै हो 
भ�ने सबदु एवम् व�तिुन� �माण अिभयोजन प�ले 



44

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - १

पेस गन� नसकेको ि�थितमा �ितवादी रइस न�ाफलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाई िदएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको फैसला मनािसब नै देिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारण एवम् �ितवादी किलम शेष भ�ने रइस न�ाफले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी नै गरकेो हो भ�ने 
त�य �थािपत ह�न नसकेको अव�था एवम् कसरुलाई 
समथ�न ह�ने अकाट्य �माणसमेतको अभाव दिेखने 
��ततु म�ुामा �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाई िदने गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
िमित २०७३।१।२८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-०९६५, वन 
पैदावार हािन नो�सानी, नेपाल सरकार िव. जु�िवर 
थापासमेत 

िमिसल संल�न िबगो तािलका हेदा�, िचरान 
काठ ५३८.९५ लाई गोिलयामा प�रणत गदा� कायम 
ह�ने ७५४.५३ �य.ु िफट र गोिलया थान ६१ को 
�य.ुिफट २७५.९८ समेत १०३०.५१ �य.ु िफट 
साल जातको काठ बरामद भएको भ�ने देिख�छ । 
िमिसल संल�न बरामदी काठको िबगोबमोिजमको 
द�ड महलमा �.८,२४,४०८।– भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । यस अव�थामा �ितवादीह�उपर वादी 
दाबीबमोिजम िबगो मचु�ुकामा उ�लेख नै नभएको 
प�रमाणको आधारमा िबगो कायम गनु�  िविधशा�ीय 
�ि�कोण एवम् मा�य �यायका िस�ा�त िवपरीतसमेत 
ह�न जा�छ ।  अतः पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले 
बरामदी प�रमाणको काठ �ितवादीह�ले हािन 
नो�सानी गरी अवैध काय� गरकेोले िबगोको दो�बरले 
ह�ने �.१६,४८,८१६।- कायम गरी �ितवादीह�लाई 
दामाशाहीले ज�रवाना गन� गरकेो फैसला िमलेकै दिेखन 
आउने ।

�ितवादीह� िखमबहादरु बढुा, िदलबहादरु 
घत�, ज�ुवीर थापा, वेद�साद बढुा, थ�मन थापा, 
�ान ब. थापालाई कसरुबाट सफाई िदने गरी भएको 
फैसला िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा हेदा� , यी �ितवादीह�बाट उ� काठ 
कटानस�ब�धीको िनण�य गन�, िक�ने, बे�नेलगायतका 
काय� भएको िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँैन । साथै 
यी �ितवादीह�ले नवदगुा� सामदुाियक वन उपभो�ा 
समूहको काठ �यालादारीमा िचन�स�म लागेको हो, वन 
उपभो�ा सिमितका िज�मेवार पदािधकारीह�ले काम 
गन� लगाएकोले आफूह�ले काम गद�गदा�को अव�थामा 
प�ाउ परकेो ह�, आफूह�को कसरुमा संल�नता 
नभएको भनी अनसु�धान र अदालतमा समेत बयान 
गरकेो अव�था छ आरोिपत कसरुमा इ�कारी बयान 
गरकेा यी �ितवादीह�को कसरु कायम गन� खालको 
�माण अिभयोजन प�ले �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजम प�ुयाउन सकेको अव�थासमेत नदेिखदँा 
यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
नदिेखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारण, �ितवादीह�को �वीकारी बयान, घटना�थल 
बरामदी मचु�ुका, िमिसल संल�न िबगो िनधा�रण 
तािलका, वन ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, २०५१ 
को �यव�थासमेतका आधारमा �ितवादी ितलबहादरु 
थापासमेत जना २९ लाई िबगो मचु�ुकामा उि�लिखत 
�.१६,४८,८१६।– दामासाहीले ज�रवाना ह�ने 
र �ितवादीह� िदलबहादरु घत�समेत जना ७ ले 
सफाई पाउने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको िमित २०७१।३।४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-CR-०१४९, कत��य 
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�यान, नेपाल सरकार िव. सुरेश खड्का 
�ितवादी सरुशे खड्का मौकामा र अदालतमा 

समेत आरोिपत कसरुमा ई�कार दिेख�छन् । िनजले 
अनसु�धान र अदालतमा समेत घटना�मलाई 
ज�ताको त�तै लेखाइिदएका छन् ।  �ितवादीको 
भनाईलाई समथ�न ह�ने गरी ��य�दश� भिनएका 
िनजका सा�ी हंशबहादरु खड्काले अदालतमा आई 
ग�रिदएको बकप�को स.ज. ५ मा मतृक घचाया 
पसलबाट जादँै गदा� लडेको मैले दखेेको ह�,ँ मैले दे�दा 
मतृक ए�लै िथयो भनी लेखाइिदएको र िनजको 
भनाईलाई खि�डत गन� सबदु �माण वादी प�बाट पेस 
ह�न नसकेको अव�थाबाट �ितवादी सरुशे खड्काको 
कत��यबाट नै िनज मतृकको म�ृय ुभएको भ�न त�य 
�थािपत ह�नसकेको नदेिखने ।

जाहेरवाली �वयम् ��य�दश� नभई 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि� नरमाया कँुवरको 
भनाईको आधारमा एवम् शङ्का र अनमुानको भरमा 
िनजले �ितवादीह�उपर जाहेरी िदएको �वीकाद�िछन् । 
साथै व�तिु�थित मचु�ुका एवम् लास जाचँ मचु�ुकाका 
�यि�ह�ले अदालतमा आई वारदात समयमा आफूह� 
घटना�थलमा मौजदु रहेको नभई घटनाबार ेसनुी थाहा 
पाएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो दिेखदँा मतृकलाई 
मान� काय� ियनै �ितवादीको कत��यबाट भएको भ�ने 
वादी प�को िजिकर िमिसल संल�न कागज, सबदु 
�माणबाट नदेिखएको अव�थामा फौजदारी �यायको 
सव�मा�य िस�ा�त शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउछँ भ�ने �यव�थासमेतबाट िनज �ितवादी सरुशे 
खड्काउपरको कसरु सबदु �माणबाट पिु� ह�नसकेको 
नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी 
�यव�था हेदा�, “फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको 
कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह�नेछ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । फौजदारी म�ुामा कसैउपर अिभयोग 
लगाउदँा अिभयोगबमोिजमको काय� �ितवादीबाट 
भयो भएन शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत 
गनु�पछ�  । शङ्काको भरमा र अपराध भएको सनुेको 

भरमा कसरुदार कायम गन� �यायोिचत नह�ने । 
कत��य �यान ज�तो संगीन फौजदारी 

म�ुामा �ितवादीको काय�बाट नै मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने व�तिुन� आधार अिभयोजन प�ले 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा केवल अप�ु जाहेरी 
दरखा�तलाई �वत�� एवम् अकाट्य �माणका �पमा 
�हण गरी �ितवादीलाई सजाय गनु�  कानून, �यायका 
सव�मा�य िस�ा�त एवम् �ितपािदत निजरसमेतको 
िव�� ह��छ, च�मिदद गवाहको सव�था अभाव 
रहेको ��ततु म�ुामा �ितवादी मौकामा र अदालतमा 
समेत आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको अव�था एवम् 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादी 
सरुशे खड्काको कत��यबाट नै मतृकको म�ृय ुभएको 
भनी �ितवादीउपरको कसरु �मािणत ह�न नसकेको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) बमोिजमको “लाठा, ढंुगा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हािन, रोपी, घोची वा अ� �यान 
मान� गैर कुरा गरी �यान मरमेा एकै जनाले मा� सो 
काम गरी �यान मारमेा सोही एक जना र धेर ैजनाको 
ह�ल भई मारमेा यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरकेो 
भ�ने �माणबाट दिेखन ठहन� आएमा सोही मािनस 
म�ुय �यानमारा ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक अ�लाई र यसैले मारकेो 
वा यसैको चोटले मरकेो भ�ने कुरा सो हातहितयार 
छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट दिेखने ठहन� नआएमा 
सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था 
घटना�थलबाट कुनै हितयार बरामद नभएको ि�थित 
एवम् �ितवादीको कसरुमा संल�नता देिखने �माणको 
अभाव रहेको ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने नदेिखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट �ितवादी सरुशे खड्कालाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाई िदने गरी भएको उ�च अदालत, 
िदपायल, डोटीबाट िमित २०७३।१२।१४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-WO-०१९४, 
उ��ेषण / परमादेश, नृपे�� भ�राई िव. नेपाल वायु 
सेवा िनगम, काि�तपथसमेत 

नेपाल वाय ु सेवा िनगमको िमित 
२०७४।८।१० को प�बमोिजम िनवेदक नपेृ�� 
भ�राईलाई यथावत् काममा लगाई बहाल गराई काम 
गराउने सव��च अदालतको अ�त�रम आदेश मतुािबक 
िनगमको अ�ेसन िवभागअ�तग�त व�र� �या�टेन पदमा 
कामकाज गन� लगाइएको र िनज िनवेदक सो पदमा 
काय�रत रही िनवेदकको माग पूरा भइसकेको र ��ततु 
�रट िनवेदनको  औिच�य समा�त भइसकेको दिेखदँा 
�रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन ुपन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल पसु ३० गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-०२९३ र ०६९-
CR-०३५९, वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार 
िव. गु�द� पौडेल र गु�द� पौडेल िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला भोला�साद सेढाईले �ितवादी 
ग�ुद� पौडेल स�चालक भएको �ीन आिसस 
ओभरिसज �ा.िल.बाट अि�तम �म �वीकृत िलएको 
भनी उ�लेख गरकेो, त�काल उ� क�पनीमा आफू 
स�चालक रहेको कुरामा �ितवादी सहमत नै भएको 
देिख�छ । सो िमित २०६३।१०।२६ को अि�तम �म 
�वीकृत िलएको होइन भनी िजिकर िलएकोमा सो 
कुराको �माण प�ुयाउने भार िनजउपर नै रहने �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७ मा कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । सोहीबमोिजम िमिसल संल�न �माणबाट 
�य�तो �माण गजुान� सकेको अव�था िव�मान नह�दँा 
केवल इ�कारी बयान मा� सफाइको आधार ह�न 
स�दैन । अतः जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा 

पठाउने काय�मा �ितवादीह� मधसुदुन ब�नेत र 
ग�ुद� पौडेलको संल�नता रहेको पिु� ह�ने ।

अब �ितवादीह� म�येका मधसुदुन 
ब�नेतले जाहेरवालाबाट िमित २०६३।४।२८ मा 
रकम बझुी िमित २०६४।१।१७ मा िलखत ग�रिदएको 
देिख�छ । िनज मधसुदुन ब�नेतले स�ु �याद नै गजुारी 
अदालतमा समेत हािजर ह�न नआएबाट िनजले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४ को उपदफा (२) 
बमोिजम र हालको वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० िवपरीत ऐनको दफा ४३ बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिख�छ । साथै �ीन आिसस ओभरिसज 
�ा.िल.का स�चालक �ितवादी ग�ुद� पौडेलले 
जाहेरवाला भोला�साद सेढाईका नाउकँो अि�तम �म 
�वीकृतसमेत िनकाली वैदेिशक रोजगारमा िनजलाई 
पठाउने काय�मा सहयोग प�ुयाई िनज जाहेरवाला िवदेश 
पगुी काम नपाई िफता� भएकोले िनज �ितवादी ग�ुद� 
पौडेलले मितयारको भूिमका िनवा�ह गरकेो देिखदँा 
िनजलाई  म�ुय �ितवादीलाई भएको सजायको आधा 
�.२५,०००।- प�चीस हजार �पैया)ँ ज�रवाना र 
१/६/० (एक वष� छ मिहना) कैदसमेत दवैु सजाय ह�ने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 
िमित २०६८।१०।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र ग�ुद� पौडेलको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ५ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-१०२४, ०६९-CR-
१०२५ र ०६९-CR-१०२७, जबरज�ती करणी, 
सिंजव िव.क. िव. नेपाल सरकार, िवजय सुनार िव. 
नेपाल सरकार र रामह�र सुनार िव. नेपाल सरकार 

पीिडतले जे जसरी मौकामा र अदालतमा 
समेत घटनाको िच�ण गरकेो हो, सोही घटना 
त�य िववरणसगँ िम�दोज�ुदो ह�नेगरी तीनैजना 
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�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयानमा लेखाएको देिख�छ । ह�दँ ैनभएको घटना भए 
करणीज�तो कुरामा स�ुदेिख अ�तस�मको घटनाको 
यावत् िच�ण गरी �यसरी �य� ह�नस�ने अव�था 
रहदैँन । �ितवादीह�ले अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयानमा उ�लेख गरमेतुािबक आफूह� सो घटनामा 
संल�न नरहेको भ�ने िव�वसनीय �माण पेस गन� 
सकेको नपाइदँा केवल अदालतमा भएको इ�कारी 
बयान नै उ�मिु�को आधार ब�नस�ने नदेिखने । 

घटनामा पीिडत �यि�ले �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी घटना�मसमेत 
उ�लेख गरी िकटानी साथ अदालतमा समेत 
उपि�थत भई बकप� गरी िदएकोबाट �ितवादीह� 
वारदात�थलमा रहे भएको भ�ने देिखने । अ�पताल 
जाचँ र जाहेरवालीको िकटानी बकप�समेतबाट 
�ितवादीह�ले जाहेरवालीक� छोरीलाई जबरज�ती   
करणी गरकेो भ�ने अिभयोगको पिु� भएको दिेखने 
ि�थितमा �ितवादीह� िनद�ष रहेछन् भ�न नसिकने ।

करणी ज�तो ग�भीर �कृितको म�ुामा 
िबना कुनै कारण एक जनालाई मा� नभई तीन / तीन 
जनालाई झ�ुा आरोप लगाउन ुपन� कुनै पिन आधार 
कारण िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखदँैन 
नत �ितवादीह�ले नै केलाएर देखाउन सकेको 
पाइ�छ । �ितवादी िवजय सनुारले अदालतमा बयान 
गदा� पीिडतले आफूसगँ िववाह गनु�  भनेको तर आफूले 
सो मागलाई पूरा गन� अ�वीकार गरकेो ह�नाले सोही 
�रसको कारण आफूउपर झ�ुा आरोप लगाएको भ�ने 
िजिकर िलए तापिन यिद �रसइवी सा�ँने नै हो भने िनज 
�ितवादी िवजय सनुारलाई मा� िवप�ी बनाउन ु पन� 
र अका�  दईु �ितवादीह�उपर जाहेरी िदन ु नपन� तर 
िकन तीनैजना �ितवादीह�उपर सामूिहक जबरज�ती 
करणीको जाहेरी िदए त भ�ने कुरालाई �प� आधार 
कारण�ारा �ितवादीह�बाट ख�डन गन�सकेको 
अव�था नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क)(१) 
बमोिजम फौजदारी म�ुामा कुनै अिभय�ुले िनजलाई 

लगाइएको अिभयोगको स�ब�धमा अदालतबाहेक 
अ�य� �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन िम�छ यिद सो 
कुरा �य� गदा� अिभय�ु सचेत अव�थामा र आफूले 
भनेको र गरकेो कुरा ब�ुनस�ने अव�थामा िथयो 
भने भ�ने �यव�था भएबाट पिन िनज �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सिबती बयान गदा� 
आफूह� सचेत अव�थामा रहेकोबाट पिन िनजह�ले 
�य� गरकेो सािबती बयानलाई �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखन आउने । 

जबरज�ती करणीको घटनाको कुरालाई 
त�कालै नभ�न,ु उजागर गन� नखो�न,ु सामािजक 
लोकल�जा, सरम ला�नाको कारण एकाितर छँदैछ 
भने अक�ितर भनेमा मारीिद�छु भनेकोले भि�दन 
भनी िब�ती गरकेो कारण आ�नै घरमा ब�ने �ितवादी 
िवजयसगँ समेत उि�कएर आउन सकेको कुरा उ�लेख 
भएबाट य�तो ि�थितमा त�काल उसै िदन जाहेरीसमेत 
नपनु�  �वाभािवकै भई �यसलाई अ�यथा मा�न िम�ने 
नदिेखने । 

पीिडतले जे जसरी मौकामा र अदालतमा 
समेत घटनाको िच�ण गरकेो हो, सोही घटना 
त�य िववरणसगँ िम�दोज�ुदो ह�ने गरी तीनैजना 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयानमा लेखाएको देिख�छ । ह�दैँ नभएको घटना भए 
करणीज�तो कुरामा स�ुदेिख अ�तस�मको घटनाको 
यावत िच�ण गरी �यसरी �य� ह�नस�ने अव�था 
रहदँैन । मािथ नै उ�लेख ग�रएअनसुार �ितवादीह�ले 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानमा उ�लेख गर े
मतुािबक आफूह� सो घटनामा संल�न नरहेको भ�ने 
िव�वसनीय �माण पेस गन�सकेको नपाइदँा केवल 
अदालतमा भएको इ�कारी बयान नै उ�मिु�को आधार 
ब�नस�ने नदेिखने ।

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएको देिखदँा सजायको हकमा जबरज�ती 
करणीको १ नं., पीिडतको उमेर १७ वष�को भ�ने ह�दँा 
ऐ.को ३(४) नं. र ३ जना �ितवादीह�ले सामूिहक 
�पमा जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो ह�दँा ऐ. 



48

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - १

कै ३(क) बमोिजम थप सजायसमेत ह�ने नै दिेखदँा 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई उ� ऐनको ३(४) नं. 
अनसुार ५ वष� र ३(क) नं. बमोिजम थप ५ वष�समेत गरी 
जनही ज�मा १० वष� कैद र पीिडतमािथ जबरज�ती 
करणीबाट पन� गएको शारी�रक एवम् मानिसक पीडाको 
अव�थासमेतलाई िवचार गरी जबरज�ती करणीको 
१० नं. अनसुार यी पनुरावेदक �ितवादीह�बाट 
�ितपूित��व�प �.६०,०००।- (साठी हजार) 
पीिडत “भ�परु आई” लाई िदलाई भराई िदनेसमेत 
ठह�याई स�ुबाट भएको फैसलालाई सदर गरी िमित 
२०६९।११।१५ मा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला कानूनस�मत भई मनािसब नै दिेखदँा 
अ�यथा ग�ररहन ुपन� अव�था नदेिखने । 

जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी परी सो 
जाहेरीलाई अदालतको बकप�मा समेत समथ�न 
गरकेो अव�था छ । पीिडतको कागज तथा अदालतमा 
भएको बकप�बाट घटनाको िनिव�वाद पिु� भएको 
छ । पीिडतको भनाइलाई अिव�वास गनु�पन� कुनै 
कारण देिखदँैन । �ितवादीले �य�तो कारण देखाउन 
नसकेको र िबनाकारण पीिडतले �यसै नै दोषारोपण 
गरकेो होला भ�न पिन सिकएन । तसथ�, स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१।२० गते भएको 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६९।११।१५ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी  
बमकुमार ��े, ०६७-CI-१४५०, अपतुाली हक 
कायम, वत�नी दवेी मेहता िव. उिदपनारायण मेहतासमेत 

अंश र अपतुाली भ�ने दईु बे�लाबे�लै 
अवधारणा ह�न् प�ुताको िहसाबले िवचार गदा�  पिन 
लो�ने �वा�नी समान प�ुतामा पछ�न् भने छोरा दो�ो 
प�ुतामा पन� आउछँ । अपतुाली पिहला समान प�ुतामा 

र �यसपिछ मा� दो�ो प�ुतामा जाने । 
आमा र छोराह� अंशब�डा गरी सबै 

बे�लाबे�लै बसेको अव�थामा बाब ु मरी अपतुाली पन� 
आएको देिखएको तथा ब�डाप�को िलखतमा बाब ु
आमाको शेखपिछ मा� छोराह�ले बराबर भाग लगाई 
खान पाउने भ�ने उ�लेख भएको अव�थामा आमा 
जीिवत ह�दैँको अव�थामा छोराह�ले मा� िजउनी 
पाउने अव�था नह�ने । 

आमा छोरा बराबर अंश पाउने समान हकदार 
ह�नाले बराबरका िहसाबले अपतुाली पाउन ु पन�मा 
छोराह�ले मा� अपतुाली पाउने वादीले नपाउने भनी 
अथ� गन� निम�ने ।

तसथ� बाब ु आमाको नाउमँा रहेको िजउनी 
िनजह�को म�ृय ुभएपिछ चारजैना छोराह�ले बराबरी 
बाडँी खाने गरी २०५३।९।२४ मा ब�डाप� भएको, 
सो ब�डाप�को िलखतले आमालाई बाहेक नगरकेो, 
बाब ु धनपतीको म�ृय ु २०६१ सालमा भएको ह�दँा 
िनजको नाउमा दता� रहेको िजउनी अपतुाली पाउ ँ
भनी पनुरावेदक �ीमती वत�नी देवी र ��यथ� �ितवादी 
छोराह� अदालतमा आएको, मन�को �ीमती िजउदैँ 
रहेको अव�थामा मन� लो�नेको स�पि� पनुरावेदक 
�ीमतीले नपाउने छोराह�ले मा� पाउने भ�न िम�ने 
अव�थासमेत नदेिखएको, अपतुालीको २ नं. को 
त�कालीन �यव�थाले समेत अपतुाली पाउने अव�था 
देिखएको अव�थामा सोतफ�  िवचार ैनगरी ब�डाप�को 
िलखतको गलत अथ� लगाई पनुरावेदक वत�नी देवीले 
लो�नेको अपतुाली नपाउने ��यथ� छोराह�ले मा� 
पाउने भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िमलेको नदेिखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत, आधार ,कारण र 
�माणसमेतबाट पनुरावेदक वादी वत�नी देवीले मतृक 
पितको िजउनीमा अपतुाली नपाउने र बाबकुो अपतुाली 
��यथ� छोराह�ले खान पाउने गरी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६७।६।२९ मा भएको फैसला 
�िुटपूण� देिखदँा केही उ�टी भई पनुरावेदक / वादीका 
पित एवम् ��यथ� / �ितवादीका िपता �व. धनपती 
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महतोको िजउनीलाई ५ भाग लगाई ५ भागको १ भाग 
पनुरावेदक / वादीले अपतुाली पाउने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क १३ गते रोज २ शभुम् ।

 § ०६७-CI-१४५१, अपतुाली हककायम,  
वत�नीदवेी मेहता िव. उिदपनारायण 
मेहतासमेत भएको म�ुामा यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CR-०६५६ र ०६७-
CR-०६५७, बह�िववाह, नेपाल सरकार िव. रमा �े� र 
�वेशपूण� �े� िव. नेपाल सरकार 

जेठी �ीमती लामो समयदेिख आफूखसुी 
माइतमा गई बसेको िपताजीको जंको गदा� नआएको, 
आफू पिन मानिसक अस�तलुनमा रहेको कारण 
बा�यतावश दो�ो िववाह गनु�  परकेो भनी �ितवादी 
�वेशपूण� �े�ले दाबी िलएको देिखए तापिन उ� 
 आधारमा बह�िववाह गन� मलुकु� ऐन, िवहावरीको 
महलको ९ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार छुट 
पाउने अव�था देिखएन । िबहावरीको महलको १० 
नं. बमोिजम सजाय ह�नेमा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
११ क नं. को �यव�था लागू नह�ने भनी मलुकु� ऐनको 
एघार� संशोधनले थप गरकेो ह�दँा �यसतफ�  �ितवादीले 
िलएको िजिकरसमेत कानूनस�मत नदेिखने । 

�ितवादी रमा �े�लाई �ितवादी �वेशपूण�को 
पिहले नै िववाह भइसकेको भ�ने थाहा िथयो भनी 
यक�नसाथ भ�न सिकने अव�था नदेिखदँा यस 
अदालतबाट िन�सा �दान गदा� �हण ग�रएको 
आधारसगँ समेत सहमत ह�न सिकएन । साथै �प� र 
िव�वसनीय आधार �माणिबना �ितवादी रमा �े�लाई 
जानीजानी दो�ो �ीमती बनेको भनी सजाय गनु�  
�यायोिचत ह�ने नदेिखदँा िनज �ितवादी रमा �े�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठह�याइ भएको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

अतः मािथ  उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी �वेशपूण� �े�ले जेठी �ीमती सिुनता �े� 
ह�दँाह�दँ ै िवहावरीको ९ नं. िवपरीत �ितवादी रमा 
�े�सगँ दो�ो िववाह गरी बह�िववाह गरकेो कसरुमा 
िनजलाई िबहावरीको १० नं. बमोिजम १ वष� कैद 
र �.१०,०००।– ज�रवाना ह�ने र �ितवादी रमा 
�े�ले आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठह�याई 
स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।०४।३२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-०२७३, परमादेश, 
शाि�तकुमारी मोदी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

रा�यमा उपल�ध ह�ने �ोत, साधन र 
अवसरमा सबै जनताको समान पह�चँ र उपल�धता 
ह�नपुछ�  । कसैको आिथ�क �तर, राजनीितक आ�था, 
सामािजक सां�कृितक रहनसहनको आधारमा 
कसैलाई शोषण र उ�पीडन गन� ह�दँनै, सबैलाई समान 
र �यायपूण� �यवहार गनु�पद�छ । समाजमा पछािड परकेा 
वा पा�रएको �यि� वा समदुायह�लाई मूल�वाहमा 
�याउने, वा�तिवक एवम् पह�चँयो�य समानताको 
�व��न गन� र समतामूलक �याय �दान गन�स�मका 
काय� रा�यले अगािड बढाउनपुन� । 

रा�यका िनकायह�लाई थप समावेशी गराई 
सामािजक �याय सिुनि�चत गन� सरकारले समावेशी 
िस�ा�तलाई �यवहारमा अवल�बन गनु�पन� । 

सिंवधानमा उि�लिखत �यव�थाह�लाई 
काया��वयनमा �याउनको लािग �चिलत ऐन, िनयममा 
आव�यक संशोधन गन� वा नया ँकानून बनाउने दािय�व 
र िज�मेवारी नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को ह��छ । 
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नेपाल सरकारले सोको लािग कानूनमा संशोधनसमेत 
गनु�पन� वा आव�यकतानसुार नया ँ कानूनको िनमा�ण 
गरी रा�यका सबै िनकायमा �र� ह�ने पदह�मा 
भना�, िनयिु� र परी�ा स�चालनमा था� समदुायको 
समानपुाितक समावेशी गराउने �ावधानको �यव�था 
सरकारले गनु�पन� दािय�व एवम् कत��यबाट उ�कन 
निम�ने । 

मौिलक अिधकारको �यव�था ग�रसकेपिछ 
�यसको काया��वयन एवम् सिुनि�चतता ह�नपुछ�  । 
संिवधानमा लेखेर मा� ह�दैँन, �यावहा�रक �पमा 
पाउनपुछ�  । काया��वयन गन� काममा रा�यले उदािसनता 
देखाउन निम�ने ।

तसथ� नेपालको संिवधानको धारा ४२ 
को सामािजक �यायको हकअ�तग�त समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तका आधारमा रा�यका िनकायमा 
सहभािगताको हकको वा�तिवक र �यवहारसङ्गत 
�पमा काया��वयन गनु�  गराउन ु तथा सिंवधानको 
धारा २६३ को �यव�थानसुार था� आयोगको गठन 
स�ब�धमा यथाशी� आव�यक �यव�था िमलाउन  
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल काि�क १५ गते रोज ४ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-१००८, उ��ेषण, 
ई�रा गुरागाई िव. लोक सेवा आयोग, के.का. 
अनामनगरसमेत

नेपाल िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८(६) को अपवादा�मक अव�थामा यो वा 
�यो पद समावेश गनु�  पना�को कारण स�बि�धत सेवा 
स�चालन गन� िनकायले िवचार गन� कुरा ह�ने । िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लािग 
उ�मेदवार ह�न चािहने �यूनतम सेवा अविध र शैि�क 
यो�यताको शीष�कअ�तग�त उपदफा (१) मा "बढुवाको 
िनिम� उ�मेदवार ह�न बढुवा ह�ने पदको �ेणीभ�दा एक 

�ेणीमिुनको पदको लािग तोिकएबमोिजमको शैि�क 
यो�यता र देहायबमोिजमको �यूनतम सेवा अविध पगेुको 
ह�नपुन�छ" भ�ने उ�लेख गर े पिन क��यटुर अपरटेर 
िविवध सेवा समहुमा रही सो सेवा समूहमा मािथ�लो 
पदमा बढुवा ह�नस�ने अव�था नरहेको र टाइिप�टह� 
�शासन सेवा सामा�य �शासन समूहमा िवगतदेिख नै 
बढुवा भइरहेको अव�था ह�दँा िविवध सेवाका क��यटुर 
अपरटेरह�को विृ� िवकाससमेतलाई �यानमा राखी 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
उपिनयम (३) मा उपिनयम (२) बमोिजमको स�भा�य 
उ�मेदवार ह�ने स�बि�धत िनजामती कम�चारीले नेपाल 
सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको िनकायबाट 
स�चािलत सेवासगँ स�बि�धत क�तीमा एक मिहनाको 
तािलम िलएको र बढुवा ह�ने पदको लािग आव�यक पन� 
�यूनतम शैि�क यो�यता �ा� गरकेो ह�नपुन�छ भनी िवशेष 
�यव�था गरी विृ� िवकासको अवसर �दान गरकेो 
देिखएको र िनयम ८८ को उपिनयम (६) मा उपिनयम 
(१)(२) र (३) मा रहेको बढुवास�ब�धी �यव�था 
नेपाल िविवध सेवामा रहेका क��यटुर अपरटेर तथा 
सहायक क��यटुर अपरटेर पदमा काय�रत िनजामती 
कम�चारीको हकमा समेत लागू ह�नेछ भ�ने �यव�था 
भइरहेको प�र�े�यमा िनवेिदकालाई बाहेक गरी िमित 
२०७२।९।२९ मा �कािशत सूचना नं. ३१७।०७२-
७३, नेपाल �शासन सेवा, राज�व समहुको राजप� 
अनङ्िकत �थम �ेणीको �र� पद स�ंया १४ मा 
जे�ठता र काय�स�पादन मू�याङ्कन�ारा ग�रने 
बढुवामा स�भा�य उ�मेदवार ह�न नपाउने गरी बढुवामा 
अ�वीकार गन� सिकने अव�था नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेिदका िमित २०७२।९।२९ मा �कािशत 
सूचना नं.३१७।०७२-७३, नेपाल �शासन सेवा, 
राज�व समूहको राजप� अनङ्िकत �थम �ेणीको 
�र� पद सं�या १४ मा जे�ठता र काय�स�पादन 
मू�याङ्कन�ारा ग�रने बढुवामा स�भा�य उ�मेदवार 
ह�न पाउने नै दिेखदँा िवप�ी लोक सेवा आयोगको 
िन.नं. ११३ िमित २०७२।८।२९ को िनण�य तथा 
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सोमा आधा�रत िमित २०७२।११।२० को बढुवा 
सिमितको र िमित २०७३।१।१२ को बढुवा सिमितको 
पनुरावलोकनकता�बाट भएको िनण�य उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेिदकालाई 
बढुवा �ि�यामा सामेल गनु� , गराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६९-CR-०९३७, लाग ु औषध 
िब�� िवतरण, नेपाल सरकार िव. सुर�े� साह 

�ितवादीले �हरीमा भएको बयान आ�नो  
�वे�छापूव�कको बयान होइन भ�ने िजिकर िलई 
अदालतमा बयान गद�मा िनजको �य�तो इ�कारी 
बयान मा�का आधारमा िनजलाई िनद�ष मा�न 
िम�दैन । �ितवादीको इ�कारी कथन �वत�� र 
त�यपूण� �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक छ । 
�हरीले आफूलाई डर, �ास देखाई वा ध�क� िदई बयान 
गराएको वा आफू अचेत भएको कारणले �हरीमा कसरु 
�वीकार गनु�  परकेो कुराको िजिकर िलनेले सो कुराको 
व�तिुन��पमा �मािणतसमेत गराउन स�नपुछ�  । 
तर �ितवादीले आफूलाई बयान गन� बा�य पा�रएको, 
ध�क� िदइएको वा अ�य के क�तो कारणले आरोिपत 
कसरु �वीकार गनु�परकेो भ�ने कुरा भ�न नसकेको 
ि�थितमा िनजले अनसु�धानको �ममा �य� गरकेो 
भनाइलाई �वे�छाको होइन भनी भ�न निम�ने भई 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो �वीकारोि�लाई 
िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने नै देिखने । 

बरामद भएको लाग ु औषध CROX-100 
ML-15 सीसी, SPASMO – PROYXVON 

-100 capsule र नाइ�ाभेट 40 ट् याबलेट 
रहेकोमा SPASMO – PROYXVON भ�ने 
लाग ु औषध नभएको र अ�य बाकँ� लाग ु औषधलाई 
ठूलो प�रमाणको लाग ु औषध हो भनी भ�न िम�ने 
देिखदँनै । उ� लाग ुऔषध िब�� गद� गरकेो अव�था 
वा िब�� गन� �योजनको लागी बाटोघाटो वा कुनै 
ख�रदकता�सगँ सम�वय स�पक�  गरकेो भ�ने पिन िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखदँैन । अक�तफ�  िब�� �यवहार 
गन� गरकेो भ�ने �हरी जवान िव�ण ु ढकालसमेतको 
कागजलाई िनजले अदालतमा आई पिु� गन�सकेको पिन 
नदिेखने । 

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� खोक�को लािग स�तोष हमालले �याइिदन ु
भनेकोले आफूले �याएको हो, िब�� िवतरण गन� 
�याएको होइन भनी गरकेो बयानलाई उ� लाग ु
औषधको प�रमाण, बरामद भएको �थानसमेतका 
�माणह�बाट उ� लाग ुऔषध यी �ितवादीले िब�� 
कारोबार गन� उ�े�यबाटै �याएको हो भ�ने त�य 
�थािपत भएको नदेिखने । 

तसथ�, िनजलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१) (ज) बमोिजम २ मिहना कैद र 
�. २,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु महो�री 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६६।१२।१५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CR-११९५, स�ब�ध 
िव�छेद, नानीराम ह�मागाई िव. शा�ता थापा ह�मागाई 

वादीले आ�नो स�ु उजरुीमा िववाहको 
स�ु िदनदेिख नै �ितवादीसगँ झगडा ह�ने गरकेो भ�ने 



52

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - १

उ�लेख गरकेो दिेख�छ । आपसी झगडाको कारण 
पितसगँ साथै ब�ने वातावरण नभई माइत गई ब�न ु
परकेो बा�यतालाई प�नीले पितको म�जरुीबेगर अलग 
बसेको भनी अथ� गनु�  तक� सङ्गत ह�दैँन । पित प�नीको 
स�ब�धको समानता एवम् समान आदर र सदभ्ावमा 
आधा�रत ह�नपुछ�  । तर हा�ो सामािजक प�रवेस अझै 
बद�न सकेको छैन । बदिलदँो सामािजक सोच एवम् 
मू�य मा�यताका आधारमा समान सामािजक तथा 
प�रवा�रक मा�यता एवम् हैिसयत रा�न �य�न गन� 
मिहलालाई प�रवारमा अध�लो दे�ने प�रि�थित उ�प�न 
ह�नस�ने यथाथ�लाई इ�कार गन� निम�ने । 

एक पटक �थािपत दा�प�य स�ब�ध 
भरसक नटुटोस् भ�ने उ�े�यले मलुकु� ऐन, लो�ने 
�वा�नीको महलको १ क. नं. मा प�नीसगँ स�ब�ध 
िव�छेद गन� चाहने पितले स�बि�धत गाउपँािलका वा 
नगरपािलकामा िनवेदन िदन ु पन� र स�बि�धत गाउ ँ
वा नगरपािलकाले दवैु प� (पित प�नी) लाई स�झाई 
बझुाई स�ब�ध कायम गराउने �यास गनु�पन� कानूनी 
�यव�था रहेकोले पित प�नीको स�ब�ध हलकुा 
िकिसमले स�ब�ध िव�छेद नहोस् भ�ने िवधाियक� 
मनसाय रहेको देिखने ।

�ितवादीले स�ब�ध िव�छेद गदा� आफू 
र नाबालक छोरीको भिव�य अलप� पन� िजिकर 
िलदैँ स�ब�ध िव�छेद गन� इ�कार गरकेो दिेख�छ । 
पनुरावेदकले उि�लिखत लो�ने �वा�नीको महलको १ 
नं. मा �यव�था भएको पितले प�नीसगँ स�ब�ध िव�छेद 
गन� पाउने कानूनी आधारम�ये केवल �ितवादीले 
वादीको म�जरुीबेगर लगातार तीन वष� वा सोभ�दा 
बढी समयदेिख छोडी माइतीमा अलग बसी �यसपिछ 
संय�ु अिधरा�यमा ब�ने दाज ु धम� थापा कहा ँ गई 
बसेको भ�ने कुरा गाउ ँिवकास सिमितमा िदएको उजरुी 
िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । तर �ितवादीले 
�वे�छाले पितसगँ अलग बसेको भ�ने त�य पिु� ह�न 
नसकेको र यी �ितवादी संय�ु अिधरा�यमा गएको 
भ�ने त�यसमेत �थािपत भएको नदेिखने । 

वादीले पनुरावेदन गदा� िजिकर िलएको 

�ितवादीका फोटोह� टासँ भएका भिनएका 
िलखतह�को �ितिलिपह�को स�कल �ित 
नभएकोले ती िलखतह� �ितवादीले तयार गरकेो भनी 
यिकन गन�स�ने अव�था रहेन । स�ब�ध िव�छेद म�ुा 
चिल स�ब�ध िव�छेद ह�न नस�ने फैसला भएप�ात् 
�ितवादीको �यागमा फेला परकेो भनी उ�लेख ग�रएको 
ती िलखतह�ले वादी �ितवादीउपर ला�छाना लगाउन 
उ�त् रहेको देिखदँा वादीलाई �ितवादीसगँ स�ब�ध 
िव�छेद गन� आधार सजृना भएको भ�न िम�ने अव�था 
नदिेखने ।  

वादी �ितवादीको दा�प�य जीवनबाट एक 
छोरीको ज�मसमेत भइसकेको �ितवादीले स�ब�ध 
िव�छेद गन� इ�कार गरी आफू र छोरीको भिव�यसमेत 
अलप� पन� िजिकर िलइरहेको अव�थामा आपसी 
पा�रवा�रक वैमन�यताले गदा� �ितवादीले वैवािहक 
घर छाडी ब�न ुपन� बा�यता भएको कारणले वादीसगँ 
�ितवादी अलग बसेको आधारमा पित प�नीकै स�ब�ध 
िव�छेद गनु�पन� अव�था रहेको भ�ने अव�था देिखन 
नआउने । 

अतः त�कालीन पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
वादी र �ितवादीबीचमा रहेको पित प�नीको वैवािहक 
स�ब�ध िव�छेद नह�ने ठहर गरकेो िमित ०६७।५।१३ 
को फैसला िमलेकै देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-०८४६, मोही लगत क�ा, 
बलिवर चौधरी िव. आशोवती कथबिनया 

मोहीको तफ� बाट भ.ुस.ुका. स�रीमा राखेको 
कुतबालीको धरौट रकम वादीले बिुझिलएको भ�ने 
�ितवादीको भनाई रहेको र स�ु िमिसल सलं�न 
कुत धरौट राखेको िविभ�न सालको रिसदह�को 
फोटो �ितिलिपह�बाट देिखएको छ । ियनै वादीले 
समेत �ितवादीका पित िवि�दलालबाट कुत बझुी 
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भरपाई गरी िदएको दिेख�छ । वादीले एकाितर मोहीले 
बझुाएको कुत बझुी िलने र अक�ितर �ितवादीलाई 
मोही मा�न इ�कार गरकेो दिेख�छ । मोहीबाट कुत 
बझुी िलएपिछ ज�गाधनीले मोहीलाई मोही होइन 
भ�न िवब�धनको िस�ा�तसमेतले िम�ने अव�था 
देिखदँैन । यसरी ज�गाधनीले िनज ��यथ� �ितवादीका 
पितलाई �यवहा�रक �पमा मोही मानी कुतसमेत 
बझुी िलएको देिखएकोछ । ��यथ� �ितवादीका 
पितलाई मोहीबाट िन�कासन ग�रपाउ ँ भनी दायर 
गरकेो म�ुाबाट मोही िन�कासन नह�ने ठहर भइरहेको 
�माणह�को आधारमा स�ु भूिम सधुार काया�लय, 
स�रीले िनण�य गनु�पन�मा मोही लगत क�ा ह�ने ठह�याई 
गरकेो िमित २०६८।१०।२३ को फैसला उ�टी ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७०।११।१२ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत उपसिचवः जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०६५-CI-०४५१, उपयु�� आदेश 
जारी ग�रपाउ,ँ सािब�ी िसंह �े� िव. िनलकृ�ण 
ता�ाकारसमेत

करार ऐनको दफा ८७ को देहाए (१) र (२) 
अ�तग�त जारी ग�रने आदेशको �कृित अ�तरकालीन वा 
अ�त�रम दवैु िकिसमको ह�नस�ने र यसरी जारी भएको 
आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने भ�ने �यव�था करार 
ऐन, २०५६ मा रहेको देिखएँन । पनुरावेदन ला�ने वा 
नला�ने भ�ने स�ब�धमा स�बि�धत कानूनले �यव�था 
नगरकेो अव�थामा आदेशको �कृितलाई अि�तम 
आदेशको स�ंा िदई �यसउपर �वतः पनुरावेदन ला�ने 
भ�न िम�ने देिखएन । म�ुाको रोहमा जारी ग�रने सबै 

�कृितका आदशेलाई अि�तम आदेशको सं�ा िदई 
�य�तो आदेशउपर िच� नब�ुने प�ले मािथ�लो 
अड्डामा पनुरावेदन गन� पाउने भ�ने अथ� गरी ऐनको 
�ावधान�ितकूल अिधकारको िसज�ना गन�समेत िम�ने 
नदिेखने ।
 करार ऐन, २०५६ करारीय िववादको 
समाधान गन� स�ब�धमा िनमा�ण भएको िवशेष �कृितको 
ऐन, हो । सामा�य कानूनमा उि�लिखत �यव�था 
िवशेष �कृितको ऐनमा समेत आकिष�त ह�ने ह�दँैन । 
िवशेष ऐनले �द� गरकेा हक अिधकारको �चलनको 
लागी उपचारको माग�समेत सोही ऐनले िनधा�रण गरकेो 
ह��छ । सोही ऐनमा �यवि�थत कानूनी �ावधानअन�ुप 
नै �ा� ह�ने उपचारको माग�समेत अवल�बन गनु�पन� 
ह��छ । उपचार माग गन� िनि�त िविध र �ि�याका 
स�ब�धमा सिुनि�त नग�रएको माग�को अवल�बन 
गरी अदालत �वेश गनु�  कानूनस�मत ह�न स�दैन । 
ऐनमा नै पनुरावेदक�य अिधकारको �यव�था नभएको 
प�र�े�यमा कुनै पिन प�ले पनुरावेदनको रोहबाट 
अिधकारको िसज�ना ह�नस�ने अपे�ा रा�न िम�ने पिन 
नह�ने । 

िनवेदक र िवप�ीबीच िव�ालय 
स�चालनस�ब�धी भएको करार स�झौताको यथावत् 
पालना नभएको िजिकर िलई परकेो िनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट करार ऐन, २०५६ 
को दफा ८७(१)(२) बमोिजम करार स�झौतािवपरीत 
कुनै काम कारवाही नगनु�  नगराउन ुभ�ने आदेश भएको 
देिख�छ । करार ऐनको दफा ८७(१)(२) अ�तग�तको 
आदशेमा िच� नब�ुने प�ले पनुरावेदन गन� स�ने भनी 
करार ऐनमा �यव�था नभएको ि�थितमा पनुरावेदन 
अदालतको उ� आदशेउपर यस अदालतमा पनुरावेदन 
ला�नस�ने दिेखएन । व�ततुः पनुरावेदनको अिधकार 
कानून�ारा सिृजत अिधकार हो तथािप �य�तो हक 
अिधकार कानून�ारा सिुनि�त ह�नपुन� ह��छ । अतः 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले ऐ. ऐनको दफा ८७(१)
(२) अनसुार जारी गरकेो आदशेउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न नस�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतबाट 
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भएको आदेश िमलेको छ वा छैन भ�ने स�ब�धमा 
��ततु पनुरावेदनको औिच�यिभ� �वेश गन� िमलेन । 
��ततु पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन  पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०६७-CI-१५६३, िनषेधा�ा, िनलकृ�ण 
ता�ाकारसमेत िव. िश�ा िवभाग, सानोिठमी 
भ�परुसमेत

 § ०६७-CI-१५६४, िनषेधा�ा, िनलकृ�ण 
ता�ाकारसमेत िव. सािब�ी िसंह �े�समेत

 § ०६७-CI-१५६५, िनषेधा�ा, िनलकृ�ण 
ता�ाकारसमेत िव. सािब�ी िसंह �े�समेत

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७२-CR-१६७९ र ०७२-
CR-१९५१, कत��य �यान, रािजव पा�डे िव. नेपाल 
सरकार र िवनोद थापा िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रािजव पा�डेको बयानमा िनजको 
प�रवार पाटनको शंखमलुमा ब�ने र पिछ भ�परुको 
लोक�थलीमा सरकेो भनाइ समेतबाट िनजलाई अिघ 
पिन देखी िचनेको भ�ने अ�जना �य�जनकारको 
भनाईमा िव�वास नगनु�पन� कारण देिखदँनै । 
िनजले अदालतमा बकप� गदा�समेत मौकाको 
कागज बेहोरालाई समथ�न गद� वारदातमा संल�न 
�यि�को सं�यासमेतलाई पिु�ट गरी मतृकउपर यी 
�ितवादीसमेतबाट कुटिपट भएको त�यको पनुः पिु�ट 
भएको छ । मौकामा �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदने 
जाहेरवाला तथा �माणका िदपक िव�ट, पूण�बहादरु 
िव�ट, अजविस ंकेसी तथा िव�णबुहादरु िव�टलेसमेत 
�ितवादीको समेत घटनामा संल�नताको पिु�ट गरी 
बकप� गरकेो पाइएको छ । �ितवादीले मौकामा 
वारदातमा संल�न रही मतृकउपर कुटिपट गरकेो 
भनी गरकेो बयान उि�लिखत �माणबाट समिथ�त 

छ । तसथ� िनज �ितवादीको सो बयान िनज िव��को 
�माणको �पमा �वीकार गन� सिकने अव�था 
देिखयो । उि�लिखत घटनालाई म�ुय�पमा दे�ने 
�यि�समेतको भनाईबाट �ितवादीले घटना�थलमा 
पगेु तापिन मतृकलाई कुटिपट नगरकेो भनी अदालतमा 
िलएको िजिकरलाई �वाभािवक�पमा िलन सिकने 
अव�था रहेन । तसथ� िनज �ितवादी रािजव पा�डेलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७२।९।२८ को फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

�ितवादी रािजव पा�डे तथा मतृकको बीचमा 
पूव�िचनजान तथा �रसइवी भएको दिेखदैँन । िनज आफँै 
अिघ सरी मतृकलाई म�ुय �यि� भई मान� योजना 
बनाई घटना घटाएको अव�थासमेत छैन । साथीले 
बोलाएको कारण घटना�थलमा पगुी लात म�ुकाले 
मतृकउपर �हार गरकेो अव�था मा� छ । अझ �यसमा 
पिन घटना�थलमा पगुी कुटिपटमा स�रक भएको 
�वीकार गद� घटनाको बारमेा यथाथ� िच�ण गरी अ�य 
�ितवादीह�को संल�नता देखाई अनसु�धानलाई 
सहज बनाई सहयोग गरकेो अव�था, तथा िनजको पूव� 
आपरािधक च�र�समेत नभएको घटना घटेको समयमा 
िनजको उमेर, घटनाबार ेप�चाताप गरकेो ि�थितबाट 
समेत कानूनबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन� भएकोले 
१० वष� मा� कैदको सजाय गदा� पिन ऐनको म�सद 
पूरा ह�ने देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८नं. बमोिजम 
१० वष� कैदको सजाय ह�न �य� भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको रायसमेत मनािसब नै देिखदँा अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� मा� कैद सजाय ह�ने । 

स�ुमा फरार रहेका �ितवादी िवनोद थापाले 
झापा कारागारमाफ� त िनवेदन िदई ��ततु म�ुामा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा पूण��पमा इ�कार रही मतृक 
धम�राज िव�टलाई निचनेको, कुटिपट नगरकेो तथा 
घटनाको बारमेा थाहा जानकारीसमेत नभएको तथा 
वारदात भएको भिनएको िदन िबहान धािदङ ह�दँै पोखरा 
गएको भनी अ�य� �थान (Alibi) को िजिकरसमेत 
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िलएको पाइ�छ । �ितवादीले �माणमा िदएका सा�ी 
सवुास िव�टले �ितवादीको िजिकर समिथ�त ह�ने 
गरी बकप� गरकेो पाइए पिन मौिखक कथनबाहेक 
वारदातका िदन �ितवादी यथाथ�मा काठमाड�बािहर 
रहे बसेको देिखने आिधका�रक िलखत �माण पेस 
दाखेल गन�सकेको अव�था छैन । यसबाट सजायमा 
किम वा छुटको िजिकर िलने �ितवादीले  सोको �माण 
प�ुयाउनपुन� दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२७ बमोिजम ियनै �ितवादीको भएकोमा िव�वसनीय 
�माणले आफूले िलएको िजिकर समथ�न गराई उ� 
दािय�व पूरा गरकेो अव�था नदेिखने ।

रािजव पा�डेको मौकामा तथा अदालतमा 
समेत गरेको बयानमा �ितवादी िवनोद थापाको िददी 
सिवता थापाको िवषयलाई िलएर ियनै �ितवादीसिहत 
योजनाब� �पमा मतृकउपर रड ढंुगासमेतले कुटिपट 
गरकेो तथा सोही कारणले िनजको म�ृय ुभएको भनी 
पोल गरकेा छन् । आफूसमेत कसरुमा सािबत भई 
यी �ितवादीलाई गरकेो �ितवादी रािजव पा�डेको 
पोललाई अ�यथा होला भनी िव�वास गनु�पन� ि�थित 
छैन । घटनालाई ��य� दे�ने अ�ज ु �य�जनकारको 
बकप�समेतबाट घटनामा ३ जना �यि�को संल�नता 
देिखएको जसमा एक यी �ितवादी िवनोद थापा 
भएकोमा िववाद छैन । मौकामा मतृकलाई घाइते 
अव�थामा उपचारका लािग लैजाने �ममा घाइतेले यी 
�ितवादीसमेत भई फलामको रडलगायतले कुटिपट 
गरकेो भनी भनेको सनेुको भ�ने अजविसं केसी तथा 
�ितवादीउपर गढाउ गरी जाहेरी िदने तथा �माणको 
�यि�समेतले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट 
सह�ितवादी रािजव पा�डेको पोल समिथ�त भएको 
पाइने ।

वारदातमा संल�न �यि�ले वारदात घटाउन 
खेलेको भूिमका, संल�न ह�दँाको प�रि�थितसमेतको 
सम� मू�याङ्कनबाट कानूनबमोिजमको सजाय गदा� 
चक� पन� ज�तो िनण�यकता�लाई लागेमा कसरु ठहर 
गरी सजाय घटाउने रायस�म िनण�यकता�ले िदने 
हो । सबै �ितवादीको हकमा समान�पमा �य�तो राय 

लगाउनपुछ�  भनी मा�न निम�ने । 
�ितवादी िवनोद थापा तथा �ितवादी रािजव 

पा�डेको घटनामा सलं�नताको अव�था एकैनासको 
छैन । वारदातपिछ फरार रहने यी �ितवादी लाग ु
औषध म�ुामा कसरुदार ठहरी कैद सजाय भ�ुान 
�योजन कारागार पगेुपिछ मा� ��ततु म�ुामा पपु��को 
लािग आफूलाई समप�ण गरकेो पाइएको र �ितवादीको 
�यवहार तथा िनजले वारदात घटाउन खेलेको 
भूिमकासमेतलाई िवचार गदा� िनजको उि�लिखत 
वैकि�पक पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकने 
अव�था भएन । अत: अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७२।९।२८ 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 ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-WO-०८५४, उ��ेषण, 
सर�वती ठकुरी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

िनवेदक काय�रत पद �हरी िनयमावली 
२०४९ को िनयम ९८ को उपिनयम (१) को ख�ड 
(ज) बमोिजमको �हरी हव�दार वा जवानसरहको 
सिुवधा पाउने पद भएको र नेपाल सरकारले िमित 
२०३४।०८।२० तथा िमित २०५९।०२।२३ को 
िनण�यले अवकाश ह�ने उमेरको हद ४८ वष� तोकेको भ�ने 
िवप�ी िनजामती िकताबखानाको िलिखत जवाफबाट 
देिखइरहेको अव�थामा उपयु�� िमितका नेपाल 
सरकारका िनण�यबमोिजमका सत� �वीकार गरी ग�ती 
प�रचर पदमा काय�रत िनवेदकलाई नेपाल सरकारको 
िनण�यअनसुारको उमेर नाघेपिछ अिनवाय� अवकाश 
िदइएको जानकारी गराएको काय� कानूनिवपरीत भ�न 
िम�ने नदेिखने ।
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अिनवाय� अवकाश पाउने िमित 
२०६६।०८।२८ कायम भएको अव�थामा सोप�ात् को 
सेवा अविध िनविृ�भरण �योजनका लािग गणना 
गन� निम�ने ह�दँा उमेर हद कायम ह�ने ठहर भएको 
िमितस�मको िनव�ृभरण पाउने हदस�म िवप�ीको 
काम कारवाहीलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

िनवेिदका �वयम् आ�नो इ�छा छलकपट 
वा जोर जबरज�ती गरी सेवामा बहाल रहेको नभई 
यस अदालतको अ�त�रम आदशेका आधारमा सेवामा 
बहाल रहेको स�दभ�मा अदालतको आदेश�ारा बहाल 
रहेको अविधमा िनजले खाई पाई आएको तलब 
भ�ालगायतको सेवा सिुवधालाई कानूनस�मत ढंगबाट 
�ा� गरकेो सेवा सिुवधा नै मा�न ुपन� ।

सेवामा बहाल रही कामकाज गरकेो अविधको 
तलब भ�ालगायतको पा�र�िमक �ा� गन� िनजको 
हकसमेत ब�दछ । अदालतको आदशेका आधारमा 
गरकेो सेवा अविधको कानूनबमोिजमको पा�र�िमक 
�दान गन� कत��य िनजलाई काममा लगाउने िनकायको 
ह�नआउछँ । काममा लगाई सेवा िलई सकेप�ात् सेवा 
गरबेापतको पा�र�िमक िनजले �ा� गन� िनव�ृभरणको 
रकमबाट क�ा गन� भ�ने िनण�य �याय तथा कानूनको 
�ि�बाट उिचत मा�न सिकँदनै । �रट िनवेिदकाले 
बदिनयतपूव�क वा छलकपट गरी बढी अविध सेवा 
गरकेो भ�ने नदिेखएको अव�थामा आफूलाई 
तोिकएको िज�मेवारी पूरा गरी सेवा गरबेापत खाईपाई 
आएको तलब भ�ा िफता� गराउने भनी ग�रएको िनण�य 
�मस�ब�धी िविधशा� र �ाकृितक �यायको मा�यता 
�ितकूल भई �य�तो िनण�यलाई �यायपूण� रहेको मा�न 
निम�ने ।

िनवेदकको िमित २०६६।०८।२८ स�मको 
उमेर हद कायम ह�ने ठहर भएको िमितस�मको 
िनव�ृभरण पाउने हदस�म िवप�ीको काम 
कारवाहीलाई अ�यथा भ�न िमलेन । यस अव�थामा 
अवकाशप�ात् को सेवा अविधसमेत िनव�ृभरण 
�योजनका लािग गणना गनु�  भनी परमादशेको आदेश 
जारी ह�न ुपन� भ�ने िनवेदन दाबी सो हदस�म मनािसब 

देिखएन । सोबाहेक िनवेदकले सेवा गर े बापत �ा� 
गरकेो तलब भ�ा तथा सिुवधा रकम िनव�ृभरणको 
रकमबाट क�ा गन� भनी भएका काम कारवाही िनण�य 
तथा प�ाचारसमेत �मस�ब�धी िविधशा� र �ाकृितक 
�यायको मा�यतािवपरीत देिखदँा उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब �रट िनवेिदकाले अदालतको 
आदशेअनसुार कामकाज गरकेो अविधको तलब भ�ा 
तथा सिुवधा क�ा नगरी कानूनबमोिजम िनवेिदकाको 
िनव�ृभरण अिधकार प� बनाइिदन ु भनी िवप�ी 
िनजामती िकताबखानाको नाममा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ�
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २६ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७१-WO-०८५१, उ��ेषण, िदग�बहादुर 
सापकोटा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § ०७१-WO-०८५२, उ��ेषण, वीरबहादुर 
लामा िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

 § ०७१-WO-०८५३, उ��ेषण, रामशरण 
थापा मगर िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

 § ०७१-WO-०८५५, उ��ेषण, ह�रबहादुर 
अिधकारी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-०७६१, िलखत 
दता� बदर, बुि�सागर �े�समेत िव. जयबहादुर 
�े�समेत
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अंश चलन म�ुामा िफराद प�रसकेपिछ गरकेा 
िलखतह� दूिषत ह�ने र दूिषत काम कारवाही कानूनको 
नजरमा �वीकाय� नह�ने । 

ब�डाप�मा उि�लिखत स�पि� �ाि�को 
�ोत र हा.ब. िदने �यि�सगँको नातासमेतलाई हेदा� 
एकासगोलमा रहेका अिंशयारले अक� प�रवारको 
सद�यलाई सगोलको पैतकृ स�पि�को हक ह�ता�तरण 
गद�मा �य�तो स�पि�मा अ�य अिंशयारको हकािधकार 
समा� ह��छ भ�न िम�नेसमेत नदिेखने ।

िफरादप�मा वादीले अ.बं.८२ नं. वा 
लेनदनेको १० नं. को उ�लेख गरकेो भ�ने  कुराले  
प�रणाममा ताि�वक असर रा�ने दिेखएन । वादी 
अदालतमा आउदँा आ�ना सबै दाबी िलएर उपि�थत 
भएको दिेख�छ । यसरी सबै दाबी िलएर उपि�थत 
भइसकेपिछ �ितवादीह�ले वादीह�को अशंहक मान� 
कुनै पिन काय� गछ�  भने �यसले कानूनी मा�यता पाउन 
नस�ने ।

वादीले आ�ना सबै दाबी िलएर अदालत, 
आइसकेपिछ पिन जहासँ�म हालैदिेखको बकसप� 
पा�रत गरकेो िवषयमा लेनदने �यवहारको १० नं. 
बमोिजम दायर भएको भ�ने ज�ता �ािविधक कुराको 
फाईदा �ितवादीले िलन स�दैन । �यसैले िमित 
२०६५।९।२५ मा पा�रत हा.व.को िलखत बदर गन� 
वादीले िमित २०६८।२।२० मा िफराद दता� गरकेो 
भनी वादी दाबी खारजे गरकेो स�ुको फैसला सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण, �माण 
र िस�ा�तसमेतका आधारमा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरी भएको स�ु फैसलालाई सदर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।०२।२७ 
को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िववािदत िमित 
२०६५।९।२५ को हालैको बकसप�बाट �ितवादी 
जयबहादरुले छोरी िदपामाया �े�लाई िदएको िक.नं. 
८६७ को ०-१-३ को ज�गा सगोलको भई वादीको 
समेत अशं हक भएको ज�गा अशं चलन म�ुाको िफराद 

प�रसकेपिछ हालैको बकसप�बाट ह�ता�तरण भएको 
देिखदँा ६ ख�डको १ ख�डबाट ४ ख�डको ३ ख�डको 
िलखत बदर भई वादीले चलनसमेत चलाउन पाउने । 
इजलास अिधकृतः मिनराम �वाली
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०७३-CI-०७६०, िलखत 
दता� बदर, बुि�सागर �े�समेत िव. 
जयबहादुर �े�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०६९-CR-०१७९, ०६९-RC-०१०४, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादुर 
शाहीसमेत, नेपाल सरकार िव. नरबहादुर मसा�ङ्गी

�ितवादीह� िव� ग�ुङ,  कुलवीर सा� 
र िभमबहादरु शाहीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
र अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरु गरकेोमा 
पूण��पमा ई�कारी रही बयान गरकेो पाइ�छ । यी 
�ितवादीह� उपर अ�य कुनै सह�ितवादीह�ले 
पोल गरेको अव�थासमेत दिेखदँैन । �ितवादीह�को 
इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी वारदात िमितमा 
हामी र �ितवादीह� समेत एउटै घरमा नाच हेरी बसेका 
ह�दँा यी �ितवादीह�ले जीतबहादरु थापालाई कत��य 
गरी मारकेा होइनन् भनी �ितवादीह�का सा�ीह� 
मोहन सोमै, हशंबहादरु हमाल र जे�स थापासमेतले 
बकप� गरकेो र घटनाको ��य�दश�को �पमा रहेका 
�काश बोहराको मौकामा र अदालतमा आई बकप� 
गदा�समेत यी �ितवादीह�उपर कुनै पोल गरकेो 
देिखदँनै । �य�तैगरी यी �ितवािदह�ले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) न. बमोिजमको कसरु 
गरकेो पिु� ह�ने �माण वादी नेपाल सरकारले पेस गन� 
नसकेको ि�थितमा �ितवादीह� िव� ग�ुङ,  कुलवीर 
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सा� र िभमबहादरु शाहीले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाई पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 
       �ितवादी कृ�णबहादरु शाहीले अदालतमा बयान 
गदा� वारदातको िदन िमित २०६६ भा� ७ गते राित 
सह�ितवादी नरबहादरु मसा�ङ्गी र लोकबहादरु 
रावलसगँ मतृक िजतबहादरु थापाको झगडा ह�ने 
स�भावना देिखएपिछ म आ�नो घरितर लागेको ह� ँ। ऐ. 
राित ९:०० बजेको समयमा सह�ितवादी लोकबहादरु 
रावत मेरो घरमा आई मैले िजतबहादरु थापालाई च�कु 
�हार गरे ँ । िनजको साथीह�ले थाहा पाए भने तलँाई 
पिन कुट्छन् भनेकोले िनज लोकबहादरु रावतसगँ 
सोही रातमा नै जाजरकोटतफ�  गएकोमा मेरो दाइ 
र आमाले जाजरकोटमा गई मलाई िलएर आएका 
ह�न् भनेको पाइ�छ । उ� वारदातका ��य�दश� 
�काश बोहराले मौकाको कागज गदा� यी �ितवादी 
कृ�णबहादरु शाहीसमेतले वारदातको समयमा मतृक 
िजतबहादरुलाई समा�न आएको र वारदातपिछ 
लोकबहादरु रावत, नरबहादरु मसा�ङ्गी र यी �ितवादी 
पिन सगैँ भागेको भनी कागज गरकेो र सोही बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो 
देिख�छ । �य�तैगरी यी �ितवादी कृ�णबहादरु शाहीले 
आफूलाई स�ु अदालतले �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याएको फैसला 
केही उ�टी गरी ऐ. महलको १७(३) नं. बमोिजम कैद 
वष� ३ (तीन) ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलामा िच� बझुाई यस अदालतमा 
पनुरावेदनसमेत गरकेो नदेिखदँा यी �ितवादीका हकमा 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी �यानस�ब�धी महलको 
१७(४) नं. अनसुार ३ (तीन) वष� कैद गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

�ितवादी नरबहादरु मसा�ङ्गी वारदात�थलमा 
रहेको र िनजले झगडा छु�्याउन खो�ने �काश 
बोहराको हात समातेको देिखयो । यी �ितवादी नरबहादरु 
मसा�ङ्गीले मतृक िजतबहादरु थापालाई मान�लाई वचन 
िदएको एवम् मान�लाई संयोग पा�र िदएको भ�ने वादी 

नेपाल सरकारले यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी 
�मािणत गन�सकेको अव�थासमेत नदेिखदँा िनजको 
कसरुमा �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. आकिष�त 
नभई ऐ. महलको १७(३) आकिष�त ह�ने । 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं.को �यव�था हेदा� “अ� िकिसमसगँ मत स�लाहमा 
पसेकोमा मान� ठाउमँा गई अ� कुरा केही नगरी हे�र 
रहनेलाई र लेिखए देिखएबाहेक अ� िकिसमका 
मतलबीलाई छ मिहनादेिख तीन वष�स�म कैद गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । तसथ� यी �ितवादी 
नरबहादरु मसा�ङ्गीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. अनसुार सजाय ह�नपुन�मा ऐ. 
महलको १३(४) नं. अनसुार ज�मकैद गरकेो स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदेिखदँा उ� फैसलामा सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ  िववेिचत आधार, कारण 
र �माणबाट ��ततु म�ुाका �ितवादीम�येका 
�ितवादीह� िव� ग�ुङ,  कुलवीर सा� र िभमबहादरु 
शाहीलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाई िदने र �ितवादी 
कृ�णबहादरु शाहीलाई �यानस�ब�धी महलको १७(४) 
नं. अनसुार ३ (तीन) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०६९।२।२९ 
मा भएको फैसला मनािसब दिेखएकोले सदर ह�ने । 
अका� �ितवादी नरबहादरु मसा�ङ्गीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. अनसुार ज�मकैद 
गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला केही उ�टी भई ऐ. महलको १७(३) नं. अनसुार 
३ (तीन) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CR-१५५३, �यान मान� उ�ोग र 
जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. पिव�ा बुढासमेत

�यान मान� उ�ोगको कसरु �थािपत ह�न 
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ते�ो त�वको अपझ�ट उपि�थितको िव�मानता ह�न ुपन� 
अव�था म�ुय र �ारि�भक सत� भए तापिन वारदातको 
तयारी, मनसाय र काय�को �कृित कितपय वारदातको 
प�ृभूिम चोट लागेको शरीरको भाग चोटका �कृित र 
सं�या, �योग भएको साधन एवम् हितयारको �कृित, 
मन� बा�ँने दोसाधँको ि�थित घाइतेलाई त�काल उ�ार 
गरी उपचारको लािग लिगएको र उपचारको अव�था 
आिदलाई मानी �यान मान� उ�ोगको कसरु �थािपत 
गन� सवल आधारको �पमा मू�याङ्कन गनु�पन� ।

�ितवादी पिव�ाकुमारी िबहे घरबाट आ�नो 
घरमा आउदँै गदा� बाटोमा पीिडत करण बढुाले 
�ितवादीको ख�ुा समाती तानेको ज�रयाबाट िववाद 
स�ु भई �ितवादीले पीिडतको नै खकुुरी खोसी 
पीिडतलाई नै हानेक� र सो वारदात त�काल द�ेने 
�यि�समेत रहेका छन् । वारदातको यो प�ृभूिमले 
�ितवादीको पीिडतउपर मान� कुनै पूव�योजना, तयारी 
एवम् मनसाय रहेको अव�था देिख�न र पीिडत 
�वयम् ले �ितवादीको ख�ुा समाती तानेको कारणबाट 
नै �ितवादीले घाइते पीिडत करण बढुाको खकुुरी 
खोसी हानेक� र त�काल सो वारदात दे�ने ितलहरी 
र पपना बढुा वारदात�थलमै रहेको ह�दँा �यहा ँ ते�ो 
प�को उपि�थितको अव�थासमेत रहेको नदिेखदँा 
�ितवादी पिव�ाकुमारी बढुाले घाइते पीिडत करन 
बढुालाई �यान मान� उ�े�यले नै इ�ँा वा खकुुरीले चोट 
छोडेको भ�न िम�ने अव�था दिेखन नआउने । 

अतः मािथ  िववेिचत आधार कारण र 
�माणह�बाट राितको समयमा करनबहादरु बढुाले 
नाबािलका केटीलाई ए�कासी अवाि�छत ि�या देखाई 
आफँैले हितयार िनकालेर �ितवादी पिव�ा बढुालाई 
हा�न खो�दा �ितवादी पिव�ा बढुाले नै पीिडतको 
हातबाट खकुुरी खोसी �रसको आवेग था�न नसक� 
करनबहादरु बढुामािथ �हार गरबेाट िनजलाई घाउ 
चोट लागेको देिख�छ । तर �ितवादीह�ले �यान 
मान� उ�े�य र मनसायबाट पीिडतलाई हितयारले 
�हार गरकेो अव�थामा कुनै ते�ो �यि�को ह�त�ेप 
नभएको र साथै पीिडत करनबहादरु बढुा मरणास�न 

अव�थामा भएका र �यान मन� नपाएको भ�ने अव�था 
एवम् त�यगत कुराको पिु� िमिसल संल�न कुनै 
पिन त�य �माणबाट पिु� नभइरहेको अव�थामा 
जाहेरवाला गणेशबहादरु बढुा, राजे�� बढुा र िसके�� 
बढुाको पर�पर बािझएको बकप�को आधार िलई 
�यान मान� उ�ोगको कसरु ठहर गरी �ितवादीह��य 
पिव�ाकुमारी बढुा र बीरबहादरु बढुालाई �यानस�ब�धी 
महलको १ र १५ नं. को कसरुमा ऐ १५ नं. 
बमोिजमको कैद ठहर गरी �ितवादीम�ये पिव�ा बढुा 
नाबालक भएक� ह�दँा िनजलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम ६ वष�को 
आधा (३) तीन वष� कैद सजाय गन� गरकेो हदस�म 
स�ु बझाङ िज�ला अदालतको फैसला िमलेको 
देिखदँनै । तसथ� स�ु बझाङ िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।१२।१३ मा भएको फैसला निमलेको 
ह�दँा उ�टी भई ��ततु म�ुा कुटिपटमा प�रणत ह�ने 
ठहछ�  । अब सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२७ बमोिजम सरोकारवाला �यि�ले सकार गन� आए 
यसै िमिसलबाट कारवाही अगािड बढाउन ुभनी ��ततु 
िमिसल स�ु बझाङ िज�ला अदालतमा पठाइिदने 
ठहछ�  भनी  पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०७१।१०।५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः मकुु�द आचाय�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६९-CI-०६५४, अशं, अकालमती 
कुम�नसमेत िव. अयो�या कुम� 

वादी �ितवादीह� छु��ई िभ�न नभई 
एकासगोलमा रहेको भ�ने कुरामा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाले �वीकार गरकेो र उ� कुरामा पनुरावेदकह� 
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समेत सहमत नै रहेको देिख�छ । पनुरावेदकह�ले 
िनजी आज�नको स�पि� भनी दाबी िलएका िक.नं. 
१३०, ८३ र १८० को ज�गाह� बबुाबाट िववाहपूव� नै 
�ा�त गरकेो भनी उ�लेख गर ेपिन उ� ज�गा िववाहपूव� 
यस िमितमा �ा�त गरकेो भनी सो कुरा �प��पमा 
खलुाई आ�नो भनाइलाई पिु�ट गन�सकेको नपाइने । 

सबै अंिशयारह� एकासगोलमा रहेको भनी 
अंिशयारह�बीच अंशब�डा ला�ने ठहरपेिछ स�पि�मा 
ब�डा ला�ने होइन भ�ने प�ले के कसरी उ� स�पि� 
िनजी आज�नको ब�डा नला�ने स�पि� हो �यसको 
�माण पेस गरी �मािणत गन� भारसमेत �यसै प�मािथ 
रहन जा�छ । जबस�म सो प�ले आ�नो भनाईलाई 
�माणबाट पिु�ट गन� स�दनै तबस�म िनजको दाबी 
खि�बर ह�न स�दैन । कुनै पिन स�पि� िनजी आज�नको 
हो भ�ने कुरा पिु�ट ह�न नसकेको ख�डमा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६(क) अनसुार सगोलका जनुसकैु 
अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलका सबै 
अंिशयारह�का बीच ब�डा ला�ने स�पि� हो भनी 
अदालतले अनमुान गनु�पन� ।

पनुरावेिदका अकालमती कुम�नका नाममा 
रहेका पि�पङ सेट, �े�टर र राइस िमल मानो छु��एको 
िमितपिछ िलएको भनी उ� स�पि�मा ब�डा नला�ने 
र पनुरावेदन िजिकरमा उि�लिखत िक.नं. ८३, १३० 
र १८० का  ज�गाह�मा  �वआज�नको भ�ने आधार 
�माणको अभावमा ब�डा ला�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट दाबीका 
िक.नं. ८३, १३० र १८० का ज�गा िनजी आज�नको 
हो भ�ने कुनै �माण पनुरावेदक �ितवादीह�ले पेस गन� 
नसकेको अव�थामा उ� ज�गाह� समेत सगोलको 
मानी ब�डा ला�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६८।८।६ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६९-CI-००३८, ०६९-
CI-०६५३, अंश, च��राम कुम� िव. 
च��भुषण कुम�, च��भुषण कुम� िव. 
च��राम कुम�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CI-१३३७, अंश नामसारी, 
िदनानाथ अिहर िव. कु�ती अिहर 

वादी कु�ती अिहरनीले िक.नं. २६१, २४५, 
१३, ८, २३७, २३४ र िक.नं. १५९ का ज�गा आमा 
कैलासी अिहरनीको म�ृयपु�ात् म�ुा सकार गरी 
िमलाप�बाट �ा�त गरकेो भनी उ�लेख गरकेोमा उ� 
कुरा अ�यथा हो भनी यी पनुरावेदक �ितवादी िदनानाथ 
अिहरले भ�नसकेको समेत नदेिखएको अव�थामा 
वादीको आमा कैलासी अिहरनीको हकको स�पि� छोरी 
कु�ती अिहरका नाममा नआई �वाई ं िदनानाथ अिहरलाई 
�ा�त भयो होला भ�ने कुरासमेत िव�वासलायक 
देिखदँनै । यसरी वादीले आ�नो आमाको हक ला�ने 
ज�गा म�ुा सकार गरी िमलाप�बाट �ा�त ज�गा आ�नो 
नाममा दता�समेत गराइसकेप�ात् आ�नो �ीमतीक� 
आमाको हकको ज�गामा आ�नोसमेत अंश ला�ने भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट ��यथ� 
वादी कु�ती अिहरनीले आमाको म�ृयपुिछ म�ुा सकार 
गरी िमित २०५९।५।१० मा भएको िमलाप�बाट 
�ा�त गरी आ�नो नाममा दता� गरकेो िनजी आज�नको 
ज�गाह�मा समेत ब�डा ला�न स�ने अव�था नदेिखदँा 
ब�डा ला�ने ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६८।३।२३ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
क��यटुरः च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-१३३८, अंश 
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नामसारी, शाि�तदेवी यादव िव. िदनानाथ 
अिहर भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-०२६०, ��ाचार (न�कली 
�माणप�), धनबहादुर वली िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको �माणप� �माणीकरणको 
लािग लेखी पठाउदँा �ी जनपथ मा.िव. दशेराबाट 
िस.नं. ३० का धनबहादरु वली २०४२ सालको टे�ट 
परी�ामा सि�मिलत नभएको बेहोरा उ�लेख भई माक�  
लेजर �मािणत �ितिलिपसमेत िमिसल संल�न रहेको 
देिख�छ । त�प�चात् पिन  �ितवादीकै अनरुोधमा 
�ितवादी टे�ट परी�ा उ�ीण� भए, नभए स�ब�धमा 
िवशेष अदालतबाट पटकपटक लेखी पठाएकोमा 
यिकन जवाफ नआएको र �ितवादी �वयम् तारखे 
गजुारी बसेकोसमेत देिखएको छ । य�तो अव�थामा 
िज�ला िश�ा काया�लयको �माणीकरण बेहोरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) अनसुारसमेत 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । अिधकार�ा�त सरकारी 
काया�लयमा रहेको रकेड� र लेिखएको बेहोरा अ�यथा 
हो भनी �मािणत गन� भार �माण ऐन, २०३१ को 
दफा (६ग) बमोिजम �वयम् �ितवादीमा रहेको 
अव�थामा �ितवादीले तारखैे गजुारी बसेकोसमेत 
देिखयो । यसबाट टे�ट परी�ामा सि�मिलत नै नभई 
रा��सेवकको ओहोदामा बढुवा पाउने उ�े�यले २०४५ 
साल र २०५८ सालमा सो �माणप� पेस गरकेो पिु� 
ह�न आउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट 
२०४२ सालको टे�ट परी�ामा सि�मिलत नै नभई टे�ट 
परी�ाको �माणप� �ा�त गरी रा��सेवकको ओहोदामा 
बढुवा पाउने उ�े�यले २०४५ साल र २०५८ सालमा 
सो �माणप� पेस गरकेो दिेखदँा �ितवादीलाई त�काल 

�चिलत ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ 
र २९(२) बमोिजम �.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना 
गन� गरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०६९।१२।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर    
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ  
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०९८२, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. डेग शमशेर कँुवरसमेत 

�ितवादीह� �वयम् वैदेिशक रोजगारीको 
लािग Cambodia पगुी अलप� परकेो भ�ने त�यसमेत 
ख�ुन आएको छ । यी �ितवादीह�ले जाहेरवालाह�सगँ 
रकम िलएको भए आफूह� समेत Cambodia स�म 
गैरकानूनी �पमा जान ुपन� अव�था ह�दँैन । जाहेरीको 
भनाई पिु� ह�ने िलखत �माण पेस भएको छैन । 
मौिखक भनाईको आधारमा मा� जाहेरवालाह�बाट 
�ितवादीह�ले रकम िलएको भनी अ�यथा �मािणत 
नभएस�म मा�न िम�ने अव�था नह�ने । 
 �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
�ितवादीह� उपरको कसरु �मािणत गन� �माणको 
भार वादीमा िनिहत रहेको ह��छ । यस कानूनी 
�यव�थाअनसुार वादी नेपाल सरकारले �ितवादीह�ले 
आकष�क वैदेिशक रोजगारको �लोभन देखाई 
रकमसमेत िलई जाहेरवालाह�लाई Cambodia 
मा प�ुयाई अलप� पारकेो भनी ठोस, व�तिुन� र 
िन�चया�मक �माण पेस गरी दाबीलाई पिु� गनु�पन� 
ह��छ । वादी नेपाल सरकारबाट अिभयोग दाबी पिु� 
ह�नसकेको नदेिखदँा �ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० अनसुार िबनाइजाजत 
वैदेिशक रोजगारको �यवसाय स�चालन गरकेो हो भ�न 
िम�ने नह�दँा स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाई ह�ने गरी 
भएको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने । 
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अतः स�ु वैदेिशक रोजगार      
�यायािधकरणबाट �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाई िदने गरी िमित २०७२।२।२५ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-०१३०, लटुिपट, िशव 
नारायण यादव िव. राजकुमार चौधरीसमेत 

िववािदत ज�गामा दाबीअनसुारका �खह� 
रहेको भ�ने त�य सव��थम पिु� ह�नपुद�छ । सो त�य 
किहकँतैबाट �मािणत ह�नसकेको छैन । �खह� काटी 
लटुिपट गरी लगेको �मािणत ह�ने व�तिुन� �माणबाट 
देिखन ुपन� ह��छ । कािटएको �खका ठुटाह� के कित 
िथए भ�ने कुरा किहकँतैबाट �मािणत ह�नसकेको 
देिखदँैन । दाबी गरकेो िबगो पिन पिु� गन� भरपद� आधार 
�माणसमेत पेस भएको छैन । वादीले �ितवादीउपर 
िज�ला �हरी काया�लय, स�तरी र सो काया�लयले 
�हरी काया�लय, कठौनालाई प�ाचार गरकेो �माणबाट 
वादी �ितवादीबीच िववादस�म रहेको कुरा दिेखने 
हो । तर सो �हरी काया�लयबाट भएको िनवेदनउपरको 
कारवाही मा�ले दाबीबमोिजमको लटुिपट ज�तो 
फौजदारी कसरु �थािपत ह�नस�ने देिखदँैन । 
लटुिपटको कसरु नै �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई दाबीबमोिजमको कसरुदार करार गन� 
निम�ने ह�दँा वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।  

अतः वादी दाबी प�ुने ठहर गरी 
�ितवादीह�लाई ज�रवाना गन� गरी स�ु स�तरी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उि�ट ह�ने भई 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०७१।०९।१८ को भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CR-०१६०, 
जबरज�ती करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. 
नारद�साद शमा�  

�ितवादी र जाहेरवालीबीच �यापा�रक 
कारोबार ह�ने गरकेो र उ� िदन िनजह�बीच भेट ह�दँा 
सोही लेनदेनको कारणबाट िववाद भई धकेलाधकेल 
भएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको देिख�छ । लेनदने 
िववादमा भएको धकेलाधकेलको अव�थालाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भनी अथ� गनु�  
यिु�सङ्गत ह�ने नदेिखने ।

�ितवादीलाई �े�ीय अ�पताल कालागाउ ँ
सखु�तमा �वा��य परी�ण गन� पठाएको िमित 
२०६७।५।१४ को प�मा No external injuries 
(visible) detection on his body भनी िनजको 
शरीरमा कुनै पिन बािहरी चोटपटक नदिेखएको बेहोरा 
खलुाएको देिख�छ । जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो 
भ�ने ठोस �माणह�को अभावमा केवल जाहेरी िदई 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भ�न ुमा� अिभयोग 
दाबी पिु� ह�ने आधार ह�न स�दैन । सोलाई त�यय�ु 
�माणह�ले पिन पिु� गन� स�नपुछ�  । �ितवादी 
नारद�साद शमा�ले जाहेरवालीलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो भ�ने त�यय�ु �माणबाट पिु� 
ह�नसकेको देिखदैँन । जबरज�ती करणीको उ�ोग 
ह�नको लािग पीडकले जबरज�ती करणी गन� मनसाय 
राखी जबरज�ती करणी गन� �यास गरेको कुरा 
�माणबाट देिखन ुपद�छ । अ�य कारणबाट मिहलासगँ 
वादिववाद हातपात ह�दँमैा जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरकेो भनी अथ� गनु�  �यायसङ्गत ह�ने नदेिखने । 

तसथ� �ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो भ�ने त�य ठोस �माणह�बाट 
पिु� ह�न नसकेको र �ितवादी नारद�साद शमा� र 
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जाहेरवालीबीच लेनदेनको कारणबाट िववाद भएको 
अव�था देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी 
नारद�साद शमा�ले जबरज�ती करणी उ�ोगको कसरु 
गरकेो ठह�याएको स�ु सखु�त िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।१२।२७ को फैसला उ�टी गरी �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको िमित २०६९।२।२३ को फैसला 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-WO-०४०९, परमादशे, 
रवेतकुमार ता�ाकारसमेत िव. नेपाल खा� स�ंथान, 
�धान काया�लय, काठमाड�समेत 

त�लो तहको कम�चारीलाई �यायोिचत 
आिथ�क �ितपूित� तथा लाभ होस ् भनी समािजक 
�यायको सिुनि�ताको लािग मािसक तलबमानका 
िहसाबले मािथ�लो तहको भ�दा त�लो तहका 
कम�चारीलाई बढी मिहना अविध गणना गन� गरी भएको 
�यव�थालाई मािथ�लो तहका कम�चारीले त�लो 
तहका कम�चारीभ�दा कम बीमा रकम पाउन ुपन� भनी 
अथ� गन� निम�ने । 

कुनै पिन ऐन र िनयममा �ितब�धा�मक 
वा�यले ३ वटा अथ� िदइरहेको ह��छ । जसअनसुार 
मूल �ावधानको अपवाद (Exception to the 
main clause), मूल �ावधानको सत� (Condition 
to the main provision) तथा मूल �ावधानमा 
थप आव�यकता (Additional requirement)
लाई औ�ंयाई रहेको ह��छ । �यसैले �ितब�धा�मक 
वा�यांशलाई मूल वा�यसगँ साम�ज�यता 
(Harmonize) गरी �या�या गनु�पन� ह��छ । 
�ितब�धा�मक वा�यांशले मूल �ावधानमा अिभ�य� 
कुराको अपवाद�व�प केही सीमा ब�देज वा िवशेष 
छुट सिुवधाको अव�था िनधा�रण गद�छ । य�तो 

अव�थामा नेपाल खा� सं�थान कम�चारी क�याण 
कोष (जीवन बीमा) योजना िनयमावली, २०४५ को 
िनयम १५ को बीमाङ्कन रकम गणना अविधको 
िहसावलाई �ितब�धा�मक वा�यांशसगँ छु�याई हेन� 
िमलेन । स�पूण�तामा हेदा� तहिवहीनदेिख तह ११ र 
काय�कारी �मखुको लािग छु�ै अविध गणना ग�रएको 
देिख�छ । सामािजक �यायको उ�े�यले केही तहलाई 
समूहगत (Cluster) गरी बढी अविधको तलब िहसाब 
िदने अथ� लगाउन सिक�छ । तर �यसको अथ� 
मािथ�लो तहका कम�चारीलाई अ�याय (Injustice)  
ह�ने गरी त�लो तहले पाउने सिुवधाभ�दा कम 
ह�ने गरी सिुवधा �दान गनु�पद�छ भ�न ु तक� सङ्गत 
नह�ने ।

िनवेदकह�ले कानूनी अिधकारको �पमा 
�ा� गनु�पन� िबमा रकमको हकमा रकम बझेुप�ात् 
मा� िहसाब कम भएको दिेखएको र सोप�ात् कानूनी 
तवरबाट िहसाब िम�ने गरी बाकँ� रकम माग गरकेो 
देिख�छ । जसमा २०७०।५।१७ को आदेशानसुार 
भनी मागबमोिजम िनण�य ग�रएको भनी िनण�यमा लेिखए 
तापिन कारवाही नगरी बसेपिछ अ�य िवक�पको 
अभावमा २०७०।८।२८ मा यस अदालतमा �रट 
िनवेदन िलई आएकोलाई अ�यथा भ�न िमलेन । 
यसरी सं�थामा सेवा गरबेापतको अिधकारको �पमा 
�ा� गन� बीमा रकमको िहसाब ब�ुदैमा र बझेुपिछ मा� 
िहसाब कानूनतः िमलेको वा निमलेको थाहा भएको 
अव�थामा पिहले नै कम रकम िलन �वीकार गरकेो 
मा�न िम�दनै । िनयमबमोिजम िहसाब िमलानको 
िनवेदनसिहत बाकँ� रकम माग गन� कानूनी अिधकारको 
िवषयमा Promissory Estoppels लागू ह��छ भ�न 
िम�ने नदिेखदँा िवप�ीको िलिखत जवाफ तथा बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनयमको �ितब�धा�मक वा�यांशले नै 
मािथ�लो तहको पदले पाउने सिुवधा स�बि�धत 
सेवाको एक तहमनुीको पदको भ�दा कम नह�ने भनी 
�प� �यव�था भइरहेको अव�थामा �या�याको 
िस�ा�तले पिन ��यथ�ले आ�नो कानूनी दािय�वबाट 
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उ�मिु� पाउनस�ने अव�थासमेत देिखएन । अतः 
िनवेदकह�को मागबमोिजम त�लो तहका कम�चारीले 
�ा� गन�भ�दा कम ह�ने गरी िबमा रकम भ�ुानी गरकेो काय� 
िमलेको नदेिखदँा उपयु�� नेपाल खा� सं�थान कम�चारी 
क�याण कोष (जीवन िबमा) योजना िनयमावली, २०४५ 
को िनयम ८४(१), अनसूुची ८ अ�तग�तको �करण १५ 
को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम त�लो तहको 
पदभ�दा मािथ�लो तहको पदले पाउने सिुवधा नघट्ने 
गरी िनवेदकह�लाई िबमा रकमको सिुवधा �दान गनु�  
भनी परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CI-०८८९, बहाल 
िदलाई घर खाली चलन, नजमुि�न िमया िव. यादमह�मद 
अंसारी

वादी दाबीको ज�गामा �ितवादीको हक 
२०५९।३।२७ मा नै टुटीसकेको एवम् �ितवादीले घर 
बाकँ� राखी ज�गा मा� रिज��ेसन पास गरी िददँा सो 
ज�गामा घर भएको र िनजले घरबाहेकको ज�गा मा� 
रिज��ेसन पास गरी िदएको नदेिखनकुा साथसाथै 
सोप�ात् �ितवादीले उ� ज�गाधनी �माण पजुा�बाट 
घरको िववरण हटाउनेतफ�  कुनै �ि�या नगरकेो र 
यिद �ितवादीको घर वादीलाई निददँानिददँै वादीले 
जबरज�ती क�जा गरकेो भए सोउपर िखचोलातफ�  
कानूनी कारवाही गनु�पन�मा सोसमेत नभएको अव�था 
र �ितवादीले वादीलाई कजा�बापतको रकम बझुाएपिछ 
ज�गा पनु: बापस रिज��ेसन पास गराएको वा अ�य 
बेहोराको �माण कागजसमेत नभएको अव�थासमेतले 
वादीको ज�गामा भएको घरमा �ितवादीको हक कायम 
ह�नस�ने कुनै कानूनी आधार नदेिखने ।

वादीले घर ज�गा करसमेत बझुाएको आधार 

�माण दिेखएको छ । वादीले रिज��ेसन पास गराई 
िलएको िक.नं. ७० को ससीम नै रहेको र िववािदत 
घर ज�गाको ज�गा धनी �माण पजुा�  नै वादीको नाममा 
कायम रहेको अव�था छ । अत: वादी दाबीको घरबाट 
�ितवादीलाई हटाई घर खाली गरी िदने ठह�याएको 
पसा� िज�ला अदालतको िमित २०६४।३।५ को फैसला 
िमलेकै देिखयो । उ� फैसला केही उ�टी गरी वादीको 
दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६६।३।२९ को फैसला केही उ�टी भई 
वादीको दाबीबमोिजम िक.नं.७० को ज�गामा रहेको घर 
वादी दाबीबमोिजम �ितवादीबाट खाली गराई वादीले 
दाबीबमोिजम चलन चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-RB-००३२, उपयु�� 
आदशे जारी ग�रपाउ,ँ मनोजकुमार िसंह िव. नेम इि��यूट 
फर मेिडकल एजुकेसन �ा.िल.समेत 

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम 
परकेा िनवेदनमा अ�तरकालीन �कृितका आदशे माग 
भई ग�रने िनवेदन भएकोले यसले करारीय िववादमा 
अि�तम आदेश गन� हैिसयत रा�दैन । यस �कृितका 
िनवेदनह�ले म�ुाको हैिसयत रा�ने नभई Self-
contained procedure का आधारमा करारलाई 
यथावत् रा�दै करारको पालना नगन� �विृ�लाई 
िन��सािहत गन� अ�तरकालीन �कृितको आदेशबाट 
करारको प�रपालनालाई �ाथिमकता िदने उ�े�य रा�ने ।

अ�तरकालीन �कृितको आदेशउपर पनुरावेदन 
ला�नस�ने दिेखएन । यसका साथै य�ता अ�तरकालीन 
�कृितको आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने �यव�था 
�याय �शासन ऐन, २०४८ मा समेत नभएकोले यस 
अदालतमा दायर भएको पनुरावेदन कानूनस�मत रहेको 
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मा�न निम�ने ।
तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 

�ितवािदत िस�ा�तबाट िनवेदकको िश�ण सं�थाबाहेक 
िवप�ीले अ�य� िश�ण सेवा �दान नगनु�  नगराउन ु
भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम आदशे 
जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।५।३ मा भएको आदशेउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन दायर ह�नस�ने अव�था नरहेको ह�दँा ��ततु 
पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०६९-RB-००३३, उपयु�� 
आदशे जारी ग�रपाउ,ँ िदपककुमार मेहता 
िव. नेम इि��ट�युट फर मेिडकल एजुकेसन 
�ा.िल.समेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७०-CR-०४१४, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. िन�ल बुढाथोक�समेत

जाहेरवालाले यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख 
गर ेपिन कुन �यि�ले के काय� गरकेो हो भनी मौकाको 
जाहेरीमा खलुाउनसकेको पाइएन भने अदालतमा आई 
आ�नो जाहेरीको पिु�ट ह�ने गरी बकप�समेत गन�सकेको 
दिेखएन । िव.िप. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ठानको 
नं.१०४५ िमित २०६७।०७।२४ को प�साथ सलं�न 
िदपक से�चरुीका घाउ जाचँ फाराम हेदा�  Nature of  
injury, size and site मा c।o pain and wound 
on lateral part of left shoulder उ�लेख भएको 
र condition of the patient मा pulse 88/m, BP 
130/80, Resp 24/min temp 98/66F भनी उ�लेख 
भएको र पीिडतको अव�था ग�भीर जोिखमपूण� अव�था 

नभई सामा�य अव�था देिखएको पाइ�छ । �ितवादीका 
सा�ीह�  श�ुमा  �े�ठ, य�िनिध  भ�राईसमेतले 
�ितवादीह�लाई  पूण�  सफाई  िदई  बकप�  गरकेा छन् । 
य�तो अव�थामा आरोिपत कसरु यी �ितवादीह�ले गरी 
पीिडतको  �यान  मान�  उ�ोग  गरकेो  भ�ने  कुरा  िमिसल 
सलं�न त�य �माणबाट पिु�ट ह�न आएको नदेिखने । 

अत: िववेिचत आधार �माण र कारणह� 
समेतबाट �ितवादीह� िन�चल बढुाथोक�, शैलेश 
कोइराला, केबल राई, िवजय िल�ब,ु राजेश दास, िनपेन 
�े�ठ र मणी िल�बसुमेतले पीिडत िदपेस से�चरुीलाई 
�यान मान� उ�ोगको काय� गरकेो नदेिखएबाट स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१२।०१ 
मा �ितवादी िन�चल बढुाथोक�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद 
तथा अ�य �ितवादीह�लाई सफाई िदने गरी गरकेो 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
�ितवादी िन�चल बढुाथोक�ले सफाई पाउने ठह�याई र 
मणी िल�बकुो हकमा पिन िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई ह�ने गरी सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।०३।२५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठह�याई  पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०६९।११।०२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१६९६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िमनबहादुर भ�डारी

मतृक र �ितवादीका बीचमा बाब ु छोराको 
नाता रहेको देिख�छ । �ितवादी िमनबहादरु भ�डारीले 
िनजक� भाउजू कोिपला भ�डारीलाई गाली गलौज 
ग�ररहेको अव�थामा सो �थानमा पगेुका शमसेरबहादरु 
भ�डारीले छोरा िमनबहादरु भ�डारीलाई भाउजूलाई 
अपश�द �योग गरी गाली नगन� स�झाउदँा �रसको 
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आवेगमा आएका �ितवादीले बाब ु शमसेरबहादरु 
भ�डारीलाई खपुा�ले छातीमा �हार गरकेो 
दिेख�छ । बाब ुछोराको बीचमा सो घटनाभ�दा अगािड 
कुनै िकिसमको बैमन�यता वा �रसइवी रहेको र अपराध 
गन� योजना बनाएर �ितवादीले मतृक शमसेर बहादरु 
भ�डारीलाई मारकेो हो भ�ने अिभयोग मागदाबीसमेत 
िलएको नदिेखने । 

अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम 
गरी �ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय भएकै छ । 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय भएकोमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सजायको माग गरेको भ�दैमा ताि�वक असर पन� 
दिेखदँैन । वारदातको प�ृभूिम र प�रि�थित हेदा� , उ� 
सजाय गदा� चक� पछ�  िक भनी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने 
राय स�ु अदालत र पनुरावेदन अदालतबाट �य� भएको 
छ । अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. ले सव��वसिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� भएका म�ुामा राय �य� गन� 
म�ुामा इ�साफ गन� अिधकारीलाई �विववेक�य अिधकार 
�दान गरकेो पाइ�छ । उ� अिधकार �यायकता�बाट 
�योग गन� पाइदँनै भ�न िम�दैन । 

वारदातको �कृित तथा �ितवादीको 
भूिमकालाई हेदा� स�ु अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट �य� भएको १२ वष� कैद सजाय कायम 
गन� रायसमेत �यायोिचत देिख�छ । यस अव�थामा 
�ितवादीले ज�माज�मी १२ वष� कैद सजाय मा� 
भो�नपुन� ह�दँा िनजको अंश सव��व गनु�पन� अव�था 
रहदँनै । अतः �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम नै सव��वसिहत ज�मकैद ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी मीनबहादरु भ�डारीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७२।१०।५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 

ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । वारदातको �कृित, �ितवादीको भूिमकासमेतबाट 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले �ितवादीलाई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १२ वष� कैद सजाय गन� गरी �य� गरकेो 
रायसमेत �यायोिचत देिखदँा िनज �ितवादीलाई १२ वष� 
कैदको सजाय कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-२०४०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. शेर नारायण �े�

मतृकको लास �कृित मचु�ुकाबाट घाटँी 
घसा�रएको, ओठ र नाक कािटएको िनलडाम रहेको 
भ�ने देिख�छ । जाडँ खाएको अव�थामा ठेलामठेल 
ह�दँा लड्न प�ुदा शरीरमा घसा�रएर चोटपटक 
िनलडाम ह�न ु�वाभािवक नै ह��छ । �यान िलनेस�मको 
अिघदेिखको �रसइवी नदेिखएको, लकु�चोरी �हार 
गरकेो वा जोिखमी हितयारको �योग भएको भ�ने पिन 
देिखएन । यस अव�थामा पनुरावेदकले िजिकर 
िलएझ� शरीरमा िनलडाम घसा�रएको िच� देिखएकै 
आधारमा अ�य �वत�� व�तिुन� �माणको अभावमा 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम कसरु �मािणत 
भयो भनी मा�न िमलेन । यसरी  मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
अव�थामा �ितवादीले ठेली िदएको कारणबाट कोदो 
बारीमा लड्न पगेुको मािनसको शरीरमा केही सामा�य घा 
चोट देिखएकोस�मको कारणबाट नै �यानस�ब�धीको 
१३ नं. बमोिजमको कसरु कायम गनु�  मनािसब 
नदेिखने । बरामद भएको रकम �.२०,३३०।– म�ये 
�.१७,५००।– ताराबहादरु भजेुलसगँ िलएको र 
२,८३०।– आ�नै घरबाट �याएको हो भनी �ितवादीले 
बयान गरकेो पाइयो । िनजको उ� बयानलाई अ�यथा 
मा�न ु पन� कारण नदेिखदँा अ�य व�तिुन� �माणको 
अभावमा �ितवादीबाट बरामद भएजित सबै रकम 
मतृकको हो भनी अनमुान गरी मतृकको �ीमतीलाई सबै 
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िफता� िदन ु �यायोिचत ह�ने नह�दँा अदालतमा दािखल 
भएको रकमम�ये �.१७,५००।– मतृक ताराबहादरु 
भजेुलको प�नी �ानमुाया भजुेललाई िदलाई िदने र बाकँ� 
�.२,८३०।– �ितवादी शेरनारायण �े�लाई िफता� 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अतः मािथ  िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी शेरनारायण �े�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने र बरामद 
भएको रकमम�ये �.१७,५००।– मतृकको प�नी 
�ानमुाया भजुेललाई र बाकँ� �.२,८३०।– �ितवादी 
शेरनारायण �े�लाई िफता� िदलाई िदने ठह�याई गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।२।२२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर : देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१५५६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. भ�नी तामाङ

दशीको �पमा सो लौरोसमेत बरामद भएको 
दिेख�छ । यी �ितवादीले मतृक कृ�णकुमारीलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी, झै-झगडासमेत 
दिेखदँैन । वारदातमा घातक हितयार �योग भएको 
अव�थामा िमिसलबाट देिखदँनै । आफूलाई र�डी भाल ु
भनी आमासमेतलाई गाली गरकेो ह�दँा �रस उठेको भनी 
�ितवादीले आरोिपत कसरुलाई �वीकार गरी त�काल 
उठेको �रसले लाठीले िहका�उदा म�ृय ु भएको हो मान� 
मनसाय िथएन भनी बयान गरकेो र मतृकबाट �योग 
भएको भिनएका अपश�दबाट मािनस �वभावले आवेशमा 
आउने �कृितको देिखदँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम आवेश�े�रत ह�याको 
वारदात कायम गरी १० वष� सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� नदेिखने ।

अतः मािथ  िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी �रता भ�ने भ�नी तामाङलाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो दोलखा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७२।४।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-२०६९ र ०७४-CR-००३८, 
लाग ु औषध (�ाउन सगुर), िवजय थापा िव. नेपाल 
सरकार, सितस �धान िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िवजय थापाबाट बरामद भएको लाग ु
औषध �ाउन सगुरको मा� ज�मा ३(तीन) �ाम ९९० 
िमली�ाम दिेखएको छ । उ� मा�ाको लाग ुऔषधलाई 
�ितवादी सितस �धानले आ�नो र सह�ितवादी 
िवजय थापाको आधा आधा हो भनेका र सो स�ब�धमा 
�ितवादी िवजय थापाले अदालतको बयानमा इ�कार 
गर ेपिन अदालतमा नै �ितवादी सितस �धानले गरकेो 
बयानको उ� बेहोरालाई अ�यथा मािनरहन ु पन� कुनै 
अव�था देिखन आउदँनै । अनसु�धानको बयानमा 
�ितवादीह�ले सेवनको लािग उ� लाग ुऔषध �ाउन 
सगुर �याएको भनी �वीकार गरकेा छन् । �ितवादी 
सितस �धानले अदालतको बयानमा समेत उ� लाग ु
औषध �ितवादी िवजय थापासमेतले सेवन गन�का लागी 
�याएको भनी �ितवादी िवजय थापालाई पोल गरकेो 
देिखयो । �ितवादीम�येका सितस �धान Clear vision 
भ�ने सधुारगहृमा बसेको भ�ने उ� सधुार गहृको िमित 
२०६९।३।२५ को प�समेतले िनजह� सेवनकता� ह�न् 
भ�ने त�यलाई पिु� गरकेो ह�दँा िनजह�लाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ) (१) 
बमोिजम ओसार पसारको कारोबारको कसरुमा जनही ५ 
वष� कैद र �. ५,०००।– ज�रवाना गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०७१।९।७ को फैसला 
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िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई ऐ. 
दफा १४(१) (ङ)को सेवनको कसरुमा ऐ. दफा १४(१) 
(ङ) बमोिजम जनही ८ मिहना कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।१० को 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७४-WO-
०२५१, उ��ेषण, देवकुमारी �े� िव. ऋण असुली 
�यायािधकरणको काया�लय, काठमाड�समेत

वादी राि��य वािण�य व�क �ितवादी यी 
िनवेदक देवकुमारी �े� भएको ऋण असलुी म�ुामा यी 
िनवेदकका नाउमँा जारी भएको १५ िदने �याद मेची 
नगरपािलका वडा नं.१० ि�थत िचया पसल छेउको 
िबजलुीको ख�बामा टासँ गरी २ जना सोही वडाका 
सा�ीह� समेत राखी िमित २०६३।९।३० मा तामेल 
भएको िमिसलबाट देिखने । 

मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११० 
नं. बमोिजम कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या र 
रीत प�ुयाई तामेल भएको �यादिभ� �ितवाद नगन� 
�यि�ह�लाई पनु: अवसर िददै जाने हो भने म�ुाको 
कारवाही अन�तकालस�म लि�बन जाने भई �याियक 
अ�यौलताको ि�थित िसज�ना ह�न जाने ह��छ । ��ततु 
िनवेदनबाट उठाइएको िवषयव�तमुा रीतपूव�क �याद 
तामेल भई सोही आधारमा फैसला तथा फैसला 
काया��वयनसमेत भइसकेको ह�दँा ��ततु िनवेदन 
�थम�ि� (Prima Face) मा नै खारजे ह�ने देिखन 
आयो । तसथ�, िवप�ी बनाइएका िनकाय र �यि�ह�बाट 
िलिखत जवाफ माग गरी यसमा कारवाही अगािड 

बढाइरहनकुो कुनै औिच�य र �योजन रहेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: िविपन कुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे, ०७४-WO-०६६०, 
उ��ेषण, लालमह�मद िमयाँ िव. िज�ला सरकारी 
विकलको काया�लय, स�रीसमेत

बह�िववाह म�ुा कारवाही चली िमित 
२०७३।२।२९ मा फैसला भएको कुरा सोही 
ज�रयाबाट चलेको धनमाल म�ुामा यी िनवेदकले 
�ितवाद गरकेो देिखएको, धनमाल म�ुामा �ितवाद 
गरी म�ुाको कारवाहीमा संल�न रही सो धनमान म�ुा 
िमित २०७४।२।४ मा फैसला भएको देिखदासमेत 
िनवेदकलाई �ितवादी बनाई चलेको बह�िववाह म�ुामा 
िनवेदकको नाममा िमित ०७३।५।२२ मा तामेल भएको 
�यादबाट जानकारी नभएको भ�ने िनवेदकको भनाई 
िव�वासलायक देिखन नआउने । 

बह�िववाह म�ुामा िनवेदकको नाममा िमित 
०७३।५।२२ मा तामेल भएको �यादबाट जानकारी 
नभएको भ�ने िनवेदकको भनाई िव�वासलायक दिेखन 
आएन । आफूउपर चलेको जारी, धनमाल म�ुाको 
कारवाहीबार े िनवेदनमा केही उ�लेख गरकेोसमेत 
नदेिखएको र �याद बदरमा स�ु स�री िज�ला अदालतमा 
िदएमा िनवेदनको बेहोरा र ��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख 
भएको बेहोरा (सा�ीको सही नभएको भ�ने स�ु िनवेदन 
उ�लेख गरकेो ��ततु िनवेदनमा सो कुरा उ�लेख 
नभएको) समेत फरक फरक देिखएकोसमेतबाट ��ततु 
िनवेदनमा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाई रहन ु
भ�ने पूव�अव�था नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
इित संवत् २०७४ साल चैत १६ गते रोज ६ शभुम् ।


