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

हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७९, जेठ – १, पृ� १ 

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

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

सूचना 

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



 

i 

िवषयसूची

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

इजलास नं. १ १ – १४ 

१.  
मोटरसाइकल 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. 

सिुनल राय पटेलसमेत 
१ 

२.  डाकँा चोरी 

सरुज बैठा धोवी िव. 

नेपाल सरकार, नेपाल 

सरकार िव. स�ुज 

बैठा धोवीसमेत 

२ 

३.  अंश चलन 
बालकृ�ण �े�समेत 

िव. मनमाया �े�समेत 
३ 

४.  
दूिषत िलखत 

दता� बदर 

राधादेवी थापासमेत 

िव. अ�नीमाया 

�े�समेत 

४ 

५.  

ज�गा 

िखचोला 

चलन 

�बुकुमार भ�राई िव. 

ओमकार भ�राई ५ 

६.  
उ��ेषण, 

परमादेशसमेत

राजकुमार कोरी िव. 

�हरी �धान 

काया�लय, न�साल, 

काठमाडौसँमेत 

६ 

७.  
��ाचार (घसु 

/ �रसवत) 

रामराज यादव िव. 

नेपाल सरकार  
७ 

८.  अंश चलन 
ह�र�साद िस�पकार 

िव. �याम िस�पकार  
८ 

९.  

गठुी कायम 

गरकेो िनण�य 

बदर 

आशामाया महज�न िव. 

गठुी सं�थान, के��ीय 

काया�लय, 

काठमाड�समेत 

१० 

१०. 
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. 

कुलबहादरु िव.क., 

कुलबहादरु िव.क. िव. 

नेपाल सरकार  

११ 

११. कत��य �यान 
लोके��बहादरु पजुारा 

िव. नेपाल सरकार  
१३ 

इजलास नं. २ १४ – १९ 

१२. 
�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. 

भगवतीदेवी 

साउदसमेत  

१४ 

१३. 
कत��य �यान 

र डाकँा 

राज ु शाह िव. नेपाल 

सरकार, रिंजत साह 

ग�ुा सोनार िव. नेपाल 

सरकार  

१५ 



 

ii 

१४. 

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

र जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. 

राजन बलामी  

१८ 

इजलास नं. ३ १९ – २३ 

१५. 
उ��ेषणयु� 

परमादेश 

र� ना थापा िव. 

िव�ब�ध ुथापासमेत 
१९ 

१६. 
िलखत बदर 

दता� बदर 

सौखीदास त�मा िव. 

िशव दयाल यादव 
२१ 

इजलास नं. ४ २३ – २७ 

१७. कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. 

धनबहादरु भ�न े

�मोसन बुढा   

२३ 

१८. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

भपेु�� गोराजु िव. 

उ� च अदालत पाटन, 

लिलतपरुसमेत 

२४ 

१९. 

उ��ेषण 

िमि�त  

परमादेश 

वन अिधकृत 

यादव�साद िधताल  

िव. िनगाले िसमे�ट 

�ा.िल. मूित�ढुङ्गा, 

धनकुटा 

२६ 

इजलास नं. ५ २७ – ३० 

२०. 
अपहरण  

तथा कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. 

सोनकुुमार झासमेत, 

बझुाउन यादवसमेत 

िव. नेपाल सरकार  

२७ 

२१. 
घसु / �रसवत 

िलई ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार िव. 

बिु�जङ्ग ग�ुङ २९ 

२२. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

सरु�े� थापा िव. 

िज�ला �हरी 

काया�लय, 

िस�धुलीसमेत  

३० 

इजलास नं. ६ ३० – ३२ 

२३. उ��ेषण 

च�� �काश रोकाय 

िव. पूवा�� चल 

िव� विव�ालय, परी�ा 

�यव�थापन काया�लय, 

िवराटनगर, मोरङ 

३० 

२४. उ��ेषण 

�ािविधक िश�ा तथा 

�यवसाियक तािलम 

प�रषद् समेत िव. 

भ�पुर �ािविधक 

तािलम के�� �ा.िल. 

समेत 

३१ 



 

iii 

इजलास नं.७ ३२ - ३६ 

२५. 

नापी िनण�य 

िट�पणी 

आदेश बदर 

िमलाप� बदर 

दता� बदर 

साव�जिनक 

कायम 

वैधनाथ�साद ग�ुा िव. 

राजकुमार मोदीसमेत 

३२ 

२६. 
नकबजनी 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. 

सरोज यादवसमेत 
३३ 

२७. 
उ��ेषण / 

परमादेश 

पाव�ती कुम�नीसमेत 

िव. पनुरावेदन 

अदालत बुटवल, 

�प�देहीसमेत  

३४ 

इजलास नं.८ ३६ - ३९ 

२८. 
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 

नेपाल सरकार िव. 

संजय चनसमेत 
३६ 

२९. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

राजाराम ितिमि�सना  
३७ 

३०. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

मि�दरा ग�ुङ  
३८ 

इजलास नं.९ ४० - ४२ 

३१. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

पारस थापा िव. 

काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

४० 

३२. 

िव�ीय सं�था 

खारजे 

ग�रपाऊँ 

ि��ल फाइना�स 

िलिमटेड िव. नेपाल 

रा�� ब�क, के��ीय 

काया�लय 

४० 

इजलास नं.१० ४३ - ४६ 

३३. 
उ��ेषण, 

परमादेश 

राममणी आचाय� िव. 

आ�त�रक राज�व 

िवभाग लािज�पाट, 

काठमाड�समेत  

४३ 

३४. 
उ��ेषण 

परमादेश 

अिनता भजुु िव. 

िनजामती 

िकताबखाना, 

प�ुचोक, 

लिलतपरुसमेत  

४४ 

इजलास नं.११ ४६ - ५० 

३५. 
��ाचार (घसु 

/ �रसवत) 

पदमराज जोशी िव. 

नेपाल सरकार 
४६ 



 

iv 

३६. 

कत��य �यान 

(िजउदँो ब� चा

ज�माई 

फालेको) 

नेपाल सरकार िव. 

कृ�ण योङहाङ्ग 

(िल�बू), देवान या�या 

(राई) िव. नेपाल 

सरकार 

४८ 

इजलास नं.१२ ५० - ४१ 

३७. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

धनबहादरु अयडी 
५० 

३८. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

नारायण खड्का िव. 

उ�च अदालत 

िवराटनगर, इलाम 

इजलास 

५० 

इजलास नं.१५ ५१ - ५२ 

३९. 

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

अनपु भ�ने िनसान 

ग�ुङ िव. नेपाल 

सरकार 
५१ 

    

    

    

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, जेठ - १

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७१-CR-१५१३, 
मोटरसाइकल चोरी, नेपाल सरकार िव. सुिनल राय 
पटेलसमेत

�ितवादी सिुनल राय पटेलले �ितवादी 
संजय साहसमेतसगँ िमली को. ६ प. ५२५१ नं. को 
मोटरसाइकलको तार काटी लक खलुाई केही पर 
सडकमा �याएर आफूले हाकँ� संजय साह पछािड 
बसी �ितवादी स�ुदरलाल चौधरीलाई प�ुयाउन 
जाने �ममा बाटोमा प�ाउ परकेो र �ितवादी संजय 
साह भा�न सफल भएको भनी पोल गरकेा र अका� 
�ितवादी स�ुदरलाल चौधरीले समेत अनसु�धानमा 
आफूले �ितवादी संजय साहसमेतलाई चोरीको 
मोटरसाइकल �याउन अ�ाएको भनी सािबत 
भई पोलसमेत गरकेो अव�थामा तीनैजना 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुन� हो । �ितवादी 
सिुनल पटेललाई यसअिघ पिन चोरी गरकेोले 
पटकेमा सजाय गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा�, �ितवादी सिुनल राय पटेलले को. ६ प. 
५२५१ नं. को चोरीको मोटरसाइकल हािँकरहेको 
अव�थामा प�ाउ परकेो, अनसु�धानमा िनज 
सािबत रहेको, अदालतमा आएर इ�कारी बयान गर े
पिन अनसु�धानको बयानलाई अ�यथा �मािणत 
गन� नसकेकोसमेतबाट िनजको संल�नता रहेको 
त�य �थािपत भएको । 

यस स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था 

हेदा�  �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “कुनै 
काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको 
तहक�कात वा जाचँबुझको िसलिसलामा 
�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै 
िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� 
गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गरमेा �माणमा िलन ह��छ” भ�ने 
�यव�था उ�लेख भएको प�र�े�यमा जाहेरवालाले 
अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो दिेखएन । अ�य 
�वत�� �माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
उ� जाहेरीमा उि�लिखत स�पूण� त�य �माणयो�य 
मा�न सिक�न । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
मा “फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसरु 
�मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । ��ततु म�ुामा वादीले �ितवादीह� 
संजय साह र स�ुदरलाल चौधरीउपरको 
कसरु शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� सकेको 
देिखएन । जाहेरी दरखा�त आफँैमा �माण होइन यो 
त अपराधको सूचनास�म हो ।

सिुनल राय पटेललाई पटकेमा समेत सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीदेिख ��येक तहको पनुरावेदनमा िजिकर िलए 
पिन सोको ठोस �माण पेस दािखला गन� सकेको 
देिखएन । पनुरावेदकतफ� बाट उ�लेख ग�रएका 
म�ुाह� एकै �कृितका म�ुा रहेको दिेखदँैन । ��ततु 
म�ुा फैसला ह�नभु�दा अगािड फैसला भएको 
भनी पेस ग�रएको म�ुा नं.२७-०६५-००४२६ 
को नकबजनी चोरी म�ुामा कसरुदार ठहर गरी 
फैसला भएको देिख�छ । ��ततु म�ुा र उि�लिखत 
म�ुा अलग �कृितको रहेको देिखदँा पटके कायम 
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गन� िम�ने देिखदँनै । अ�य म�ुाको हकमा ��ततु 
म�ुाभ�दा पछािड फैसला भएका म�ुा देिखएकोले 
पटकेमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
त�यसङ्गत नदेिखने ।

�ितवादी सिुनल राय पटेललाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम चोरीको कसरुमा सजाय 
ह�ने र �ितवादीह� संजय साह र स�ुदरलाल 
चौधरीउपरको कसरु शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न 
नसकेकोले िनजह�लाई सफाइ िदने र �ितवादी 
सिुनल राय पटेललाई पटकेमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
दाबी नप�ुने गरी भएको फैसला अ�यथा नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७८ साल पुस २६ गते रोज २ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६८-CR-०६७०, ०६८-
CR-०८७३, डाँका चोरी, सुरज बैठा धोवी िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. सु�ज बैठा 
धोवीसमेत

�माण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा 
“कुनै खास कुरा �मािणत गन� भार कुनै खास 
�यि�को ह�ने छ भनी कुनै नपेाल कानूनमा 
�यव�था भएकोमा बाहके �य�तो कुरा �मािणत 
गन� भार सो कुराको अि�त�वमा अदालतलाई 
िव�ास िदलाउन चाहने �यि�मािथ नै ह�ने छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा �ितवादी 
स�ुज बैठा धोबीले किथत वारदातको िदन अ�य� 
छु भ�ने िजिकर िलएकोमा सो िजिकर �मािणत 
गन� भार पिन िनज �ितवादीमा नै िनिहत रहेको 

ह��छ । यसमा �ितवादीको सा�ीबाहेक अ�य कुनै 
यथे� �माणबाट िनज अ�य� रहेको पिु� ह�ने �माण 
िमिसल संल�न नरहेको देिखदँा िनज �ितवादीको 
िमित २०६४।२।२१ मा भएको वारदातमा �ितवादी 
स�ुज बैठा धोबीको कसरुमा संल�नता िथएन भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ५ नं. मा 
“बाटो घाटो वा जङ्गलमा ढुक� जबरज�ती 
चोरी गरकेो रहजनी ठहछ�” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको स�दभ�मा �ितवादीह� स�ुज बैठा धोबी, 
नेमालाल राउत, छठू राय यादव, उमेश राय यादव 
र मकेुश राय यादव िमित २०६४।२।२१ गते राित 
८:३० बजे वीर�े� राजमाग� बाटोमा बसी जो आउछँ 
उसैलाई चोरी गन� उ�े�यले बाटो ढुक� बसेको भ�ने 
िनज �ितवादी स�ुज बैठा धोबीको अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको बयानबाट दिेखन आएको 
ह�दँा िनज �ितवादीह�ले चोरीको ५ नं.को रीतसगँ 
िम�ने गरी चोरी गरकेो देिखएकोले उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाको उ�लङ्घन गरकेो होइन भ�न 
निम�ने ।

वादी नेपाल सरकारको कुल िबगो �. 
१,८१,६००।– कायम गरी सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , �ितवादी 
मकेुश राय यादवको घरबाट चोरी भएको 
मोटरसाइकल मा� बरामद भएको ि�थित छ । 
जाहेरी बेहोरामा उि�लिखत नगद, सनु, मोबाइल 
यी �ितवादीह�को साथबाट वा कहीकँतैबाट 
बरामद नभएको ि�थितमा केबल जाहेरीमा उ� 
सामान चोरी भएको भनी िदएको जाहेरीको 
आधारमा मा� िबगो कायम गनु�  �यायोिचत ह�ने 
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दिेखएन । मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(३) नं. 
बमोिजम रहजनी चोरी गन�लाई यसै महलको १२ 
नं. बमोिजम ह�ने सजायको दो�बर बढाई सजाय गरी 
ज�रवानाबापत समेत कैद गनु�पछ�  र सोबमोिजम गदा� 
छ मिहनादेिख घटी कैद ह�ने भएमा ६ मिहना कैद 
गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा 
�ितवादी मकेुश राय यादवको घरबाट जाहेरवालाको 
िबगो �.४५,०००।- पन� मोटरसाइकल मा� बरामद 
भएकोले सो बराबर मा� ज�रवाना गन� गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीह� स�ुज बैठा धोबी, नेमालाल 
राउत, छठू राय यादव, उमेश राय यादव र मकेुश 
राय यादवले बाटो जगंलमा ढुक� जाहेरवालाह�को 
मोटरसाइकल चोरी गरकेो र िनज �ितवादीह�को 
साथबाट मोटरसाइकलबाहेक जाहेरीमा उि�लिखत 
अ�य कुनै सामान बरामद नभएको ह�दँा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको िबगो कायम ग�रपाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� स�ुज बैठा धोबी, नेमालाल 
राउत, छठू राय यादव, उमेश राय यादव र मकेुश 
राय यादवलाई स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं.को कसरुमा 
ऐ.को १४(४) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी िमित 
२०६५।९।१६ र िमित २०६८।२।११ को 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ५ नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेोमा ऐ.को १४ नं. को देहाय ३ बमोिजम 
जनही ४ वष� २ मिहना कैद गन� गरी पनुरावेदन 

अदालत हेट�डाबाट िमित २०६८।०६।३ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । वादी 
नेपाल सरकारको र �ितवादी स�ुज बैठा धोबीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७८ साल पुस २६ गते रोज २ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७३-CI-१६५१, अंश 
चलन, बालकृ�ण �े�समेत िव. मनमाया �े�समेत

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६ को 
ख�ड (क) मा “एकाघरसँगका अिंशयारह�म�ये 
जुनसुकै अिंशयारका नाममा रहेको स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले अनुमान 
गन� छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा बाहेक 
अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारको नाममा 
रहेको स�पि� सगोलको भनी मा�नपुन� उि�लिखत 
�यव�थाको प�र�े�यमा सगोलको ब�डा ला�ने 
भनी दाबी गन�ले आ�नो दाबी �मािणत गनु�पन� 
र िनजी हो ब�डा ला�दैन भनी िजिकर िलनेले 
आ�नो िजिकर �मािणत गन� दािय�व िनवा�ह गनु�पन� 
ह��छ । �ितवादी सभु�ादवेी �े�ले आ�नो माइतीको 
सहयोगबाट िववादको घरज�गा ख�रद गरकेो भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । वादी �ितवादीह�को 
आमा मनमाया �े�ले समेत उ� घरज�गा ख�रद 
गन�का लािग कुनै पैतकृ तथा सगोलको स�पि�को 
�योग नभएको भनी िजिकर िलएको पाइ�छ । 
साथै �ितवादी ब�ी�सादले २०४५ सालदेिख नै 
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भ�परुमा आई फोटो �टुिडयो स�चालनमाफ� त 
आयआज�न गरी बसेको भ�ने कुरामा वादीले 
अ�यथा भ�न सकेको अव�था देिखदँैन । पनुरावेदक 
वादीम�येका सरुशेकुमार �े�ले उ� स�पि� िनजी 
आज�नको ब�डा नला�ने �वीकार गरी आ�नो 
िजिकरलाई िफता� िलइसकेकोलगायतका िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट िववादको िक.नं.८९ 
को ज�गा र सोमा िनमा�ण भएको घरसमेत िनजी 
आज�नको भ�ने नै देिखने ।

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ 
नं. मा कुनै अिंशयारले आ�नो �ान, िसप वा 
�यासबाट आज�न गरकेो स�पि� सो आज�न गन� 
अंिशयारको िनजी ठहरी आफूखसुी गन� पाउछँ भ�ने 
उ�लेख भएको दिेख�छ । िववादको िक.नं.८९ को 
ज�गा सगोलको स�पि� भ�ने पिु� नभई िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट �ितवादी ब�ी�साद 
�े�को िनजी आज�नको स�पि� भ�ने पिु� 
भएकोले कानूनतः �य�तो स�पि� �ितवादीले 
आफूखसुी गन� पाउने ब�डा नह�ने �कृितको स�पि� 
दिेखयो । यसथ�, �ितवादी सभु�ादेवी �े�को नाम 
दता�को िक.नं. ८९ को ज�गा तथा सोमा बनेको 
घरसमेत ब�डा ला�ने ठहराएको स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
सो हदस�म उ�टी भई उ� िक.नं. ८९ को घर 
ज�गा �ितवादी ब�ी�साद �े�को िनजी ह�ने 
भनी पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा मािनरहन सिकएन । वादीको पनुरावेदन 
तथा िनजतफ� का कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकर र यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा 

िलइएका आधार र कारणह�सगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी सभु�ादेवी �े�को नाम दता�को 
िक.नं. ८९ �े�फल ०००५९.८० वग�िमटर 
ज�गा तथा सोमा बनेको घरसमेत ब�डा ला�ने 
ठहराएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।०७।२६ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
सोहदस�म उ�टी भई उ� िक.नं. ८९ को घर 
ज�गा �ितवादी ब�ी�साद �े�को िनजी ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।६।१८ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत:- निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथमेा, ०७४-CI-०१७४, दूिषत 
िलखत दता� बदर, राधादेवी थापासमेत िव. 
अ�नीमाया �े�समेत

वादी �ितवादीह�को िववािदत 
घरज�गाबाहेक अ�य कुनै स�पि� नरहेको भ�ने 
यी वादी �ितवादीह�ले पेस गरकेो फाटँवारीबाट 
देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ को 
ख�ड (क) मा “एकाघरसँगका अिंशयारह�म�ये 
जुनसुकै अिंशयारका नाममा रहेको स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले अनुमान 
गन� छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । 
अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा बाहेक 
अिंशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारको नाममा 
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रहेको स�पि� सगोलको भनी मा�नपुन� उि�लिखत 
�यव�थाको प�र�े�यमा सगोलको ब�डा ला�ने उ� 
िक.नं.१३५ को स�पि� वादीह�लाई िनरअंशी 
बनाउने िकिसमले यी �ितवादीले िलखत ग�रिदएको 
दिेखयो । यस ि�थितमा लगाउको जालसाजी म�ुामा 
आज यसै इजलासबाट उ� िववािदत िक.नं. १३५ 
को ज�गा �ितवादी िदपेन थापा िदने अ�नीमाया �े� 
िलने भई िजना थापा सा�ी बसी र.नं. ९९८७(ख) 
िमित २०६६/१२/३ मा पा�रत गरकेो रिज��ेसन 
िलखत जालसाजी ठहरी फैसला भएको अव�था 
छ । उ� जालसाजी म�ुामा िलइएका आधार 
कारणह�समेतबाट उ� िववािदत िक.नं.१३५ को 
ज�गा �ितवादी िदपेन थापाले अ�नीमाया �े�लाई 
िजना थापा सा�ी राखी िमित २०६६/१२/३ मा 
र.नं. ९९८७(ख) माफ� त पा�रत गरकेो रिज��ेसन 
िलखतम�ये पनुरावेदक वादीह�को हकस�मको 
िलखत बदर ह�ने ।  

�ितवादी िदपेन थापाले जालसाजपूण� 
त�रकाले सगोलका अिशयारह�को अंश हक 
मेट्ने गरी अिंशयारह�लाई थाहा जानकारीसमेत 
निदई सगोलको अशं ला�ने घरज�गा राजीनामाको 
िलखतबाट हक ह�ता�तरण गरकेो देिखएको 
अव�थामा वादी दाबी नप�ुने भनी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३।५।६ 
मा भएको फैसला उ�टी ह�ने देिख�छ । िदने िदपेन 
थापा र िलने अ�नीमाया �े� भई र.नं.९९८७(ख) 
बाट िमित २०६६।१२।०३ मा पा�रत राजीनामा 
िलखतम�येको वादीह� राधादवेी थापा र 
रमेशकुमार थापाको हक जाने अथा�त्  ४ भागको २ 

भाग िलखत बदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत:- निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०६७-CI-१६४५, ज�गा िखचोला 
चलन, �ुबकुमार भ�राई िव.  ओमकार भ�राई

�माण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा दवेानी 
म�ुामा दाबी �मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ भ�ने 
कानूनी �ावधान रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक वादीले िववािदत ज�गामा �ितवादी 
ओमकार भ�राईले िखचोला गरकेो भ�ने िजिकरलाई 
प�ुट्याइ ँ गन� त�यय�ु �माण पेस गन� सकेको 
देिखएन । दाबी िजिकर िलएर मा� ह�दँैन सो 
दाबीलाई पिु� गन� �माण पिन ह�न ु ज�री 
पद�छ । िववािदत ज�गा �ितवादी ओमकार भ�राईले 
कानूनअनसुार �ा� गरी अिवि�छ�न �पमा 
भोगचलन गरी भोगचलन गरबेापत बझुाउनपुन� 
ितरो ितरकेो रिसद भरपाई र फाटँवारी पेस गदा�  
उ�लेख भएको बेहोरासमेतबाट उ� सखी भ�ने 
खेत �ितवादी ओमकार भ�राईको हक �वािम�वमा 
रहेको भ�ने देिख�छ । यस अव�थामा �ितवादीको 
सा�पि�क हकलाई असर पान� गरी ज�गा िखचोला 
ठहर गनु�  कानूनसङ्गत नदेिखने ।

�ितवादीले ज�गा िखचोला गरकेो भ�ने 
वादी दाबीलाई पिु� गन� अकाट्य �माणको अभाव 
रहेको साथै अदालतबाट िववािदत ज�गाको नापजाचँ 
भई आएको न�सा मचु�ुकाको आकृित �कृित हेदा�  
वादी दाबीअनसुारको ज�गा र �ितवादीले भोग चलन 
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गरकेो ज�गा अलग अलग ह�न् भ�ने देिखदँा िववािदत 
ज�गामा ��यथ� �ितवादीले िखचोला गरकेो भ�ने 
अथ� गन� िम�ने नदेिखदँा स�ु सखंवुासभा िज�ला 
अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी भएको 
फैसलालाई  सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाबाट भएको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै 
दिेखयो । �ितवादीको िखचोला मेटाई स�ु िफराद 
दाबीबमोिजम यथावत् मेरा नाउमँा कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक / वादीको पनुरावेदन िजिकर, 
िनजको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ा 
तथा िव�ान् अिधव�ाह�बाट ��ततु भएको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: ऋत ुराई
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत ्२०७८ साल पुस ५ गते रोज २ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-WO-०५९५, उ��ेषण, 
परमादेशसमेत, राजकुमार कोरी िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�साल, काठमाडौसँमेत

�हरी सेवा सवंदनेशील सेवा भएकोले 
�हरी कम�चारीह� सदैव शाि�त, सरु�ा कायम गन� 
र अपराधको िनय��णको लािग अहोरा� खिटनपुन� 
ह��छ । िनज एक रा�� सेवक कम�चारी भएको 
नातासमेतले िनजको काया�लय �ित थप िज�मेवारी 
रहने गद�छ । �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८८(झ) ले मनािसब कारण नभई वा िबदा निलई 
िबदा बसमेा वा गैरहािजर भएमा सजाय गन� 
अिधकारीले कुनै �हरी कम�चारीलाई नोकरीबाट 
हटाउन वा बखा��त गन� स�ने छ भ�ने कानूनी 

�यव�था रहेको देिखदँा िनज िनवेदक राजकुमार 
कोरीको १५ िदन िक�रया िबदा समा� भएप�ात् 
पिन आ�नो िज�मेवारी�ित उदािसनता देखाई 
पटक पटक काया�लयमा हािजर ह�न सूचना िदएको 
अव�थामा समेत काया�लयमा नगई लापरवाही एवं 
�हरी आचरणिवपरीत काय� गरकेो देिखन आयो । 
साथै िनवेदकलाई यसभ�दा अिघ पिन म.न.�.प. 
गणको िमित २०७०।२।२९ ले दईु वष�को लािग 
पदो�नित रो�का तथा निसहदसमेत िदएको दिेखदँा 
िनज �हरी संगठन �ित कत��यिन� रहेकोसमेत 
नदिेखने ।

यसै स�दभ�मा, �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८९(२) मा �हरी कम�चारीलाई सजायको 
आदेश िदनुअिघ कारबाही गन� लािगएको उ�लेख 
गरी ह�न स�न े सजायसमेत खुलाई सूचना िदई 
िनजलाई आ�नो सफाइ पेस गन� मौका िदनपुन� 
छ । �य�तो सूचना िददँा लगाइएको आरोप �प� 
�पले िकिटएको ह�नुपद�छ र ��येक आरोप कुन 
कुरा र कारणमा आधा�रत छ सोसमेत खुलाउनपुन� 
छ । �यसपिछ �य�तो �हरी कम�चारीले सजाय 
गन� अिधकारीले तोिकिदएको �यादिभ� आ�नो 
सफाइको र ��तािवत सजायको स�ब�धमा 
िलिखत �प�ीकरण पेस गनु�पन� छ । तर भागी 
प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले स�पक�  
�थािपत गन� अस�भव भएको �हरी कम�चारीको 
स�ब�धमा यस िनयमबमोिजमको काय�िविधको 
रीत पु�याउनुपन� छैन भ�ने ��ट कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । िनज िनवेदकलाई सफाइ पेस 
गन� समिुचत समय िदई �याद सूचना जारी गरी 
सफाइको मौकासमेत िदइएको देिख�छ । यस 
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अव�थामा िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी 
��यथ�ह�बाट भएको िनण�य कानूनिवपरीत रहेको 
नदेिखने ।

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एव ं िमिसल सलं�न कागजातसमेतको आधारमा 
िनवेदक राजकुमार कोरी लामो समयस�म 
काया�लयमा अनपुि�थत रही �हरी सेवा�ितको 
आ�नो मह�वपूण� िज�मेवारी पूरा नगरी, उदािसनता 
दखेाएकोले ��यथ� अनाि�त शस� ग�ुम, 
जग�नाथदवेल काठमाड�को िमित २०७०।७।७ 
गतेको �ितवेदनको आधारमा ��यथ� महानगरीय 
आय�ुको काया�लय, रानीपोखरीबाट िमित 
२०७०।१०।२६ मा भएको िनण�य मनािसब नै 
दिेखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको अव�था 
िव�मान नदेिखदँा उ��ेषण परामदशेको आदेश 
जारी गनु�पन� नदेिखने । िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७८ साल पुस ३० गते रोज ६ शुभम ्।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७३-CR-१४२४, ��ाचार (घुस / 
�रसवत), रामराज यादव िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी रामराज यादवले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� बयान 
गदा� िनवेदकलाई निचनेको र आ�नो बाइकको 
भाइजरबाट �.४,०००।- बरामद भएको हो, 
उ� रकम मलाई फसाउन राखेको हो, घसु रकम 
िलएको होइन भनी बयान गरकेो पाइ�छ । �चिलत 
कानूनले �ितवादीको तहिककातको िसलिसलामा 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अिभयोग दायर 
भएपिछ अदालतमा बयान ह�ने �यव�था गरकेो 
छ । �चिलत कानूनको य�तो �ावधान काय�िविधगत 
�ि�या मा� मा�न िम�दैन । �याय िन�पणको 
रोहमा �ितवादीको मौका र अदालतमा भएको 
बयानको आ-आ�नै िकिसमको मह�व र �ामािणक 
मू�य (Evidential value) रहने ह��छ । िनवेदक 
भिनएका बरािहम मसुलमानले समेत अदालतसम� 
बकप� गदा�  आफू अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको काया�लयमा जादँै नगएको र आफूले 
कुनै िनवेदन निदएको साथै �ितवादीलाई निचनेको 
भनी लेखाएका छन् । यस अव�थामा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले उनाउ �यि� खडा 
गरी का�पिनक घटनाको िसज�ना गद� म�ुा दायर 
गरकेो भ�ने नै दिेखन आउने ।

व�ततुः अिभयोजन प�ले यी पनुरावेदक 
�ितवादी रामराज यादवउपर ��ाचार गरकेो 
भ�ने अिभयोग लगाई अिभयोगप� दायर गरकेो 
छ । ��ाचारज�य कसरु �थािपत ह�नको लािग 
�ितवादीले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ प�ुयाएको भ�ने कुरा ��य�, 
साथ�क र िन�या�मक �माणबाट शङ्कारिहत 
तवरले पिु� भएको ह�नपुद�छ । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ बमोिजम फौजदारी म�ुामा 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा 
रहने �यव�था छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
फौजदारी कसरु स�ब�धमा अिभयोजन प�ले 
�ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई शङ्कारिहत 
तवरले पिु� गनु�पद�छ । अिभयोजन प�ले लगाएको 
आरोप पिु� गन� �ममा शङ्काको कुनै ग�ुजाइस 
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रहन ु ह�दँनै । शङ्काको ग�ुजाइस उ�प�न भएमा 
�यसको फाइदा अिभय�ुले पाउने नै ह��छ । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीउपर ��ाचारको कसरुमा अिभयोग 
लगाउदँा अिभयोग पिु� ह�ने तवरको िव�सनीय र 
व�तिुन� �माण पेस ह�न सकेको नदिेखने ।

पािक� ङमा रहेको आ�नो मोटरसाइकलको 
अगािडको भाइजरबाट उ� रकम बरामद भएको 
भ�ने कुरामा यी पनुरावेदक �ितवादी सहमत नै 
दिेख�छन् । अका�तफ�  िनवेदक �वयंले �ितवादीलाई 
निचनेको तथा कुनै िकिसमको घसु/�रसवत निदएको 
नमागेको भनी अदालतसम� बयान गरकेो अव�थामा 
पािक� ङमा रहेको मोटरसाइकलको भाइजरमा 
मोटरसाइकलवालाको अनपुि�थितमा जो कोहीले 
पिन �रसइवीले फसाउनका लािग पैसा रा�न 
स�छ । पािक� ङ ग�ररहेको मोटरसाइकलको 
भाइजरबाट िववािदत रकम बरामद भयो भ�दैमा 
कसैलाई ��ाचार ज�तो म�ुामा दोषी ठह�याउन 
िम�दैन । घसु/�रसवत ज�तो संवेदनशील म�ुामा 
दोषी ठहर गन� घसु/�रसवत मागेको तथा िलएको 
�मािणत ह�नपुन� ।

आरोप दाबीमा �.६,०००।- घसु 
�रसवतको रकम कायम गरकेो भए तापिन 
�.४,०००।- (चार हजार) मा� घसु �रसवत िलएको 
पिु� ह�न आएबाट यी �ितवादीले ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनसुार �.४,०००।- 
�रसवत घसु िलएको दिेखन आउदँा �ितवादी 
रामराज यादवलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा ३(१) अनसुार �.४,००० ।- (चार हजार) 
ज�रवाना भई ऐ. ऐनको दफा ३(१)(क) बमोिजम 
िदन ४ (चार) कैदसमेत ह�ने भ�ने िवशेष अदालत 

काठमाड�बाट िमित २०७३।०७।०४ मा भएको 
फैसला उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी रामराज 
यादवले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ।  
इजलास अिधकृत:- निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७६ साल पौष २४ गते रोज ५ शुभम ्।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CI-१५२९, अंश चलन, 
ह�र�साद िस�पकार िव. �याम िस�पकार 

पनुरावेदक �ितवादीको ब�यै 
िबकुल�मीलाई उ� िववािदत िक.नं. १८२ 
को ज�गा िनज िबकुल�मीको सौतेनी आमा 
मोहनमायाले िमित २००७।३।७ मा लेिखिदनभुएको 
शेषपिछको बकसप� िलखतका आधारमा �ा� 
स�पि� देिख�छ । उ� स�पि� �ी अंश धनको 
५ नं. अनसुार ब�यैले आफूखसु गन� पाउने 
स�पि� भएको भनी पनुरावेदकले िजिकर िलएको 
देिख�छ । त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, �ी 
अशंधनको ५ नं. “�वा�नी मािनसले आ�नो दाइजो 
पेवा आफूखुस गन� पाउँिछन ् । िनजको शेषपिछ 
�य�तो स�पि� अपुतालीको महलबमोिजम ह�ने 
छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । यसै स�ब�धमा 
ने.का.प. २०६४, अङ्क २, िन.नं. ७८१४  मा 
“िपता पुखा�ले जुनसुकै �ोतबाट �ा� गरकेो 
स�पि� भए पिन आ�ना स�तानका लािग पैतृक 
स�पि� नै ह�ने” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । जसबमोिजम �वा�नी मािनसले �ा� 
गरकेो पेवा समान तहका अंिशयारह�लाई भाग 
नला�ने भ�ने हो । तर आ�ना स�तानह�िबचमा 
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ब�डा नला�ने भई आफूखसु गन� पाउने भ�ने 
उ� ऐनको म�सद रहेको देिखदँैन । ��ततु 
िववादको स�ब�धमा त�काल �चिलत मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १८ नं. मा िववेिचत कानूनी 
�यव�थालाई समेत �यान िदनपुन� ह�न आउछँ । 
जसमा “...कुनै अिंशयारले आ�नो �ान वा िसप वा 
�यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी 
तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपतुाली 
परकेो वा �ी अंशधनको महलको ५ नं. बमोिजम 
पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको स�पि� सो 
आज�न गन� वा पाउने अंिशयारको िनजी ठहरी 
आफूखसुी गन� पाउदँछ । ब�डा गन� कर ला�दैन ।...” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । ��ततु म�ुामा 
वादी �ितवादीह� समान हैिसयतका अिंशयार 
भएको देिख�छ । तर िबकुल�मी िस�पकार र यी 
वादी �ितवादीह� समान�तरका अंिशयार नभई 
िपता पखुा�को स�पि�मा छोरा छोरीको पिहलो हक 
िसज�ना भएपिछ मा� नाित प�ुताको हक िसज�ना ह�ने 
ह�दँा िपता पखुा�  वा बाबआुमाले जनुसकैु बेहोराबाट 
कमाएको स�पि�मा र लगाएको ऋणसमेतमा छोरा 
छोरी वा िनजको हकवालाको उि�कै हक अिधकार 
िसज�ना ह�ने र दािय�व बेहोनु�पन� भएकोले बाबकुो 
स�पि� छोरा छोरीको हकमा पैतकृ स�पि� नै 
मा�नपुन� ।

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ 
नं. को �यव�थाबमोिजम िपता पखुा�ह�ले जनुसकैु 
बेहोराबाट �ा� स�पि�मा छोरा छोरीले अंश पाउने 
कुरामा सङ्कुचन गरकेो नभई समान हैिसयतका 
अंिशयारह�ले अशं पाउने कुरामा आ�नो िनजी 
आज�न �व�प बकसप�माफ� त �ा� गरकेो स�पि� 

अ�लाई भाग नला�ने भ�ने �प� रहेको छ । 
आफू नै मलुी भई आ�नो छोरा बहुारीलगायतका 
अंिशयारह�लाई आफूले अशं िदनपुन� अव�थामा 
मैले सो स�पि� बकस पाएको हो सो स�पि�बाट 
कसैलाई अंश िद�न भ�न पाउने अव�था 
ह�दँैन । बाबआुमा वा पितको आज�न छोराछोरी तथा 
�ीमतीका लािग पैतकृ स�पि� नै ह�ने ह�दँा िववािदत 
सािबक िक�ा नं. १८२ को ज�गा िबकुल�मीले 
आ�ना छोरा छोरी बहुारीलगायतका हकवालालाई 
भाग ला�ने नै देिखन आउने ।

िववािदत िक.नं.१८२ को ज�गा यी वादी 
�ितवादीह�का लािग प�ुय�लीबाट �ा� स�पि� 
भएको देिख�छ । ��ततु म�ुामा त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १० नं. ले िसज�ना 
गरकेो लो�ने वा बाब ु आमाको दािय�वसमेतलाई 
िवचार गनु�पन� देिख�छ । उ� अशंब�डाको १० 
नं. को कानूनी �यव�थाबाट लो�ने वा बाब ुआमाले 
जनुसकैु बेहोराबाट �ा� गरकेो स�पि� छोरा छोरी 
र �ीमतीको लािग पैतकृ स�पि� मा�न ु नै पन� 
ह��छ । यस अव�थामा त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट �ितवादी ह�र�साद िस�पकारलाई 
बकसप�को मा�यम�ारा ज�गा िदने िबकुल�मी 
िस�पकार वादीह�को ब�यै / सासू नाताको 
देिखएको, िनजले बकसप�को मा�यमबाट �ा� 
गरकेो स�पि� िनजका समान तहका अिंशयारमा 
ब�डा नला�ने हो तर आ�ना नाित / बहुारीलाई 
ब�डा गन� नपन� भ�ने होइन । सोबमोिजम पनुरावेदक 
�ितवादी ह�र�साद िस�पकारले आ�नी ब�यैबाट 
शेषपिछको बकसप�को मा�यमबाट �ा� गरकेो 
स�पि� भए पिन सबै अंिशयारमा ब�डा ला�ने नै 
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दिेखएकोले ४ भागको १ भाग वादीले अशं पाउने 
गरी गरकेो फैसला �यायोिचत नै देिखदँा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरका साथै िनजतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर र यस 
अदालतबाट म�ुा दोहो�याई पाउने िन�सा �दान 
गदा� िलइएका आधार कारणह�सगँ समेत सहमत 
ह�न नसिकने ।

तायदाती फाटँवारीमा पेस भएको स�पूण� 
स�पि�म�येबाट िफरादीसमेत चार अंिशयार रहे 
भएको देिखदँा वादी दाबीबमोिजम ब�डा ला�ने 
स�पूण� स�पि�म�येबाट ४ ख�डको १ ख�ड अशं 
भाग िह�सा यी वादीले अंशबापत छुट्याई िलन 
र चलनसमेत पाउने भनी स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।५।३१ मा भएको 
फैसलालाई सदर कायम गन� गरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।२।१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : निबन आचाय�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७८ साल पुस २० गते रोज ३ शुभम ्। 
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।
 § ०७३-CI-१५३०, अंश चलन, ह�र�साद 

िस�पकार िव. िवजय िस�पकारसमेत
 § ०७३-CI-१५३१, िनण�य दता� बदर, 

ह�र�साद िस�पकार िव. बलराम 
िस�पकारसमेत
 § ०७३-CI-१५३२, अंश चलन, सर�वती 

िस�पकारसमेत िव. ह�र�साद िस�पकार 
 § ०७३-CI-१५३३, फैसला बदर, 

�िवण िस�पकारसमेत िव. ह�र�साद 
िस�पकारसमेत
 § ०७३-CI-१५३४, िनण�य दता�  बदर, 

सर�वती िस�पकार िव. बलराम 
िस�पकारसमेत
 § ०७३-CI-१५३५, फैसला बदर, 

�फुल िस�पकारसमेत िव. ह�र�साद 
िस�पकारसेत

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७१-CI-१२८७, गुठी कायम 
गरकेो िनण�य बदर, आशामाया महज�न िव. गुठी 
सं�थान, के��ीय काया�लय, काठमाड�समेत

िववािदत िक.नं.१२९ को �े�फल ०-८-
०-० ज�गा गठुीको ज�गा हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
िफ�डबकु िकताबमा “यो ज�गा का. देगतुले गठुी 
हो । इन मेरो न�बरी हो” भनी िकसानको बेहोरा 
महलमा उ�लेख भएको दिेख�छ । यो ज�गा का. 
देगतुले गठुी हो । भ�नेलाई धक� तािनएकोलाई 
होइन भ�ने बनाई मेरो न�बरी हो भनी थप ग�रएको 
देिख�छ । गठुीको लगतबाट उ� ज�गा गठुीकै ज�गा 
हो भ�ने देिखइरहेको अव�थामा कलमको टाकँा नै 
फरक पारी बेहोरा थप गरी रकैरमा दता� गराउनका 
लािग संिद�ध काय�ह� भएगरकेो भ�ने ��ट 
देिखने ।

गठुीको नाममा जिनएको ज�गा �यि�को 
नाममा दता�  ह�न पगेुको अव�थामा पनुः गठुीको 
नाममा दता�  गन� सिकने वा नसिकने भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�  गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ 
को दफा ३९ (१) मा “गुठी तैनाथी ज�गा गुठी 
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अधीन�थ ज�गामा, गुठी अधीन�थ ज�गा गुठी 
रैतान न�बरी ज�गामा वा गठुीको घर वा ज�गा 
रैकरमा दता� भएको �मािणत ह�न आएमा 
�शासकले वा �शासकको काम गन� �शासक�य 
�मखुले �य�तो गुठीको घर वा ज�गा सािबकको 
गुठी तैनाथी ज�गा, गुठी अधीन�थ ज�गा वा गुठी 
रैतान न�बरीमा नै दता� गन� स�ने छ । �यसरी 
दता� भइसकेपिछ सो घर वा ज�गाको पिहले 
दता� भएको लगत क�ा ह�ने छ ।” भ�ने �यव�था 
रहेको देिख�छ । यस कानूनी �यव�थाबाट गठुीको 
घर वा ज�गा रकैरमा दता�  भएको �मािणत भएको 
अव�थामा गठुी सं�थानको �शासकलाई �य�तो 
गठुीको घर वा ज�गा सािबकको गठुीको नाममा दता� 
गन� स�ने अिधकार रहेको देिखने ।

यी पनुरावेदक आशामाया महज�नसमेतका 
नाममा नामसारी भई ज�गाधनी �माणपजुा� �ा� 
भए तापिन िववािदत िक.नं. १२९ ज�गाको ०-८-
०-० ज�गा गठुीको ज�गा दिेखई रकैरतफ� को लगत 
क�ा गरी सािबक लगतअनसुार गठुी नै कायम गन� 
गरी गठुी स�ंथानका �शासकले गरकेो िनण�यलाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

िववािदत िक.नं. १२९ को ०-८-०-० 
ज�गा गठुीको ज�गा देिखएको ह�दँा यी पनुरावेदक 
आशामाया महज�नसमेतका नाममा नामसारी भई 
ज�गाधनी �माणपजुा�  �ा� भए तापिन रकैरतफ� को 
लगत क�ा गरी सािबक लगतअनसुार गठुी नै 
कायम गन� गरी गठुी सं�थानका �शासकले िमित 
२०६७/०१/०८ मा गरकेो िनण�य पचा�लाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 

२०६८/११/२२ मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ऋत ुराई
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७८ साल पुस ६ गते रोज ३ शुभम ्।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
नहकुल सुवेदी, ०७४-CR-०३५५, ०७४-CR-
०३८२, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
कुलबहादुर िव.क., कुलबहादुर िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

पीिडतको क�याजाली �याितएको भ�ने 
�वा��य परी�ण �ितवेदन रहेको, मलाई गालामा 
च�ुपा खाई, बबुमुा बे�सरी समाती पाइ�ट खोली 
ससु ुगन� दखेाई हातले खेलाउन लगाई क�� खोली 
िदई आ�नो औलंामा थकु लगाई ससु ु गन�मा 
औलंाले खेलाएको भनी पीिडतले मौकामा तथा 
बकप� गदा�समेत खलुाएको देिख�छ । �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
�थािपत भइरहेको अव�थामा केवल जबरज�ती 
करणी उ�ोगको कसरु मा� ठह�याउने गरी 
भएको फैसला �िुटपूण� रहेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� , �ितवादी कुलबहादरु िव.क.ले 
७ वष�क� नाबािलकालाई िलङ्ग खेलाउन लगाई 
पीिडतको क��  खोली जबरज�ती करणी गन� 
लागेका अव�थामा जाहेरवाला आएको थाहा पाई 
�ितवादी भागेका भ�ने जाहेरी दखा��त रहेको 
देिख�छ । मैले मेरो िलङ्ग पीिडतको योिनमा 
िछराउन ला�दा निछरकेोले योिन फ�ाई िछराउन 
खो�दा िनजको आमा आएकाले भागेको ह� ँ
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भनी �ितवादीले अनसु�धानमा बयान गरकेो 
दिेख�छ । त�कालै क�याजाली �याितएको ल�ण 
नदेिखएको र अ�य कारणले पिन क�याजाली 
�याितन स�छ, क�याजाली परुानो �याितएको 
हो भनी िवशेष�ले बकप� गदा�  खलुाएको 
दिेख�छ । पीिडतको योिनमा �ितवादीको िलङ्ग 
वा औलंासमेत �वेश गरकेो पिु� ह�नेगरी वादी 
प�बाट कुनै �माण पेस दािखला गन� सकेको 
दिेखएन । �ितवादीले पीिडत वष� ७ क� प�रवित�त 
नाम ०४९-१८-(०७२/०७३) लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न नसकेको तर जबरज�ती 
करणी गन� �यास भने गरकेो देिखएकोले 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको 
कसरुमा सजाय गन�गरी भएको उ�च अदालत पाटन, 
हेट�डा इजलासको फैसला अ�यथा नदिेखने ।

छोरीलाई घरमा छाडी बजार गएको 
अव�थामा �ितवादी कोठामा आई छोरीलाई फकाई 
आ�नो िलङ्ग बािहर िनकाली समाउन लगाएको 
अव�थामा म जाहेरवाली प�ुदा अ�यायीले करणी 
गन� न�याएको भ�ने जाहेरी र छोरीको हात िनज 
�ितवादीको िलङ्गमा लगाई चलाउन लगाएको 
दखेे भनी बकप� गरी आ�नो जाहेरी बेहोरालाई 
खि�बर बनाएको दिेख�छ । �ितवादी कुलबहादरु 
िव.क. कोठामा आई मेरो गालामा च�ुमा खायो, 
मेरो बबु ु समा�यो, िनजले आ�नो पाइ�ट खोली 
ससुगुन� देखाई मलाई हातले समाउन लगायो, 
िनजको औलंाले मेरो ससु ु गन� खेलायो । आमा 
बबुा आएपिछ भागेको भनी अनसु�धानमा पीिडतले 
कागज गरकेो दिेख�छ । पीिडतले अदालतमा आई 

बकप� गदा�  मेरो तरुीमा उनको हातले खेलाएका 
ह�न् उनको तरुी मेरो तरुीमा �याएका तर जोडेका 
होइनन् भनी खलुाएको दिेख�छ । पीिडतको 
भनाइबाट �ितवादीले पीिडतको योिनिभ� िलङ्ग 
�वेश गराएको भ�ने देिखन नआई �ितवादीको 
िलङ्ग पीिडतलाई समाउन लगाएको र �ितवादीको 
हातले पीिडतको योिन खेलाएको भ�ने देिख�छ । 
िनज �ितवादीले करणी गन� खोजेको तर पीिडतक� 
आमा आइपगेुको कारण करणी ह�न नसकेको 
देिख�छ । यस अव�थामा �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरुमा सजाय गन�गरी भएको 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासको फैसला 
अ�यथा मा�न िम�ने नदिेखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ५ नं. 
मा जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो करणी 
गन� भने पाएको रहनेछ भने जबरज�ती करणी 
गन�लाई ह�न ेसजायको आधा सजाय ह��छ भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा िनज 
�ितवादी कुलबहादरु िव.क. ले पीिडत प�रवित�त 
नाम ०४९–१८ (०७२।०७३) लाई करणी गन� 
खोजेको तर पीिडतक� आमा आइपगेुको कारण 
करणी ह�न नसकेको देिखएकोले ��ततु दफा 
आकिष�त ह�ने देिख�छ । �ितवादीले जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरु गरकेो र पीिडत ७(सात) 
वष�क� बािलका भएको देिख�छ । यसमा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं. मा जबरज�ती 
करणी गन�लाई देहायबमोिजम कैद सजाय ह�न ेछ 
भ�ने शीष�कको दहेाय १ मा दश वष�भ�दा मिुनक� 
बािलका भए दशदेिख प�� वष�स�म भ�ने उ�लेख 
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छ । पीिडत ७(सात) वष�क� बािलका भएकोले 
जबरज�ती करणी भएकोमा दशदेिख प�� वष�स�म 
सजाय ह�नेमा जबरज�ती करणीको उ�ोगमा 
सोको आधा सजाय गनु�पन� भएकोले �ितवादीलाई 
पाचँदिेख सात वष� छ मिहनास�म कैद सजाय ह�ने 
दिेखने ।

उि�लिखत जाहेरी दरखा�त, 
जाहेरवालाको बकप�, पीिडतको कागज, पीिडतको 
बकप�, �ितवादीको अनसु�धानको बयान, 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन, िचिक�सकले 
गरकेो बकप� र �चिलत कानूनी �यव�थासमेतका 
आधारबाट �ितवादी कुलबहादरु िव.क.ले पीिडत 
प�रवित�त नाम ०४९–१८ (०७२।०७३)  लाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु गरकेो 
पिु� भएकोले �ितवादी कुलबहादरु िव.क.लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको १ र ३(१) नं. को कसरुमा सोही महलको 
३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने र 
�ितवादीका नाउमँा कुनै स�पि� रहेको नदेिखदँा 
मलुकु� ऐनको १० (ग) नं. बमोिजम मिहला तथा 
बालबािलका काया�लय िचतवनबाट एक लाख 
�ितपूित� भराइिदने गरी भएको स�ु फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरुमा ५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�नेगरी 
उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित 
२०७४।२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७८ साल माघ २८ गते रोज ६ शुभम ्।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
नहकुल सुवेदी, ०७७-CR-०६९९, कत��य 
�यान, लोके��बहादुर पुजारा िव. नेपाल सरकार 

आफूले स�य त�य बेहोरा बयान गरी 
�याियक �ि�यालाई सहज बनाई सहयोग 
गरकेो र मतृकले मलाई त�काल ग�भीर 
उ�ेजना िदलाउने तवरले गाली गलौज गरी 
मेरो आ�मसयंमको शि� गमुी मतृकलाई मार े
तापिन जानी जानी मनसायपूव�क मारकेो 
होइन । मैले आवेशमा आएर ह�या गरकेोले स�ु 
तथा उ�च अदालत िदपायलको फैसला उ�टी गरी 
इ�साफ पाउ ँ भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा� , यी �ितवादी मतृकको घरमा गई भाडँा 
मािझरहेको अव�थामा जनुा पजुारालाई पटकपटक 
हिँसयाले �हार गरकेो, सोही कारणले िनज मतृकको 
म�ृय ुभएको देिख�छ । जनुा पजुाराको म�ृय ुभएपिछ 
पिन �ितवादीले वारदात �थलबाट लासलाई 
िघसाद� गोठस�म प�ुयाएको र  िनज मतृकले लगाएका 
गरगहना फुकाली लगेको पाइ�छ । �ितवादीले िनज 
मतृकले लगाएका त�लो शरीरको स�पूण� लगुा 
खोली नाङ्गो पारी छोडेकोसमेत देिखएबाट िनज 
�ितवादीले �ूर र अमानवीय तवरले ह�या गरकेो 
��ट देिखएकोले िनजले िलएको पनुरावेदन िजिकर 
िव�वासलायक नदेिखने ।

मतृकको म�ृय ु �ितवादीको कत��यबाट 
भएको पिु� भएकोले यस स�ब�धमा भएको कानूनी 
�यव�था हेदा�, मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ 
को �यानस�ब�धी कसरुको दफा १७७ मा भएको 
�यान मान� िनयतले कुनै काम गन� नह�ने िशष�कको 
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उपदफा (१) मा कसैले कसैको िनयतपूव�क �यान 
मान� वा �यान मान� कुनै काम गन� वा गराउन 
ह�दैँन भ�ने �यव�था रहेको र सोही दफाको उपदफा 
(२) मा उपदफा (१) बमोिजमको कसुर गन� वा 
गराउन े �यि�लाई ज�मकैदको सजाय ह�ने छ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । िनज �ितवादीको 
हकमा ��ततु दफा आकिष�त ह�ने ।

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी, 
जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी भएको जाहेरवालाको 
बकप�, ��य�दश�ले गरकेो कागज एवम् बकप�, 
�ितवादीको सािबती बयान, मतृकको लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, म�ृयकुो कारण Sharp force 
injury to neck भ�ने शव परी�ण �ितवेदन, 
�ितवादीको घरबाट बरामद भएको धा�रलो हितयार 
हिँसयासमेतबाट यी �ितवादीले मतृक जनुा 
पजुारालाई अ�य�तै �ूर र अमानवीय त�रकाले 
मारकेो पिु� भएको देिखएकोले आवेशमा आई ह�या 
गरकेोले स�ु तथा उ�च अदालतको फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
स�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गरी �ितवादीबाट 
जाहेरवालालाई �.३०,०००।– �ितपूित� भराइिदने 
गरी भएको स�ु बझाङ िज�ला अदालतको िमित 
२०७६/७/२८ को फैसला सदर ह�ने गरी उ�च 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७७।६।५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७८ साल माघ २३ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं२

१२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�ठ, ०७५-CR-१०७३, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. भगवतीदेवी साउदसमेत 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
मान�स�मको मनसाय र पूव��रसइवीसमेत राखी 
घातक हितयार �योग गरी कुटिपट गरकेो र के 
कित कारणले पीिडतको �यान मन� पाएको रहेनछ 
भ�ने िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट पिु� 
ह�न नसकेको ह�दँा ��ततु वारदातमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. को िव�मानता 
रहेको भनी भ�न सिकने अव�था दिेखएन । यसरी 
�ितवादीह�को पीिडतलाई मान� मनसाय नभई 
िनज पीिडतले नै �ितवादीह�लाई जबरज�ती 
करणी गन� उ�े�यले  हातपात गन�, कपडा �याितिदई 
संवेदनशील अंगमा समाउने ज�ता काय� गरकेोले 
�ितवादीह�ले आ�मर�ाको लािग िनजबाट उ�कन 
र भा�न खो�दा सामा�य कुटिपटस�म भएको र 
�ितवादी �िदपकुमार साउद आ�नो �ीमती हेमा 
साउद, भगवतीदेवी साउदले हामीलाई बचाउन 
आउ भनी फोन गरकेो ह�दँा िनजह�को सरु�ाथ� 
उपि�थत भएको भ�ने दिेखएबाट ��ततु म�ुाको 
वारदातको �कृित कुटिपटको महलअ�तग�त पन� 
देिखदँा कुटिपटतफ�  प�रणत गरी �ितवादीह� 
हेमा साउद, भगवतीदवेी साउद र �िदपकुमार 
साउदसमेतलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको उ�च अदालत िदपायलको फैसला 
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िमलेकै देिखन आउने ।
जाहेरवाला, पीिडतलगायत अ�य बिुझएका 

मािनसह�ले समेत यी पीिडतलाई कुटिपट गरी 
घाइते बनाएको भनी �प� लेखाउन सकेको 
दिेखदँैन । यसरी िनज �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
�यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेो भ�ने त�यय�ु 
�माण वादी प�बाट पेस ह�न नसकेको र िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट समेत िनज 
�ितवादीह�को उ� वारदातमा ��य� संल�नता 
रहेको िथयो भनी पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
िनजह�उपर जाहेरी परकेो कारणले मा� 
�यान मान� उ�ोग ज�तो ग�भीर अपराधमा यी 
�ितवादीह�लाई कसरुदार कायम गन� �यायोिचत 
ह�ने नदेिखदँा �ितवादी िवख� भ�ने िव�वबहादरु 
साउद र हक� बहादरु साउदलाई अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहराएको हकमा पिन 
उ� फैसला िमलेकै देिखएको ।

��ततु वारदात कुटिपटस�मको देिखन 
आएकाले �ितवादीह� हेमा साउद, भगवतीदेवी 
साउद र �दीपकुमार साउदले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने र ��ततु म�ुा िनजह�को हकमा 
त�कालीन सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २७ बमोिजम कुटिपटमा प�रणत गरकेो 
साथै �ितवादी�य हक� बहादरु साउद र िव�वबहादरु 
साउदले स�ु अदालतबाट सफाइ पाएको फैसला 
िनजह�का हकमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७५।२।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा� 
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शुभम ्। 

१३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथमेा,  ०७३-CR-०६१४, ०७३-CR-०४८१, 
कत��य �यान र डाँका, राजु शाह िव. नेपाल सरकार, 
रिंजत साह गु�ा सोनार िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�को भूिमका यिकन नगरी 
सजाय गरकेो भ�ने स�ब�धमा िस�ा�तत एकभ�दा 
बढी �यि�ह� िमलेर गरकेो अपराधमा सहभागीह� 
सबैको संल�नताको �तर सबै अव�थामा एकै नह�न 
स�दछ । फौजदारी अपराधमा सहभािगता र 
काय� गराइको भूिमकाको आधारमा सजाय ग�रने 
ह�नाले संल�न सबैलाई एकै िकिसमको फौजदारी 
दािय�व बहन गराइदँनै । उिनह�ले िनवा�ह गरकेो 
फरक भूिमकाको लािग फरक उ�रदािय�व 
बहन गराइ�छ । अिभय�ुको मानिसक अव�था 
र सहभािगताको �तरअनसुार म�ुय अिभय�ु 
(Principal offender) र सहायक अिभय�ु 
(Accessory offender) ह��छन् । आपरािधक 
घटना घटाउनमा अिभय�ुको मानिसक र 
शारी�रक भूिमकाको आधारमा फौजदारी दािय�व 
पिन मलु दािय�व (Principal liability) र 
सहायक दािय�व (Accessorial liability) रहेको 
ह��छ । म�ुय अिभय�ुह� ती ह�न् जसले आपरािधक 
काय� (Actus Reus) लाई प�रणाममा प�ुयाउन 
��य� भूिमका खे�दछ । ��य� �पमा अपराध 
नगर े पिन म�ुय अिभय�ुलाई अपराध गन�मा 
सहयोग गन� सहायक अिभय�ु (Accessorial 
offender) लाई पिन अपराधको संल�नताको 
आधारमा वारदातपूव�को (Accessorial before 
Fact), वारदात समयको (Accessorial during 
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Fact) र वारदात पिछको (Accessorial after 
Fact) गरी तीन अव�थाको ह��छ । सहायक 
अिभय�ुको दािय�व मलु दािय�वबाट िनसतृ 
दािय�व (Derivative Liability) भएकोले सहायक 
अिभय�ुलाई आपरािधक दािय�व बहन गराउन दईु 
त�यह�को पिु� ह�नपुद�छ ।

क) मलु अिभय�ु�ारा एउटा पूण� अपराधको 
उ� वारदात घटाइएको िथयो ?

ख) उ� वारदात घटाउन वारदात अगािड वा 
वारदातको समयमा वा वारदात पछािड 
सहायक अिभय�ुले म�त िदएको, 
सहायता प�ुयाएको, स�लाह िदएको 
वा अपराधलाई दबाउन, िछपाउन वा 
अिभय�ुलाई भगाउन सहयोग गरकेो 
िथयो ।
ग�भीर अपराध गन� योजना, तयारी र 

वारदात �थलसमेत देखाई वारदात योजना र 
घटनाका स�ब�धमा थाहा जानकारी�ा� भएकोमा 
सो�ित उजरुी जानकारी नगराई �यसलाई समथ�न 
गरी बसेको र सोहीअनसुार िनज स�ु योजनादिेख 
संल�न रही घटना घटी फौजदारी अपराधको 
द�ुप�रणाम िन�केको अव�थामा फौजदारी 
दािय�वबाट उि�कन, सफाइ पाउन स�ने अव�था 
नह�ने ।

�ितवादी रिंजत साह ग�ुाले मौकामा 
गरकेो बयानमा कसरुमा सािबती भई अदालतको 
बयानमा कसरुमा इ�कारी रहे पिन �ितवादीले उ� 
इ�कारी िजिकरलाई िमिसल संल�न �माणबाट पिु� 
गन� सकेको देिखन आएन । �ितवादी रिंजत साह 
ग�ुाले अ�य �ितवादीह�को सहयोग र िमलेमतोमा 

जजुकुाजी ब�ाचाय�लाई िनय��णमा िलई ग�छा 
र सनपाटको डोरीले हातख�ुा बाधँी �लोरोफम� 
औषधी सुघँाई मखुमा समेत ग�छा कोची बाधँी 
कत��य गरी मारी िनजको मोबाइलसमेत डाकँा, चोरी 
गरकेो भ�ने िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट 
पिु� भएको देिखदँा यसैको चोटबाट जजुकुाजी 
ब�ाचाय�को म�ृय ुभएको भ�ने नखलुेको अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादी रिंजत साह सोनार ग�ुालाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी र डाकँातफ�  
ज�रवाना नगरी भएको स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।७।२१ मा भएको फैसला 
सो हदस�म निमलेकोले केही उ�टी भई पनुरावेदक 
रिंजत साह सोनार ग�ुालाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद र चोरीको 
महलको १४(४) नं. बमोिजम ६ वष� कैद तथा 
सव��व नभई ज�मकैदस�म ह�ने ठहरकेो ह�दँा िबगो 
�.१८,०००।- (अठार हजार �पैया)ँ को डेढी बढाई 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको २०७२।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अका� पनुरावेदक �ितवादी राज ु शाहका 
हकमा अ�य �ितवादीलाई सरह �यानस�ब�धी 
महलको १, १३(३) तथा चोरीको ६, १४(४) नं. 
बमोिजमको मागदाबी िलएको देिख�छ । तर िनजको 
के क�तो बेहोराले कसरुमा संल�नता रहेको भ�ने 
अिभयोगप�मा ख�ुन सकेको छैन । िनजको मौकाको 
बयानमा स�लाह भएको भनेका �ितवादीम�येका 
रिंजत साह ग�ुताले पिन िनजको कसरुमा के क�तो 
भूिमका रहेको भनी खलुाउन सकेको अव�था छैन । 
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कत��य �यान, डाकँा, चोरी ज�तो ग�भीर �कृितको 
फौजदारी अपराधमा केवल हचवुाको भरमा एकम�ुट 
�पमा धेर ै�ितवादीह�लाई अिभयोग लगाउन ुमा� 
पया��त ह�दँैन । िनजह� ��येकको कसरु �यि�िप�छे 
�माणबाट पिु�ट ह�नपुन� ।

वादी प�ले यी पनुरावेदक �ितवादी 
राज ु शाहउपरको अिभयोग दाबी कसरुको 
मा�ाअन�ुप व�तिुन� �माणबाट पिु� गन� सकेको 
दिेखदँैन । फौजदारी कसरुमा अिभयोग �मािणत 
गदा� �ित�यि� �ित�माणबाट पिु� ह�नपुद�छ । 
जजुकुाजी ब�ाचाय�लाई कत��य गरी �यान मान� 
काय�मा �ितवादीह�को सलं�नता हेदा�  �ितवादी 
िजते�� �े�ठको योजनाबमोिजम रिंजत साह 
ग�ुाले अ�य �ितवादीह�सगँको िमलेमतोमा �यास 
िसिल�डरसमेतका सामानह� �याएको, डाकँा, 
चोरी गन� योजना बनाएको देिख�छ । यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई सनु पसल वारदात �थल �ितवादी 
रिंजत साहले दखेाएको, चोरी गन� कुरा कसैलाई 
नभ�न ु भनेको भ�नेस�म राज ु शाहले मौकामा 
गरकेो बयानबाट खलुेको देिखयो । साथै �ितवादी 
रिंजत साह ग�ुासगँ टेिलफोन स�पक�  भएको भ�ने 
िमिसल सामेल रहेको टेिलफोन कलिडटेलबाट 
पिन देिखएको ह�दँा सो कुरालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने देिखएन । �यसैले �ितवादी राज ु शाह 
उ� वारदात घटाउनमा मतलबमा पसेको, अ�य 
तरहबाट �ितवादीलाई सरं�ण गरी सजाय ह�नबाट 
जोगाउने र थाहा भएको जानकारी लकुाउनेस�मको 
काय� गरी ��ततु वारदातमा मतलवीको आपरािधक 
काय� गरकेोस�म दिेखने ।

कुनैपिन अपराधको आपरािधक काय� 

�मािणत ह�नको लागी सो काय� दूिषत मनसाय 
(Mens Rea) राखी पूव�योजना बनाई काय� 
(Actus Reus) ग�रएको ह�नपुद�छ सो काय�को 
प�रणामको पूव�जानकारी (Forsightness of 
consequence) र प�रणाम घटाउने इ�छा 
(Desire of consequence) सिहतको 
पूण�अपराध (Complete Crime) ह�नपुन� 
िविधशा�ीय मा�यता रहेको छ । �ितवादी राज ु
शाहको आपरािधक काय�मा उि�लिखत त�वह�को 
अभाव दिेखएको छ । वारदात �थलमै उपि�थत रही 
वा अ�य तरहले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने �वत�� 
�माणबाट शंकारिहत त�रकाबाट पिु� ह�नपुद�छ । 
आशकंा र िव�वास मा� �माण ह�न स�दनै । यसरी 
यी �ितवादी वारदात�थलमा उपि�थत भई डाकँा, 
चोरी गन� तथा मतृक जजुकुाजी ब�ाचाय�लाई 
मान�मा म�ुय भई वचन िदएको, हातहितयार 
�योग गरकेो वा मतृकको शरीरमा समा�ने छे�ने, 
रो�ने काम गरकेो भ�ने कतैबाट पिु� ह�न आएको 
देिखदँैन । डाकँा, चोरी गन� काय� तथा वारदात 
�थानको बारमेा �ितवादी रिंजत साह सोनार 
ग�ुामाफ� त थाहा जानकारीस�म भएको र सो 
जानकारी भएको �हरी तथा कोही कसैलाई 
�य� नगरी अ� िकिसमको मतलबीको भूिमका 
पूरा गरकेो िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
देिखन आएकोले �ितवादी राज ु शाहले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेोस�म देिखन 
आयो । यी �ितवादी अपराध घटाउन मतलबमा 
पसेको र अपराध ह�न लागेको जानकारी पाएर पिन 
चपु लािग अपराध गन� काय�मा समथ�न गरी बसेको 
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दिेखएको अव�थामा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुन� भ�ने िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
समेत सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादी रिंजत साह सोनार 
ग�ुालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम  सव��वसिहत ज�मकैद र 
चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम ६(छ) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।७।२१ मा भएको 
फैसला यी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो र डाकँातफ�  ज�रवाना नगरकेो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद र चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम 
६(छ) वष� कैद ह�ने तथा िनजलाई सव��व नभई 
ज�मकैदस�म ह�ने ठहरकेोले िबगो �.१८,०००।- 
(अठार हजार �पैया)ँ को डेढी बढाई ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

�ितवादी राज ु शाहले आरोिपत कसरु 
गरकेो नदेिखई उ� घटना घटाउन मतलबमा 
पसेको, अपराध ह�न लागेको जानकारी पाएर पिन 
चपु लागी अपराध गन� काय�मा समथ�न गरी बसी 
मतलबीको कसरुस�म गरकेो दिेखदँा िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद र चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम 
६(छ) वष� कैद सजाय ह�ने तथा िबगो �.१८,०००।- 
(अठार हजार �पैया)ँ को डेढी बढाई ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 

२०७२।२।१९ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ� फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादी राज ु
शाहलाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. को 
कसरुमा ऐ. �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
अनसुार ३(तीन) वष� मा� कैद सजाय भई िनजको 
हकमा चोरीको अिभयोग दाबीसमेत प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला         
क��यटुर : हक�  माया राई
इित सवंत् २०७७ साल असार १० गते रोज ४ शुभम ्।

१४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथमेा, ०७५-CR-०८५१, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार र जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. राजन बलामी 

पीिडतले �ितवादीले बे�ने उ�े�यले 
लगेको वा अ� कसैलाई बेचेको भनी खलुाउनसमेत 
सकेको देिखदँैन । पीिडतकै सहमितमा गाडीबाट 
एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा लान ु र बे�ने उ�े�यले 
अ� कसैलाई बेचेर ह�ता�तरण गनु�  फरकफरक 
त�य भएकोले गाडीमा चढाई लादँमैा बेचिबखन गन� 
लागेको भ�न निम�ने । 

जाहेरी तथा पीिडतको �मािणत बयानमा 
लगातार २ िदनस�म बेचिबखन गन� काठमाड�तफ�  
लाने र फका�एर �याउने गरकेो भ�ने उ�लेख 
गरकेोस�म देिख�छ । जीिवत मािनसलाई कुनै 
बाधँछाधँ नगरी गाडीमा बेचिबखनको लािग लाने 
�याउने गरकेो भ�ने भनाइ नै िव�ासलायक 
देिखदँैन । कुनै सामानको �पमा गाडीमा राखी 
बे�न लगेको भनी मा�न सिकने अव�था पिन 
भएन । बाटोमा िनजको क�जाबाट फु�कने भा�ने 
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�यास गरकेो, सहयोगको लािग हारगहुार गरकेो 
भ�नस�म पिन नसक� २ िदनस�म ��यथ�/
�ितवादीसगँ नै रहेबसेको अव�थामा अिभयोग 
प�मा उ�लेख भएबमोिजम बेचिबखनको लािग 
ओसारपसार गरकेो मा�न सिकने अव�था नह�ने ।

िनज पीिडतले बकप� गदा� आफूलाई राजन 
बलामीले खानीखोलाि�थत आ�नै कोठामा लगी 
िबयर खवुाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी लेखाएको 
पाइ�छ । ��यथ� / �ितवादी उ� आरोिपत कसरुमा 
जबरज�ती करणी गरकेो छैन भनी मौकामा 
र अदालतमा समेत इ�कार रहेका छन् । तर 
पीिडतलाई आ�नो कोठामा �याएर राखेको, अक� 
िदन पिन होटलमा सगैँ राखेको, िबयर खवुाएको 
त�यलाई �वीकारकेो पाइ�छ । पीिडतको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदन  “There is  no evidence 
suggest forceful sexual assault and 
there is no evidence of struggle seen. It 
cannot  be definitely said that whether 
the intercourse has  taken place  or  not”  
भ�ने उ�लेख भएबाट करणी नै भएको भ�ने पिन 
पिु� ह�ने सकेको देिखएन । यसरी कुनै भौितक र 
वै�ािनक �माणबाट समिथ�त नभएको अव�थामा 
पीिडतउपर जबरज�ती करणीको कसरु �मािणत 
ह�न नसकेको भनी उ�ोगस�म ठह�याएको उ�च 
अदालत पाटनको फैसला उ�टी गरी पनुरावेदक / 
वादीको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम सजाय गनु�पन� 
नदेिखने ।

��यथ� / �ितवादी राजन �े� भ�ने 
राजन बलामीलाई जबरज�ती करणीको ३(२) 
र ५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय 

ह�ने र �ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसारमा कसरुदार मा�न िम�ने देिखन 
नआउदँा सफाइ पाउने ठहर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको िमित २०७४।३।६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं३

१५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�ठ, ०६९-WO-०५६३, उ��ेषणयु� 
परमादेश, र�ना थापा िव. िव�ब�धु थापासमेत

��ततु �रट िनवेदनमा नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा १२, १३ र १९ को हकको 
र�ाका लािग िनवेदक यस अदालतमा असाधारण 
अिधकार �े�बाट �वेश गरकेो देिख�छ । धारा १२ 
मा �वत��ताको हक, धारा १३ मा समानताको 
हक र धारा १९ मा स�पि�को हकको संवैधािनक 
�यव�था रहेको छ । यी िनवेदकलाई आ�नो पेसा 
�यवसाय गन�बाट रोक लगाएको वा कानूनको समान 
संर�णबाट वि�चत गरकेो वा स�पि� आज�न 
गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य 
कारोबार गन�बाट िवप�ीह�ले यो यसरी वि�चत 
गरकेो भनी ठोस �पमा �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गन� सकेको नदिखने । �म ऐन, २०४८ को 
दफा ६० को ख�ड (ग) बमोिजम र�ना होटलको 
�यव�थापनले गरकेो िनण�यउपर �म अदालतले 
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पनुरावेदन सनुी दवैु प�का �माणसमेत बझुी 
फैसला गरकेो छ । असाधारण �े�ािधकार कानून 
�ितकूलको �े�ािधकार नभई कानूनकै प�रपूरकको 
�े�ािधकार हो । यसको �योग सामा�य अव�थामा 
ह�ने होइन । कानूनले �प�ट�पमा काय�िविध तोक� 
गरकेो �यव�थाअन�ुप भएका काम कारबाहीह�को 
परी�ण सबै अव�थामा असाधारण अिधकार 
�े�बाट गन� थािलयो भने साधारण अिधकार 
�े�को �योगको औिच�य समा�त ह�न जा�छ । 
असाधारण अिधकार �े�को �योग �े�ािधकारको 
अभाव, �े�ािधकारको इ�कारी, कानूनको �िुट, 
काय�िविधको �िुट, दूिषत िनण�य आिद भएमा मा� 
ह�ने हो । उि�लिखत अव�था िव�मान रहेको भ�ने 
�रट िनवेदनबाट �प�ट नदेिखएको अव�थामा 
म�ुाको त�यमा �वेश गरी �रट �े�बाट हेन� 
िम�दैन । �रट �े�मा �वेश गन� कानूनको �प�ट 
उ�लङ्घन भएको दिेखन ु पद�छ र �यसबाट 
िनवेदकको हक अिधकारमा �ितकूल असर परी 
आघात पगुेको देिखनपुन� ।

��ततु �रट िनवेदनमा �म अदालतले 
िनण�य गदा�  कुन कानूनको उ�लङ्घन ग�यो, आ�नो 
अिधकार �े�भ�दा बढी कुन अिधकार �योग गरी 
फैसला ग�यो, कुन चािह ँ �माण इ�कार गरकेो 
कारणले िनण�य �भािवत भयो, क�तो बदिनयत 
रा�यो र रा�नपुन� कारण के हो भ�ने �प�ट 
�पमा उ�लेख गन� नसकेको अव�थामा अिधकार 
�े�िभ� रही �माणको यथोिचत मू�याङ्कन गरी 
गरकेो िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट नह�नकुा साथै 
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात 
पगेुको नदेिखने ।

यसै स�दभ�मा यस अदालतबाट सवंत् 
२०५७ सालको �र.नं.३६२० को अ�नी 
आ�मिुनयम �ा.िल. िसमरा बाराका तफ� बाट 
अिधकार�ा�त �शासक�य अिधकृत ई�वर 
पोखरले िव�� �वु बा�कोटासमेत भएको उ��ेषण 
(सव��च अदालत �मस�ब�धी निजरह� भाग ११ 
प.ृ२१८) म�ुामा “�रट �े�बाट पुनः सबुद �माणको 
मू�याङ्कन गरी िनण�य गन� कानूनतः निम�ने । 
�म अदालतबाट कानूनबमोिजम सबुद �माणको 
मू�याङ्कन गरी भएको िनण�यमा िनवेदकले 
भनेबमोिजम कुनै कानूनी �ुिट र कानूनी हक हनन 
भएको भ�ने अव�था नदेिखँदा मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� निम�ने” भनी यस अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िमित २०५९/०६/०८ मा 
आदेश जारी ह�ने ।

�म अदालतबाट �म कानूनले िनि�त 
गरकेो काय�िविध र �े�ािधकारको �योग गरी 
दवुै प�का �माणह� बझुी �माणह�को 
मू�याङ्कन गरी यी िलिखत जवाफ ��ततुकता�को 
कम�चारीको िव��मा लगाएको अिभयोग ठोस 
र व�तगुत �माणका आधारमा �मािणत ह�न 
नसकेको भ�ने आधारमा �यव�थापनबाट भएको 
िनण�य बदर गन� गरी िमित २०६९/०३/२२ मा 
फैसला भएको । सो फैसलामा कानूनी �िुट वा 
अिधकार�े�ा�मक �िुट भएको भनी िनवेदकले 
भ�न नसक� केवल आ�नो संिवधान �द� हक 
अिधकार हनन् भएको भ�ने िजिकर िलएको 
देिखने । �म अदालतको फैसलामा अिधकार 
�े�ा�मक �िुट र कानूनी �िुट िव�मान दिेखएको 
अव�थामा बाहेक �य�तो फैसलाबाट िन�पण 
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भइसकेको िवषयमा यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�बाट उ� फैसलालगायतका काम 
कारबाही पनुरावेदन हेर े ज�तो परी�ण गरी बदर 
गन� िम�ने होइन । यसरी कानूनबमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गरी कानून�ारा �द� अिधकारअ�तग�त 
रही �माणको मू�याङ्कन गरी भएको िनण�यमा कुनै 
�िुट िव�मान नदेिखदँा यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�को �योग गरी िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था देिखन नआउने ।

�म अदालतबाट दवैु प�का �माणह� 
बझुी �माणह�को मू�याङ्कन गरी गरकेो िमित 
२०६९/०३/२२ को फैसलामा अिधकार �े�ा�मक 
�िुट र कानूनी �िुट िव�मान नदेिखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�  परने, �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
उपरिज��ार : िशवलाल पा�डेय
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित सवंत ्२०७५ साल आषाढ २७ गते रोज ४ शुभम ्।

१६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७१-CI-१०८३, िलखत 
बदर दता� बदर, सौखीदास त�मा िव. िशव दयाल 
यादव

�ितवादी रामउदगार गरुमैता यादवको 
�ितउ�रप�को �करण ८ मा “अक�तफ�  वादी 
दाबीको ज�गा पखु�ली ज�गा भई घरको म�ुय �यि� 
म �ितवादी नै भएको ह�दँा अचलमा आधीस�म 
मैले खसु गन� पाउने नै ह�दँा सो आधारबाट पिन 
दाबीअनसुार िलखत बदर दता� बदर दता� ह�नपुन� 
होइन, छैन” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो देिखएबाट 

आफूले सौखीदास त�मालाई िब�� गरकेो ज�गा 
आ�नो पालामा आज�न गरकेो वा �वआज�नको 
ब�डा गनु�  नपन� �कृितको नभई ब�डा ह�नस�ने 
पैतकृ स�पि� भएको भ�ने त�यमा कुनै िववाद 
नदिेखने ।

मलुकु� ऐन (बा�� संशोधन, २०६४) को 
अंशब�डाको महलको १९ नं. हेदा�  “१९ नं. ।। ।। 
अंश निलएका �वा�नी, छोरा अिववािहत छोरी वा 
िवधवा बहुारी ह�ने मािनसको चल अचल स�पि�मा 
देहायमा लेिखएबमोिजम ह�ने..." िपता पखुा�का 
पालाको चल अचल गै� स�पि�को हकमा चलमा 
सबै र अचलमा आधीस�म �यवहार चलाउनलाई 
�वा�नी, छोरा अिववािहत छोरी वा िवधवा बहुारीको 
म�जरुी नभए पिन आफूखसु गन� पाउछँ । अचलमा 
आधीभ�दा बढी भने �यवहार चलाउनै पर े पिन 
ए�काइस वष� नाघेका �वा�नी, छोरा अिववािहत 
छोरी र िवधवा बहुारीह�को म�जरुी िलई मा� खच� 
गन� ह��छ । म�जरुी निलई गरकेो सदर ह�दँैन...१” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिखएबाट पनुरावेदकले 
आ�नो पनुरावेदनप�मा उ�लेख गरबेमोिजम “भाइ 
वा भाइबहुारी” श�द कानूनमा उ�लेख भएको 
देिखएन । यस कानूनी �यव�थाले समान हैिसयतमा 
रहेको अिंशयारलाई घरको म�ुयको �पमा दाज ु
भएकै नाताले मा�न स�ने क�पना िवधाियकाले 
गरकेो पाइएन । िववादको ज�गा िब�� गन� �यि� 
िपता, पित वा ससरुा नभएबाट घरमलुी नदिेखएको 
यस ि�थितमा पैतकृ अचल स�पि�को हक 
ह�ता�तरण गदा�  मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको 
महलको १० नं. बमोिजम एकाघर सगोलका 
अंिशयार (वादी) ले सा�ी रोहबरमा बसेको वा 
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म�जरुीको िलखत ग�रिदएको भए मा� �य�तो 
िलखतले मा�यता पाउन स�ने दिेखदँा सोको 
अभावमा �ितवादी रामउदगार गरुमैता यादवले 
पनुरावेदक �ितवादी सौखीदास त�मालाई पैतकृ 
अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण गरकेो काय� 
कानूनबमोिजम प�का रहेको भ�न िम�ने नदेिखने ।

वादी िशवदयाल यादवले �ितवादी 
रामउदगार गरुमैता यादवउपर िमित 
२०६४।१०।१७ गते सा.द.ेनं. ५६३ को अशं 
दता�  म�ुा िसराहा िज�ला अदालतमा दता� गरकेो 
दिेखएकोमा अंशदता� म�ुा दता� ह�नभु�दा ३ 
िदनअिघ २०६४।१०।१४ गते र.नं.४७७४ बाट 
�ितवादी रामउदगार गरुमैता यादवले यी पनुरावेदक 
�ितवादी सौखीदास त�मालाई ज�गा िब�� गरकेो 
दिेखएको छ । ज�गा िब�� भएको पाचँ िदनपिछ 
िमित २०६४।१०।१८ गते ��ततु िलखत बदर 
दता�  बदर दता� म�ुा दायर भएको देिखएबाट वादी 
िशवदयाल यादव र �ितवादी रामउदगार गरुमैता 
यादविबच त�समयमा पा�रवा�रक बेमेल रहेको 
दिेखएबाट घर�यवहार चलाउन भनी �ितवादी 
रामउदगार गरुमैताले सगोलका अंिशयार भाइको 
म�जरुी निलई अचल स�पि� प�ुय�ली ज�गा िब�� 
गरकेो दिेखएबाट घर �यवहार चलाउनका लािग 
उ� ज�गा िब�� भएको रहेछ भनी मा�न नसिकने ।

मातािपता जीिवत छँदै २०५० साल जे� 
१ गतेका िदन मेरो, िवप�ीको र आमा िपतासमेतको 
सहीछापसमेत गरी अशंब�डाको िलखत खडा 
गरकेो, कारणवश पा�रत नभएकोमा सो अंशब�डाको 
िलखतअनसुार नै मैले दाबीको िज�ला िसरहा 
गा.िव.स.वसिव�ा वाड�  नं. ६ (क) को िक.नं. २७ 

को ससीम ज�गा अंशमा पाई भोगचलनसमेत गद� 
आएको ज�गा िब�� गरकेो भ�ने िलखत बदर दता�  
बदर दता�  म�ुाको �ितउ�र प�को �करण नं. ७ 
मा उ�लेख गरकेो त�यले यी �ितवादी रामउदगार 
गमु�ता यादवले बाबआुमाको देहा�तप�ात् घरको 
म�ुय �यि�को हैिसयतले भाइको प�रवारसमेतको 
रखेदेख हेरचाह गरी �यवहार चलाएको रहेछ भ�ने 
त�य आफँैमा खि�डत भइरहेको छ । घर �यवहार 
चलाउनका लािग प�ुय�ली ज�गा िब�� गरकेो 
भिनएकोमा सो ज�गा िब��बाट �ा� रकम प�रवारमा 
खच� भएको भ�ने �माण पेस गरकेो पिन देिखएन । 
पनुरावेदक/ �ितवादी ल�मी �े� िव�� िवप�ी/
वादी �वेग �े�समेत भएको िलखत दता� दािखल 
खारजे बदर दता� हक कायम म�ुा (ने.का.प.२०७६, 
भाग ६१, अङ्क ४, िन.नं.१०२५१) मा ‘’घरको 
मलुी भएको �यि�ले घर �यवहार चलाउन आ�नो 
पालामा आिज�त स�पि�मा आफूखसु गन� पाउने 
भए पिन घर र घर प�रवारको िहतभ�दा बािहर गएर 
ग�रने आफूखसुीको िब�� �यवहारलाई मा�यता 
िदन निम�ने ।....” भनी �याियक िस�ा�त �थािपत 
भएको देिखएको अव�थामा ज�गा िब�� गन� 
�ितवादी घरमलुी नदेिखएको, राजीनामा िलखतमा 
वादीले सा�ी बसी सनाखत गरकेो नदेिखनकुा 
साथै वादीको म�जरुी रहेको देिखने कुनै िलखत 
पेस गरकेोसमेत नदेिखएको अव�थामा िब�� गरकेो 
ज�गा �वआज�नको समेत नभई ब�डा ला�ने प�ुय�ली 
स�पि� देिखएको ह�दँा उ� र.नं.४७७४ बाट िमित 
२०६४।१०।१४ गते ज�गाको हकह�ता�तरण 
भएको राजीनामा िलखतले कानूनी मा�यता पाउन 
स�ने नदेिखने ।
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�ितवादीम�येका रामउदगार गरुमैता 
यादवले िमित २०६४।१०।१४ गते र.नं.४७७४ 
बाट िक.नं.३००९ को ज.िव.०-१-० ज�गा 
यी पनुरावेदक �ितवादी सौखीदास त�मालाई 
राजीनामा िलखत गरी िदएको ज�गाको वादी 
दाबीबमोिजम िलखत बदर नह�ने गरी स�ु िसराहा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।०५।१९।२ 
मा भएको फैसला उ�टी भई बदर ह�ने ठहरी 
भएको सािबक पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७०।१०।२३ गतेको फैसला मनािसब 
दिेखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत ्२०७६ साल जेठ ३ गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं४

१७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-००३७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. धनबहादुर भ�ने �मोसन बुढा  

मतृक र �ितवादी आमा छोरा नाता 
स�ब�धका रहेको भ�ने देिख�छ । प�रवारमा 
बाबकुो म�ृय ु भइसकेको र �ितवादीका अ�य 
दाजभुाइ िददीबिहनीह� नरहेको, आमा छोरा 
एकासगोलमा ब�दै आएको भ�ने देिखयो । �ितवादी 
२८ वष� उमेर समूहका अिववािहत रहेको भ�ने 
दिेख�छ । वारदात राितको समयमा आ�नो 
घरकोठामा भएको र अ�य मािनसह� उपि�थत 
रहेको भ�ने दिेखदँैन �ितवादीको घरमा ह�ला 

भएको सनुी के भएको रहेछ भनी ब�ुन आएका 
िछमेक� िभमे बढुालाई �ितवादीले घरको मािमला 
हो, नआइज भनेर धकेलेर बािहर िनकाली िदएको 
भ�ने त�य रहेको छ । गाउमँा आएका निचनेका 
पाह�नासगँ �ितवादीको िववाद ह�दँा पाह�नाको सनु 
हराएको र हराएको सनुको मू�य �ितवादीले ितनु�  
बझुाउनपुन� भ�ने गाउ ँसमाजबाट िनण�य भएकाले 
उ� पैसा ितन� गाउघँरमा सापटी मा�दा कसैले 
निदएको भ�ने �ितवादीको कथन देिखदँा �ितवादी 
िदउसैदेिख मानिसक तनावमा रहेको देिखने । 

�ितवादी साझँ घरमा गई गाउकँो उ� 
पैसा ितन� आमालाई �.१५,०००।- कतै खोजी 
िदन,ु ितररे िवदेश जा�छु भ�दा आमाले मलाई थाहा 
छैन जे गछ�स् गर ्भनेकाले आमासगँ झगडा भएको 
म पैसा खोि�दन भ�दा �रस उठी भा�सा कोठामा 
आमा बसेको निजकै रहेको बा�न �योग ह�ने दाउरा 
उठाई िपठ्युमँा, टाउकोमा �हार गरी िहडेँको भ�ने 
देिख�छ । �ितवादीले मतृकलाई मान� नै मनसाय भए 
वारदात�थलमा कोही नभएको अव�थामा जोिखमी 
घरायसी हितयार �योग गरी शरीरका मम��थल र 
संवेदनशील अङ्गमा �हार गरी �यान िलन स�ने 
अव�था देिखएको छ । �ितवादीले आमालाई घाइते 
अव�थामा छाडी म बबुा मरकेो ठाउमँा जा�छु मदेिख 
तपाइ ँ अघाउनभुयो भनी छोडेर िहडेँको दिेखएको 
छ । मतृक र �ितवादीिबच पूव��रसइवी रहेको भ�ने 
देिखएको छैन । �ितवादीले आमाको �यान मान� 
मनसाय राखी षड्य�� तयारी र योजना बनाएको 
भ�ने पिन िमिसल सलं�न कागजातबाट नदिेखने । 

�ितवादी मतृक रहने ब�ने घर भा�सा 
कोठामा भएको भ�ने दिेखएको छ, �यान मान� 
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मनसायले बाटो ग�डा छेक� थनुी मतृक भा�न 
उ�कन नपाउने गरी एका�त�थल खोजी भए 
गरकेो भ�ने देिखएको छैन, लकु� चोरी �हार 
गरकेो भ�ने देिखएको छैन । वारदातमा भा�सा 
कोठामा मतृक आमा बसेको निजकै रहेको 
बा�न �योग काठ दाउरा �योग भएको भ�ने 
दिेख�छ । जोिखमी हातहितयार �योग भएको 
भ�ने देिखएन । िदनभर मानिसक तनावमा रहेका 
�ितवादीले बेलकुा आमाले समेत म सि�दन जेसकैु 
गर,् म पैसा खोि�दन भनेको अव�थामा उठेको 
�रस था�न नसक� आ�म िनय��ण गमुाई उ�ेिजत 
भई सोही वारदात �थलमा निजक रहेको दाउराले 
�हार गरी घाइते बनाई आमालाई छोडी घरबाट 
िन�केको भ�ने दिेखदँा �ितवादी आवेशमा आई 
उ� कसरु गरकेो भ�ने देिखएकाले ��ततु वारदात 
कसरु सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको नदेिखई सोही महलको १४ 
नं. मा उि�लिखत त�वह�को िव�मानता रहेको 
दिेखदँा �ितवादीले ऐ. ऐनको १४ नं. बमोिजमको 
कसरु गरकेो ठह�याई १० वष� कैदको सजाय गन� 
गरकेो स�ु �कुम िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुको 
फैसला अ�यथा नदेिखने । 

�ितवादी धनबहादरु भ�ने �मोसन 
बढुालाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने 
ठहर भएको �कुम िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।२।२७ मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने 
ठह�याएको िमित २०७२।१०।०८ को पनुरावेदन 
अदालत त�ुसीपरुको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुरः रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७७ साल असार ३१ गते रोज ४ शुभम ्।

१८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या. 
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७७- WH-०००३, 
ब�दी��य�ीकरण, भुपे�� गोराजु िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत

संिवधानको धारा २० मा ��याभूत 
मौिलक हकको अ�ययन गदा�  उ� धाराको ��येक 
उपधारामा उ�लेख भएका �यव�था कुनै न कुनै 
�पमा �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तसगँ स�बि�धत 
रहेको देिख�छ । अझ संिवधानको धारा २० मा 
�यवि�थत �यायस�ब�धी हकअ�तग�त उपधारा 
(९) ले घोिषत�पमा �व�छ सनुवुाइलाई मौिलक 
हककै �पमा मा�यता �दान गरकेो ।

फौजदारी कसरुको आरोप लागेको 
�यि�को स�दभ�मा �व�छ सनुवुाइको िस�ा�तको 
पालना अझ मह�वपूण��पमा ग�रनपुद�छ । फौजदारी 
कसरुको अिभयोग लागेका �यि�लाई िनजउपर 
लागेको अिभयोगबारमेा कुनै जानकारी निदई वा 
िनजलाई आ�नो िनद�िषताको �माण पेस गन� 
मौका नै निदई एकतफ��पमा म�ुाको कामकारबाही 
एवम् िनण�य ग�र�छ भने �य�तो काम कारबाही 
र िनण�यलाई �ाकृितक �यायको िस�ा�त एवम् 
सनुवुाइको िस�ा�तअनकूुल भ�न िम�दनै । �व�छ 
सनुवुाइको िस�ा�त भनेको कुनै याि��क िस�ा�त 
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नभई �व�छ �याय �दान गन� सारवान मा�यम 
हो । यो िस�ा�तको �योग केवल औपचा�रकता 
पूरा गन�को लािग मा� नभई आरोिपत �यि�लाई 
पूण� �याय �दान गन� माग�मा अिनवाय��पमा 
पालना गनु�पद�छ भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
स�दैन । कानूनअन�ुप सनुवुाइको मौका निदई 
कसैलाई सजाय भागी गराउन नह�ने उ� �यव�थाको 
मनसाय हो तर ��ततु म�ुामा उपयु��ानसुार 
सनुवुाइको मौका निदइएको भ�न िम�ने नदेिखने ।

मूल�पमा सनुवुाइको हक अहरणीय हक 
हो । यो हकको �चलन अिनवाय��पमा ह�नैपछ�  
पर�त ु यो असीिमत हक होइन । सनुवुाइको 
िस�ा�तको �योगको पिन िनि�चत सीमा 
ह��छ । यो िस�ा�तको पालना पिन कानूनबमोिजम 
नै ह�ने ह��छ । कुनै पिन �यि�लाई आफू िव��को 
म�ुामा जानकारी पाउने हक ह�ने भ�नकुो अथ� 
�य�तो हकको उपभोग आ�नो �वाथ�अनकूुल 
ह�ने होइन । अिभयोग लागेको �यि�लाई मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६१ 
मा उ�लेख भएको �ि�याअन�ुप �याद सूचना 
तामेल गनु�पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था हो । तर 
एकपटक सो कानूनी �यव�थाबमोिजम रीतपूव�क 
�याद तामेल भएपिछ पटकपटक �याद तामेल 
गनु�पन� भ�ने संिवधानको धारा २० एवम् मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६१ 
को उ�े�य तथा मनसाय दवुै नह�ने ।

मूलत: एकपटक फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा ६१ को रीत प�ुयाई 
�याद तामेल गरी तदन�ुप म�ुाको काम कारबाही 
अिघ बढी िनण�यसमेत भइसकेको र �ितवादीले 

सनुवुाइको अवसर �ा�त गरकेो काय� अ�यथा 
नदिेखएको अव�थामा रीतपूव�क तामेल भएको 
�याद बदर गरी म�ुाको कामकारबाहीलाई अ�यथा 
ग�रने हो भने स�पूण� �याियक काम कारबाही 
अ�योलपूण� र अिनि�चत ह�न जा�छ । अदालतले 
कानूनले िनिद�� गरकेो काय�िविध उ�लङ्घन 
ग�रएको वा �यसको पालना नग�रएको अव�थामा 
�यसको वैधता परी�ण गरी हेरी कानून �ितकूल 
भएको देिखएमा �य�तो काम कारबाही बदर ह�ने ।

िनवेदकको वा�तिवक घर ठेगानामा जारी 
भएको िनजको नामको �याद िनजकै भाइ बहुारीले 
२ जना सा�ी र �थानीय �ितिनिधको रोहबरमा 
बझेुको देिख�छ । सो तामेली �ि�यामा कुनै पिन 
सारभूत र काय�िविधगत �िुट भएको दिेखएको 
छैन । �याद तामेली भएप�ात् िनवेदक अदालतमा 
उपि�थत नभएपिछ कानूनको रीतबमोिजम 
फैसला भएको छ । अका�तफ�  यी �रट िनवेदक 
फैसला काया��वयनको �ममा �हरीमाफ� त प�ाउ 
परपे�ात् उ� म�ुाको आ�नो नाउकँो तामेली 
�यादी पजु� बदर ह�नपुन� भनी िजिकर िलई �थानीय 
िनकायबाट िमित २०७७।०४।०५ मा भएको 
सज�िमनको आधारमा यी िनवेदक र िनजका भाइ 
िमित २०७४।११।१० देिख मानो छु��ई िभ�न भई 
बसेको भनी िसफा�रससिहत उ� तामेली �यादी 
पजु� बदर ह�नपुन� भनी िजिकर िलई ��ततु �रट 
िनवेदन दायर गरकेो देिख�छ । सो समथ�न गन� अ�य 
वतनमा ब�छु भनी आिधका�रक कुनै �माण ��ततु 
गरकेो नपाइने ।

िमित २०७५।१०।१३ मा �याद तामेल 
ह�दँा एकासगोलको भाइ बहुारीले बझेुको भनी तामेल 
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भएको �यादमा रोहबरमा उ� िसफा�रस िदने 
�थानीय िनकायका वडा�य� �ी राजकुमार जोशी 
रोहबरमा बसेको देिख�छ । यिद िनवेदक िनजका 
भाइ िवपे�� गोराजसुगँ िमित २०७४।११।१० दिेख 
नै मानो छु��ई अलग िभ�न भई बसेको भनी िमित 
२०७७।०४।०५ को सज�िमनमा उ�लेख भएको 
बेहोरा स�य रहेको भए िमित २०७५।१०।१३ मा 
भाइ बहुारीले बझेुको �यादमा नै एकासगोलमा भाइ 
बहुारी नरहेको भनी िनज वडा�य� �ी राजकुमार 
जोशीले लेखाउन स�नपुन�मा सो गन� सकेको 
छैन । अथा�त् त�कालीन समयमा एकासगोलमा 
रहेको भनी भाइ बहुारीले बझेुको �यादमा केही 
कैिफयत नजनाई िनज वडा�य� रोहबरमा बसेको 
दिेखदँा सो तामेली �यादमा रहेको एकासगोल 
भनी उ�लेख रहेको बेहोरालाई म�ुा परी फैसला 
भई प�ाउ परपेिछ िसिज�त तथा तयार भएको 
िसफा�रसको आधारमा मा� सो तामेली बेहोरालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

�रट िनवेदकका एकासगोलका भाइ 
बहुारीले आ�नै हातले �याद बझेुको देिखएको र 
उ� तामेली �ि�या फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ६१ को रीत तथा िनद�श गरकेो 
�ि�याअन�ुपकै देिखएको ह�दँा �रट िनवेदकको 
नाममा जारी भएको उ� �याद तामेलीमा कुनै 
�िुट भएको नदेिखएकोले िनवेदकलाई �व�छ 
सनुवुाइको मौकाबाट वि�चत ग�रएको भ�न िम�ने 
नदेिखदँा �रट िनवेदकलाई संिवधान र कानून �द� 
�व�छ सनुवुाइको हकबाट वि�चत ग�रएको भ�ने 
�रट िनवेदन दाबी एवम् िनवेदकतफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहससगँ सहमत ह�न 

नसिकने ।
िनवेदकलाई अदालतबाट भएको 

फैसलाअनसुार िनजलाई ठहरकेो कैद 
सजाय काया��वयनको �ममा कैदमा राखेको 
देिखएकाले उ� काय� कानून �ितकूल नदिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण, परमादेश तथा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�ने 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सशुीलकुमार यादव
क��यटुर: रािधका घोरासाइने 
इित सवंत् २०७७ साल साउन २६ गते रोज २ शुभम ्।

१९
 मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी
 कुमार र�ेमी, ०७२-CI-११३१, उ��ेषणिमि�त
 परमादेश, वन अिधकृत यादव�साद िधताल  िव.
िनगाले िसमे�ट �ा.िल. मूित�ढुङ्गा, धनकुटा

िनवेदक उ�ोगले नेपाल सरकार, वन 
तथा भू-संर�ण म��ालय, वन िवभागसगँ िमित 
२०६९।१०।३ मा भएको स�झौताअनसुार िनवेदक 
उ�ोगले वन �े�को �योग गरकेो, खिनजज�य 
वन पैदावार �योग गरी उ�ोग स�चालन गरकेो 
देिख�छ । वन�े�को उपभोग गरबेापतको राज�व 
स�बि�धत िज�ला वन काया�लयमा दािखला 
गनु�पन� कुरा स�झौतामै उ�लेख छ । सत� नं.१४ 
बमोिजमको चनुढुङ्गा उ�खनन गरबेापत उ�ोगले 
�चिलत ऐन, िनयमबमोिजमको बझुाउनपुन� राज�व 
कसरी, कहा ँ बझुाउने हो उ�लेख गरकेो छैन । 
यस अव�थामा कानूनबमोिजम ितनु� , बझुाउनपुन� 
राज�व स�बि�धत खानी तथा भू-गभ� िवभागमा 
बझुाइरहेको देिखदँा अ�यथा मा�न निम�ने ।
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िज�ला वन काया�लय धनकुटाले वन 
िवभाग र िनवेदक उ�ोगका िबच भएको िमित 
२०६९।१०।३ को स�झौताको सत� नं. ४ र 
१४ बमोिजमको राज�व रकम दािखला गनु�  भनी 
िनवेदक उ�ोगलाई प� पठाएकोमा खानी तथा 
खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ बमोिजम 
खानी तथा भूगभ� िवभागमा रोय�टी बझुाएको, वन 
िनयमावली, २०५१ को अनसूुची-६ को ���यमा 
दोहोरो राज�व िलइने छैन भ�ने �यव�था रहेकाले 
दोहोरो राज�व बझुाउन ु नपन� भनी िनवेदक 
उ�ोगले िमित २०७०।५।२० मा लेखी पठाएकोले 
स�झौताको सत� नं.१४ बमोिजमको राज�व 
िलनपुन� नपन� के हो ? ि�िवधा भएको भनी वन 
िवभागमा िमित २०७०।५।२० मा प�ाचार भएको 
भ�ने �ितिलिपबाट देिखयो । िनवेदक क�पनीले 
िमित २०७०।५।१४ मा चनुढुङ्गा िवषयको 
िनवेदन वन िवभागमा िदएकोमा िनवेदनउपर 
कारबाही ह�दँा सिचव�तरको िमित २०६८।११।२ 
को िनण�यानसुार गनु�  भनी वन िवभागले जानकारी 
गराएको भ�ने प�को �ितिलिपबाट दिेखन आउने ।

िनवेदक िनगाले िसमे�ट �ा.िल.ले 
चनुढुङ्गा उ�खनन गरबेापतको ितनु�  बझुाउनपुन� 
राज�व खानी तथा भू-गभ� िवभागमा दािखला गरकेो 
भ�ने िमिसल संल�न नगदी रिसदबाट देिख�छ । वन 
िनयमावली, २०५१ को अनसूुची-६ को ���य 
१ मा �चिलत कानूनबमोिजम अ�य सरकारी 
िनकायमा एकपटक राज�व ित�रसकेको भए सोको 
लािग दोहोरो राज�व िलने छैन भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । एकपटक चनुढुङ्गा उ�खनन गरबेापतको 
राज�व ित�रसकेको भए दोहोरो राज�व िलन 

उ� वन िनयमावलीको कानूनी �यव�थाले िम�ने 
नदिेखने ।

िनवेदक उ�ोगले खानी तथा भूगभ� 
िवभागमा राज�व दािखला ग�रसकेको ह�दँा वन 
िनयमावली, २०५१ को अनसूुची (६) ���य १ 
बमोिजम दोहोरो राज�व नला�ने ह�दँा दोहोरो राज�व 
माग गन� गरकेो िज�ला वन काया�लय, धनकुटाको 
िमित २०७०।७।५ को प� उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी �चिलत कानून र स�झौतािवपरीत ह�ने 
गरी िनवेदकसगँ दोहोरो पन� गरी कुनै राज�व 
द�तरु निलन,ु िलन नलगाउन ु भनी िज�ला वन 
काया�लयको नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०७२।८।९ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास  अिधकृत : मदन�साद पराजलुी
क��यटुर : रािधका घोरासाइने 
इित सवंत् २०७७ साल २९ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं५

२०
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०६३५, 
०७२-CR-१३००, अपहरण तथा कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सोनुकुमार झासमेत, बुझाउन 
यादवसमेत िव. नेपाल सरकार 

अिभयोजन गदा� तथा स�ु र पनुरावेदन 
अदालतबाट फैसला गदा� Call details लाई 
मह�वका साथ उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
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जाहेरवालाको मोबाइल नं. ९८४४०२६२१० मा 
फोन गरी िफरौती मा�न �योग भएको मोबाइल नं. 
९८४५१३३२४७ भनी उ�लेख ग�रएको छ । सो 
मोबाइल �ितवादीह�म�येका कसैको नाममा पिन 
रहेको भ�ने दिेखदँैन । वारदातमा �योग भएको 
मोबाइल नं. ९८४५१३३२४७ को धनी िज�ला 
िसराहा, हनमुाननगर गा.िव.स. वा.नं. ८ ब�ने जहरा 
कामती ह�न् भ�ने बेहोराको नेपाल टेिलकम मोबाइल 
सेवा िनद�शनालयको िमिसल संल�न प�बाट 
दिेख�छ । सो मोबाइल �ितवादीह�म�ये को 
कसले �योग गरकेा ह�न् भ�ने त�य ख�ुन आएको 
दिेखदँैन । िनज मोबाइलका दता�वाला भिनएका 
जहरा कामतीलाई ब�ुने कामसमेत ग�रएको 
दिेखएन । मोबाइल र �ितवादीिबचको स�ब�ध 
नदेिखएको अव�थामा उ� मोबाइलबाट ियनै 
�ितवादीह�ले फोन गरकेो भनी अनमुािनत िन�कष� 
िनका�न ुपिन �यायोिचत ह�दँैन । जाहेरवाला प�सगँ 
लेनदेनका िवषयमा िववाद रहेको भनी दखेाइएको 
स�दभ�मा हेदा� ह�याको वारदात ह�नभु�दा अगािड 
नै लेनदेनस�ब�धी िववादको िछनोफानो भइसकेको 
दिेख�छ । लेनदनेस�ब�धी िववाद ह�नलुाई नै �वतः 
�यान मान� कारणको �पमा िलइन ु यिु�सङ्गत 
नह�ने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुउपरको कसरु �मािणत 
गन� भार वादी प�मा रह�छ । अिभयोजन प�ले 
शंकारिहत तवरबाट अिभयोग दाबी �मािणत गन� 
स�नपुद�छ । अ�यथा घटनाबाट पीिडत प�ले केवल 
शंका र िव�ास �य� गरी पोल गरकेो कुराकै भरमा 
कसैलाई पिन दोषी ठहर गनु�  ह�दँनै । यो फौजदारी 

�यायको सामा�य िस�ा�त नै हो र यस अदालतले 
पटक-पटक �याियक �या�याको मा�यमबाट 
अनशुरण गरी आएको मा�यता पिन हो । यस प�मा 
कुनै िववेकपूण� �ि� नै निदई ��ततु म�ुास�ब�धी 
वारदातको िवषयमा अनसु�धानको नाममा सतही 
�पमा केही कागजातस�म खडा ग�रएको देिख�छ । 
सम� िमिसल अवलोकन गदा�  �ितवादीका िव��मा 
�माणमा िलन सिकने खालको कुनै एउटा पिन 
�माण सङ्कलन ग�रएको वा पेस ग�रएको देिखन 
आएन । अनसु�धानकता�बाट भएको यस �कारको 
लापरवाहीपूण� अनसु�धानलाई अिभयोजनकता�को 
तहबाट सधुारको चे�ा ग�रन ुअपेि�त िथयो । तर 
अिभयोजनकता�ले समेत अन�ुरदायी तवरबाट 
अिभयोजनको लेपन लगाइिदएको र २ िदनको 
अ�तरालमा २ वटा अिभयोगप� (स�ु अिभयोगप� 
र पूरक अिभयोगप�) पेस गरकेो देिख�छ । 
अवधारणागत �ि�ले हेदा�  �माणको अभावमा 
ग�रएको यस �कारको अनसु�धान र अिभयोजनलाई 
दरुा�हपूण� (malicious prosecution) भ�नपुन� 
ह��छ । यस अव�थाको अनसु�धान र अिभयोजन 
छँदाछँदै तहतहका अदालतले अिववेकपूण� �पमा 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी ठहर गरकेो 
पाइयो । प�रणामतः �ितवादीह�ले लामो अविध 
ब�दी-जीवन िबताउन बा�य ह�नपुरकेो देिख�छ । 
यसलाई �याियक काय�का सरोकारवाला कसैका 
लािग पिन गव�को िवषय मा�न सिकँदैन । सङ्�ेपमा 
भ�दा यस म�ुालाई हा�ो फौजदारी �याय �णालीमा 
सधुारको स�देश बोकेको, तर एउटा िबस�नलायक 
कथा-व�तकुो �पमा िलनपुन� अव�था देिखने ।

�ितवादीह� रामशोिभत यादव तथा 
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पोसपे�� झा भ�ने सोनकुुमार झाले अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलअ�तग�तको कसरु 
गरकेो भनी ठहर ग�रएको फैसलाउपर िनजह�को 
पनुरावेदन परकेो देिखएन । िनजह�को हकमा 
�माणको ि�थिततफ�  िवचार गदा� पनुरावेदन 
गरकेा �ितवादीह� बझुाउन यादव र रिव��कुमार 
यादवसरह नै िनजह�का स�ब�धमा पिन दाबी 
�मािणत ह�ने �माणको पूण�तः अभाव रहेको 
दिेखयो । यस अव�थामा उपल�ध �माणको �ि�ले 
बझुाउन यादव र रिव��कुमार यादवसरह समान 
अव�थामा रहेका यी �ितवादीह�को हकमा स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतको �िुटपूण� फैसला कायम 
रहन िदन ु�यायोिचत नदेिखने । मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १४४ को 
उपदफा (२) बमोिजम िनज �ितवादीह� रामशोिभत 
यादव तथा पोसपे�� झा भ�ने सोनकुुमार झाका 
हकमा समेत स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला उ�टी गरी िनजह�लाई पिन सफाइ िदन ु
मनािसब देिखने ।

�ितवादीह�लाई कसरुदार ठह�याई सजाय 
गन� गरी भएको स�ु धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६८/९/२० को फैसला र पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७१/१२/११ को फैसला 
�िुटपूण� देिखदँा सो फैसला उ�टी भई �ितवादीह� 
बझुाउन यादव, रिव��कुमार यादव, रामशोिभत 
यादव तथा पोसपे�� झा भ�ने सोनकुुमार झासमेतले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृत: मोहन�साद बे�वासे
क��यटुर  : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७७ साल असार १० गते रोज ४ शुभम ्।

२१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�ठ, ०७४-CR-११८५, घुस / 
�रसवत िलई ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
बुि�जङ्ग गु�ङ

घरको न�सा अिभलेखीकरण गदा�  तथा 
तला थप गदा� केही द�तरु ितनु�पन� ह��छ । �ितवादी 
बिु�जङ्ग ग�ुङले उजरुकता�को घरको न�सा 
बनाएबापतको क�स�टे�सी फ� �.२५,०००।-, 
तला थपबापत घरको ज�रवाना �.१०,०००।- 
र न�सा पास द�तरुबापत �.१०,०००।- गरी 
ज�मा �.४५,०००।- िलएको भनी िजिकर गरकेो 
कुरा �वयम् उजरुीकता� (जाहेरवाला) सानकुाजी 
महज�नले िवशेष अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
समिथ�त भएको देिख�छ । न�सा िडजाइन 
आिद तयार गरबेापत स�बि�धत �ािविधकले 
केही क�स�टे�सी द�तरु िलन ु �वाभािवक 
देिख�छ । �वयम् उजरुीकता�ले बरामद भएको 
रकम क�स�टे�सी फ�समेत बापत िदएको हो भनी 
अदालतसम� बकप� गरकेो अव�था छ । यस 
अव�थामा �ितवादीले सो रकम �रसवतबापत 
िलएको हो भनी ठहर गनु�  मनािसब देिखदँैन । 
तसथ�, �ितवादीउपरको आरोिपत कसरु �मािणत 
भएको नदेिखदँा िवना आधार �माण �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर गरी मागबमोिजम 
सजाय गदा� �यायसङ्गत ह�ने नदेिखने ।

�ितवादीले घसु / �रसवत माग गरी िलई 
��चार गर ेभ�ने आरोिपत कसरु अिभयोजन प�ले 
शंकारिहत तवरबाट पिु� गरकेो नदेिखदँा �ितवादी 
बिु�जङ्ग ग�ुङउपरको आरोप दाबी प�ुन नस�ने 
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भई आरोप दाबीबाट �ितवादीले सफाइ पाउने 
ठह�याएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७४।१०।२५ को फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िबना गौतम
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शुभम ्।  

२२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-०२४२, 
ब�दी��य�ीकरण, सुर�े� थापा िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, िस�धुलीसमेत 

िनज सरु�े� थापाले िव�फोटक पदाथ� 
ऐन, २०१८ को दफा ४ बमोिजम, मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा २८५(१) बमोिजम 
र सङ्गिठत अपराध िनवारण ऐन, २०७० को 
दफा ३(१)(३)(ख), (५) बमोिजम कसरु गरी 
बम िव�फोटको घटना घटाएको ह�दँा �हरी 
�ितवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
सरु�े� थापासमेत भएको सङ्गिठत अपराध 
तथा बम िव�फोट िशष�कमा म�ुा दता� ग�रएको र 
वारदातप�ात् फरार रहेका िनज �ितवादी सरु�े� 
थापालाई िमित २०७६।१०।०६ गते १०:०० 
बजेको समयमा िज�ला उदयपरु ि�यगुा न.पा. 
वडा नं.१० ि�थतबाट प�ाउ गरी िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय िस�धलुीमाफ� त िस�धलुी िज�ला 
अदालतमा उपि�थत गराई िमित २०७६।१०।०६ 
गतेबाट लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक िदन १० (दश) 
र िमित २०७६।१०।१६ गतेबाट लाग ु ह�ने गरी 
दो�ो पटक िदन १० को �याद थप गरी अनमुित 

�दान भई कानूनले �द� गरकेो अिधकार �योग 
गरी िहरासतमा राखेको भ�ने िस�धलुी िज�ला 
अदालतसमेतको िलिखत जवाफबाट देिखने ।

�रट िनवेदक सरु�े� थापाउपर िज�ला 
�हरी काया�लय िस�धलुीमा सङ्गिठत अपराध 
तथा बम िव�फोट गराई �ित प�ुयाएको िशष�कमा 
म�ुा दता� भई मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १४(६) बमोिजम �याद थप गरी 
अनसु�धान काय� जारी रहेको पाइयो । िनज सरु�े� 
थापाको अनसु�धानको स�ब�धमा अपनाउनपुन� 
कानूनी �ि�याको बारमेा �� नभएको, अनसु�धान 
गन� अविध बाकँ� नै रहेको, िमिसल संल�न �माण 
हेदा�  बम िव�फोटमा िनजको संल�नताको िवषयमा 
स�बि�धत िनकायले �माण मू�याङ्कन गरी 
िनण�य गनु�पन� िवषयसमेत दिेखएको, ज�री प�ाउ 
पजु� जारी गरी रीतपूव�क कानूनबमोिजम थनुामा 
रािखएको ह�दँा अ�यथा भ�न िम�ने अव�था 
देिखएन । िनवेदनका स�दभ�मा िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गनु�परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सजृना गौतम
इित सवंत ्२०७६ साल माघ २९ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं६

२३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७७-WO-०१९०, उ��ेषण, 
च�� �काश रोकाय िव. पूवा��चल िव�विव�ालय, 
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परी�ा �यव�थापन काया�लय, िवराटनगर, मोरङ
िनवेदक पूवा��चल िव�िव�ालयको 

स�ब�धन �ा� िहमालयन ए�ीक�चर अफ साइ�स 
ए�ड टे�नोलोजी कलंक� काठमाड�को �नातक 
तहको आंिशकतफ� को परी�ाथ� भएको कुरामा 
कुनै िववाद नदिेखने । परी�ा िनय��ण काया�लयले 
िनयिमत तथा आंिशकतफ� का िव�ाथ�समेतको लािग 
एकैसाथ परी�ा फाराम भन� सूचना �कािशत भएको 
र यी िनवेदकले सो सूचनाबमोिजम फारामसमेत 
भरकेो भ�ने देिखएको छ । िव�िव�ालयबाट परी�ा 
फाराम भराइसकेपिछ परी�ा निलने वा परी�ा 
िदन नपाउने भ�ने ह�न स�दैन । यी िनवेदकले 
आंिशकतफ�  आफू अन�ुीण� भएको िवषयमा परी�ा 
िदन पाउने नै ह�ने ।

िनयिमत र आिंशकतफ�  एकैसाथ परी�ा 
फाराम भराएपिछ एकैसाथ परी�ा िलने र परी�ाफल 
पिन एकैसाथ �कािशत गनु�पन�मा िनयिमत र 
आंिशक परी�ाथ�मा िवभेद गरी िनयिमततफ� का 
िव�ाथ�ह�को लािग मा� परी�ा तािलका �कािशत 
ग�रएको भ�ने िनवेदन िजिकर स�ब�धमा हेदा� , 
िव�भर फैिलएको कोरोना भाइरस महामारीबाट 
नेपाल पिन �भािवत भएको अव�थाको िवषम 
प�रि�थितबाट जोिगदँै िव�ाथ�ह�को उ��वल 
भिव�यको लािग परी�ाह� स�चालन गदा�  सरुि�त 
र फरक ढङ्गबाट स�चालन गन� िव�िव�ालयले 
िविभ�न त�रका अवल�बन गन� स�ने नै 
ह��छ । यो �यव�थापनको िवषय हो । स�बि�धत 
अिधकारीह�ले परी�ाथ�ह�लाई मका� नपन� गरी 
िववेकस�मत् त�रकाले परी�ा िलने र परी�ाफल 
�कािशत गन� पाउने ।

िव�िव�ालयको परी�ा िनय��कको 
िलिखत जवाफमा कोरोना भाइरसको सङ्�मणको 
कारण िव�ाथ�ह�को परी�ा स�चालन Time-
Bound House exam �िविधबाट स�चालन गन� 
िनण�य भएअनसुार पिहलो चरणमा िनयिमततफ� का 
िव�ाथ�ह�को लािग परी�ा स�चालन गन� सूचना 
�कािशत ग�रएको, आंिशकतफ�  पिन िछ�ै परी�ा 
स�चालन गन� र परी�ाफल एकैपटक �कािशत 
गन� भ�ने उ�लेख भएको छ । िव�िव�ालयको 
तफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीले हाल 
आिंशकतफ�  पिन परी�ा स�चालन भइसकेको 
भ�ने िजिकर िलनभुएको छ । यस अव�थामा 
िनयिमततफ� का परी�ाथ�सगैँ िनवेदकले पिन परी�ा 
िदन नपाएको कारणले मा� िनजको संिवधान तथा 
कानूनबमोिजमको हकमा आघात पगुेको भनी �रट 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखने ।

िनवेदकको हक हनन भइसकेको अव�था 
िव�मान नदेिखएको र िववािदत िवषय सामा�य 
�पमा परी�ाको स�चालन र परी�ाफलको 
�काशनसगँ स�बि�धत भई िनवेदकले परी�ासमेत 
िदइसकेको अव�था देिखदँा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� उिचत र आव�यक दिेखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लालबहादरु काक�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७७ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम ्।

२४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७६-WO-००९३, उ��ेषण, 
�ािविधक िश�ा तथा �यवसाियक तािलम 
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प�रषद् समेत िव. भ�पुर �ािविधक तािलम के�� 
�ा.िल. समेत

िनवेदक �यावसाियक तािलम प�रषद ्उपर 
िवप�ी भ�परु तािलम के��ले उ�च अदालत 
पाटनमा ०७६-WO-००३२ को उ��ेषण परमादेश 
म�ुा दायर गरकेो देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदन 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको �रटमा 
िमित २०७६।०४।१६ भएको अ�त�रम आदेश 
बदरसगँ स�बि�धत रहेको पाइयो । हाल उ� �रट 
िनवेदनमा िनवेदक सं�थाले कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी नवीकरण गरकेो भ�ने देिखन 
नआएबाट शैि�क वष� २०७६/०७७ लािग िमित 
२०७६।४।९ को गोरखाप�मा �कािशत सूचनामा 
िनवेदक सं�थाको नाम समावेश ह�न स�ने अव�था 
नदेिखएकोले उ��ेषणको आदेश जारी गनु�परने भ�द ै
िमित २०७६।७।४ मा उ�च अदालत पाटनबाट सो 
�रट िनवेदन खारजे गन� गरी आदेश भएको कुरा 
िमिसल संल�न फैसलाको �ितिलिपबाट देिखएको ।

जनु आदशेउपरको �रट हो सोलाई 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७६।७।४ मा 
भएको फैसलाले �ित�थापन गरकेो देिखएको 
र िनवेदकले िजिकर िलएका िवषयव�तकुा 
स�ब�धमा उ� फैसलामा लेिखएबमोिजम नै 
ह�ने भएबाट ��ततु �रटको �योजन समा� 
भएको ह�दँा अ�य कुरातफ�  िवचार ग�ररहन ु
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लालबहादरु काक�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत ्२०७७ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं७

२५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CI-०५२४, नापी 
िनण�य िट�पणी आदेश बदर िमलाप� बदर दता�  
बदर साव�जिनक कायम, वैधनाथ�साद गु�ा िव. 
राजकुमार मोदीसमेत

दे.नं.१०४६ को साव�जिनक बाटो 
िखचोला छोडाई चलन म�ुा र द.ेनं.१७०३ को 
नापी िनण�य िट�पणी आदेश बदर िमलाप� बदर 
दता� बदर साव�जिनक कायम म�ुा एकै लगाउको 
देिखएकोले दुवै म�ुा साथै राखी एकैिदनमा 
फैसला गनु�पन�मा दे.नं.१०४६ को साव�जिनक 
बाटो िखचोला छोडाई चलन म�ुामा वादीले िमित 
२०६४।९।२९ गतेको ता�रख गजुारकेो ह�नाले 
िमित २०६५।३।१८ मा िडसिमस फैसला गरकेो 
र सोही म�ुाको लगाउ कायम भएको द.ेनं.१७०३ 
नापी िनण�य िट�पणी आदशे बदर िमलाप� बदर दता�  
बदर साव�जिनक कायम म�ुा पेसी सूचीबाट हटाई 
िमित २०६५।३।३१ मा फैसला गरकेो देिखएकोले 
कानून�ारा िनधा��रत काय�िविध एवं �ितपािदत 
�याियक िस�ा�त र मू�य मा�यतािवपरीत भएको 
देिखन आएकोले स�ु पसा�  िज�ला अदालतबाट 
िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।३।३१ मा िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
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ठह�याई भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६७।३।१३ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने । दवैु म�ुाको 
िमिसल लगाउमा साथै राखी जे जो ब�ुनपुन� हो 
बझुी कानून�ारा िनधा� �रत उिचत �ि�या प�ुयाई 
पनु: िनण�य गनु�  भनी म�ुामा हािजर रहेका दवैु 
प�ह�लाई स�ु िज�ला अदालतमा ता�रख तोक� 
��ततु म�ुाको स�ु िमिसलसमेत स�ु पसा�  िज�ला 
अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित सवंत ्२०७७ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शुभम ्।

२६
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१३६७, 
नकबजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. सरोज 
यादवसमेत

�ितवादी सरोज यादव र राज ु महतोले 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत सामान चोरी गरी 
िमित २०७१।१।११ गते बोरामा राखी िब�� 
गन� बोक� िहडेँको अव�थामा प�ाउ परकेो कुरा 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� �वीकार 
गरकेो अव�था छ । सो बरामदी सामानको मू�य 
�.६३,७५०।- भएको दिेख�छ । नपगु िबगो 
�.५,८६,४५०।- का सामानह� �ितवादीह�बाट 
बरामद ह�न सकेको अव�था देिखदँनै । िव�वकमा� 
ि�टल �ा.िल.का �ो�ाइटर रामाका�त�साद 
चौरिसयाले िदएको ह�िलया िनवेदनमा उि�लिखत 
सबै सामानह� ियनै �ितवादीह�ले चोरी गरी लगेका 
ह�न् भ�ने िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न 

सकेको अव�था पिन छैन । �.ना.िन. अ�णकुमार 
कुशवाहाले अदालतमा आई बकप� गदा� बरामदी 
मचु�ुकामा िलिखत सामानह�साथ �ितवादीह� 
प�ाउ परकेा ह�न् भनी उ�लेख गरकेोस�म 
पाइ�छ । बरामद भएका सामानबाहेकका अिभयोग 
दाबीबमोिजमका सामानह� यी �ितवादीह�ले 
नै चोरी गरकेा ह�न् भ�ने त�यय�ु �माणह�बाट 
पिु� ह�न सकेको अव�था नह�दँा नपगु िबगोमासमेत 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकने अव�था नदिेखने ।

नकबजनी चोरीमा डेढी बढाई कैद र 
ज�रवाना दवुैमा सजाय गनु�पन�मा कैदमा मा� डेढी 
बढाई सजाय गरकेो र ज�रवानामा डेढी नबढाई 
िबगोबमोिजम मा� सजाय गरकेो स�ु फैसला र सो 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसला कानून र �यायको रोहमा िमलेको 
नदिेखने ।

�ितवादी सरोजकुमार यादवलाई पटके 
कायम गरी सजाय नगरकेो भ�ने िजिकरतफ�  
िवचार गदा�  �ितवादी सरोजकुमार यादवउपर 
दो�ो पटक चोरीको कसरुमा सजायको दाबी 
िलए पिन िनजले िमित २०७१।२।५ मा स�ु 
अदालतबाट भएको फैसलाबाट सफाइ पाएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिख�छ । मािथ�लो 
तहको अदालतबाट िनजको कसरु पिु� भई सजाय 
भएको नदेिखने । पटके कसरु कायम गन� स�ब�धमा 
िमिसल संल�न कागजातबाट थप पिु� ह�न आएको 
नदिेखदँा िनज �ितवादीउपरको पटके सजायको 
अिभयोग दाबी पिु� नह�ने ।
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�ितवादीह� सरोज यादव र राज ुमहतोको 
हकमा नकबजनी चोरीमा िबगो �.६३,७५०।- मा� 
चोरी गरकेोले �.६३,७५०।- ज�रवाना र उ� 
महलको १४(१) नं. अनसुार जनही डेढ मिहना 
कैद सजाय ह�ने गरी बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।७।२६ मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०७२।५।८ 
को फैसला केही उ�टी भई नकबजनी चोरीमा 
उ� चोरीको महलको १४(१) नं. अनसुार िबगो 
�.६३,७५०।- (ि�स�ी हजार सात सय पचास 
�पैया)ँ को डेढीले ह�ने �.९५,६२५।- (प�चान�बे 
हजार छ सय पि�चस �पैया)ँ यी �ितवादीह� 
सरोज यादव र राज ु महतोलाई जनही ज�रवाना 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल साउन १५ गते रोज ५ शुभम ्।

२७
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६८-WO-०८२२, उ��ेषण 
/ परमादशे, पाव�ती कुम�नीसमेत िव. पुनरावेदन 
अदालत बुटवल, �प�देहीसमेत 

��ततु म�ुामा िनवेदकम�येका पजुारी 
कुम�ले आफँैले तायदातीमा खलुाएको र 
फैसलामा परकेो ज�गा स�पि�ह� फैसलाअन�ुप 
काया��वयन ह�न नपाउदँै वनबारीको भागमा पन� 
ज�गासमेत हक ह�ता�तरण गरकेो देिख�छ । िमित 
२०४४।१०।१२ मा त�कालीन �े�ीय अदालतबाट 
फैसला भएपिछ काया��वयनकै कारबाहीका �ममा 
पजुारी कुम�ले वारसेनामा िकत� र जालसाजी म�ुा 

दायर गरकेो र लामो समय य�ता म�ुाको कारण 
फैसला काया��वयन नभएको अव�थामा यी पजुारी 
कुम�ले तारखे गजुारकेो कारण िमित २०६४।२।१६ 
मा िडसिमस भएपिछ मा� अंश म�ुा काया��वयनको 
बाटो खलुेको देिखयो । तर सो िडसिमस फैसला 
ह�नअुगावै िमित २०६४।१।९ मा पजुारी कुम�ले 
पाव�ती कुम�लाई राजीनामा गरी ज�गा नामसारी 
ग�रिदएबाट अंश म�ुालाई �भािवत गन� पूव�सोच 
बनाई िवप�ीम�येमा वनबारी कुम�को भागमा परकेो 
ज�मा ४ भागको १ भाग ज�गासमेत िब�� देखाई 
नामसारी गरकेो ��टै दिेख�छ । यस �कृितको 
कपटपूण� �यवहारलाई अदालतले �याय िन�पण 
गदा�  ग�भीरतापूव�क हेन� ।

ब�डा मचु�ुका अशं म�ुाको तायदाती 
फाटँवारीमा परी ठहर फैसला भएको ज�गाम�येकै 
ज�गाबाट भएको पाइ�छ । यो िक�ामा वा यसरी 
ब�डामा ज�गा िलनपुन� भ�ने अिधकार स�बि�धत 
अिंशयारलाई ह��छ । सािबक मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ६१ नं. को �यव�था हेदा�, “फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा तहिसलदार कम�चारीले 
गरकेो काम कारबाहीमा िच� नबु�ने सरोकारवाला 
�यि�ले सोही अड्डाका हािकम छेउ प�� िदनिभ� 
उजुर गन� स�ने छ । िनजले गरकेो िनण�यमा िच� 
नबुझे अदालती ब�दोब�तको महलको १७ नं. 
बमोिजम पुनरावेदन सु�ने अड्डामा िनवेदन िदन 
स�ने छ । �य�तो उजुर परमेा उजुर सु�नेले उजुर 
परकेो िमितले दुई मिहनािभ� कारबाही िकनारा 
ग�रिदनुपन� छ” भ�ने �यव�था छ । सीताराम राय 
यादव िव�� धनई राय यादव (ने.का.प.२०५६, 
अङ्क ८, िनण�य नं.६७६२) भएको िललाम तथा 
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दता�  बदरसमेत म�ुामा “िज�ला अदालतबाट 
िललामस�ब�धी काय� स�प�न भई तामेलीमा 
रा�ने आदेश भएको अव�थामा द�ड सजायको 
६१ नं. अनु�प तहिसलदारको आदेशउपर 
िज�ला �यायाधीशसम� र िज�ला �यायाधीशको 
आदशेउपर त�कालीन अ�चल अदालत हालको 
पुनरावेदन अदालतमा अ.बं.१७ नं. बमोिजमको 
िनवेदन िदन पाउने नै दिेखँदा िनवेदकले द�ड 
सजायको ६१ नं. को उपचारको बाटो अपनाउनुपन� 
ह��छ । ��तुत िफरादबाट नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ �ारा �द� िनवेदकको कुन अिधकार हनन 
ह�न गई �चलन गराउन आएको हो, �प� दखेाउन 
बताउन नसकेको अव�था तथा िबगो भ�रभराउको 
स�दभ�मा िज�ला अदालतबाट भएको िललामको 
िवषयमा द�ड सजायको ६१ नं. नै आकिष�त ह�ने 
दिेखएबाट नाग�रक अिधकार ऐनअ�तग�त आएको 
��तुत िफराद ला�न नस�ने ह�ँदा खारजे ह�ने” 
भनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएबाट पिन अशं 
म�ुाको फैसलाअनसुार भएको ब�डा मचु�ुकामा 
अंिशयारह�बाहेक अ�य �यि�ले ह�त�ेप गन� 
निम�ने ।

अक�तफ� , ियनै िनवेदकह�म�ये पाव�ती 
कुम�नीका पित रामदेव�साद कुम�समेत �ितवादी 
र िवप�ी �यि�ह�समेत वादी �ितवादी भई चलेको 
संवत् २०६९ सालको दे.नं.८३५ दिेख ८५० 
स�मका िलखत बदर म�ुाह� स�ुमा म�ुतवीमा 
रहेको र पिछ उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट िमित २०७५।११।२२ मा स�ु सदर 
ह�ने ठहरी फैसला भई काया��वयनको �ि�यामा 
रहेको अव�था छ । यसमा दाता पजुारी कुम�ले अशं 

म�ुाको वनबारी कुम�को वारसेनामा िकत� जालसाजी 
हो भनी फौ.नं.३१० को िकत� जालसाजी म�ुा 
दायर गरकेो देिखन आयो । उ� म�ुामा वारसेनामा 
नै िववाद देिखन आएकोले उ� म�ुा फैसला 
भएपिछ साथै राखी पेस गनु�  भनी आदशे भएकोमा 
उ� फौ.नं.३१० को फैसलासिहतको िमिसलबाट 
िनवेदकम�येका पजुारी कुम�ले तारखे गजुारी 
बसेपिछ उ� म�ुा िडसिमस भएको भ�ने देिखएको ।

कुनै पिन �यि� अदालतमा आउदँा 
सफाहात र �व�छ �दयले आउनपुद�छ । यी पजुारी 
कुम� र वनबारी कुम�िबच अंश म�ुा चली वनबारी 
कुम�ले पजुारी कुम�को नामको ४ भागको १ भाग 
ज�गा पाउने ठहर भएपिछ अ�य िविभ�न म�ुा िसज�ना 
गरी फैसला काया��वयनमा िनयतवश अवरोध गरी 
लामो समय काया��वयन गन� निदई आफूले ज�गा 
यी िनवेदक पाव�ती कुम�नीलाई नामसारी गरी 
नया ँ िववाद िसज�ना गराई पनु: िववाद ल��याउने 
भरम�दरु �यास गरकेो ��टै देिखएको छ । कुनै 
पिन �यि�को अंश ज�तो नैसिग�क अिधकारलाई 
�चलनमा �याउनबाट रो�न ग�रएको कपटपूण� 
�यवहारलाई अदालतले �वीकार गन� स�दैन । अंश 
िदनपुन� ठहर भइसकेपिछ काया��वयनको ि�थितमा 
रहेको ज�गा ते�ो प�लाई पा�रत ग�रिदन ुआफँैमा 
दूिषत काय� हो, �य�तो दूिषत काय�को ज�रयाबाट 
िसज�ना भएको हक कानूनी �पमा �थािपत गन� 
िम�दैन । स�ुको नामसारी नै दूिषत �कृितको 
हो �य�तो दूिषत काय�प�चात् ज�गा ख�रद गन�ले 
अदालतबाट अि�तम फैसला भई काया��वयनको 
िसलिसलामा �य�तो अंश हक �ा� गन�लाई वि�चत 
गन� गरकेा कपटपूण� काय�ले वैधािनकता पाउन 
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नस�ने ह�दँा यी िनवेदकह�ले उपयु��बमोिजम 
फैसला काया��वयनको िवषयमा िनवेदन गन� हक 
�ा� गन� स�ने अव�था नै नदेिखने ।

अतः िमित २०६७।१।४ मा भएको ब�डा 
मचु�ुका र िमित २०६७।१।२८ गते भएको तामेली 
आदशे एवं सो मचु�ुका र आदशेसमेतलाई सदर 
कायम रा�ने गरी भएको िमित २०६७।९।२३ 
गतेको किपलव�त ु िज�ला अदालतको आदेश 
र उ� आदशेलाई सदर गन� पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६८।४।१९ गतेको आदेशसमेत 
बदर गराइपाउ ँ भनी िनवेदन िदने हकदैया यी 
िनवेदनह�सगँ नरहेको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शुभम ्।  

इजलास न.ं८

२८
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-CR-००८७, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. संजय चनसमेत

�ितवादीह�ले जाहेरवाली िसज�ना 
गरुागाइ ँ र िनजका �ीमान् मधरु गरुागाइबँाट 
िनज पितप�नीलाई वैदेिशक रोजगारको लािग 
अ��ेिलया पठाइिदने िविभ�न िमितमा भनी 
IME र कागज गरी �.१७,४५,०००।- रकम 
िलए खाएको भनी पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा 
जाहेरवालाले पेस गरकेो कागजह� हेदा� 

�ितवादीको नाउमँा सन् २०१६।४।३ (िव.स.ं 
२०७२।१२।२१) मा �.४५,०००।- को IME 
रिसद, िमित सन् २०१६।२।१५ (२०७२।११।३) 
मा बैङ्कमा �.१,००,०००।- को बैङ्क भौचर 
र िमित सन् २०१६।५।१६ (२०७३।२।३) मा 
�.२,००,०००।- को चेक िदई �ितवादीले ज�मा 
�. ३,४५,०००।- भ�ुानी िलएको भए पिन 
जाहेरवालीले �ितवादीलाई IME, बैङ्क भौचर 
र बैङ्क चेकमाफ� त रकम पठाएको िमित र िमित 
२०७३।२।६ मा घरायसी खच�का लािग लेनदेन 
गरकेो कागज खडा गरकेो िमितलाई िवचार गदा�  
स�पूण� कारोबार भएप�चात् मा� िलखत कागज 
गरकेो र जाहेरवालीको ससरुाले �ितवादी सजंय 
चनलाई छु�ै �.७,००,०००।- (सात लाख 
�पैया)ँ रकम िदई िलखत खडा गरकेो हो भनी कही ँ
उ�लेख पिन गरकेो नपाइएकोले ती सबै रकम जोडी 
�.७,००,०००।-(सात लाख �पैया)ँ को मा� 
तमसकु भएको अव�था देिखदँा �ितवादीह�ले 
�.१७,४५,०००।– (स� लाख प�तािलस हजार) 
िलएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

पनुरावेदकको तफ� बाट �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीसमेतलाई वैदिेशक रोजगारका लािग 
अ��ेिलया पठाउनका लािग रकम िलएको भ�ने 
कुरा िटकट र िभसाबाट पिु�ट ह�ने िजिकर िलएकोमा 
जाहेरीसाथ पेस भएको िसज�ना गरुागाइकँो हवाई 
िटकट र िभसाको छाया ँ�ितह� हेदा� , अ��ेिलया 
जान लागेकोस�म देिखए तापिन �यसैसाथ पेस 
ग�रएको Registration Firm मा िसज�ना गरुागाइ ँ
Production Manager �पमा िमित (20 & 30 
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May 2014) मा Sydney, Australia मा Asia 
Pacific GLS Seminar सहभागी ह�न जान 
लागेको र िभसाको Condition मा No work, 
No Formal Study, No Residence भ�ने 
उ�लेख  गरी  उ� िभसाको वैध समयाविध सन् 
२०१६ जनु २८ स�म मा� रहेको िमिसल संल�न 
िभसाको फोटोकपीबाट दिेखदँा िनज िसज�ना 
गरुागाइ ँअ��ेिलया वैदेिशक रोजगारमा नभई Asia 
Pacific GLS Seminar मा जान लागेको हो भ�ने 
दिेखएबाट �ितवादीह�ले जाहेरवालीसमेतलाई 
वैदेिशक रोजगारमा अ��ेिलया पठाउन �लोभन 
दखेाई रकम िलएको भ�ने कुरा �माणह�बाट पिु� 
भएको नदिेखने ।

�ितवादीह� संजय चन र िवजय 
खनाल भिनने िवजय िव.क.उपरको अिभयोग 
दाबी शंकारिहत तवरले पिु� ह�ने �माण वादीबाट 
पेस भएको नदेिखकाले िनजह�उपर लगाइएको 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भनी �ितवादी संजय 
चन र िवजय खनाल भिनने िवजय िव.क.ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला िमलेको 
नै देिखदँा उ� फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमलनच�� महत
क��यटुर : स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७६ साल पौष १६ गते रोज ४ शुभम ्।

२९
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-RC-००११, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. राजाराम ितिमि�सना 

�ितवादी राजाराम ितिमि�सनाउपर छोरा 

�िनललाई काडँाघारी ि�थत आ�नो डेरा कोठामा 
लगी ह�या गरकेो भ�नेसमेत बेहोराको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त परकेो पाइ�छ । सोही जाहेरीको 
आधारमा म�ुाको अनसु�धान भई मतृक �िनल 
ितिमि�सनाको शरीरबाट िनकािलएको िभषेरा, 
कोठाबाट भेिटएको औषधीको ब�ासमेतको 
परी�ण ह�दँा सोमा Organo-Phosphorus 
and Organo-chlorin insecticides भेिटएको 
भ�नेसमेत बेहोराको के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदन रहेको 
देिख�छ । यी �ितवादी राजाराम ितिमि�सनाले 
छोरा �िनलसमेतलाई िवष खवुाई मारकेो हो 
भनी मौकामा कागज गन� राधे�याम पा�डे, पिव�ा 
ितिमि�सना तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका �रना 
पा�डे, रमेश डंगोललगायतले कागज गरकेो अव�था 
छ । �वय ं�ितवादी राजाराम ितिमि�सनाले आफू 
र छोरासमेत मन� उ�े�यले िवष सेवन गरकेो 
गराएको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम� बयान गरकेो पाइ�छ । यस�कार 
उि�लिखत सबतु एव ं �माणको आधारमा यी 
�ितवादी राजाराम ितिमि�सनालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. बमोिजमको कसरु 
अपराधमा ऐ. �यानस�ब�धी महलको १३(२) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर 
ह�ने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी राजाराम 
ितिमि�सनालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(२) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
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ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सािबक 
कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन 
“मलुुक� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको सजाय 
ह�न ेरहछे भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रन े
छैन” भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै 
गनु�पन� छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे 
भन ेमलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ मा सव��वको 
सजाय गन� �ावधान रहेको नह�दँा ��ततु म�ुामा 
�ितवादी राजाराम ितिमि�सनालाई सव��वको 
सजाय ह�ने देिखएन । तसथ�, िनज �ितवादीलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ठहछ�  । साथै सव��वको 
सजाय नह�ने भएकोले िनजको अशं भागमा पन� 
आउने चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको रोहबाट 
रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।

पा�रवा�रक बेमेल तथा अिव�वासको 
कारण िवष सेवन गनु�परकेो तथा िवष सेवन गराएको 
त�य अ�तिन�िहत रहेको ��ततु म�ुाको प�र�े�यमा 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैदको सजाय 
गन� भनी राय �य� गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 

अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर �ि�गत 
गदा�  सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठह�याई राय 
�य� गरकेो कैद वष� १२ को स�ा ८ वष� कैद कायम 
गदा�  पिन �यायको म�सद पूरा ह�ने दिेखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई कैद वष� 
८ कायम ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गगनदेव महतो
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित सवंत ्२०७५ साल पौष २४ गत ेरोज ३ शुभम ्।

३०
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�,  ०७६-RC-००५५, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. मि�दरा गु�ङ 

रातको समयमा मतृक तेजबहादरु ग�ुङको 
म�ृय ुभएको दिेखएको, घरमा मतृक, यी �ितवादी र 
िनजह�को छोरा मा� रहेको दिेख�छ । मतृकको 
शरीरमा टाउकोको बाया ँ भागमा चोट, टाउकोको 
पछािड २ इ�च लामो कािटएको घाउ, बाया ँ
कानमािथ चोट, दाया ँ आखँामिुन कािटएको चोट, 
नाकको दाया ँ�वाल तथा दाया ँभाग सिु�नएको, सो 
भागबाट रगत ज�तो पदाथ� बगेको, दाया ँघुडँामिुन 
चोट रहेको त�य लासजाचँ मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । वारदात�थल बािहर बारीबाट 
फलामको कुटो बरामद भएको देिखएको र सो कुटोले 
आफूले पितलाई बाथ�म जान लागेको अव�थामा 
�हार गरी िनज ढलेपिछ िनजको मखु थनुी मारकेो 
भनी मौकामा गरकेो सािबती बयानलाई िमिसल 
संल�न लासजाचँ मचु�ुकाबाट समेत समिथ�त 
भएको देिखदँा उ� घाउचोटह� यी �ितवादीले 
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अदालतमा बयान गरजे�तो बाथ�मको िडलमा 
लडेर मा� ह�न गएको भ�ने भनाइ िव�वसनीय 
नदेिखने ।

अतः जाहेरी बेहोरा, �ितवादीको मौकाको 
सािबती बयान, जाहेरवालाले अदालतमा गरकेो 
बकप�, लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
घटना िववरण कागज तथा घटना िववरण कागज 
गन� मािनसह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतका 
िमिसल संल�न �माण र त�यका आधारमा यी 
�ितवादी मि�दरा ग�ुङले आ�नै पित तेजबहादरु 
ग�ुङलाई कुटो �हार गरी कत��य गरी मारकेो 
पिु� भएको दिेखदँा यी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. को त�कालीन 
कानूनी �यव�थाबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने ।

अब आरोिपत कसरुका कसरुदार ठहर 
भएका �ितवादी मि�दरा ग�ुङलाई भएको 
सजायका स�ब�धमा साधकको रोहमा िवचार गदा� , 
यी �ितवादीले आ�नै पित तेजबहादरु ग�ुङलाई 
योजनाब� �पमा कुटोसमेत िसरानमिुन राखी राित 
१०:०० बजेको समयमा बाथ�म गएको अव�थामा 
पछािडबाट कुटो �हार गरी मारकेो देिखएकाले 
उ�च अदालत त�ुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
�ितवादी मि�दरा ग�ुङलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� फैसला िमलेकै दिेखदँा साधकको रोहमा िनज 
�ितवादी मि�दरा ग�ुङलाई ठहर भएको सजायमा 

िवचार गन� स�ने अव�थाको िव�मानता नह�दँा 
साधक सदर ह�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी मि�दरा ग�ुङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासको फैसला सािबक कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ 
देिख लाग ुभएको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�न े रहछे भने यो सिंहता 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� 
सव��व ह�न ेगरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने र केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा 
दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका म�ुामा 
सजाय गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै गनु�पन� 
छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भने 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�न े छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा सव��वको 
सजाय गन� �ावधान रहेको नह�दँा ��ततु म�ुामा 
�ितवादी मि�दरा ग�ुङलाई सव��वको सजाय ह�ने 
देिखएन । िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको मा� 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदार�साद गौतम
इित सवंत ्२०७६ साल चै� ३ गते रोज २ शुभम ्।
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इजलास न.ं९

३१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७७-WH-०४०५, 
ब�दी��य�ीकरण, पारस थापा िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत

��ततु �रट िनवेदनमा मा� िनजले 
उमेरको सिुवधाको माग गनु�भएको तथा यी �रट 
िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला अदालतले िमित 
२०७६।११।१८ मा कैद �याद ठेक� पठाएको र 
उ� कैदीपजु�अनसुार िनज िमित २०७८।०४।२२ 
मा थनुाबाट म�ु भई जाने नै अव�था रहेकोबाट 
उमेर पगुेको �यि�सरह सामा�य इजलासबाट 
म�ुाको पपु�� गरी पटके कायम गरी कैद भ�ुानको 
लािग कारागारमा रा�ने गरी भएको काठमाड� 
िज�ला अदालतको आधार र कारणसिहतको 
फैसला र सोलाई सदर गन� उ�च अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । अतः �रट 
िनवेदक पारस थापा �े�ी कानूनले तोकेको िविध 
र �ि�या पूरा गरी �माणको आधार र कारणबाट 
कानूनबमोिजम फैसला काया��वयनको लािग कैद 
भ�ुानको लािग कारागार काया�लय, न�खमुा रहेको 
ह�दँा िनजको थनुालाई गैरकानूनी थनुा भ�न िम�ने 
नदेिखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
िमलेन, �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मितना शा�य
इित सवंत् २०७८ साल साउन १३ गते रोज ४ शुभम ्।

३२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-RB-०३६६, िव�ीय 
सं�था खारजे ग�रपाऊँ, ि��ल फाइना�स िलिमटेड 
िव. नेपाल रा�� ब�क, के��ीय काया�लय

ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ४९(१) बमोिजम इजाजत �ा� 
सं�थाको काम कारबाही िनयमन तथा �यवि�थत 
गन� पूण� अिधकार रा�� ब�कमा िनिहत ह�ने �प� 
�यव�था रहेको देिख�छ भने नेपाल रा�� ब�क ऐन, 
२०५८ को दफा ७९(१) बमोिजम नेपाल रा�� 
ब�कलाई वािण�य ब�क तथा िव�ीय सं�थाको काम 
कारबाही िनयमन गन� पूण� अिधकार रहेको पाइने ।

ब�क तथा िव�ीय सं�थाको िनयमनकारी 
िनकाय नेपाल रा�� ब�कले ब�क तथा िव�ीय 
सं�था िनयमनकारी िवशेष ऐन ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ एव ं नेपाल रा�� ब�क 
ऐन, २०५८ अ�तग�त दायर गरकेो ��ततु िनवेदनमा 
स�ब� ऐन कानूनकै उपे�ा गरी दामासाहीमा परकेा 
अ�य सङ्घ सं�था क�पनीसमेतको हकमा आकिष�त 
ह�ने दामासाही ऐनबमोिजम िनवेदन नपरकेो भ�ने 
आधारमा मा� पनुरावेदन िजिकरबमोिजम िनवेदन 
दाबी खारजे गन� िम�नेसमेत नदिेखने । 

पनुरावेदक स�ंथाले स�ंथाको स�पि� 
दािय�वभ�दा बिढरहेकोले सं�था खारजे ह�न ु
ह�दँैन भनी िजिकर िलएको देिख�छ । सो सं�थाले 
िनवेदक ब�कसम� पेस गरकेो �प�ीकरण हेदा�  
सव�साधारण िन�ेपकता�लाई �.१ करोड ३२ 
लाख र सं�थागत िन�ेपकता�लाई �.३९ करोड 
७३ लाख र अ�तर ब�क सापटी �.६ करोड ८६ 
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लाख गरी �.४७ करोड ९१ लाख भ�ुानी िदन 
बाकँ� रहेको सं�थाको दािय�व उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । सं�थाको स�पि� २० करोड ९४ लाख 
रहेको भ�ने दिेख�छ भने सं�थाले असलु ह�न बाकँ� 
कजा� �.६१ करोड ७६ लाख रहेको भ�ने िववरण 
उ�लेख गरी दािय�व वहन गन� स�ंथास�म रहेको 
भनी िजिकर गरकेो देिख�छ । तर िनवेदक ब�कको 
िनरी�ण �ितवेदनका आधारमा ९८.८८ �ितशत 
िनि��य कजा� दिेखन आएकोले सो कजा� असलु 
ह�ने सिुनि�चतता नदेिखदँा पनुरावेदक क�पनीको 
दािय�वभ�दा स�पि� बढी भएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर िव�वासयो�य देिखएन । यसबाट सं�था 
Going Concern मा रहेको भनी मा�न निम�ने ।

सो सं�थाको २०६७ साल चै� 
मसा�तस�मको िव�ीय िववरणको आधारमा िनवेदक 
नेपाल रा�� ब�क�ारा �थलगत िनरी�ण गरी िविभ�न 
िनद�शनह� जारी गरकेो भ�ने िनवेदन बेहोराबाट 
दिेख�छ । सो िनरी�ण �ितवेदनबाट सं�थाका 
स�चालक तथा स�चालक आव� क�पनीलाई 
कजा� �वाह गरकेो, सं�थापकको एकाघर 
प�रवारका सद�यले िविभ�न कजा� उपभोग 
गरकेो, सं�थापकका प�रवारका सद�य स�ब� 
क�पनीलाई जमानत जारी गरकेो, िधतो 
जमानत निलई कजा� िदएको, ऋण च�ुा नह�दँ ै
िधतो फुकुवा गरकेो भ�नेसमेतका Prudential 
Banking Norms िवपरीत काय� गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । उ� सं�थालाई रा�� ब�कले नेपाल 
रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोिजम 
सम�या��त िव�ीय स�ंथा घोषणा गरी सधुारका 

लािग िविभ�न िनद�शनह�समेत िदएको भ�ने 
देिख�छ । िनवेदक ब�कले िमित २०६८।९।२६ 
मा सं�थाको िवशेष िनरी�ण गरकेो अव�था 
देिख�छ । सो िवशेष िनरी�ण �ितवेदन हेदा�  
सं�थाले Marvelous Remit Pvt. Ltd लाई 
िबना िधतो िबना �याज रकम �दान गरकेो, अ�य 
ब�क िव�ीय सं�थामा रहेको िन�ेप िववरण पेस 
गदा�  Unrealized Cheque समेत समावेश गरकेो 
आधारमा लेखाङ्कन गरकेो, अ�य ब�क तथा िव�ीय 
सं�थासगँ िलएको सापटी भ�ुानी गन� असमथ� 
रहेको भ�ने देिखएको, सं�थाको आ�नै भवन भाडा 
िददँासमेत लेखाङ्कन पारदश� रहेको नदेिखएको, 
सं�थाको िव�ीय िववरण Trail Balance अनसुार 
िनरी�ण ग�रएको िमित २०६८।९।२५ का िदनको 
नगद मौ�दात �.३९,५६,२११।३३ नपगु रहेको 
पाइएको, च�ुा पुजँी कायम नगरकेो भ�नेसमेत 
उ�लेख ग�रएको दिेख�छ । िनवेदक ब�कले ��ततु 
ि��ल फाइना�स क�पनी िलिमटेडको २०६७ 
चै� मसा�तस�मको िनरी�ण �ितवेदन, २०६९ 
फागनु मसा�तस�मको DDA �ितवेदन र २०७१ 
आषाढ मसा�तस�मको �मखु िव�ीय सूचाङ्कको 
तलुना�मक अव�था हेदा�  पिन सि�चत नाफा 
पुजँीकोष ऋणा�मक अव�थामा रहेको देिखएको, 
कजा� �वाह �यून दिेखएको, खराब कजा�को �ितशत 
विृ� भएको देिखएको, िनि��य कजा� ९८.८८ 
�ितशत रहेको भ�ने देिखने ।

नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८, ब�क तथा 
िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ तथा नेपाल 
रा�� ब�क�ारा जारी िनद�िशकासमेतको बिख�लाप 
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Prudential Banking Norms को पालना नगरी 
सं�था स�चालन भइरहेको र सं�था िनर�तर 
स�चालन ह�न स�ने (Going Concern) को 
अव�थामा नरहेको भ�नेसमेतको आधार कारण 
खलुाई िनवेदक नेपाल रा�� ब�कले ��ततु िनवेदन 
गरकेोमा पनुरावेदक फाइना�स िलिमटेडले सोलाई 
अ�यथा हो भनी पिु� गन� सकेको नदेिखएको 
र िवप�ी फाइना�स िल. ले िनवेदक ब�कसम� 
पेस गरकेो �प�ीकरण बेहोराबाट पिन सं�थाको 
स�पि�भ�दा दािय�व धेर ै रहेको देिखन आएको 
ह�दँा पनुरावेदक ि��ल फाइना�स िलिमटेड पनुः 
स�चालनमा आउन स�ने अव�था िव�मान 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत पाटन, वािण�य 
इजलासले ि��ल फाइना�स िलिमटेडलाई खारजे 
गनु�पन� देिखएकोले सोको �ि�या अगािड बढाई 
भ�ुानी िदनेसमेतको काय� गन� िल�वीडेटर िनयिु� 
�ि�या अगािड बढाउन ुभनी गरकेो आदेश िमलेकै 
दिेखदँा उ� आदेश बदर गरी नेपाल रा�� ब�कले 
िदएको िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

ि��ल फाइना�स क�पनी िलिमटेडले 
नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८, ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ तथा नेपाल रा�� 
ब�क�ारा जारी िनद�शनसमेत बमोिजम Prudential 
Banking Norms अ�तग�त रही काय� गरकेो 
अव�था नदेिखएको, नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ 
को दफा ८६(ख) बमोिजम सम�या��त घोषणा 
गरी सधुारा�मक काय� गन� िदइएको िनद�शनबमोिजम 
सधुार काय� गन� असमथ� रहेको, खराब कजा�को 

आकार ९८.८८ �ितशत रही िन�ेपकता�लाई 
भ�ुानी गन� नसकेको र िनवेदक ब�कको 
िनद�शनबमोिजम च�ुा पुजँी कायम गन� नसकेको 
र िव�ीय स�पि�ले िव�ीय दािय�व धा�न स�ने 
अव�था नरहेकोले सं�था Going Concern 
Assumption मा रहेको नदेिखई सं�था पनुः 
स�चालनमा आउन स�ने अव�था िव�मान 
नदिेखदँा नेपाल रा�� ब�क स�चालक सिमितको 
बैठकको िनण�य एव ं िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ८६(छ) 
र ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ७४(१)(ज) बमोिजम पनुरावेदक ि��ल 
फाइना�स क�पनी िलिमटेड खारजे ह�नपुन� नै 
देिखन आएकोले िन�ेपकता�को िहतका लािग 
िनवेदन मागबमोिजम िल�वीडेटरले अ�यथा 
आदेश निदएस�मका लािग िनवेदक ब�कले रो�का 
राखेका खाताह� यथावत् रो�का राखी खारजेीको 
�ि�यामा लैजानको लािग ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ७७ �ारा 
िनिद�� ग�रएबमोिजमको �ाथिमकताको आधारमा 
भ�ुानी िदनेसमेतको काम कारबाही स�प�न गन� 
िल�वीडेटरको काया�देशसमेत तोक� िल�वीडेटर 
िनयिु� गन� �ि�या अगािड बढाउन ुभनी पनुरावेदन 
अदालत पाटन, वािण�य इजलासले िमित 
२०७२।७।२०।६ मा गरकेो आदेश िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : उ�रमान राई
इित सवंत् २०७४ साल चै� २५ गते रोज १ शुभम ्। 
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इजलास न.ं१०

३३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०६८-WO-०६२६, 
उ��ेषण, परमादेश, राममणी आचाय� िव. आ�त�रक 
राज�व िवभाग लािज�पाट, काठमाड�समेत 

िनवेदक क�पनीले आ�त�रक राज�व 
िवभाग, अनसु�धान तथा िवकास शाखाबाट 
छानिबन ह�न ु ६/७ मिहनाअिघ नै  २०६७ 
सालको मङ्िसरमा �.१५,१८,०९१।- र सोही 
सालको पौषमा �.७५,८२,८३६।- गरी ज�मा 
�.९१,००,९२७।- मू�य अिभविृ� कर िववरणको 
अ�य थपघटको डेिबट महलतफ�  समायोजन 
गरी आ�नो �िुट स�याइएको दिेख�छ । यसरी 
आ�नो िवगतका िववरणमा कुनै कैिफयत दिेखएमा 
�यसलाई सधुार गन� उ�े�यले नै िवधाियकाले मू�य 
अिभविृ� कर िनयमावली, २०५३ को अनसूुची 
१० को को� ३.१ मा अ�य थपघट शीष�कको 
�यव�था गरी आफँैले िहसाब िमलान गन� स�ने 
भनी सिुवधा िदएकोमा उ� सिुवधालाई अ�यथा 
अथ� गन� िम�ने देिखदँनै । यसरी िनयममा रहेको 
�ावधानअन�ुप यी िनवेदक क�पनीले आफूले 
गरकेो िहसाब िमलान र ितरकेो कर रकमलाई नै 
ज�रया बनाई कर िनधा�रण आदेश जारी गनु�भ�दा 
६/७ मिहनाअगािड नै ित�रसकेको कर रकममा 
शत�ितशत ज�रवाना गनु�  कानूनस�मत देिखदँनै । 
कर िनधा�रण गदा�को िमितमा कुनै कैिफयत देिख�छ 
भने सो हदस�म मा� कर िनधा�रण गरी कर माग गन� 

मनािसब देिख�छ । िनवेदक क�पनीले ित�रसकेको 
कर रकममा शत�ितशत ज�रवाना लगाउन ु
कानूनस�मत भएको काय� भ�न निम�ने ।

िनवेदक रसवुा क�स��सन क�पनी 
�ा.िल. ले शभुम् �ी पशपुित �ेडस� आ.व. 
२०६६/०६७ मा ख�रद गरकेो सामानको 
िबलह� अ�यथा रहेछन् भनी आ�नै आ�त�रक 
जाचँबझुबाट त�य प�ा लागी �यस िवषयमा 
आ�नै क�स��सन क�पनीबाट ग�ती भएको 
महससु गरी सो िबलबापतको रकमको कर िनवेदक 
क�स��सन क�पनीले २०६७ सालको मङ्िसर र 
पौष मिहनाको िववरणमा दाखेल ग�रसकेको छ । 
यो रकम, ��यथ� आ�त�रक राज�वको काया�लयले 
िनवेदक क�पनीले न�कली िबल िबजकमाफ� त 
कर छली गरकेो छ भ�ने कुनै उजरु परकेो वा 
आफँैले कर िनधा�रण गन� स�ब�धमा कागजप�ह� 
हेदा�  र छानिबन गररे प�ा लगाएको िवषयव�त ु
होइन । िनवेदक क�पनीले उ� काय�लाई �वीकाररे 
सोबापतको रकम दाखेल ग�रसकेपिछ मा� �यस 
िवषयमा आ�त�रक राज�वको काया�लयले थाहा 
जानकारी भएको छ । सो अगावै उ� न�कली 
िबल िबजकको स�ब�धमा आ�त�रक राज�वको 
काया�लयले थाहा जानकारी पाएको अव�था 
देिखदँैन । क�पनीले िनमा�ण सामा�ीह� ख�रद 
गदा�  बनेका िबल िबजकम�ये केही िबल िबजकह� 
न�कली भएको कुरा िनवेदक क�पनी �वयंलाई 
थाहा जानकारी भई �यसैको आधारमा सोबापतको 
रकम दाखेल ग�रसकेपिछ िनवेदक क�पनीले 
न�कली िबल िबजक बनाएर कर छली गरकेो 
िवषय �वीकारकेो भनी सोलाई नै कसरु कायम गन� 
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िम�दैन । िनवेदक क�पनीले ित�रसकेको रकममा 
न�कली िबल िबजकको ज�रयाबाट कर छलीको 
कसरु कायम गरी कर िनधा�रण भएको रकम बराबर 
नै ज�रवाना गरी सोको �याजसमेत असलु गन� गरी 
भएको िनण�यको काय� �यायोिचत भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।

�.७,५५,९५१।- कर िनधा�रण गरकेोमा 
सोलाई िनवेदक क�पनीले �वीकारकेो ह�दँा सोको 
िवल�ब श�ुक र �याजको स�ब�धमा कानूनको 
अिधनमा रही सो हदस�म आ�त�रक राज�व 
िवभागको िनण�य िमलेकै देिखदँा �यसतफ�  
िनवेदकको िजिकर प�ुदैन । िनवेदकउपर कर 
िनधा�रण गनु�अगावै िनवेदकले मू�य अिभविृ� कर 
िनयमावली, २०५३ को अनसूुची १० ले िनद�श 
गरबेमोिजम िववरणमा अ�य थपघट समायोजन गरी 
२०६७ साल मङ्िसर तथा पौष मिहनाको मू�य 
अिभविृ� कर िववरणको उ� थपघट महलको 
डेिभटतफ�  उ�लेख गरी कारोबारमा सािबकमा 
ितरकेो कर �.९१,००,९२७।- डेिबट समायोजन 
गरी राज�व दािखला ग�रसकेको ह�दँा सोमा 
शत�ितशत ज�रवाना �.९१,६६,८१०।-, थप 
द�तरु �.४,४८,४३१।-, �याज �.६,७२,६५३।- 
समेत ला�ने लगाउने गरी आ�त�रक राज�व 
िवभागबाट िमित २०६८।९।२४ मा भएको िनण�य 
पचा�  र िमित २०६८।३।२७ को अि�तम कर 
िनधा�रण आदेशम�ये असार अविधमा भनी उ�लेख 
भएको कर कानूनस�मत नदेिखदँा सो हदस�मको 
आदशे उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अन ुयाकामी
इित सवंत ्२०७७ साल चै� १७ गते रोज ३ शुभम ्।

३४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७५-WO-००४५, 
उ��ेषण परमादेश, अिनता भुजु िव. िनजामती 
िकताबखाना, पु�चोक, लिलतपुरसमेत 

िनवेिदकाको नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�बाट िनजको ज�मिमित २०१९ देिखए 
पिन िनजले िनवेदनसाथ पेस गरकेो एस.एल.सी. 
तथा ि�भवुन िव�िव�ालयको शैि�क यो�यताको 
�माणप�मा िनजको ज�मिमित २०१८।८।१३ 
उ�लेख भएको पाइएकाले िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०४९ तथा िनजामती सेवा 
ऐन, २०५० अनसुार िनवेिदकाको ज�मिमित 
२०१८।८।१३ कायम भई सो िमितले गणना 
गदा�  २०७६।८।१३ मा ५८ वष� पूरा ह�ने देिखई 
सोही िमित २०७६।८।१३ बाट लाग ु ह�नेगरी 
अिनवाय� अवकाश िदनपुन�मा िनवेिदकाले भरकेो 
वैयि�क िववरणमा उमेर ख�ुने कुनै �माणप� 
संल�न रहे भएको नदेिखएकोले केवल ज�मिमित 
२०१७/८/१३ उ�लेख गरकेो आधारमा 
िनवेिदकाको ज�मिमित २०१७।८।१३ लाई कायम 
गरी िमित २०७५।८।१३ बाट अिनवाय� अवकाश 
िदनेगरी भएको िनजामती िकताबखानाको िनण�य 
तथा सोही िकताबखानाको च.नं.४२४२ िमित 
२०७५।१।४ को प� मनािसब नदेिखने ।

िनजले िमित २०३६।४।४ मा नागरिकता 
िलएक� िछन् । िनजको एस.एल.सी. दिेखको शैि�क 
यो�यताको �माणप�मा िमित २०१८।८।१३ 
ज�मिमित रहेको छ । िनवेिदकाको यी उपयु�� 
ज�मिमित खलेुका कागजातह� हेदा�  नाग�रकता 
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िमित २०३६।४।४ मा िलएक� िछन् । िसटरोल 
नोकरी खाएपिछ भरके� ह�न् । �यो पिन सालमा� 
एक सालको फरक रहेको र मिहना र गते एउटै 
ह�दँा सालमा� ले�दा ८ को स�ामा ७ ह�न गएको 
दिेख�छ । शैि�क यो�यताका �माणप�ह� िनजले 
नाग�रकता िलदँा र नोकरी खादँा र िसटरोल 
भनु�भ�दा अगािडका ह�न् । यो आधारमा शैि�क 
यो�यतामा उ�लेख भएको ज�मिमित स�ु अगािडकै 
भएका र �यसमा कुनै थपघट फेर बदल नभएको 
र सो नाग�रकता िलन ुर नोकरीमा �वेश गनु�भ�दा 
अगािडको रहेका र सोमा उि�लिखत ज�मिमित 
नै यथाथ�मा स�य र साचँो रहेको भ�ने पिु� ह�दँा 
िनवेिदकाको हकमा नोकरीमा िनजको उमेर र 
अवकाशको िमित गणना गदा� िनजको सोही शैि�क 
यो�यताको �माणप�मा उि�लिखत ज�मिमितलाई 
नै आधार मा�नपुन� ।

िनवेिदकाले सेवा �वेश गरकेो िमित 
२०४३।६।२ भ�दा अगािड िव.सं.२०३५ सालमा 
िदएको �वेिशका परी�ाको �माणप�मा िनजको 
उमेर २०१८।८।१३ उ�लेख भएको देिख�छ भने 
�यसपिछ िनजले िव.स.ं२०३६ सालमा �िवणता 
�माणप� तहमा भना�  ह�दँासमेत सोही ज�मिमित 
लेखी िव.सं.२०३९ सालमा �वीणता �माणप� तह 
पूरा गरकेो देिख�छ । िनजले िमित २०४३।६।२३ 
मा �मािणत गराई पेस गरकेो आ�नो वैयि�क 
िववरण फाराम (िसटरोल) मा लेखाएको शैि�क 
यो�यताबमोिजमको ज�मिमित २०१८ साल 
उ�लेख गनु�पन�मा भलुले २०१८ सालको स�ा 
२०१७।८।१३ उ�लेख ह�न गएको बेहोरा पिन 
िमलेको देिखन आउदँैन । जहासँ�म िनजले 

िव.स.ं२०३६।४।४ मा िलएको नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�मा िनजको उमेर १७ वष� भनी उ�लेख 
भएको देिख�छ । सोअनसुार िनजको ज�मिमित 
२०१९।४।४ ह�न जाने दिेखए पिन नाग�रकता 
िलनअुिघ नै शैि�क �माणप�मा उि�लिखत 
ज�मिमित २०१८।८।१३ उ�लेख भइसकेको 
प�र�े�यमा २०१९।४।४ लाई ज�मिमित कायम 
गन� मनािसब देिखदँैन । स�ुमा शैि�क यो�यताको 
�माणप�मा उि�लिखत ज�मिमितलाई नै सही, 
स�य र वा�तिवक ज�मिमित मा�नपुन� देिखन 
आयो । िनवेिदकाको ज�मिमितबाट अिनवाय� 
अवकाश ह�ने िमित कायम गन� �ममा �चिलत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िविभ�न कागजातमा उि�लिखत 
िविभ�न ज�मिमितम�ये जनु ज�मिमितबाट िछटो 
अवकाश ह��छ सोही ज�मिमितलाई मा�नपुन� ऐन 
र िनयमावलीको �यव�थाले िनद�िशत गरबेमोिजम 
��ततु िववादमा िनवेिदकाले नाग�रकतामा 
उ�लेख भएको ज�मिमितअनसुार अवकाश 
िमित कायम ग�रपाउ ँ भ�ने िजिकर औिच�यपूण� 
देिखदँैन । �वेिशकादेिखको शैि�क यो�यताका 
सबै �माणप�ह�मा उि�लिखत ज�मिमितिवपरीत 
�यसपिछ नोकरीमा �वेश गरी आफँैले भरकेो 
िसटरोलमा मिहना र गते एउटै भई २०१८ 
सालको स�ा २०१७ साल ह�न गएकोमा सोही 
ज�मिमितलाई मानी अवकाश िमित कायम गन� 
पिन मनािसब देिखदँनै । यस �ि�कोणबाट सेवा 
�वेश गनु�  वा नाग�रकता िलनभु�दा अगािड 
शैि�क यो�यताको �माणप�मा उि�लिखत 
ज�मिमितअनसुार नै अवकाश िमित कायम गनु�  
बढी औिच�यपूण�, मनािसब र �यायपूण� दिेखदँा 
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िनवेिदकाले र साथै िनजामती िकताबखानाले भने 
ज�तो ज�मिमित र अवकाश िमित कायम ह�ने नभई 
िनजको शैि�क यो�यताका �माणप�मा उि�लिखत 
वा�तिवक ज�मिमितलाई अवकाशको बढी आधार 
मािनदा �यायोिचत ह�ने दिेखदँा �यायको रोहमा 
सोही शैि�क यो�यतामा लेिखएको ज�मिमितलाई 
नै वा�तिवक ज�मिमित मा�नपुन� देिखन आउने ।

िनवेिदकाले नाग�रकतामा उि�लिखत 
त�यको आधारमा २०१९।४।४ लाई ज�मिमित 
कायम ग�रपाउ ँ भनी िलएको िनवेदन िजिकर ऐन 
र िनयमावलीको �ावधानसगँ पूण�तः मेल खाने 
नदेिखएकोले सो हदस�म िनवेिदकाको िनवेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । सो हदस�मको िनवेदन 
िजिकर खारजे ह�ने ।

िनजामती कम�चारीको ज�मिमितमा िववाद 
उ�प�न भएको अव�थामा अिनवाय� अवकाश 
िदने �योजनको लािग भएको िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा ३३ तथा िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम १०२क. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार यी िनवेिदका अिनता भजुकुो 
शैि�क यो�यताको �माणप�मा उ�लेख भएको 
ज�मिमित २०१८।८।१३ नै वा�तिवक ज�मिमित 
कायम ह�ने देिखएकोले सोही िमितबाट ५८ वष� उमेर 
गणना गरी अिनवाय� अवकाश िदनपुन�मा वैयि�क 
िववरण (िसटरोल) मा उि�लिखत ज�मिमितलाई 
आधार मानी िमित २०७५।८।१३ बाट लाग ु
ह�ने गरी अिनवाय� अवकाश िदन ु भनी िनजामती 
िकताबखानाको च.नं.४२४२ िमित २०७५।२।४ 
को अवकाश जानकारीप� िनवेिदकाको हकमा 

�यायोिचत भएको नदेिखदँा उ� प�लगायत 
सो प�बाट िसिज�त स�पूण� काम कारबाहीह� 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।

जहासँ�म िनवेिदकाको आ�नो उमेर 
२०१९।४।४ कायम गरी सो िमितले ५८ वष� 
नप�ुदास�म सेवामा बहाल रहन पाउ ँ भ�ने माग 
रहेको छ, सो स�ब�धमा मािथ उ�लेख ग�रएको 
ऐन र िनयमावलीको �ावधानअनसुार नेपाली 
नाग�रकताको �माणप�मा उि�लिखत उमेरभ�दा 
शैि�क यो�यताको �माणप�मा उि�लिखत उमेर 
अिघ�लो देिखएको र नाग�रकताको �माणप� 
िलनअुिघ शैि�क यो�यताको �माणप�ह�मा 
ज�मिमित उ�लेख ग�रएको ह�दँा सोही अिघ�लो 
िमितलाई नै िनजको ज�मिमित मा�नपुन� भई 
उ� शैि�क यो�यताको �माणप�मा उि�लिखत 
ज�मिमित २०१८।८।१३ को आधारमा िनज 
िनवेिदकाको अवकाश िमित कायम गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दामोदर िघिमर े
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७७ साल चैत १० गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं११

३५
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CR-०६७६, ��ाचार 
(घुस/�रसवत), पदमराज जोशी िव. नेपाल सरकार
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��ाचार ज�तो ग�भीर कसरु �थािपत 
ह�नको लािग रकम बरामद भएको भनी भ�न ुनै पूण� 
एवम् पया�� �माण ह�न स�दैन । �ितवादीले सो 
रकम �वे�छाले माग गरकेो र �वे�छाले घसुबापतको 
रकम िलएको त�य व�तिुन�, िव�सनीय, �चरु 
एवम् पया�� �माण�ारा प�रपिु� भएको ह�नपुन� ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले महेश पोखरलेले 
केस िमलाई िदनपु�यो भनेर �.१,००,०००।- िदन 
खोजकोमा मैले िलन नमा�दा जबरज�ती मेरो 
ख�तीमा हा�न खोजेकाले मैले तेरो पैसा चािहदँैन 
भनी �याकेँको भनी अदालतमा इ�कारी बयान 
गरकेो देिख�छ । मौकाको बरामदी मचु�ुकामा 
�ितवादी पदमराज जोशीले मचु�ुका तथा 
नोटह�को फोटोकपीसमेतमा द�तखत सहीछाप 
गन� नमानेको भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भएको, 
बरामदी मचु�ुकाका सा�ी िशवजी भ�राईसमेतका 
सा�ीह�ले गरकेो बकप� र िस.डी. समेतका 
�माणबाट िनवेदकबाट �ितवादीले घसु / �रसवत 
�वे�छाले िलएको नदेिखदँा िनज �ितवादीलाइ� 
आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गन� िम�ने नदिेखने ।

रा�यको िनकायले कसैलाई फसाउने 
उ�े�यबाट अिभ�े�रत भई रकम िदई पठाई 
�ितवादीलाई जबरज�ती जेवमा हा�न खो�दा 
�ितवादीले रकम िलन इ�कार गरकेो अव�थामा 
घसु िलएको भनी बलज�ती �मािणत गराउन 
खो�न ु कानूनी रा�यको अवधारणािभ� पन� 
नआउने । कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कसैलाई 
फसाई बलज�ती कसरुदार सािबत गराउन खो�न ु
सरकारी िनकायको कत��यिभ� पन� नआउने ।

यी �ितवादी पदमराज जोशीले 

िनवेदकसगँ आ�नो �वे�छाले घसुबापतको 
रकम माग गरकेो र �वे�छाले नै घसुको रकम 
िलई राखेको, आरोिपत कसरु गरकेो हो भनी 
शंकारिहत तवरबाट व�तिुन� एवम् यो यस रीत 
बेहोराबाट घसु माग गरकेो िथए ँ भनी िव�सनीय 
�माण वादी प�बाट �मािणत गराउन सकेको 
देिखदँैन । य�तो अव�थामा अ�दाज, आशंका र 
अनमुानको आधारमा िनज �ितवादी पदमराज 
जोशीले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गन� 
िम�दैन । फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तअनसुार शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
ह�दँा यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो पिु� ह�न 
नआएकोले यी �ितवादीलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३(१) बमोिजम �.१,००,०००।- 
(एक लाख) ज�रवाना ह�ने र ऐ.ऐनको दफा ३(१)(ग) 
बमोिजम ४(चार) मिहना कैदसमेत ह�ने ठहर गरी 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७२।९।२२ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी पदमराज जोशीले आरोप 
दाबीअन�ुप िनवेदकसगँ घसु / �रसवत िलई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठोस र व�तिुन� �माणबाट 
�थािपत ह�न आएको नदिेखदँा यी �ितवादीलाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) 
बमोिजम �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना 
ह�ने र ऐ.ऐनको दफा ३(१)(ग) बमोिजम ४(चार) 
मिहना कैदसमेत ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।९।२२ मा भएको 
फैसला उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी पदमराज 
जोशीले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ।
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िनजले सफाइ पाउने ठहर भएबाट िनजले 
आ�नो पदमा पनुब�हाली ह�न पाउने र िनजले 
आ�नो पदअनसुारको तलब भ�ा पाउने देिख�छ 
तापिन िनजले उमेरको हदको कारणबाट हाल 
बहाल रहने अव�था नदिेखदँा पनुः बहाल गराई 
रहनपुरने । कानूनबमोिजमको पाउने तलब 
सिुवधासमेत पाउने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७७ साल फागनु ४ गते रोज ३ शुभम ्।

३६
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७६-CR-०५८०, ०७६-
CR-०६२९, कत��य �यान (िजउँदो ब�चा ज�माई 
फालेको), नेपाल सरकार िव. कृ�ण योङहाङ्ग 
(िल�बू), देवान या�या (राई) िव. नेपाल सरकार

�ितवादी कृ�ण योङहाङ िल�बू र 
िमनादवेी देवान या�खा (राई) को अवैध शारी�रक 
स�पक� बाट जि�मएको नवजात छोरी �ितवादी 
िमनादवेी दवेानले बोरामा हाली फालेको अव�थामा 
उपचारको �ममा म�ृय ुभएको भ�ने त�य �थािपत 
भएको देिख�छ । तर नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरमा बिुझएका मािनस कोपीला गोदारसमेतले 
�ितवादी कृ�ण योङहाङ िल�बूसमेतको िमलेमतोमा 
िजउदँो ब�चा फालेको हो भनी िकटानीसाथ 
लेखाई िदएको भए तापिन कृ�ण िल�बूले िमना 
दवेान या�खा िल�बूसगँ �ेम स�ब�ध राखी यौन 
स�ब�ध राखेको र िववाह नगरी बािहर ै राखेको 
तथा गभ�वती भइसकेपिछ िववाह नगरकेो र ब�चा 
ज�मेपिछ त�ु�त मीना देवान या�खालाई भेट्न, 

हेन� र सहयोग गन� नआई भोिलप�ट आउछुँ आ�नो 
शरीरको �याल रा�न ुभनेकोस�म देिख�छ । बालक 
ज�मेपिछ मान� फा�ने काममा ��य� सलं�न भएको 
देिखदँैन । घटना ह�दँा िनज आमचोकमा रहेको भ�ने 
त�य �ितवादीह� दईुको फोन स�पक� बाट पिु� 
ह��छ । �ितवादी कृ�ण योङहाङ िल�बूको ब�चा 
फा�ने काय�मा मत स�लाह तथा संल�न भएको 
देिखदँैन भने िनज सो �थानमा भएकोसमेत 
देिखदँैन । �ितवादी कृ�ण योङहाङ िल�बू 
वारदात�थलमा उपि�थत भने नदेिखएको, 
जातकलाई फा�ने वा मान� िवषयमा कुनै पिन 
�कारको मत स�लाहमा पसेको नदिेखएको 
र िनजले कुनै �कारको वचनसमेत िदएको 
देिखदँैन । िनजले िजउदँो जि�मएको ब�चालाई 
फा�ने काय�मा कुनै वचनसमेत िदएको नदेिखनकुा 
साथै िनजले यो यस �कारको काय� गरी वारदातमा 
संल�न रहेको भनी ��ट दाबीसमेत नभएको र 
अनैितक स�ब�ध रा�न ु एउटा काय� भए तापिन 
सो अनैितक स�ब�धबाट जि�मएको ब�चा 
फा�ने काय�मा िनजको ��य� संल�नता रहेको 
कुरा कहीकँतैबाट पिु�ट �मािणत ह�न आएको 
देिखदँैन । िनजको कसरु नै �थािपत ह�ने गरी �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार �मािणत भएको 
अव�था दिेखदँैन । अनमुान र शंकाको भरमा मा� 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायसङ्गत नह�ने । �ितवादी 
कृ�ण िल�बूको हकमा अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी कसरु िनधा�रण गरकेो स�ु 
इलाम िज�ला अदालतको िमित २०७५।५।२५ 
को फैसला उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासले िमित २०७६।३।१० मा सदर गरकेो 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
�ितवादी िमनादेवी देवान या�खा (राई) को 

पनुरावेदन िजिकरस�ब�धमा िवचार गदा� नवजात 
िशशलुाई ज�मनसुाथ चािहने उिचत �याहारस�भार 
नगररे �ितवादी आमाले ब�चा ज�मेको कोही 
कसैले थाहा पाउलान् िक भ�ने डरले आफूले धारण 
गरकेो अवैध गभ�बाट जि�मएको िजउदँो जातकलाई 
लोकलाजको कारणले गदा� उ� त�यलाई ढाकछोप 
गन� अल�ची भ�ीको चलुोमा �लाि�कले पोको पारी 
फालेको काय� र प�रणाम �व�प नवजात िशशलुाई 
�याहार नपगुी उपचारको �ममा नवजात िशशकुो 
म�ृय ु भएको कुरामा स�देह रह�न । भिवत�यमा 
बदिनयत ह�दँैन, सबै कुरा श�ु मनसायले गदा�गद� 
पिन सो�दै नसोिचने अ��यािशत प�रणाम उ�प�न 
भई मािनसको म�ृय ु ह�न गएको अव�थामा मा� 
भिवत�य पन� गएको ह�न स�ने ह��छ । भिवत�यको 
स�ब�ध अपराधसगँ ह�दँनै । काय� िनद�ष ह��छ । 
प�रणाम अपराध ह�ने ।

यसमा यी �ितवादी िमनादेवी देवान या�खा 
(राई) को काय� नै अपराधपूण� छ । Homicide by 
omission पिन Homicide नै हो । म�ुय कुरा 
कता�ले वारदात गदा� िशश ु मान� मनसाय राखेको 
िथयो वा िथएन भ�ने कुरा नै हेनु�पछ�  । कता�को 
मनसायको परी�ण कता�को काय�बाट ह��छ र यसको 
आधार भनेको सामा�य सझुबझु भएको मािनसले 
�यस िकिसमले नवजात िशशलुाई �यवहार गदा� 
नवजात िशशकुो म�ृय ु ह��छ अथवा ह�दँैन भ�ने नै 
ह��छ । �ितवादीले परप�ुषसगँ धारण गरकेो अवैध 
गभ�बाट स�तान जि�मसकेपिछ �ितवादीबाट 

नवजात िशशलुाई ह�नपुन� �याहारससुारको अभाव, 
नवजात िशशकुो शरीरमा परकेो घाउचोट, जीिवत 
िशश ु ज�मेको भ�ने िचिक�सकको रायसमेतका 
�माणबाट यी �ितवादीले जीिवत िशश ु ज�माई 
�लाि�कले बेरी फाली िहडेँको कारणबाट नै नवजात 
िशशकुो म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादी िमनादेवी 
देवानकै काय�बाट नवजात िशशकुो म�ृय ु भएको 
कुरा पिु�ट �मािणत भएको देिखदँा उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासले �ितवादी िमनादेवी 
देवान या�खा (राई) िव��को अिभयोगदाबी 
प�ुने ठहराई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद गरकेो िमित २०७६।३।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

य�तो वारदातमा कम सजायको राय 
ला�ने कुरा एक मा�य �चलन नै भइसकेको 
देिख�छ । उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासले कसरुको �कृित, अपराध गन� दरुाशयको 
अभाव, िनजको उपि�थितले समाज भयिभत र 
अपमािनत ह�ने अव�थालगायतका कारणबाट 
िनजलाई तोिकएको सजाय गदा� चक� पन� जाने भनी 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ 
नं. बमोिजम �ितवादीलाई ५ वष� कैद ह�न �य� 
गरकेो राय सोही �चलनको सश� अिभ�यि� 
देिख�छ । उ� िवचारसगँ यो इजलास पूण� सहमत 
छ र �यसमा थप कुनै कुरा �य� गनु�  अघ�लो 
ठा�दछ । अतः �ितवादी िमनादेवी देवान या�खा 
(राई) लाई ५ वष� कैद गन� गरी स�ु इलाम िज�ला 
अदालतले िमित २०७५।६।१४ मा गरकेो सजाय 
िनधा�रणको फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत 
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िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७६/३/१० 
को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सोनी �े�ठ
क��यटुर : शाि�त तामाङ
इित संवत ्२०७७ साल माघ ४ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं१२

३७
मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७७-RC-००६६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. धनबहादुर अयडी

��ततु म�ुामा �ितवादीले आ�नो छोरीले 
घरिभ� आ�नो शरीरमा िदसा गरकेोमा �रस उठी 
छोरीलाई घरबािहर गएर िदसा गन� सिकनस् ? 
भनी फलामको पाइपले हा�दा अचानक टाउकोमा 
ला�न गई मतृक नाबालक छोरीको म�ृय ुभएको र 
�ितवादीले अदालतमा आई आफूले फलामको 
पाइपले हानेको र सोही चोटका कारण छोरीको म�ृय ु
भएको हो । मतृ लास खाडल खनी गाडेको ह� ँभनी 
कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो र िमिसल संल�न 
�माणबाट �ितवादीको सो सािबती बयान समिथ�त 
भई पिु� ह�न आएको ह�दँा वारदातको अव�था र 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा�  �यायको रोहबाट 
हेदा� िनज �ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखएकोले फौजदारी कसरु सजाय 
िनधा�रण तथा काया��वयन ऐन, २०७४ को दफा 
१७(क) बमोिजम १०(दश) वष� कैदको सजाय गन� 
रायसमेत �य� गरी उ�च अदालत िदपायलबाट 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

�ितवादी धनबहादरु अयडीलाई मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा १७७(२) 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु 
बाजरुा िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०१।१२ 
मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई िनज 
�ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
जाने देिखएकोले फौजदारी कसरु सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन ऐन, २०७४ को दफा १७(क) 
बमोिजम १०(दश) वष� कैदको सजाय ह�ने रायसिहत 
उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७६।०९।०१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�
क��यटुर : हक�  माया राई
इित सवंत् २०७८ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम ्।

३८
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७८-WH-०००३, ब�दी��य�ीकरण, 
नारायण खड्का िव. उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलास

आ�मह�या द�ु�साहन म�ुाको 
कारबाहीको िसलिसलामा स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट प�ुयाउनपुन� �ि�या पूरा गरी भएको 
थनुछेक आदेशबमोिजम म�ुाको पपु��को लािग 
थनुामा रा�ने भनी भएको आदेश उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट सदर भएको र सो 
आदेशका स�ब�धमा ��ततु िनवेदन परकेो ह�दँा 
त�लो अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुामा ह�ने 
िनण�य �भािवत ह�ने गरी �रट �े�ािधकारबाट हेरी 
िनण�य गदा� मनािसब नह�ने ।

िनवेदक नारायण खड्कालाई आ�मह�या 
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द�ु�साहन म�ुाको कसरुमा झापा िज�ला 
अदालतबाट कानूनको �ि�या प�ुयाई थनुछेक 
आदशे भएको र िवचाराधीन म�ुामा �याियक 
�ि�याअनसुार म�ुाको सनुवुाइ भई �याय िन�पण 
ह�ने भएकोले पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने भ�द ैपपु��को 
लािग थनुामा रा�ने गरी स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७८।१।२० मा भएको 
आदशेलाई सदर गरी उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट िमित २०७८।३।१० मा आदेश 
भएको र सो आदेशबमोिजम िनवेदक पपु��का 
लािग थनुामा रहेको दिेखदँा िनवेदकको थुनालाई 
हाल गैरकानूनी थनुा भनी भ�न िम�ने नदेिखदँा 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�था िव�मान देिखएन । तसथ�, ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : टीकाबहादरु थापा
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७८ साल साउन २८ गते रोज ५ शुभम ्। 

इजलास न.ं१५

३९
मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-०३९७, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, अनपु भ�ने िनसान 
ग�ुङ िव. नेपाल सरकार

िमित २०७२।०९।०२ गते साझँ अं. 
४:०० बजेितर अनपु ग�ुङ नाम बताउने एक 
जना प�ुष र ३ जना मिहला आई अनपु ग�ुङले 
आ�नो वतन धरान नगरपािलका भानचुोक भनी 

मिहलाह�लाई फेिमली र बिहनी नाता स�ब�ध 
देखाई होटलको १०५ र १०६ नं. का कोठा बकु 
गरी बसेका िथए । अक� िदन खानासमेतको िबल 
भ�ुानी गरी होटलबाट िनि�कई चार ैजना गएका 
ह�न् भनी होटलवाला ढु�डीराज अिधकारीले 
कागज ग�रिदएको पाइ�छ । यसरी एउटै �र�सामा 
जाहेरवालीसगँ बसी कृ�णनगर बोड�रमा पगेुको 
समयमा के.आई.नेपाल र �हरी कम�चारीले सोधपछु 
गरपेिछ �ितवादी �यहाबँाट भागी गएको र पिछ 
प�ाउमा परकेो  देिख�छ । सो कुरालाई �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा �वीकार 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीले ललाई फकाई भारतमा 
लगी पीिडतलाई बेचिबखन गन� मनसायले नै भारत 
लैजान लागेको भ�ने कुरा िमिसल संल�न त�यगत 
�माणबाट समिथ�त भइरहेको अव�थामा �ितवादीले 
त�यय�ु एवं व�तिुन� �माणबाट आ�नो 
िनद�िषता �मािणत गराउन नसकेको प�र�े�यमा 
यी पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा भनेको 
बेहोरा साचँो भएको भए पीिडत जाहेरवालीले सो 
कुराको समथ�न गनु�पन�मा समथ�न गरकेो नदिेखएको 
एवं �ितवादीले पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
जाजरकोट ६३(क) लाई िववाह गरकेो बहाना गरी 
घमुिफर गन� र पिछ फक� आउने भनी काठमाड�बाट 
किपलव�त ु कृ�णनगर नाका ह�दँै भारत �वेश गन� 
लागेको अव�थामा पीिडतको उ�ार ग�रएको भ�ने 
देिखएको छ । िमित २०७२।८।२७ मा िववाह 
गर े ज�तो गरी पीिडतलाई जाल प�रप�च रची 
िव�वासमा पारी काठमाड�का िविभ�न होटलमा 
एक ह�ा राखी भारतको गािजयावाद घ�ुन जाने र 
पिछ काठमाड� फिक� ने स�लाह गरी िलई गएकोमा 
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िनज बोड�रमा प�ाउ पर ेपिन िनजले यी पीिडतलाई 
बे�ने उ�े�यले �पा मगरसगँ िमली आ�ना दईुटी 
�ीमती ह�दँाह�दँै िववाहको नाटक रची मि�दरमा गई 
िववाह गरी घ�ुन जाने बहाना बनाई ललाई फकाई 
भारतमा लगी पीिडतलाई बेचिबखन गन� मनसायले 
नै भारत लैजान लागेको भ�ने कुरा िमिसल संल�न 
�माणबाट समिथ�त भइरहेकोले केवल घ�ुनकै लािग 
भारत जान लागेको हो बेचिबखन गन� लगेको होइन, 
मेरो अदालतमा भएको बयानलाई म�यनजर नगरी 
केवल मेरो मौकामा भएको बयान कागजलाई र 
जाहेरवालीको मौकाको बयानलाई मा� �ि�गत गरी 
मलाई कसरुदार ठह�याई सजाय ह�ने गरी ग�रएको 
स�ुको फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक / �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ िमिसल स�ब� आधार 
�माणबाट सहमत ह�न नसिकने ।

जाहेरवालीले मौकामा अदालतमा 
�मािणत गरकेो बयानलाई �ामािणक मह�व िदई 
�ितवादीउपरको अिभयोग पिु� ह�ने गरी स�ु 
अदालतह�ले गरकेो फैसलालाई अ�यथा भयो 
भनी भ�न स�ने अव�था नदेिखने ।

पीिडतको अदालतबाट �मािणत भएको 
बयान बेहोरा, बिुझएका �यि� होटलवाला ढुि�डराज 
अिधकारी र बिुझएक� सिुनता सा�समेतले 
अदालतमा गरकेो बकप�समेतका आधार, 
कारण र त�यह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
अनपु भ�ने िनसान ग�ुङलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा ४(२)(क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१५(१)(ङ)(१) बमोिजम कैद वष� १० (दश) र 
�.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र 
ऐजन ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडत जाजरकोट 
६३(क) ले �ितवादीबाट �. ५०,०००।- (पचास 
हजार) �ितपूित� भराई िलन पाउने ठहरी भएको 
स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।१२।२१ को फैसलालाई सदर गन� गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित 
२०७३।१२।२२ मा भएको फैसला कानूनस�मत 
भई िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर ५ गते रोज ६ शुभम ्।


