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सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६६-CI-०४७३, िलखत बदर, सुदश�न 
िघिमर ेिव. शारदा फुयालसमेत

िववािदत िक.नं. ३७ को ज�गाको िफ�डबकुमा 
जोताहामा गगंादेवी िघिमर ेभनी जिनएको र कैिफयत 
महलमा यो िक�ा बाबकुो नाउकँो दता�  हो मेरो बाबसुगँ 
राजीनामा गरी िलई जोती खाई आएको छु भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । िक.नं. ३७ को उ� ज�गा सदुश�न 
िघिमरकेो बाब ु बाजेका तफ� बाट �ा� ह�न आएको 
नदिेखएको र माइती प�बाट गंगा िघिमरलेाई �ा� ह�न 
आएको देिखदँा सदुश�न िघिमरकेो पैतकृ स�पि� भ�ने 
देिखएन । पनुरावेदक वादी सदुश�न िघिमरकेो िफराद 
दाबी एवम् पनुरावेदन िजिकरअनसुार गंगा िघिमरकेो 
नाममा �ा� ह�न आउदँा उ� िक.नं. ३७ राजीनामाबाट 
आएकोले ब�डा ला�ने स�पि� हो भनी िजिकर िलएको 
देिखए तापिन उ� स�पि� राजीनामाबाट ख�रद गदा� 
पैतकृ स�पि�समेत खच� गरी िलएको हो भनी व�तिुन� 
�माण पनुरावेदक वादीले देखाउन सकेको नपाइने ।

मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको महलको १ र ५ 
नं. को कानूनी �यव�थालाई हेदा� सो महलको १ नं. मा 
“क�या, सधवा वा िवधवा �वा�नी मािनसले आ�नो 
आज�नको चल अचल आ�नो खसु गन� पाउछँन्” भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । यस कानूनी �यव�थाअ�तग�त 
अंशब�डाबाट �ा� भएको, दाइजो, पेवा, दान बकस 
वा अपतुालीबाट �ा� भएको स�पि� �य�तो �वा�नी 
मािनसले आफूखसु गन� पाउने अ�तग�तकै स�पि� 
देिखयो । अशंब�डाबाट आ�नो हक भोग तथा 
�वािम�वमा रहेको स�पि� जनुसकैु बेहोराबाट पिन जो 

कोहीलाई हक ह�ता�तरण गन� स�ने नै दिेखने ।
आमाका नाममा रहेको ज�गा ह�ता�तरणको 

िलखतमा छोरा सा�ी बसेको र लो�ने / बाब ुसदुश�न 
िघिमर ेसा�ी नबसेको र िनज सदुश�न िघिमरलेे िलखत 
बदरमा दाबी िलई आएको र गगंादेवी िघिमर ेतथा छोरा 
राजे�� िघिमरलेे स�ु �यादसमेत गजुारी बसेकोसमेत 
अव�थाबाट िमलेमतोबाट िलखत बदर म�ुा िदएको 
भ�ने �प� ह�न आउने । 

प�रवारको एउटा सद�यले आ�नो नामको 
अ� कसैको हक नला�ने ज�गा भएकोले िब�� गरी 
�यवहार चलाउदँ ै जाने र आ�नो �यवहार कारोबार 
िमिलसकेपिछ िलखतमा सा�ी नबसेका घर प�रवारका 
अ�य सद�यह�ले िलखत बदरको िजिकर िलदँै 
जाने हो भने अचल स�पि�को हक ह�ता�तरणको 
�ि�या अिव�सनीय ह�दैँ जाने ह��छ । ख�रद गन� �यि� 
जिहले पिन जोिखममा पन� िब��कता�ले दोहोरो लाभ 
िलन स�ने अव�था रह�छ । अचल स�पि�को हक 
ह�ता�तरणको �ि�या दूिषत ह�न जा�छ जनु �यायको 
�ि�ले उिचतसमेत नदेिखने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, 
कारण र �माणह�समेतबाट िववािदत िक.नं. ३७ 
को ज�गा पैतकृ स�पि� नभई ��यथ� गंगा िघिमरेको 
आ�नो बाबकुो तफ� बाट आएको भई िनजको नाउमँा 
दता� भएको िनज गंगा िघिमरलेे आ�नै पालामा आज�न 
गरकेो आफूखसु गन� पाउने स�पि� उमेर पगेुका 
छोरासमेतलाई सा�ी राखी घर �यवहार स�चालन गन� 
िब�� गदा� ��यथ� वादी लो�नेको म�जरुी िलन नपन� 
भई िलखत बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।२।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित सवंत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।
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२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०३६४, 
उ��ेषण / परमादेश, गौरी�साद उ�ेती िव. सनराइज 
ब�क �युरोड शाखा, �युरोड काठमाड�समेत 

साव�जिनक ख�रद ऐनको दफा २३ को उपदफा 
(४) मा साव�जिनक िनकायले यस दफाबमोिजम 
बोलप�को परी�ण गन� िसलिसलामा बोलप�दातासगँ 
आव�यक जानकारी माग गन� स�नेछ भ�ने उ�लेख 
भई िवप�ी योजनाले बोलप�दातासगँ योजनाको लािग 
आव�यक कागज माग गन� स�ने अिधकार बोलप� 
आ�ानकता� िवप�ीलाई रहेकोस�म पाइ�छ । यसरी 
माग भएको कागज पेस गदा� पिहला पेस गरकेो बोलप� 
सलं�न मू�यसमेतमा सारभूत �पमा प�रवत�न गरी 
पिछ अक�  कागजात पेस गरमेा �य�तो बोलप�दाताको 
बोलप�बापतको जमानत जफत गन�स�ने अिधकार 
िवप�ी आयोजनालाई रहेको देिख�छ । तर, ��ततु 
िववादमा िवप�ी आयोजनाले जमानत जफत गन� 
िनण�य गदा�  िनवेदकले पिहले िव�तुीय मा�यमबाट 
पेस गरकेो मू�यमा सारभूत �पमा प�रवत�न गरी पिछ 
Hard Copy पेस गरकेो भनी उ�लेख गन� सकेको 
ि�थित छैन । यसबाट माग भएको Hard Copy पेस 
नगरकैे आधारमा बोलप� दाताको जमानत जफत गन� 
अिधकार िवप�ी योजनालाई रहेको भ�न निम�ने ।

िनमा�ण काय�को �यव�थापन गन� िवप�ी 
योजना काया�लयले योजनाअन�ुप ह�ने िनमा�ण काय�को 
गणु�तर कायम रा�ने, समयमै योजना स�प�न गराउने 
र योजनाले िनधा�रण गरकेो ल�यलाई स�बोधन गन� 
गराउने �योजनका लािग बोलप� आ�ानको सूचनामा 
सत� रा�ने र सोबमोिजम काया��वयन गराउने िवषयलाई 
आयोजनाबाट लाभाि�वत ह�ने सव�साधारण जनताको 
िहतलाई म�यनजर राखी �यायपूण� मािनन स�ने 

भएपिन ठोस कानूनी आधारिवना �वीकृत नभएको 
बोलप� दाताले योजनाले मागेको कागजात पेस 
नगरकेो िवषयलाई बोलप�दाताको जमानत नै जफत 
गन� आधार बनाएको काय� �यायको रोहमा उिचत मा�न 
निम�ने ।

तसथ�, िनवेदक मतृ स�जीवनी िनमा�ण 
सेवाको बोलप� (Bid) �वीकृत नभएपिछ िनवेदकले 
पेस गनु�पन� Hard Copy पेस गरकेो िथएन भ�ने 
मा� आधारबाट ब�क �यार�ेटी जफत गन� गरकेो काय� 
�याय र कानूनस�मत नदिेखदँा िवप�ी ११ िकलो 
छेपेटार-भाल�ुवारँा-वारपाक सडक योजनाबाट िमित 
२०७०।४।२७ मा भएको िनण�य एवम् सो िनण�यका 
आधारमा िमित २०७०।६।२३ मा भएको प�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकले 
Bid Bond Guarantee बापत राखेको ब�क �यार�ेटी 
फुकुवा मा�न आए कानूनको रीत प�ुयाई िफता� िदन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०८२७, 
उ��ेषण / परमादेश, कलािनधी पौडेल िव. लुि�बनी 
मैनाचुली क�काई जे.भी.दमक -१० झापासमेत 

िनवेदनमा उि�लिखत बेहोरा हेदा�  दवैु प�को 
आपसी स�झौताबाट म�य�थकता� िनयिु� भएको र 
म�य�थकता�लाई दईु प�बीच स�झौतामा उि�लिखत 
कुनै कुरामा िववाद भएमा िनण�य गन� अिधकार �दान 
गरकेो दवुै प�ले ह�ता�र गरकेो स�झौतामा उ�लेख 
भएको दिेख�छ । म�य�थले दईु प�बीच उ�प�न िववाद 
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र स�झौताअनसुार नै �ा� अिधकारअ�तग�त रही 
म�य�थता ऐन, २०५५ को प�रिधिभ� रही स�झौतामा 
उि�लिखत �े�ािधकारमा सीिमत रही िनण�य गरकेो 
देिखयो । यसरी म�य�थले गरकेो िमित २०७०।१।२३ 
को िनण�यमा म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को 
उपदफा २ र ३ को अव�था िव�मान नरहेको भ�दै 
िनवेदन िजिकर खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले गरकेो फैसलामा अ�यथा देिखन नआएकोले 
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः म�य�थले गरकेो िनण�य (Award) 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।११।११ मा भएको फैसलामा िनवेदन 
दाबीअनसुारको �िुट भएको नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम परमादेशको आदशे जारी ग�ररहन परने । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ�वरमिण ओझा
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असोज २४ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-WO-०७००, 
उ��ेषण / परमादेश, खड्काबहादुर घले  िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपुरसमेत 

िनवेदकले िनयो�ाले म�य�थता िनय�ु गन� 
सहमित नजनाएकोले िवक�पका �पमा म�य�थता 
ऐन, २०५५ अनसुार आ�नो तफ� बाट मोहनमान 
ग�ुङलाई म�य�थ िनय�ु गद� िनयो�ाका तफ� बाट 
म�य�थ िनयिु� ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा िनवेदन िदएको देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले प�ह�का बीचमा स�प�न िमित 
२०६५।४।२० को ख�रद स�झौतामा म�य�थता�ारा 
िववादको समाधान गन� �यव�था नै उ�लेख भएको 

नपाइदँा िनवेदकको माग दाबीबमोिजम म�य�थ 
िनयिु�को �ि�या अगािड बढाइरहन ु परने भ�दै 
िमित २०७१।९।२२ मा िनवेदन खारजे गरकेो देिखन 
आयो । यसरी यी प�ह�बीच भएको िमित 
२०६५।४।२० को ख�रद स�झौता हेदा� प�ह� बीच 
कुनै िववाद िसज�ना भएमा म�य�थको मा�यमबाट 
िववादको समाधान गन� भ�ने उ�लेख नभई 
िववादह�को समाधान साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
र िनयमावली, २०६४ बमोिजम ह�ने भनी उ�लेख 
भएको तथा स�झौताबमोिजमको िज�ला अ�पताल 
भवनको िनमा�ण काय� स�प�न भई अि�तम िबलको 
भ�ुानीसमेत भइसकेको सो िबलमा �रट िनवेदकले 
ह�ता�रसमेत गरी सकेको स�दभ�समेतलाई िवचार 
गरी हेदा�  �रट िनवेदकले उठाएको िववादलाई म�य�थ 
िनय�ु गरी म�य�थकता�माफ� त समाधान गनु�पन� 
अव�थाको देिखन नआउने । 

अतः प�ह� बीच भएको स�झौतामा 
म�य�थ रा�ने �ावधान नै रािखएको देिखन 
आएन । �य�तो �ावधान र सहमितसमेत नभएको 
िवषयमा म�य�थ रा�न िम�ने अव�था पिन दिेखदैँन । 
म�य�थ िनयिु�को �ि�या अगािड बढाइरहन ुपरने भ�दै 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।९।२२ 
भएको िनण�यमा िनवेदन दाबीअनसुारको �िुट भएको 
नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहन 
परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ�वरमणी ओझा
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना  
इित सवंत् २०७४ साल असोज २४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-१३३२, अंश 
दता�, �मीलादेवी महतो िव. सोनादेवी महतो 
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��यथ� वादीले मलुकु� ऐन, अ.बं. ८० नं. 
बमोिजम नातामा बयान गदा� पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
घरमा ब�न निदई घरबाट िनकाला गरकेोले १० वष�देिख 
माइती (इि�डया) गई बसेको भ�नेसमेत बेहोरा खलुाई 
बयान गरकेो दिेख�छ । पनुरावेदक वादीह�को वारसेले 
नातामा बयान गदा� वादी सोनादेवी २०६० साल 
पौषमा जगदवे ठाकुरसगँ अक� िववाह गरी गएकोले अंश 
िदन ुपन� नाता छैन भनी �ितउ�र िजिकरलाई समथ�न 
ह�ने गरी बयान गरकेो देिख�छ । िमिसल सलं�न िज�ला 
�हरी काया�लय, िसराहाको िमित २०६१।११।१० 
च.नं. ८३७ को प�साथ संल�न कागज हेदा� �ितवादी 
रामशकंर महतोले यी वादीलाई औकातअनसुार खान 
लाउन िदई रा�नेछु । कुनै �कारको गाली गलौज 
कुटिपट गन� छैन भनी िमित २०६१।१।२९ मा कागज 
गरी मेलिमलाप गरकेो देिख�छ । यसबाट २०६० 
पौषमा वादी दो�ो िववाह गरी गएको भने �ितउ�र 
िजिकर एवम् िनजका वारसेले नातामा गरकेो बयान 
आरोप मा� रही िव�सनीय दिेखन नआउने । 

�ितवादी रामशंकरले वादी सोनादवेी र जगदेव 
ठाकुरउपर दायर गरकेो जारी म�ुामा जगदेव ठाकुरले 
वादी दाबीमा पूण� इ�कार रही �ितवाद गरकेो दिेख�छ । 
सो जारी म�ुामा ियनै पनुरावेदकको दाबी नप�ुने ठहरी 
स�ु स�री िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।३।९ मा 
भएको फैसला नै सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट फैसला भएको दिेखदँा ��यथ� वादी 
सोनादवेीले अक� िववाह गरकेो भ�ने कुरा व�तिुन� 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

�ितवादी रामशंकरका २ वटी �ीमतीमा 
जेठी जीवछी भ�ने �मीला महतो र का�छी ��यथ� 
वादी सोनादेवी महतो भएका र जेठीतफ�  ३ वटी छोरी 
र १ छोरा दीपे�� महतो भएकोमा छोरीह�को िववाह 

भइसकेको ह�दँा �ितवादी रामशंकर महतो, िनजक� जेठी 
�ीमती �मीलादेवी महतो, िनजतफ� का दीपे�� महतो, 
का�छी �ीमती सोनादवेी महतो र िनजतफ� को एक 
छोरी अिनताको िववाह भइसकेको ह�दँा दईु छोराह� 
संिजव महतो र सजंय महतो गरी ज�मा ६ अंिशयार 
रहेको र िववाह ह�न बाकँ� का�छीतफ� का सिंजव र संजय 
तथा जेठी �ीमतीतफ�  दीपे�� महतोसमेत ३ जना 
रहेको बिुझएका अंिशयार दीपे�� महतोले पनुरावेदन 
अदालतमा गरकेो बयानबाट देिखन आउने ।

नाबालक संिजव र संजयसमेतक� संरि�का 
आमा सोनादवेी महतोले पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर पनुरावेदन गरकेो नदेिखए पिन िपता 
पित रामशंकरका जेठीप��का छोरा दीपे��को हकमा 
मा� िववाह खच� सानु�  पन� अथ� गनु�  �यायोिचत ह�दैँन । 
अिंशयार स�ंया र अंश भागमा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसब दिेखएको प�र�े�यमा फैसलाबमोिजम 
ब�डा छु�ाउदँाका अव�थामा िज�ला अदालतबाट 
िववाह गन� बाकँ� अिंशयार संजीव, संजय तथा दीपे�� 
महतोसमेत ३ जनाको कानूनबमोिजम िववाह खच� पर 
सारी नरम गरम िमलाई ब�डा छु�ाउने काय� ह�न स�ने 
दिेख�छ । पनुरावेदन अदालतको फैसलामा उ�लेख 
ह�न छुट भएको सो कुराले पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलामा ताि�वक असरसमेत पन� नस�ने ।

अतः स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
फैसलामा अंिशयार कायम ह�न छुट भएका दीपे�� 
महतोको हदस�म उ�टी गरी तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत �ीस�पि�लाई चार भाग लगाई चार 
भागको एक भाग वादीको पितको अंश भागम�येबाट ६ 
भागको तीन भाग वादीह�को अंश छुट्याई िनजह�का 
नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०७०।८।२५ मा भएको फैसला 
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िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७१-CI-११९३, िलखत दता� बदर, 
�मीलादेवी महतो िव. सोनादेवी महतो 

 § ०७१-CI-११९४, िलखत दता� बदर, 
�मीलादेवी महतो िव. सोनादेवी महतो 

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०३८२, उ��ेषण 
/ परमादेश, अिनल राजभ�डारी  िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपुरसमेत 

िनवेदक क�पनीले िलजमा िदएको घर ज�गाकै 
घरको मम�त स�भार र थप िनमा�णको लािग िवप�ी 
होटल चाइना गाड�न �ा.िल तथा िनजका सं�थापक 
Yan Xin Sheng िवप�ी बंगलामखुी क�स��सन �ा.
िल. बीच १९ May, २०१२ मा भएको स�झौतामा 
यी �रट िनवेदक क�पनीका Legal Representative 
एवम् स�चालक अिनल राजभ�डारीसमेत सा�ी 
बसेको दिेखएबाट घर ज�गाको मम�तस�भार र थप 
िनमा�णमा �रट िनवेदक क�पनीको सहमित संल�नता 
तथा जानकारीमा नै रहेको दिेखने । 

िनवेदक क�पनीले िवप�ी होटल चाइना 
गाड�न �ा.िल. तथा िनजका स�ंथापक Yan Xin 
Sheng सगँ गरकेो २५ वष� स�झौता अ��य गरी 
उ� घर ज�गामा रहेको घरको मम�त स�भार र थप 
िनमा�णप�ात् िनवेदक �वयम् ले होटल एलो �यागोडा 
स�चालन गरकेो देिख�छ । यसरी होटल चाइना गाड�न 

�ा.िल. ले िवप�ी बंगलामखुी क�स��सन �ा.िल. 
सगँ स�झौतामाफ� त मम�त स�भार र थप िनमा�णप�ात् 
आधिुनक होटलको �प �हण गरपे�ात् यी िनवेदक 
क�पनीले अिघ�लो २५ वष� िलज (भाडा) स�झौता 
भङ्ग गरी आफँै होटल स�चालन गरकेो दिेखदँा पिन 
यी �रट िनवेदक क�पनीका जानकारीिबना िवप�ी 
बंगलामखुी क����सन �ा.िल. ले उ� घरको मम�त 
स�भार तथा थप िनमा�ण गरकेो िथयो भनी भ�न स�ने 
अव�था नरहने ।

िनवेदक क�पनी र िवप�ी होटल चाइना गाड�न 
�ा.िल. तथा िनजका सं�थापक Yan Xin Sheng 
बीच 30 Oct, 2011 मा भएको २५ वष� िलज (भाडा) 
स�झौता करारको सत� नं. २४ मा करार स�झौतामा 
कुनै िववाद उ�प�न भएमा म�य�थ�ारा िववादको 
िन�पण ह�ने भनी उ�लेख भएको र िवप�ी होटल 
चाइना गाड�न �ा.िल. तथा िनजका स�ंथापक Yan 
Xin Sheng र िवप�ी बंगलामखुी क����सन �ा.िल. 
बीच 19 May 2012 मा भएको मम�त स�भार तथा 
थप िनमा�णको स�झौता करारको सत� नं. २४(१) मा 
करार स�झौतामा िववाद उ�प�न भएमा म�य�थ�ारा 
िववाद िन�पण गन� भनी उ�लेख भएको देिखएको 
र उपयु�� करारह� एक अका�मा अ�तर�भावी रहे 
भएकोसमेत देिखन आएकाले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले िनवेदकको तफ� बाट समेत म�य�थ िनय�ु गन� 
गरी गरकेो िनण�यमा अ�यथा गनु�पन� दिेखन नआएकोले 
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िनवेदकको तफ� बाट समेत म�य�थ 
िनयिु� गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७२।०३।२० मा भएको िनण�यमा िनवेदन 
दाबीअनसुारको �िुट भएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी ग�ररहन परने । 
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�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ�वरमिण ओझा
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना  
इित संवत् २०७४ साल असोज २४ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०४४१, 
उ��ेषण / परमादशे, �याम न�दन यादव िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपुरसमेत 

म�य�थले दवैु प�बीच उ�प�न िववाद र 
स�झौताअनसुार नै �ा� �े�ािधकारअ�तग�त रही 
म�य�थता ऐन, २०५५ को प�रिधिभ� रही िनण�य 
गदा� दाबीकता� र ��यथ�ले िलएका �ितवादीह�को 
छु�ाछु�ै �या�या गद� दाबीकता� / ठेकेदारको दाबी रकम 
�.२,१६,१२,९४५।५१ म�ये �.८३,४९,८७३।– 
दाबीकता� / ठेकेदारले ��यथ� / रोजगारदाताबाट 
पाउने िनण�य (Award) गरकेो र सोम�ये दाबीकता�ले 
��यथ� / रोजगारदाताबाट अ�ीम भ�ुानी िलएको 
रकम �.७७,५२,५२३।९२ क�ा गरी ह�न आउने कुल 
रकम �.६,९७,३४९।०८ ��यथ� / रोजगारदाताबाट 
दाबीकता�ले पाउने िनण�य (Award) गरेको देिख�छ । 
यसरी म�य�थले गरकेो िनण�यमा िच� नबझुाई दवुै 
प� अदालत �वेश गरपे�ात् पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को 
उपदफा ३(ख) मा उि�लिखत म�य�थले गरकेो 
िनण�य साव�जिनक िहत वा नीित�ितकूल ह�ने भएमा 
�य�तो िनण�य पनुरावेदन अदालतले बदर गन� स�ने 
�यव�था भएबमोिजम म�य�थले गरकेो िनण�य 
(Award) को उिचत छानिबन गद� दाबीकता�को 
दाबी  नं. ६ को स�ब�धमा ��यथ� / रोजगारदाताले 
ठेकेदार / दाबीकता�लाई उपल�ध गराएको िडजाइन र 
�पेिसिफकेसनभ�दा फरक सामा�ी �योग गरी दाबी 

गरकेो रकमसमेत भराउने गरी गरकेो म�य�थको 
िनण�य (Award) साव�जिनक िहत वा नीितिवपरीत 
दिेखन आएकोले उ� रकम भराउने िनण�य (Award) 
दवुै प�बीच भएको स�झौतामा उ�लेख भएको 
भ�दा फरक रहेको दिेखदँा उ� रकम ��यथ� / 
रोजगारदाताले दाबीकता�लाई भराउन ु पन� अव�था 
दिेखन आएन भनी िनण�य गरकेो देिख�छ । यसरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले दाबीकता�को दाबी  नं. 
६ बाहेकका अ�य दाबीलाई उिचत मा�दै दाबीकता�ले 
अ�ीम िलएको रकमबाट �.४,४९,३६५।९२ ��यथ� 
/ रोजगारदातालाई बझुाउन ुपन� गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
म�य�थको दाबी नं. ६ को िनण�यबाहेक अ�य िनण�य 
सदर गन� गरी गरकेो िमित २०७०।९।२१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गरी रहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ�वरमणी ओझा
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना  
इित सवंत् २०७४ साल असोज २४ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-WO-०५८५, उ��ेषण 
/ परमादेश, ह�रबहादुर राउत िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपुरसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१३४४, कत��य 
�यान, बेबरी दाहाल िव. नेपाल सरकार
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जाहेरवाला िव�णमुाया अिधकारी र मौकामा 
कागज गन� मािनस भरत�साद अिधकारीसमेतले 
गरकेो बकप�, शव परी�ण �ितवेदन र �ितवेदक 
िचिक�सकह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेत 
कागज �माणलाई हेदा� उि�लिखत कागज �माणह�ले 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान बेहोरालाई नै समिथ�त गरकेो अव�था देिखने ।

�ितवादी अदालतमा कसरुमा इ�कार रहेपिन 
मौकामा बयान गदा� मतृकलाई लागेको चोट मैले बाटोको 
िसढँीमा धकेली िददँा लागेको ह�नपुद�छ भनी कसरुमा 
सािबत रहेको र िनजको उ� सािबती शव परी�ण 
�ितवेदन, शव परी�ण गन� िचिक�सकले अदालतमा 
गरकेो बकप�, जाहेरवाला तथा मौकामा कागज गन� 
भरत�साद अिधकारीले गरकेो बकप�लगायतका 
कागज �माणह�बाट समिथ�त भई �ितवादी बेबरी 
दाहालले पाव�ती अिधकारीलाई कुटिपट गरी धकेली 
िददँा टाउकोमा लागेको चोटको कारण पाव�ती 
अिधकारीको म�ृय ुह�न पगेुको देिखदँा ियनै �ितवादीकै 
कत��यबाट पाव�ती अिधकारीको म�ृय ुभएको देिखने ।  

�ितवादीलाई उसै मौकामा उठेको कुनै 
कुरामा �रस था�न नसक� वारदात घटेको, साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािदको �योग भएको 
र मतृकको ऐनको �यादिभ� म�ृय ु भएको अव�था 
ह�नपुन� देिख�छ । �ितवादीको भ�सीको पाडीले 
मतृकको मकैबाली न� गरकेो िनह�मँा भनाभन ह�दँा उ� 
घटना घट्न गएको, मतृकले �ितवादीलाई द�त�ार,े 
मसुादातेँज�ता श�द �योग गरी तथानाम गाली गरकेो, 
मतृकको बहुारीले �ितवादीको हातबाट लाठी खोसेको 
र �ितवादीले मतृकलाई बाटोको िसढँीनेर धकेली 
िदएको भ�ने देिखन आउने ।

भ�सीको पाडीले बाली न� गरकेो िनह�मँा 

��ततु वारदात घिटत भएको देिखदँा मनसायपूव�क 
नै योजनाब� त�रकाले वारदात भएको हो भनी भ�न 
िम�ने अव�था देिखदैँन । �ितवादी र मतृकह� एकै 
गाउकँा िछमेक� भएका, मतृकलाई मानु�  पन�स�मको 
पूव�इवी अदावत केही नरहेको ज�ता आधार र 
कारणह�लाई �ि�गत गदा� ��ततु वारदात मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु 
ठहर गन� िम�ने अव�थाको देिखन नआउने ।

�ितवादीको मतृकलाई मानु�  पन�स�मको 
पूव��रसइवी रहेको र मतृकलाई मान� नै मनसायले 
योजनाब� �पमा उ� वारदात घिटत गराएको भ�ने 
कुरा िमिसल संल�न कागज �माणबाट नदेिखदँा �यान 
मान� मनसाय वा �यान िलने इबीलागका कारण उ� 
घटना घटाएको भ�ने कुरा दिेखन नआउने ।

अपेि�त प�रणामको क�पना गररे घटना 
घटाएको अव�थामा मा� प�रणामको पूवा�नमुान गन� 
सिकने अव�था रह�छ तर ��ततु म�ुाको िमिसलबाट 
अपेि�त प�रणामको क�पना गररे �य�तो घटना 
घटाएको अव�था नदेिखने ।  

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट �ितवादीउपर 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को दाबी प�ुन 
नसक� �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. को कसरु 
अपराध कायम भई सोही नं. बमोिजम �ितवादी का�छी 
भ�ने बेबरी दाहाललाई २(दईु) वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई भएको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय नगरी �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध ठहर गरी 
सोही महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।१०।२६ 
मा गरकेो फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
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�ितवादी बेबरी दाहाललाई �यानस�ब�धी महलको 
६(४) नं. बमोिजम कैद वष� २(दईु) सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु २१ गते रोज ५ शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१४४६, कत��य 
�यान, यामबहादरु प�रयार िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले हेमलाल लािमछानेलाई दाजकुो 
छोरीको िववाहमा िन�तो नगरकेो कारण वादिववाद 
भनाभन ह�दँा उ� घटना घिटत भएको देिख�छ । 
हेमलाल लािमछानेलाई मान� मनसायले धकेलेको 
होइन, सयंोग मा� परछे भनी �ितवादीले बयानको 
�ममा उ�लेख गरकेो देिख�छ । मनसायपूव�क नै 
मारकेो हो भनी दाबी िलने वादी प�ले सो कुरा 
व�तिुन� कागज �माणबाट पिु� गन� स�न ुपन�मा सो 
गन� सकेको देिखदँनै भने �ितवादीले मनसायपूव�क नै 
धकेली मारकेो हो भनी �मािणत गराउन सकेको पिन 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा मनसायपूव�क नै हेमलाल 
लािमछानेलाई �ितवादीले धकेली भीरबाट खसाई 
मारकेो हो भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

पूव��रसइवी राखेर आपरािधक काय� गरकेो 
हो होइन भ�ने कुरा �माणह�बाट देिखन ु पद�छ । 
केवल �ितवादीको मतृकसगँ पूव��रसइवी रहेको िथयो 
भनी मौकामा कागज गदा� �य� भनाइकै आधारमा 
अनमुानको भरमा �ितवादीको पूव��रसइवी रहेको भनी 
िन�कष� िनका�न ुमनािसब नह�ने । 

�ितवादी यामबहादरु प�रयार र मतृक 
हेमलाल लािमछाने घर फक� ने �ममा बाटोमा भएको 
देिखएको र �ितवादीले दाजकुो छोरीको िववाहमा 
नबोलाएको भ�ने िवषयमा �ितवादी र मतृकबीच िववाद 

भई धकेलाधकेल भएको दिेखएकोले लकु� चोरीकन 
भीरबाट धकेली िदएको भ�ने पिन दिेखएन । घटना 
मतृक र �ितवादीबीच आमनेसामनेको अव�थामा नै 
भएको दिेखने ।

मतृक र �ितवादीबीच भनाभन धकेला धकेल 
ह�दँा घिटत ह�न गएको अव�था देिख�छ । �ितवादीले 
बयानको �ममा घटना�थलमा मतृकको कारणबाट 
आफूलाई था�नै नस�ने गरी �रस उठेको र सोही 
�रसको कारण धकेली िदएको भनी भनेको देिखदँैन । 
मतृकको कारणबाट उसै मौकामा उठेको �रस था�न 
नसक� �ितवादीले धकेली िभरबाट खसाई सोही 
कारणबाट मतृकको म�ृय ु ह�न पगेुको भ�ने कुरा पिु� 
ह�ने कुनै ठोस सबदु �माण वादी प�बाट पेस गन� 
सकेको अव�था देिखदँैन । यस अव�थामा वारदात 
घिटत भएको समयमा �ितवादीले मौकामा उठेको �रस 
था�न नसक� उ� कसरु घटाएको भ�ने पिन देिखन    
नआउने ।

घटना�थलबाट कुनै जोिखमी हितयार तथा 
लाठा ढुङ्गा बरामद भएको देिखदँनै । जाहेरवालाले 
जाहेरी िददँा पिन �य�तो जोिखमी हितयार वा िवष 
सबदुको �पमा पेस गन� सकेको देिखदँैन । यस 
ि�थितमा मतृकलाई जोिखमी हितयार वा िवष खवुाई 
मारकेो, लाठा, ढंुगा, लात म�ुका �योग गरकेो पिन 
दिेखन नआउने । 

�ितवादीको मतृकलाई मान� कुनै मनसाय 
रहेको देिखन नआएको, कुनै �रसइवी रहेकोसमेत 
नदेिखएको, लकु� चो�रकन हानेको अव�था पिन 
नदेिखएको, �ितवादीले आफूलाई िनय��ण गन� 
नस�ने गरी मतृकले �रस उठाएको कारण उ� घटना 
भएको भ�ने पिन नदिेखएको र जोिखमी हितयार �योग 
गरकेो वा िवष खवुाएको अव�था नभई लाठा, ढुङ्गा 
लात म�ुका �योग गरी मारकेो भ�ने पिन नदेिखएको 
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ह�दँा ��ततु म�ुामा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
पिन आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

सम� िमिसलको अ�ययनबाट �ितवादी 
र मतृकबीच नशाको सरुमा धकेलाधकेल भएको, 
�ितवादीले आफूले गरकेो काय�बाट मतृक मन� स�ने 
कुराको पूवा�नमुान गन� अव�था नरहेको र मतृक 
दभुा� �यवश िभरबाट ख�न पगेुको कारण म�ृय ु भएको 
देिखन आएको, म�ृयकुो कारण Undetermined 
भ�ने भएकोसमेतका अव�थामा घटनाको �कृित 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा विण�त �कृितको 
देिखन आउने ।

अत: �करणह�मा िववेिचत आधार, कारण 
र �माणह�बाट स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
सजाय गन� गरी गरकेो फैसलासमेत िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई �ितवादीले गरकेो कसरुको �कृित 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. बमोिजम भिवत�य 
�कृितको देिखदँा िनजलाई सोही �यानस�ब�धी 
महलको ६ नं. को देहाय ४ नं. बमोिजम २ वष� कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमानिसहं राउत, ०७१-WO-०४३९, 
उ��ेषण, रामगोिव�द खागी िव. िज�ला वन काया�लय, 
धुिलखेल, का�ेपला�चोकसमेत

कुनै पिन �यि� वा िनकायले �चिलत 

कानूनले �दान गरकेोभ�दा बढ्ता अिधकार �योग गन� 
पाउदैँन भने कानूनले �दान गरकेो अिधकारभ�दा बढी 
अिधकार �योग गर ेनगरकेो कुरा िज�मेवार िनकायले 
िनगरानी गनु�पन� नै ह��छ । �चिलत वन ऐनले �दान 
गरकेो अिधकार �े�िभ� रहेर काम गनु�  स�बि�धत 
िनकायको दािय�व एवम् कत��य ह�न आउछँ । इ�ँा भ�ा 
स�चालकले पिन वन ऐन, तथा सोस�ब�धी सरकारी 
नीित िनयमिभ� रहेर इ�ँा भ�ा स�चालन गनु�पन� ।

िनवेदक �वयम् ले िनवेदनमा आफूलाई 
इलाका वन काया�लयले बयानका लािग उपि�थत 
ह�न प� तामेल गरी बयान िदएको भनी उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । िनजको सो भनाइबाट िनजलाई कारबाही 
�ि�यामा बझुेको नै भ�ने देिखदँा सनुवुाइको अवसर 
निदएको र �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
काय� गरकेो भ�ने भनाइ पिन पिु� ह�न सकेको देिखन 
नआउने ।

कुनै पेसा, रोजगार र उ�ोग �यापार गन� 
�वत��ताको हकलाई सिंवधानले मौिलक हकको 
�पमा ��याभूत गरकेो छ । तर ती हकह�को 
उपयोग गदा� सव�साधारण जनताको साव�जिनक 
�वा��यिवपरीत ह�ने गरी उपयोग गन� पाउने भ�ने 
संिवधानको मम� र भावना होइन । वन जंगल मािनस र 
सारा जीवन जगत् को अि�त�व र भिव�यसगँ गािँसएको 
र मािनसको �व�थ जीवनयापन गन� चािहने �ाणवाय ु
(Oxygen) उ�पादन गन� अवयव भएकोले यसको 
संर�ण र जगेना� गनु�  स�बि�धत िनकायको कत��य नै 
ह�न जाने । 

िज�ला �तरमा िज�ला वन काया�लयको वन 
�े�को संर�ण गन� मह�वपूण� दािय�व रहेको र िज�ला 
वन काया�लय र इलाका वन काया�लयले तालकु वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयको प� र वन ऐन, २०४९ 
ले �दान गरकेो अिधकार �योग गरी कारबाही �ि�या 
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अगािड बढाएको देिखदँा �य�तो कारबाही �ि�यालाई 
अ�यथा मा�न ुपन� अव�था नदेिखने ।

िक.नं. ८२८ मा इ�ँा भ�ा स�चालन 
गरकेो भ�ने देिख�छ । िनवेदकह�को िनवेदनबाट 
पिन िक.नं.८२८ िनवेदकह�को आ�नो ज�गा भ�ने 
देिखदँनै । संिवधानले �चिलत कानूनको अधीनमा 
रहेर मा� स�पि� आज�न गन� हक �दान गरकेो 
अव�था देिख�छ । �चिलत कानूनभ�दा बािहर गएर 
इ�ँाभ�ा स�चालन गरकेो अव�थामा िनवेदकको
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात प�ुने अव�था 
ह�दैँन । तसथ� िवप�ीह�को काय�बाट िनवेदकको 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात प�ुन गएको भ�ने दाबी 
पिन मनािसब देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
िज�ला वन काया�लय र इलाका वन काया�लयले वन 
तथा भूसंर�ण म��ालयको प� र वन ऐन, २०४९ 
बमोिजम नै कारबाही �ि�या अगािड बढाएको 
देिखएको, िनवेदकलाई कारबाही �ि�याको �ममा 
बझेुको देिखएको र िनवेदकले िनवेदनमा दाबी गरजे�तो 
िनवेदकको संिवधान �द� मौिलक हकमा आघात 
पगेुको अव�था नदेिखएकोलगायतका अव�थाह�लाई 
�ि�गत गदा�  िनवेदकको मागदाबीबमोिजम िवप�ीको 
नाउमँा उ��ेषणको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साउन १७ गते रोज २ शभुम् ।

 § उ�तै �कृितको  ०६९-WO-१३८८, 
उ��ेषण, �ानबहादुर ब�जनसमेत िव. 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
काठमाड�समेत भएको �रट िनवेदनमा पिन 
यसैअनसुारको आदेश भएको छ ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०१८५, ०७१-
CR-०४३१, ०७१-CR-०५०७ र ०७१-CR-
०५३१, अपहरण तथा शरीर ब�धक, रिव �े� िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. राजकुमार पौडेल, 
पूण� जघा� मगर िव. नेपाल सरकार र िवदुर�साद गौतम 
िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी�य रिव �े� र 
िवदरु�साद गौतमको अनसु�धानमा भएको सािबती 
बयान र अदालतमा भएको बयान तथा िनजह�ले 
चलाएको मोटरसाइकल जलाइिदएको भ�ने भनाइबाट 
समिथ�त भएको छ । िनजह�को अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको सािबती बयान जबरज�ती 
�वे�छािवपरीत गराइएको भ�ने िनजह�को पनुरावेदन 
िजिकर भए तापिन सो कुरा कुनै �प�ट �माणले ख�डन 
गरकेोसमेत नपाइएको, पीिडतसगैँ गएक� ए�जीला 
िपयाले दवुै �ितवादीले नै मोनीका िपयालाई अपहरण 
गरी मोटरसाइकलमा राखी लगेकोमा �थानीय �यि�ले 
मोनीकालाई यी �ितवादीह�को क�जाबाट म�ु गरी 
मोटरसाइकल जलाइिदएकाले अपहरण गन� यी दवैु 
�ितवादीह� ियनै ह�न् भनी सनाखतसमेत गरेको 
दिेखयो, उ�ार गन� भिनएका राम�साद छ�कुलीले समेत 
यी दवुै पनुरावेदक �ितवादीह�लाई सनाखतसमेत 
गरकेो पाइयो, �हरीमा बिुझएका �यि�ह�ले समेत 
यी दवुै �ितवादीले मोनीका िपयालाई अपहरण गरी 
मोटरसाइकलमा राखी लगेका ह�न् भनी अनसु�धानको 
�ममा पोल गरकेोमा अदालतमा समेत समथ�न ह�ने गरी 
बेहोरा लेखाएको देिखदँा यी पनुरावेदक �ितवादी�य 
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िवदरु�साद गौतम र रिव �े�ठले मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीरब�धक िलनेको महलको १ नं.  िवपरीत 
अपराध कसरु गरकेो देिखएकोमा पीिडतलाई त�कालै 
केही समयपछािड नै उ�ार ग�रएको, पीिडतलाई 
ग�भीर िकिसमको शारी�रक र मानिसक �ित पगेुको 
अव�था नह�दँा िनज दवुै �ितवादीह�लाई अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम कैद 
वष� ७ ह�ने र एक जनाभ�दा बढी �यि� िमली अपहरण 
गरकेो देिखदँा दवुै �ितवादीलाई सोही महलको ७ नं. 
बमोिजम जनही २/२ वष�का दरले थप कैद सजाय ह�ने 
एवम् नाबालक मिहलाको अपहरण गरकेो देिखदँा सोही 
महलको ९ नं. बमोिजम दवैु पनुरावेदक �ितवादीलाई 
जनही थप २/२ वष�का दरले थप कैद सजाय ह�ने 
ठहरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै देिखन 
आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी रमेश भ�ने पूण� जघा� 
मगरक� �ीमती िबना थापा जघा�  मगरले मौकामा 
गरकेो कागजमा मेरो �ीमान् समेतले पैसाको बाग�िनङ 
गन� उ�े�यले िनजको िमलोमतोमा मोनीका िपयाको 
अपहरण गरकेो ह�नपुछ�  भ�ने बेहोराको कागज गरके�, 
तथािप िनजले अदालतसम� बकप� गदा� अपहरणमा 
आ�ना पितको संल�नता नभएको भनी इ�कारी 
बकप� गरकेो कुरा िनजले आ�ना पितलाई बचाउने 
अिभ�ायले गरकेोस�म आ�नो मौकाको बकप� गनु�  
अ�वाभािवक नरहेको तथा िनज िबना थापा जघा� 
मगर पीिडत मोनीका िपया पढ्ने िव�ालयमा काम 
गन� गरकेोसमेत देिखएको, �ितवादी �काश लामाले 
समेत अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानमा यी 
�ितवादीउपर अपहरणमा संल�न रहेको भनी पोल 
गरकेो पाइएको र अनसु�धानका �ममा बिुझएका 
स�पूण� �यि�ह�ले आ�नो मौकाको कागजमा यी 

पनुरावेदक �ितवादीको समेत संल�नतामा अपहरण 
भएको हो भनी पोल गद� उ� मौकाको कागजको 
समथ�नमा बेहोरा लेखाएको पाइदँा �ितवादी रमेश 
भ�ने पूण� जघा� मगरसमेतको योजना, स�लाह र 
सहमितमा ��ततु अपहरणको वारदात भएको देिखदँा 
यी पनुरावेदक  �ितवादीलाई अपहरण गन� तथा 
शरीरब�धक िलनेको महलको ३ र ४ नं. बमोिजम ७ 
वष� कैद र सोही महलको ७ र ९ नं. बमोिजम थप २।२ 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला मनािसबै दिेखन आउने । 

�ितवादी राजेश भ�ने राजकुमार पौडेल 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानमा पीिडत 
भिनएक� मोनीका िपयालाई अपहरण गन� गराउने 
काय�मा आ�नो कुनै संल�नता छैन भनी इ�कारी बयान 
लेखाएको पाइएको, िनजसगँ अ�य �ितवादीको फोन 
स�पक�  भएको भ�ने कुरा किहकँतैबाट ख�ुन नआएको, 
िनजउपर जाहेरीमा िकटानी जाहेरी नपरकेो, मौकामा 
प�ाउ परी बयान गन� िवदरु�साद गौतम र रिव �े�ले यी 
�ितवादीलाई पोल गरकेो नदेिखएको, िनज �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा बयान गदा� 
कसरुमा इ�कारी रहेको पाइएको । पीिडत एवम् एि�जला 
िपयाको पिहलो कागजमा यी �ितवादीउपर पोल गरेको 
किहकँतै नपाइएको । य�तो अव�थामा िनजउपर 
शङ्काको आधारमा मा� िनजलाई कसरुदार ठहर ह�न 
नसिकने गरी िनजले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला अ�यथा 
नभएकोले प�रवत�न ग�ररहन ुपन� नदेिखने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।८।२० को फैसला 
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सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।१२।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-१५२१, अशंदपोट, 
नीरमाया तामाङ िव. कृ�णबहादुर तामाङ 

मलुकु� ऐन, अ.ब. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका �यि� �ितवादी कृ�णबहादरु तामाङका 
साइला बाब ु स�त तामाङको छोरा गोपाल तामाङ 
र का�छा बाब ु का�छा तामाङको प�नी का�छी 
तामाङसमेतले िक.नं.१५ को �े�फल ७-७-०-० 
ज�गा कृ�णबहादरु तामाङको �वआज�नको िनजी ज�गा 
हो । सो ज�गा िनजले मोहन िगरीका छोरा रामबहादरु 
िगरी र �ेमबहादरु िगरीसगँ २०३२।११।१८ मा 
जंगी अड्डाको जिुनयर िम�ीमा जािगर खाई सो 
जािगरबाट �ा� भएको रकमबाट ख�रद गरी िलएका 
ह�न् भनी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
िववािदत िक.नं. १५ को ज�गामा �ितवादी कृ�णबहादरु 
तामाङसमेतको घर रहेको कुरा िनजको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा परकेो पनुरावेदन प�बाट देिखएको र 
सो एउटै �थानको ज�गा सगोलको ब�डा ला�ने स�पि� 
रहे भएको भए िमित २०५५।०९।१० मा अंशब�डा 
गदा� यी पनुरावेदक / वादीलाई थाहा जानकारी ह�न 
नस�ने अव�था पिन देिखन नआउने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार 
देवानी म�ुामा आ�नो दाबी �मािणत गन� भार वादीको 
ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र दाबी िलएका 
स�पि�ह� पैतकृ स�पि� नै ह�न् भनी वादीबाट 

व�तिुन� र स�ुप� �माणबाट पिु� ह�न आएको 
नदेिखएको अव�थामा �य�तो स�पि�लाई �व-
आज�नको स�पि� हो भनी अनमुान गनु�पन� ह�न आउछँ 
भ�ने ने.का.प. २०५७ िन.नं. ६९५२ प�ृ ७७२ 
मा िस�ा�त �ितपादनसमेत भएको देिख�छ । जनु 
िस�ा�त ��ततु म�ुामा समेत आकिष�त ह�ने ।

अत: िमित २०५५।०९।१० मा र.नं. 
२४२३ बाट पा�रत अशंब�डा िलखतमा नपरेको 
िववािदत िक.नं.१५ को �े�फल ७-७-०-० को 
कृ�णबहादरु तामाङको नाउमँा रहेको ज�गा िनजी नभई 
सगोल आज�नको भई दपोट ग�रराखेकोले स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा िफराद 
माग दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक / वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�, 
उि�लिखत आधार �माणसमेतबाट स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।११।१२ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।९।२८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सकु�तला काक�
क��यटुर: च��शेर राना
इित सवंत् २०७४ साल असोज २० गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-११५९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादुर अिधकारीसमेत 

�ितवादीम�येका कृ�णबहादरु अिधकारीले 
वारदात�थलमा लाठी बोक� मतृकलाई हा�न 
गएकोमा सो घटना ह�नअुगावै अका� �ितवादी जसलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद भएका �काश भ�ने राजे�� 
अिधकारीले मतृक रिव�� खड्कालाई खकुुरीले 
हानी ग�भीर घाइते पा�रसकेका रहेछन् भनी यी 
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�ितवादी कृ�णबहादरु अिधकारी र रिव�� खड्का 
�वयम् ले अनसु�धान र अदालतमा समेत बयान गरकेो       
देिख�छ । कृ�णबहादरु अिधकारीको बयान, शव 
परी�ण �ितवेदनमा उि�लिखत Probable death 
due to brain deep cut injury cannot be ruled 
out (अथा�त् िदमागमा परकेो गिहरो चोटको कारणले 
मरकेो होइन भ�न सिक�न) भनी उ�लेख भएबाट समेत 
यी �ितवादीले वारदात�थलमा उपि�थत भई रिब�� 
खड्कालाई मान�मा स�म सयंोग पारकेो र मतृकलाई 
लाठी �हार गरकेो भ�ने नदिेखदँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय नगरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला 
अ�यथा नभई िमलेको नै देिखने । 

�ितवादीह� मनमाया अिधकारी र मनोज 
अिधकारीको हकमा िवचार गदा� मनमाया अिधकारीले 
मतृकलाई मान�को लािग वचन िदएको भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट किहकँतै पिु� 
ह�दैँन । सोको अलावा िनज वारदात�थलमा समेत 
उपि�थत भएको दिेखदँैन । य�तो अव�थामा िनजलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको फैसला अ�यथा भ�न 
िमलेन । �यसैगरी अका� �ितवादी मनोज अिधकारी 
वारदात�थलमा उपि�थतस�म भई �ितवादीम�येका 
कृ�णबहादरु अिधकारीले मतृकलाई �हार गन� बोकेको 
लाठी खोसी मतृक रिव�� खड्का मनु�भ�दा पिहला 
नै िनजको बचाउको लािग सहयोग गरी �वा��य 
के��मा उपचाराथ� लैजान सहयोग गरकेो भ�नेसमेत 
िमिसल सलं�न त�यगत �माणबाट पिु� भइरहेको 
छ । य�तो अव�था मतृकलाई बचाउन सहयोग गन� यी 
�ितवादीलाई कत��य �यानज�तो ग�भीर अपराधमा 
जाहेरी परकैे आधारमा मा� सजाय गन� िम�ने 

दिेखदैँन । यसथ� िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
फैसला िमलेको नै देिखने ।

अतः िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
�ितवादी कृ�णबहादरु अिधकारीले ��ततु म�ुाको 
वारदात ह�न उ�साएको एवम् सयंोगस�म पारकेो देिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) 
नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद गन� र अ�य �ितवादीह� 
मनमाया अिधकारी र मनोज अिधकारीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी स�ु रामेछाप िज�ला 
अदालतले िमित २०६९।२।२९ मा गरकेो फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०७०।२।५ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल काि�क २७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१५४७, डाकँा, नेपाल सरकार 
िव. गणेश�साद ह�रजनसमेत 

�ितवादी िवर�े� पिहलेदेिख िचने जानेको 
िव�ासपा� मानी जाहेरवालाले आफूसाथै भारतमा 
�पैया ँ िलनको लािग लगेको िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट देिख�छ । िवर�े�कुमारसगँ 
जाहेरवालाको कुनै �रसइवी भएको भ�नेसमेत 
दिेखदैँन । िनजलाई केवल शङ्काकै भरमा 
मोटरसाइकलमा पे�ोल हा�न गएको, फोन गरकेो, 
खाजा खान बोलाएको तथा मोटरसाइकलको गित कम 
गरकेो भ�नेज�ता तक� को आधारमा कसरुदार हो भ�ने 
आधारबाट िनज �ितवादी िवर�े�लाई िकटानी जाहेरी 
िदएको देिख�छ । य�तो अव�थामा �ितवादीह�म�ये 
िवर�े�कुमार यादव सो वारदातको कसरुमा संल�न 
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भएको भनी उि�लिखत आधार �माणह�बाट पिु� 
ह�नस�ने दिेखदैँन । यसथ� स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट �ितवादी िवर�े�कुमार यादवलाई 
कसरुदार ठह�याएको स�ुको फैसला उ�टी गरी िनजले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलले गरकेो फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीह�म�ये घन�याम केवटसमेतका 
हकमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेो भए 
तापिन िनजह� उपर स�ु जाहेरीमा िनजह�को नाउ ँ
लेखाएको नदिेखएको, यी �ितवादीह�ले अदालतमा 
बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा छन् । 
िनज �ितवादीह�को सगँसाथबाट डाकँा वारदातमा 
�योग ह�ने कुनै पिन दशीको सामान, �माणमा ला�ने 
व�त ुबरामद भएको देिखदँैन । यसथ� िनजह�को हकमा 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट डाकँा वारदातको 
कसरुबाट सफाइ िदने ठह�याएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था र ि�थित िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट देिखएन । य�तो अव�थामा रहेका 
�ितवादीह�लाई डाकँा वारदातको संगीन अपराधमा 
दोषी ठहर गन� िम�ने नदेिखई �ितवादीह� गणेश�साद 
ह�रजन, इ��कमल साहनी, ज�ुमन अली र घन�याम 
केवटले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलले गरकेो फैसला िमलेको 
देिखने ।

कसरुदार ठहर भएका �ितवादीह�ले 
भारतीय �पयेँ ३,००,०००।– को नेपाली 
�पैया ँ ४,८०,०००।- डाकँा गरकेोले सोको डेडी 
अथा�त् मलुकु� ऐन, चोरीको १४(४) नं. ले ह�ने 
�.७,२०,०००।- ज�रवाना ह�नेमा सो रकमलाई 
कसरुदार ठहर भएका �ितवादीह� बैज ु ह�रजन, 
कम�ि�न अ�सारी, नरिसंह �साद कहार र �यामस�ुदर 
कलवारलाई दामासाहीले �.१,८०,०००।– को 

दरले ज�मा �.७,२०,०००।- ज�रवाना ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै 
दिेखने ।

अतः िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
�ितवादी वीर�े�कुमार यादवले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउन ु पन�मा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गन� र कसरुदार ठहर भएका �ितवादीह�बाट जनही 
िबगोको डेडी ज�रवाना ह�ने ठह�याएको हदस�मको स�ु 
�प�दहेी िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।८ मा 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा केही 
उ�टी गरी �ितवादी िवर�े�कुमार यादवले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने र कसरुदार ठहर भएका 
�ितवादीह�लाई िबगोको डेडीले �.७,२०,०००।– 
ज�रवाना ह�नेमा सो रकमलाई दामासाहीले ज�रवाना 
गरकेो एवम् �ितवादीह� वैज ु ह�रजन (चमार), 
कम�ि�न अ�सारी, नरिसंह �साद कहार र �यामस�ुदर 
कलवारलाई मलुकु� ऐन, चोरीको १४(४) नं. बमोिजम 
जनही ६ वष� कैद ह�ने र �ितवादीह� गणेश�साद 
ह�रजन, इ��कमल सहनी, ज�ुमन अली र घन�याम 
केवटलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०७०।३।२४ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित सवंत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६७-CI-००१७, परमादेश, िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, बारा कलैया  िव. हनुमान मेट�स 
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�ा.िल. र हनुमान मेट�स �ा.िल. िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, बारा कलैया  

िनवेदनमा िनवेदकले ठेकेदार र िज�ला 
िवकास सिमितसमेतलाई िवप�ी बनाएकोमा िज�ला 
िवकास सिमितबाट मा� कवाडी करबापतको रकम 
िफता� गनु�पन� भ�ने आदेश भएको पाइयो । िज�ला 
िवकास सिमितले हामीले ठे�का लगाएको हो तर 
ठेकेदारले ग�ती गरी उठाएको रकम ितन� बझुाउन 
हामीले पद�न भनी िजिकर िलएको भए तापिन िज�ला 
िवकास सिमितले ठे�का लगाएको ह�दँा उठेको 
रकमह� िज�ला िवकास सिमितको खातामा जाने 
ह�दँा िज�ला िवकास सिमित लाभकता� भएकोमा िववाद 
छैन । ०६१६ को �रट िनवेदनमा िज�ला िवकास 
सिमितले कवाडी करबापत िलएको रकम िफता� 
ग�रिदनपुन� भनी भएको आदशे पालन भएको अव�थामा 
��ततु िनवेदनमा पिन लाभकता� रहेको िज�ला िवकास 
सिमितले आदेशअनसुारको रकम िफता� ग�रिदन पद�न 
भनी िलएको िजिकरिसत सहमत ह�न सिकएन । िज�ला 
िवकास सिमितले आव�यक �ि�या अपनाई कवाडी 
करबापत िलएको रकम पनुरावेदक / िनवेदकलाई 
िफता� ग�रिदन ुपन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

मू�य अिभविृ� करको स�ब�धमा सो VAT 
रकम राज�वमा जाने भए तापिन िज�ला िवकास 
सिमितले अदालतको आदेशानसुार िफता� गनु�पन� 
भनी सो रकम िनकासा माग गन� स�ने नै ह�दँा िलन 
निम�ने रकम िलएकोमा सो रकम राज�वमा दािखला 
भयो भ�दमैा सो रकम िफता� िदन नपन� गरी भएको 
आदशेलाई �यायोिचत मा�न सिकँदनै । यस अव�थामा 
िनवेदन दाबीको िनवेदकले दािखला गरकेो मू�य 
अिभविृ� कर रकम िज�ला िवकास सिमितबाट भराउन 
नपन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 

२०६६।१०।०७ को आदेश िमलेको नदेिखदँा सो 
हदस�म उ� आदशे उ�टी भई िनवेदकले पनुरावेदन 
मागबमोिजमको VAT रकम �.२७,३००।– समेत 
िफता� पाउने ह�दँा आव�यक कानूनी �ि�या पूरा गरी 
िनवेदक हनमुान मेट�सलाई उ� VAT रकम िफता� 
िदन ुभनी िवप�ी िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, 
बाराको नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-CI-०६०१, िनषेधा�ा,  
नथुनी कवारी िव. कुल�साद सुवेदीसमेत 

सव��च अदालतबाट िनवेदक ड�बरकुमारी 
उ�ेती िव�� मालपोत काया�लय, महो�रीसमेत 
भएको २०५२ सालको �रट नं. २६०४ को 
उ��ेषणिमि�त परमादेश म�ुामा ज�गा नाप जाचँ 
ऐनबमोिजम नाप, न�सा भएको ज�गा दता� गन�स�म 
छुट भएकोमा सािबक दता�, ितरो र भोगका स�ब�धमा 
समेत छानिबन गरी तोिकएको सिमितको िसफा�रसमा 
मालपोत काया�लयले दता� गन� स�नेछ भ�ने �ावधान 
रहेको, प�रप� एवम् िवभागीय िनद�शनले कानूनको �प 
िलन नस�ने भनी िविभ�न िस�ा�तह� �ितपादन 
भएको अव�थामा नेपाल सरकारको िनण�य तथा 
मालपोत िवभागको िनद�शनका आधारमा �े�तामा 
ज�गाधनी नेपाल सरकार कायम गरी नेपाल सरकारका 
नाममा दता�  �े�ता कायम गरी िफ�डबकुसमेतमा दता� 
जनाउन नापी शाखामा लेखी पठाउने भ�ने मालपोत 
काया�लय, महो�रीको २०५१।१०।२० को िनण�य 
कानूनस�मत नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ भनी फैसला भएको दिेखने । 

अत: �ा� �माण एवम् िववेिचत त�यसमेतका 
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आधारमा िववािदत ज�गाको �वािम�वस�ब�धी 
िववादको िन�य�ल ियनै पनुरावेदकले िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो उपयु�� िवचाराधीन म�ुाबाट 
ठहरबेमोिजम ह�न स�ने नै ह�दँा ��ततु म�ुामा िक.नं. 
३५ को ज�गा स�ब�धमा यी पनुरावेदकको हक रहे 
भएको नदिेखएको र अि�तम िनण�य ह�दँासमेत सो 
अव�था नरहेको स�दभ�मा िनवेदकको िनिव�वाद 
हकको अभावमा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न नस�ने 
िस�ा�तसमेतबाट िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ा 
आदशे जारी नगन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०७२।१२।१६ को िनण�य िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल 
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-CR-००४८, बह�िववाह,  अिन�� खड्का 
िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी अिन�� खड्काले अदालतसम� 
गरकेो बयान र िववाह दता� �माणप�समेतबाट िववाह 
िमित २०६०।०५।२५ नै रहेको र जाहेरवाली ब�ची 
खड्काले िमित २०६०।०८।०७ मा जाहेरी दरखा�त 
िदएको देिख�छ । ��ततु म�ुाको जाहेरी दरखा�त 
ऐनले तोकेको �याद ३ मिहनािभ�ै परकेो देिखएबाट 
उ� जाहेरी दरखा�त हद�याद नाघी िदएको भ�ने 
�ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले घरमा पिहलो �ीमती ह�दँाह�दैँ 
र अशं िलई िभ�न नह�दँै दो�ो िववाह गरकेोमा जेठी 
�ीमतीबाट परकेो अंश म�ुामा पिछ िमलाप� भएकै 
कारण िववाहको वारदात भइसकेपिछ भएको िमलाप�ले 

पिहले नै भएको िववाहको वारदातलाई �भािवत पान� 
स�ने देिखदँैन । मलुकु� ऐन, िबहावारीको ९ नं. मा 
कुनै लो�ने मािनसले आ�नो �वा�नी जीिवत छँदै वा 
कानूनबमोिजम लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद 
नह�दँै वा लो�ने र �वा�नीबीच अंशब�डा भई िभ�न बसी 
नस�दै अक� िववाह गन� नह�ने ��ट कानूनी �यव�था 
रहेको स�दभ�मा दो�ो िववाह ग�रसकेपिछ मा� पिहलो 
�ीमतीलाई अंश िददैँमा कसरुबाट उ�मिु� पाउन 
स�ने देिखदँनै । यस अव�थामा �ितवादी अिन�� 
खड्काले आ�नो प�नी जाहेरवाली ब�ची खड्का 
छँदाछँद ै�ितवादी क�याणी खड्कािसत दो�ो िववाह 
गरी मलुकु� ऐन, िबहावारी महलको ९ नं. को कसरु 
गरकेो ह�दँा िनजलाई ऐ.ऐनको १० नं. बमोिजम १ वष� 
कैद र �.५,०००।– (पाचँ हजार) ज�रवाना ह�ने गरी 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला अ�यथा नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६१।१२।११ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।०५।२७ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अनपुमा प�त 
क��यटुरः िमन ुशाही
इित सवंत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७४-WO-०३५३, उ��ेषण / परमादेश,  
िहमांशु शेखर पाठक िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

ज�मको आधारमा नेपालको नाग�रकता �ा� 
गरकेो नाग�रकको स�तान वािलग भएपिछ नेपालको 
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नाग�रकता �ा� गन�स�ने भनी संिवधानले नै सिुनि�त 
ग�रसकेको स�दभ�मा सिंवधानको भावनािवपरीतको 
प�रप�को आधारमा नाग�रकता िदन इ�कार गरी 
�यवधान िसज�ना गन� निम�ने । 

नाग�रकताको �माणप�ले नै �यि� कुन 
देशको हो भ�ने पिहचान िद�छ । यसैले यो �यि�को 
राि��यता र पिहचानसगँ स�बि�धत संवेदनशील िवषय 
हो । रा�य�ारा नाग�रकलाई �दान ग�रएका िविभ�न 
अिधकारको उपभोग गन�, �यसको हकदाबी गन� आधार 
पिन नाग�रकताको �माणप� ह�ने ह�दँा नाग�रकताबाट 
वि�चत �यि�ले िविभ�न अवसर गमुाउनपुन� अव�था 
आउन स�छ । जनु हा�ो सिंवधानले सिुनि�त गरकेो 
कानूनको समान संर�ण एवम् समानतास�ब�धी 
िस�ा�तको समेत �ितकूल ह�ने दिेख�छ । तसथ� 
नेपाली नाग�रकता पाउन यो�य रहेका िनवेदकलाई 
नाग�रकता िदनबाट वि�चत गन� गरी जनकपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं.१४ को वडा काया�लयले 
नाग�रकताको िसफा�रस िदन निम�ने भनी िलएको 
िजिकर �वीकारयो�य नदेिखने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िनवेदकको बाब ु आमा नेपालको नाग�रक रहेको 
देिखएको, िनवेदक नेपाली नाग�रकको छोराको 
�पमा नेपालमा ज�मी ह�क� अ�ययन गरकेो भ�ने 
देिखएको ह�दँा मािथ उि�लिखत संवैधािनक एवम् 
कानूनी �यव�थाअनसुार वंशजको आधारमा 
नेपालको नाग�रकता �ा� गन�बाट वि�चत गन� िम�ने 
देिखएन । अतः िनवेदकले आव�यक कानूनी �ि�या 
पूरा गरी नाग�रकता माग गन� आएमा िनजलाई वंशजको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता िदन ु भनी िवप�ीको 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ४ गते रोज ३ शभुम् ।

  
इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान , ०७०-CI-०३५३,  उ��ेषण / 
परमादेश, ई�री �े� िव. िसिभक सेिभङ्ग ए�ड �ेिडट 
को-अपरिेटभ िलिमटेडसमेत 

अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई असर पन� 
गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�दैन । पनुरावेिदकाले 
दाबी िलएको ज�गाको स�ब�धमा िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको क�त� जालसाज र िहसाब िदलाई 
पाउ ँम�ुाबाटै िनण�य ह�ने नै भएको र िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुालाई असर पन� गरी पनुरावेिदकाको 
मागबमोिजम �रट �े�बाट �वेश गरी आदेश जारी गन� 
निम�ने ।

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणको आधारमा 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई असर पन� 
गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� निम�ने भनी �रट िनवेदन 
खारजे गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।११।२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CI-०९८५, दािखल 
खारजे ग�रपाउ,ँ कदमलाल खाँ था� िव. िवपतराम 
माझी 

दाबीका ज�गामा एकपटक वादीको हक 
�थािपत ह�ने ठहरी अदालतबाट िनण�य भई अि�तम 
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भएर रहेको र सो फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
िववाद उ�प�न भएको अव�थामा अदालतबाट भएको 
फैसलालाई नै िन�तेज गन� गरी सोही ज�गाको स�ब�धमा 
पनुः हक बेहकको ��न उठाई पनुः अदालत �वेश गन� 
छुट िददँ ै जाने हो भने कुनै पिन िववादको किह�यै 
टुङ्गो ला�न नस�ने भई अिनि�चतता िसज�ना ह�न 
जाने एवम् फैसला अि�तमताको िस�ा�त �ितकूल ह�न 
जाने । 

अदालतको फैसलाबमोिजम ��यथ� वादीको 
हक ला�ने भनी ठहर भएको ज�गा के कुन �योजनका 
लािग रो�का रािखएको हो, वादीको म�जरुीले ऋण 
िलएको हो, होइन ? ऋणको दािय�व कसको हो ? 
एकको हक कायम भएको ज�गा अक� �यि�ले िधतो 
राखी ऋण खाएको हो, होइन भ�ने कुराको स�ब�धमा 
स�बि�धत ब�क वा िनकायको �िति�या िलई जानकारी 
गराई अदालतको पजु�बमोिजम दाखेल खारजे दता� 
गनु�पछ�  । अदालतबाट अि�तम भएर रहेको फैसला 
काया��वयन नगरी यो वा �यो बहाना गरी एउटै ज�गाको 
स�ब�धमा पटकपटक हक कायम गराई रा�ने काय�ले 
कानूनी मा�यता पाउन स�दैन । ��यथ� वादीको हक 
कायम भएका दाबीको ज�गाको वादीले दािखल खारजे 
गन� पाउने भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः फैसलाले िजती पाएको ज�गा दाखेल 
खारजे नगरी पनुः हक कायम गराई �याउन ु भनी 
मालपोत काया�लय, सनुसरीबाट िमित २०५८।९।१५ 
मा भएको िनण�यलाई उ�टी गरी वादीले दािखल 
खारजे गरी िलन पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।११।१६ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ७ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CI-०४३०, उ��ेषण /  
परमादेश, डा. ब�चुराम काक� िव. शेरबहादुर ना�वो 

नेपालको संिवधान तथा नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ समेतले �यि�लाई स�पि� आज�न, 
भोगचलन, बेचिबखन गन�लगायतका हक अिधकार 
�दान गरकेो र सो अिधकारमा कानूनबमोिजम बाहेक 
कसैले पिन अनािधकृत ह�त�ेप गन�बाट रोक लगाएको 
छ । �रट िनवेदकको नाममा दता�  रही िनवेदकको 
भोगािधकार रहेको ज�गाको स�ब�धमा उजरुी परेको 
भ�ने आधारमा ज�गाधनीलाई आ�नो हक भोगको 
ज�गाको िब�� िवतरण एवम् हक ह�ता�तरण गन� रोक 
लगाउने गरी आदेश िदने अिधकार कानूनले कसैलाई 
निदएको ह�दँा ��यथ� �रट िनवेदकको ज�गा भोगचलन, 
बेचिबखन गन� नपाउने गरी िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, झापाको प�ादेशबमोिजम स�पक�  रो�का 
रही रहने गरी आदेश जारी गन� निम�ने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालतको आदेशलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणको 
आधारमा दाबीको िक.नं. १५९५ को ज�गा पा�रत गन� 
कुरामा अवरोध प�ुयाउने गरी िवप�ीह�बाट भए गरेका 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी उ� 
ज�गाको कानूनबमोिजम हकभोग, बेचिबखन वा अ� 
कुनै बेहोराले हक ह�ता�तरणलगायतको हक �चलन 
गन� िनवेदकलाई िदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०७१।३।१८ मा भएको आदेश 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०१७७, उ��ेषण, 
बेखाराम �े� िव. मालपोत काया�लय, साँखुसमेत 

िवप�ीम�येका िहतकारी बह�उ�े�यीय 
सहकारी सं�थाको िलिखत जवाफमा पनुरावेदकको 
हक िह�सा रो�का नराखी ऋणीको अंश हक िह�सा 
अथा�त् २ भागको १ भाग मा� रो�का राखेको भ�ने 
ख�ुन आएको पाइयो । ऋणीह�को अंशभागसमेत 
पनुरावेदक िज�मा रहेको भ�ने देिखएको अव�थामा 
ऋणीह�को अंशभागबाट सहकारी स�ंथाले आ�नो 
लेना रकम असलु गन� गरी ऋणीह�को अंश हकजित 
अथा�त् २ भागको १ भाग मा� रो�का रा�ने गरी भए 
गरकेा काम कारबाहीबाट पनुरावेदकको कुनै हक 
अिधकार हनन् भएको मा�न िम�ने नदेिखदँा �रट 
खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणसमेतको 
आधारमा िनवेदकको भाग स�पि� रो�का भएको 
नदिेखई ऋणीह�को अशं भाग मा� रो�का रहेको भ�ने 
ख�ुन आएको पाइदँा �रट खारजे ह�ने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१२।११ 
को आदशे िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत ४ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०२३२, उ��ेषण 
/ परमादेश, शुभाषजंग पा�डे िव. साव�जिनक ख�रद 
पुनरावलोकन सिमित, रडे�समाग� ताहाचलसमेत 

िवप�ी इ�फो डेभलपस� / �ाई आइस 

सोलसुनलाई  िमित २०७४।३।४ को प�बाट नै �रट 
िनवेदक क�पनीसगँ िकन र कुन कानूनको आधारमा 
अ�ाविधक गरकेो कागज माग ग�रएको हो भनी 
िनजामती िकताबखानाले जानकारी गराएकोमा 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ बमोिजम सो िमितले 
सात िदनिभ� िनवेदन िदनपुन� ह��छ । तर िवप�ी इ�फो 
डेभलपस� / �ाई आइस सोलसुनले सो नगरी िमित 
२०७४।४।१ मा मा� उपर िनवेदन गरकेो दिेख�छ । 
यसरी कानूनले तोकेको �यादभ�दा बािहर गई िनजामती 
िकताबखानामा िनवेदन िदएकोमा िमित २०७४।४।३ 
मा नै सो िनवेदनउपर कुनै कारबाही ग�ररहन 
नपन� िनजामती िकताबखानाले िनण�य ग�रसकेको 
दिेख�छ । यसरी �रट िनवेदक क�पनीलाई अ�ाविधक 
गरकेो िववरण मा�न िम�ने हो वा होइन भ�ने िवषय 
पिहला नै अि�तम भइसक� �रट िनवेदक क�पनी 
र िनजामती िकताबखानाको बीचमा परामश� सेवा 
ख�रदस�ब�धी स�झौतासमेत भइसकेको अव�थामा 
पनुरावलोकन सिमितले ह�त�ेप गन� िम�ने अव�था 
नह�ने । 

��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाले �रट िनवेदक क�पनीसगँ क�पनी 
अ�ाविधक गरकेो कागज माग गरकेो अव�था रहेको 
छ । ��तावदाता �रट िनवेदक क�पनीले पेस गरेको 
िववरण त�यगत �पमा झ�ुा वा सारभूत �पमा अपरुो 
रहेको अव�था होइन । यसरी क�पनी अ�ाविधक 
ग�रएको िववरण माग ग�रनाले बोलप� मू�य वा अ�य 
सारभूत कुरामा कुनै असर गन� पिन होइन । यस 
अव�थामा ��ताव पेस ग�रसकेपिछ क�पनी अ�ाविधक 
गरकेो कागज पेस गरकेो भ�ने आधारमा पनुरावलोकन 
सिमितले  परामश� सेवा ख�रद स�झौतासिहत स�पूण� 
ख�रद �ि�या र� गन� भनी गरकेो िमित २०७४।५।७ 
को िनण�य कानूनसङ्गत भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।
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िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन भ�ने दो�ो ��को स�ब�धमा 
िवचार गदा� मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा १०(६) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा सानाितना �िुट भएको 
अव�थामा बोलप� दाता वा ��तावदाताबाट थप 
िववरण माग गन� स�नेनै �यव�था रहेको तथा िनवेदक 
क�पनी र िवप�ी िनजामती िकताबखानाको बीचमा 
स�झौता भइसकेको अव�थामा पनुरावलोकन सिमितले 
ह�त�ेप गनु�  पनुरावलोकन सिमितको �े�ािधकारको 
समेत िवपरीत भएको दिेखदँा पनुरावलोकन सिमितको 
िमित २०७४।५।७ को िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब �रट िनवेदक क�पनी र 
िवप�ी िनजामती िकताबखानाको बीचमा भएको िमित 
२०७४।४।१६ को स�झौताबमोिजम गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-०८२४, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. कमलमान गुभाजु 

�ितवादीले आ�नो �वािम�वमा नभएको 
ज�गा आफूसगँ छ भनी जाहेरवालालाई झ�ुयाई वा 
झ�ुा कुरालाई स�े हो भनी झ�ुयाई वा धोखा िदई 
गफलतमा पारी बेइमानी िनयतसगँ जाहेरवालालाई 
हािन नो�सानी र आफूलाई फाइदा ह�ने गरी बैना गरी 

जाहेरवालासगँ रकम िलएको ज�गा पास गन� नसकेको 
र रकमसमेत िफता� नगरकेो ि�थित िव�मान देिखदँा 
यी �ितवादीले मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ र 
२ नं. को कसरु गरकेा होइनन् भ�न िम�ने देिखन 
आएन । अक�तफ�  यी �ितवादीले आफूसगँ नरहेको 
नभएको ज�गा आफूसगँ छ भनी जाहेरवालासगँ बैना 
�व�प रकम िलनकुा साथै यित डेभलपमे�ट ब�क िल. 
बाट ज�गा िललाम िब�� भइसकेको कुराको यथाथ� 
जानकारी जाहेरवालालाई समयमै निदई पटकपटक 
रकम नभएको चेक िदने काय� ठगीको प�रभाषािभ� 
नपन� भ�न पिन निम�ने । 

�ितवादीले आ�नो नाममा नै नभएको ज�गा 
िब�� गन� भनी जाहेरवालासगँ प�� लाख �पैया ँिलई 
बैना कागज गरकेो त�य �वीकार गरकेो र केही रकम 
जाहेरवालालाई िदएको भने पिन सो कुरा पिु� गन� �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम िव�सनीय �माण 
पेस गन� नसकेको ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
यी �ितवादीले गरकेो देिखन आउने ।

िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�तको बेहोरा, यी 
�ितवादी कमलमान गभुाजलेु िमित २०६९।६।१५ मा 
गरी िदएको बैना कागजको बेहोरा र �ितवादीले मौकामा 
र स�ु अदालतमा गरकेो बयानसमेतको बेहोराबाट 
यी �ितवादी कमलमान गभुाजलेु जाहेरवालासगँ 
वा�तिवक �पमा बैना �व�प �.१५,००,०००।- 
(प�� लाख �पैया)ँ िलएको दिेख�छ । ��ततु म�ुाको 
उठान पिन िमित २०६९।६।१५ को बैना कागजबाट 
भएको छ । यस बैना कागजमा जाहेरवालाबाट 
�ितवादीले �.१५,००,०००।- (प�� लाख �पैया)ँ 
मा� बिुझिलएको देिख�छ । यस कुरालाई जाहेरवाला 
र �ितवादीले अ�यथा भ�न सकेका छैनन् । यस 
प�रि�थितमा बैना कागजमा लेिखएको रकमभ�दा 
बढी रकम अथा�त् अिभयोग दाबीबमोिजमको िबगो 
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�.१७,००,०००।- (स� लाख �पैया)ँ कायम गन� 
मनािसब नदेिखदँा िबगोको हकमा �.१५,००,०००।- 
(प�� लाख �पैया)ँ नै कायम ह�ने । 

तसथ�, मािथ िववेचना ग�रएअनसुार 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, पोखराले �ितवादी 
कमलमान गभुाजलुाई ठगीको ४ नं. बमोिजम 
तजिबजी कैद ९(नौ) मिहना ह�ने र �माणबाट िबगो 
�.१५,००,०००।- (प�� लाख �पैया)ँ मा� 
देिखएकोमा िबगोबापत �.१७,००,०००।- (स� 
लाख �पैया)ँ  जाहेरवालाले �ितवादीबाट भराई पाउने 
ठहर गरकेो स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।२।२१ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी गरी 
�ितवादीलाई िबगोबमोिजम �.१५,००,०००।- (प�� 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र �.१५,००,०००।- 
(प�� लाख �पैया)ँ जाहेरवालाले �ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने ठह�याई गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०७२।५।१० को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-११२३, 
अ�ाकृितक मैथनु, नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम 
क�चनपुर G 

बालबािलकास�ब�धी ऐनले �ितवादी 
नाबालकको हकमा सजायमा छुट वा कमी िदएको 
अव�था भई पीिडतले पाउने �ितपूित� नै नपाउने गरी 
छुट िदएको भनी स�झन वा अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

पीिडत नाबािलका क�चनपरु F लाई पीडक 
�ितवादी क�चनपरु G बाट के कित रकम �ितपूित� 

�व�प भराइिदन ु उिचत ह��छ भनी िवचार गदा� यी 
पीडक सानो �े�फलको क�ची घरमा बसोबास 
गन� कृिष पेसा अगालेका आिथ�क �पमा कमजोर 
दिलत प�रवारका �यि� भएको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजबाट दिेखएको ह�दँा कानूनको मकसद पिन 
पूरा ह�ने र पीिडतले पिन �याय पाउने �ितवादी 
क�चनपरु G बाट पीिडत नाबािलका क�चनपरु F लाई 
�ितपूित��व�प �.१०,०००।- भराई िदन उिचत र 
मनािसब दिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार एवम् 
कारणह�बाट स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतले यी 
�ितवादी क�चनपरु G ले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरको ठह�याई पीिडतले पाउने �ितपूित�  
स�ब�धमा मौन रहेको फैसलालाई सदर गन� गरेको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला सो हदस�म 
निमलेको दिेखदँा केही उ�टी भई अिभयोग मागदाबी 
तथा पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �ितवादी प�रवित�त 
नाम क�चनपरु G बाट पीिडत प�रवित�त नाम 
क�चनपरु F ले �ितपूित�बापत �.१०,०००।- भराई 
िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत : िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-०२०८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. शु�बहादुर महर 

स�ु जाहेरी बेहोरा मौकामा र अदालतबाट 
बिुझएका �यि�ह�को भनाइ एवम् बकप�, �ितवादीको 
�वा��य परी�ण गरी डा�टरले िदएको Medical 
report, व�र� क�स�टे�ट साइ�याि�क डा.ले िदएको 
राय, मेिडकेयर नेसनल हि�पटल ए�ड �रसच� से�टर 
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िल.को िमित २०६७।२।७ को �े�कृ�सनसमेतबाट 
यी �ितवादी वारदातपूव� नै मानिसक रोग��त 
देिखएको, मानिसक �पमा पूण� �व�थ भई �यान 
मान� िनयतले मनसायपूव�क योजनाब� त�रकाबाट 
�ीमती अ�णादेवी महरको ह�या गरी कसरुबाट ब�न 
वारदातप�ात् यी ��यथ� �ितवादीले आ�नो मानिसक 
स�तलुन िब�ेको भ�ने �माणको िसज�ना गरकेो भ�ने 
देिखएन । ��यथ� �ितवादीले आ�नो �ीमतीलाई 
मानु�पन�स�मको कुनै कारण िवषय िसज�ना भएको 
िथयो भ�ने आधार िमिसल संल�न कागजबाट देिखन 
ख�ुन आएको अव�था पिन दिेखदँैन । यी �ितवादी 
कारागारबाट चलान भई आई हाल पिन मानिसक 
अ�पताल िवकास सिमित लगनखेलमा मानिसक 
रोगको उपचारको �ममा रहेको दिेखएको छ । सो 
�ममा िमित २०६८।७।२६ मा सो अ�पतालमा भना� 
भई िमित २०६८।८।७ मा िड�चाज� भएको देिखएको 
छ । यस अव�थामा एकाएक �ीमतीलाई ब�चरोज�तो 
धा�रलो जोिखमी हितयार �योग गरी मारकेो काय�बाट 
�ितवादी वारदात ह�दँाका अव�थामा आफूले गरकेो 
कामको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने गरी मगज 
िब�ेको वा बौलाएको रहेछ भनी मा�नपुन� नै देिखन 
आएको ह�दँा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १ नं. 
को कानूनी �यव�था �योग गरी �ितवादीलाई उ�मिु� 
िदन िम�दैन भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर एवम् द�ड सजायको १ नं. को �या�या�मक 
�िुट देखाई यस अदालतबाट िमित २०७३।४।१७ मा 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान ग�रएको आदशेसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादी श�ुबहादरु महरलाई कडा 
खालको मानिसक रोग (Schizophrenia) लागेका 
कारण िनजले आ�नो मानिसक स�तलुन गमुाई 
आ�नो �ीमती अ�णदवेी महरलाई कत��य गरी मारकेो 

दिेखन आएकोले िनज ��यथ�, �ितवादी श�ुबहादरु 
महरलाई मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १ नं. 
बमोिजम कुनै �कारको सजाय ह�दँैन भनी गरकेो स�ु 
डडे�धरुा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको 
िमित २०७१।२।६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल जेठ २४  गते रोज ४ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-०१०२, 
उ��ेषण / परमादेश, गगन िसंह  नेगी िव. महे��नगर 
नगर िवकास सिमित महे��नगर क�चनपुरसमेत 
 �रट िनवेदकले ��ततु िववादको िक�ा नं. 
५३९ को ज�गाको दता� �े�ता र �वािम�व आ�नो 
नाममा �मािणत रहेको भनी �रट िनवेदनमा िजिकर 
िलएको दिेखदँैन । एकाितर �रट िनवेदकले महे��नगर 
नगर िवकास पनुरावेदन सिमितलगायतमा उजरुी 
गरकेो देिखए तापिन िक�ा नं. ५३९ को ज�गा र 
सोमा बनेको घरमा �रट िनवेदकको िनिव�वाद हक 
भोग �थािपत भएको कहीबँाट ख�ुन आएको छैन 
भने अका�ितर िनजले िनवेदन बेहोरामा उ�लेख 
गरकेो िमित २०६८।६।७ को सव��च अदालतको 
फैसला, िमित २०६३।३।२६ को पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको फैसला र िमित २०६४।८।२१ मा 
भएको सव��च अदालतको फैसलाह�बाट समेत सो 
िववािदत िक�ामा िनजको �वािम�व रहेको भ�ने कुरा 
उ�लेख भएको देिखदँैन । िववािदत िक�ाको ज�गामा 
िनवेदकको हक अिधकार िसज�ना भएको नदेिखएको 
ि�थितमा जबस�म िनजको हक र �वािम�व िनजको 



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, चैत - २

दाबी रहेको ज�गामा दता� �े�ता र िनजबाट पेस ह�न 
आएका सबदु कागज �माणह�बाट पिु� ह�दँैन तबस�म 
उ� ज�गामा कानूनतः िनजको हक अिधकार �थािपत 
ह�न नस�ने ।
 यसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट �रट िनवेदकले दाबी िलएको िववािदत िक�ा 
नं. ५३९ मा आ�नो हक भोग, �वािम�व रहेको भ�ने 
िजिकर पिु� ह�ने �माणसमेत पेस गन� नसकेको ि�थित, 
�रट िनवेदकले िविभ�न िमितमा दायर गरकेा म�ुाह�को 
फैसला, आदेशले िववािदत ज�गाको िनण�य गन�स�म 
भनेको तर उ� िववािदत िक�ा नं. को ज�गा िनज 
�रट िनवेदकको नाममा दता� गन� नभनेको ि�थितमा 
�रट िनवेदकह�ले िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट 
आ�नो के कुन कानूनी र संवैधािनक हकमािथ आघात 
पन� गएको हो भ�ने कुरा �प� �पमा खलुाउन नसकेको 
एवम् िनवेदकले िवप�ीह�को िलिखत जवाफलाई 
अ�यथा हो भ�न नसकेको ि�थितसमेतका कारणबाट 
िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट िनज िनवेदकह�को 
सवंैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परकेो भ�ने 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा िवप�ीह�को नाममा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखन 
आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७०-WO-००६७, उ��ेषण / परमादेश, 

गगन िसंह  नेगी िव. महे��नगर नगर िवकास 
सिमित महे��नगर क�चनपुरसमेत 
 § ०७०-WO-०३४७, उ��ेषण, गगन िसंह  

नेगी िव. सुदूर पि�मा�चल िव�िव�ालय, 

महे��नगर क�चनपुरसमेत 
 § ०६९-MS-०००२, अदालतको अवहेलना, 

गगन िसहं  नेगी िव. महे��नगर नगर िवकास 
सिमित महे��नगर क�चनपुरसमेत 

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-२०४३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, खमान िस ंगु�ङ िव. नेपाल सरकार 

आफूलाई िलखत झ�ुयाएर गराएको हो भ�ने 
�ितवादीले िजिकर िलइसकेप�ात् �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २७ बमोिजमको �माण प�ुयाउने भार िनज 
�ितवादीमा रहने र िनजले आ�नो िजिकरलाई पिु� 
गन� व�तिुन� सबदु �माण प�ुयाउनपुन� दािय�व ह��छ । 
िलखतमा �वह�ता�र भएका िनज �ितवादीले आ�नो 
कसरु काय�मा संल�नता नरहेको दसा�उने �माण 
पेस गन� नसकेको ि�थित एवम् िनजको पनुरावेदन 
िजिकरलाई समथ�न गन� ��य� �माणको अभावमा 
िनजको िलखतमा नहेरी नबझुी सिहछाप ग�रिदएको 
हो, वैदिेशक रोजगारमा पठाइिदने कागज रहेछ पिछ 
थाहा भयो भ�ने बयान �ितवादीको िव�सनीयसमेत 
नदेिखने ।

जाहेरवाला ज�पा खेटुप लामाले बकप� गदा� 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाइिद�छु 
भनेकोले �.५,००,०००।- िदएको ह� ँ भनी स.ज 
६ मा लेखाइिदएको देिखदँा �ितवादी खमान िसं 
ग�ुङले िबना इजाजत जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाई िद�छु भनी रकम िलई भनेबमोिजम 
वैदिेशक रोजगारीमा नपठाई रकमसमेत िफता� 
नगरकेोले �ितवादीको उपयु�� काय� वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
�थािपत ह�न आयो । Ignorance of law is not 
excused भ�ने मा�य �यायको िस�ा�त एवम् आफूले 
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गरकेो ह�ता�रबाट िसिज�त प�रि�थितलाई अ�यथा 
हो भ�ने व�तिुन� आधारबाट �मािणत गन� नसकेको 
अव�था एवम् �माण ऐन, २०३१ को दफा ३५ को 
�यव�थाबमोिजम िनजह�बीचको िलखतले �माणको 
�प िलनस�ने साथै जाहेरवालाबाट �ितवादीले रकम 
िलएकोमा िववाद नदेिखएको आधारमा �ितवादीको 
कसरुमा संल�नता रहेको रहेनछ भनी मा�न निम�ने ।

�ितवादी खमान िस ं ग�ुङले वैदेिशक 
रोजगारको लािग इजाजत िलएको दिेखदैँन र िनजले यी 
जाहेरवालालाई िलखतबमोिजम वैदिेशक रोजगारीका 
लािग पठाउन सकेको पिन नदेिखएको र जाहेरवाला 
�वदेशमै रहे भएको अव�थालगायतबाट वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजमको कसरुमा 
िनज �ितवादीलाई एक वष� छ मिहना कैद सजाय र 
�.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) ज�रवाना 
गरी जाहेरवालाको �.५,००,०००।- (पाचँ लाख 
�पैया)ँ र सोको ५०% ले ह�ने हजा�नासमेत �ितवादी 
खमान िसं ग�ुङबाट भरी पाउने ठह�याई भएको फैसला 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । िनज �ितवादीको कसरु 
काय� तथा त�स�ब�धी कानूनी �यव�थाअनसुार 
िनजलाई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 
सजाय मनािसब नै देिखने ।  

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माणबाट 
�ितवादी खमान िसं ग�ुङलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ४३ अनसुार एक वष� छ मिहना 
कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने, जाहेरवाला ज�पा खेटुप लामाले 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ र सोको ५०% 
ले ह�ने हजा�नासमेत �ितवादी खमान िसं ग�ुङबाट भरी 
पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको िमित २०७२।१०।१८ को फैसला िमलेकै 

दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल चैत २७ गते  गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-०४५६, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. मोह�मद िसि�क� 
मुसलमानसमेत 

घटना िववरणका �यि�ह� वेदी पासीसमेतले 
यी  �ितवादीह�  वारदातमा  सलं�न  िथए  र  यी 
�ितवादीह�ले वारदात घटाउन य�तो य�तो काय� गर े
भनी खलुाउन सकेको दिेखदँैन । �ितवादीह� ग�फार 
बढई, मसुलमान इि�तयाक मसुलमान, मोह�मद सिहद 
मसुलमान,  ईसरार  मसुलमान  र  मोह�मद  िसि�क� 
मसुलमानले अनसु�धान र अदालतमा बयान गदा�समेत 
आरोिपत कसरुमा  इ�कार  रही  बयान  गरकेा  छन्  भने 
िनजका सा�ीह�ले समेत िनजको कसरुमा संल�नता 
नरहेको  भनी  बकप�  ग�रिदएको  र  सो  बकप�लाई 
अ�यथा  भनी  वादी  प�ले  खि�डत  गन�  नसकेको 
ि�थितमा  �ितवादी  मोह�मद  सइद  मसुलमानबाहेक 
अ�य  �ितवादीह�  ��ततु  �यान  मान�  उ�ोगको 
वारदातमा  संल�न  रहेको  भ�ने  त�य  �थािपत  ह�न 
सकेको  देिखदँैन ।  पीिडतबाहेक  च�मिदद  गवाहको 
अभाव  रहेको  ��ततु  म�ुामा  जाहेरवालीको  घर  घेरा 
हा�ने  र  गोली  �हार  भइसकेपिछ  लखेट्ने  भिनएका 
िनज  �ितवादीह�लाई  जाहेरवालीले  आवाजले  िचने ँ
भ�ने  कथन  अ�य  कुनै  �माणबाट  पिु�  ह�न  सकेको 
नदेिखने ।

वादी प�का सा�ी यार मोह�मद मसुलमानले 
अदालतमा बकप� गदा�  फिहमा खातनुको घरमा गोली 
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चलेको सनुी  िनजको घरतफ�  जादँा  �यहाँ  धेरै  मािनस 
िथए,  फिहमालाई  गोली  लागेको  िथयो  भनी  बेहोरा 
लेखाइिदएकोमा  जाहेरवालीलाई  ब�दकुबाट  गोली 
हानी  �यान  मान�  उ�ोग  गरकेो  भनी  लेखाई िदएका 
छन् ।  िमिसल  संल�न  कागजातबाट  जाहेरवालीलाई 
गोली  हानेकोमा  िववाद  नदिेखए तापिन  िनजले समेत 
सफाइ  पाएका  �ितवादीह�  गफार  बढईलगायतले  नै 
गोली  चलाई  जाहेरवालीको  �यान  मान�  उ�ोग  गरकेो 
भनी भ�न सकेको ि�थित देिखदँैन । फौजदारी �यायमा 
कसरु �थािपत गन� िवषय त�य र �माणको �यायसङ्गत 
िववेचनाबाट ह�नपुन� �याियक मम� अ�तिन�िहत ह�ने । 

��ततु  म�ुामा  �ितवादीह�  नै 
जाहेरवालीलाई गोली �हार गन� काय�मा संल�न रहेको 
भ�ने कुरा �वत�� �माणबाट पिु� ह�न सकेको ि�थित 
देिखदँनै । फौजदारी म�ुामा कसैउपर अिभयोग लगाउन ु
नै  पया��  ह�दैँन ।  आफूले  दाबी  िलएको  कुरालाई  पिु� 
गन� शङ्कारिहत �माण वादी प�ले पेस गन�  स�नपुन� 
ह��छ । िनज सफाइ पाएका �ितवादीको कसरु काय�मा 
रहेको  संल�नताबारे  अिभयोजन  प�ले  �माण  ऐन, 
२०३१  को  दफा  २५  बमोिजम  वादी  दाबी  �मािणत 
गनु�पन�  दािय�व  पूरा  गन�  नसकेको  ि�थितमा  िनज 
�ितवादीह�लाई  आरोिपत  कसरुमा  सफाइ  िदने  गरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

अत: उपयु��  िववेिचत  आधार, �माण  तथा 
कारणबाट  �ितवादीह�  गफार  बढई  मसुलमान, 
इि�तयाक  मसुलमान, ईसरार  मसुलमान  र  मोह�मद 
िसि�क� मसुलमानको उि�लिखत कसरु काय�मा ��य� 
सलं�नता  रहेको  त�य  व�तिुन�  आधारबाट  �थािपत 
ह�न नसकेको ि�थितबाट समेत िनज �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 

अदालत, बटुवलको िमित २०७२।१२।१४ को फैसला 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते  रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-०६५२, 
जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. �ाने�र दाहाल 

आफू पैसा िनका�न नगएको र चोरीमा 
आ�नो संल�नता नरहेकोले आरोिपत कसरुमा 
सफाइ पाउनपुन� बताउने यी �ितवादीलाई कसरु 
कायम भएका अका� सह-�ितवादी ढु�डीराज शमा�ले 
गरकेो अनसु�धान �मको पोल बयान, जाहेरवालाको 
जाहेरीलाई �ितवादीले अ�यथा हो भनी भ�न नसकेको 
ि�थित, होटल मािलकले �ितवादीलाई िचने ँ भनी 
ग�रिदएको सनाखत कागज र बकप� साथै आई.एम.ई 
स�चालकको सनाखत कागज र अदालतसम� गरेको 
िनजको बकप� एवम् अनसु�धान �मको बयान 
आ�नो इ�छा�ितकूल नै भएको भ�ने �ितवादीको 
अदालतसम�को बयान पिु� गन� सबदु �माण 
िनजले �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोिजम 
गजुान� नसकेको अव�थासमेतबाट �ितवादीको 
अदालतसम�को इ�कारी बयानलाई मा� भरपद� 
आधारका �पमा िलई िनजको कसरु काय�मा संल�नता 
रहेनछ भनी मा�न नसिकने । �ितवादीह� ढु�डीराज 
शमा�  र �ाने�वर दाहालको कसरुमा सलं�नता देिखएको 
प�र�े�यमा िनजह�ले चोरीको महलको १ र ४ 
नं.को िवपरीत जबरज�ती चोरीको कसरु गरकेो ह�दँा 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको दफा 
१४(२) नं. बमोिजम जनही कैद मिहना १ िदन १५ 
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(एक मिहना प�� िदन) र िबगो �.५,५४,०००।– (पाचँ 
लाख चौव�न हजार) को डेढी �. ८,३१,०००।– (आठ 
लाख एकतीस हजार) ज�रवाना भई सो ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने र बरामद िबगो जाहेरवालालाई िफता� 
िदई नपगु िबगोको हकमा चोरीको महलको १०(३) नं. 
बमोिजम �ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई भराई िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
�यायको रोहमा अ�यथा नदिेखने ।

जाहेरवाला टोपबहादरु का�लेलाई �ितवादी 
�ाने�वर दाहालले लाग ुऔषध खवुाई चोरी गरकेोले 
िनज �ितवादी �ाने�र दाहाललाई चोरीको महलको 
१८ नं. बमोिजम थप सजाय नगरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला िमलेन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� , एकाितर िनज 
�ितवादीको साथबाट कुनै लड्डु बरामद भएको 
ि�थित छैन भने अक�ितर �ितवादी �ाने�र दाहालले 
के क�तो त�रकाले, कहाबँाट क�तो �कारको लाग ु
औषध �याई जाहेरवालालाई �वाएको हो भ�ने पिु� 
नभएको अव�था छ । जाहेरवालाको �वा��य परी�ण 
ग�रएको देिखदैँन । यस अव�थामा जाहेरवालालाई 
िनज �ितवादी �ाने�र दाहालले लागपुदाथ� खवुाई 
ल� पारकेो भ�ने त�य िमिसल संल�न कागजातबाट 
समिथ�त ह�न नसकेको ि�थित छ भने सोतफ� को वादी 
दाबी शङ्कारिहत तबरबाट पिु� गन� दािय�व अिभयोजन 
प�ले �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम पूरा 
गन� सकेको देिखदँनै । तसथ� लाग ुऔषधतफ� को वादी 
दाबी त�य र �माणबाट समिथ�त गराउनपुन�मा सो गन� 
सकेको ि�थित िमिसल संल�न कागजातबाट नदेिखदँा 
अप�ु जाहेरीकै आधारमा �ितवादीलाई थप सजाय गनु�  
बेमनािसब एवम् �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत समेत 
ह�ने ह�दँा िनज �ितवादीलाई चोरीको महलको १८ नं. 
बमोिजम थप सजाय नगरकेो पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलबाट भएको फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखने । 
अतः उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 

�ितवादी �ाने�वर दाहाललाई चोरीको महलको १८ 
नं. बमोिजमको थप सजाय नह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०७३।१।२१ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-०६६६, लाग ु
औषध (नाइ�ोसनसमेत), नेपाल सरकार िव. सुसन 
ता�ाकारसमेत 

िनषेिधत लाग ुऔषध वा सोसगँ स�बि�धत कुनै 
िचजव�त ुआ�नो साथबाट फेला परकेो अव�थालाई 
�ितवादीले वैधता �मािणत गन� नसकेमा अपराधको 
�पमा िलइने भ�ने उ� कानूनी �यव�थाको मकसद  
हो । ��ततु म�ुामा स�ु अदालतबाट म�ुा पपु��का 
�ममा तारखेमा रहने गरी धरौटीमा छुटेका �ितवादी 
िदवश शा�यले आफूउपरको अिभयोगको स�ब�धमा 
�ितवाद गन� �माण पेस नगरी तारखे गजुारी चपु लागी 
बसेको देिखएबाट िनजले आरोिपत कसरु काय�मा 
आ�नो संल�नता रहेको कुरालाई �वीकार गरी बसेको 
भ�ने देिखयो । उ� अव�थामा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िनजको हकमा िमलेकै 
दिेखने ।

अिभयोजन प�ले िनज �ितवादीले उ� लाग ु
औषध �यावसाियक �पमा बेचिबखन गन� नै �याएका र 
यहा ँिब�� गरकेा ह�न् भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजमको सापे� दािय�व पूरा गन� सकेको ि�थित 
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िमिसल सलं�न कागजातबाट नदेिखदँा �ितवादीले उ� 
लाग ुऔषध िब�� िवतरणका लािग ओसारपसार गरकेा 
रहेछन् भनी मा�न नसिकनेलगायतका आधार, कारण 
र बरामदी मा�ासमेतलाई िवचार गदा� वादीतफ� बाट 
बहसका �ममा उ�लेखन भएको निजर िस�ा�त 
��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण तथा कारणबाट 
�ितवादी िदवश शा�यले आफूउपरको आरोप ख�डन, 
�ितवाद नगरी मौन बसी उ�टै तारखेसमेत गजुारकेो 
अव�थामा िनजले कसरुमा आ�नो संल�नतालाई 
अघोिषत एवम् अ��य� �पमा �वीकार गरकेो देिखन 
गएको प�र�े�यमा िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�ने गरी र स�ुदेिख नै आफूले सेवन गन� 
�योजनका लािग लाग ु औषध बोकेको बताउने 
�ितवादी ससुन शा�यको हकमा सेवनतफ�  मा� सजाय 
ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०७३।३।२९ को फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-RC-००९९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दीपक खवाससमेत 

�ितवादी अरिवन चौधरीले वारदातमा आ�नो 
सलं�नता नरहेको भए िनद�िषता पिु� ह�ने �माण पेस 
गनु�पन�मा िनज �ितवादी वारदात िमितदेिख नै उ�टै 
फरार रहेको देिख�छन् भने िनज �ितवादी िवरशे भ�ने 
दीपक खवाससमेतले आ�नो उ� कसरुमा संल�नता 
नरहेको, आफू उ� िमितमा अ�य�ै रहे भएको देिखने 
व�तिुन� �माण पेस गन� नसकेको ि�थितमा िनज 
�ितवादीह�को भनाइलाई मा� �माणमा िलन निम�ने 

ह�दँा िनजह�को ��ततु वारदातमा संल�नता रहेनछ 
भनी मा�न नसिकने ।

स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु कायम भई सव��वसिहत 
ज�मकैद सजाय पाएका र यस अदालतमा आ�नो 
पनुरावेदन िफता� िलई सजायमा िच� बझुाई बसेका 
��ततु घटनाका सह-�ितवादी िसतकुमार चौधरीले 
लेखाइिदएको घटना�मको िववरण, मतृकको �यान 
मरकेो देिखएको ि�थित, मतृकको लास जाचँ �कृित 
मचु�ुकाबाट मतृकको शरीरका िविभ�न भागमा गिहरो 
घाउ चोट रहेको दिेखएको र मतृकको म�ृयकुो कारण 
धा�रलो हितयारले लागेका घाउ चोटको र��ाव भनी 
दिेखएको र िनज सह�ितवादी िसतकुमार चौधरीको 
साथबाट बरामद भएका फलामको खुडँा, रगत 
लागेको पाइ�टलगायतका दशी एवम् िनजको मौका र 
अदालतसम� �ितवादी िवरशे भ�ने दीपक खवासले 
मतृकको शरीरको य�त� भागमा गरकेो कुटिपटको 
काय�बाट िनजको म�ृय ु भएको भ�ने बेहोराको पोल 
बयान अ�यथा नदेिखएको एवम् �ितवादीह� दीपक 
खवाससमेतले सोको सबदु �माणबाट ख�डन गन� 
नसकेको अव�थामा जाहेरवालाको अदालतमा भएको 
बकप�, बिुझएका िवनोदकुमार िसंहसमेतले िनज 
�ितवादीह�समेतको काय�बाट मतृकको �यान मरेको 
भनी लेखाइिदएको मौकाको कागज, व�तिु�थित 
मचु�ुकाका �यि�समेतले ग�रिदएको कागज �माणबाट 
कत��य �यानको कसरुमा �ितवादी दीपक खवासलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र अका� �ितवादी 
अरिवन चौधरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(४) बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
गरी भएको फैसलाको साधक सदर गन� गरी भएको 
उ�च अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेकै देिखदँा 
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िनज �ितवादीह�लाई सजाय कायम गरकेो स�ु 
अदालतको फैसला र सोही फैसलालाई सदर गन� गरी 
भएको उ�च अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेन 
भ�ने बेहोराको �ितवादीह�का तफ� बाट रहनभुएका 
िव�ान् वैतिनक कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: उपयु�� िववेिचत आधार, 
�माणसमेतबाट �ितवादी िवरशे भ�ने दीपक खवास 
साथै फरार �ितवादी अरिवन चौधरीको हकमा 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०७२।११।१९ को फैसला सदर गन� गरी उ�च 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७४।१।२० मा 
भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा �ितवादी िवरशे भ�ने 
दीपक खवास साथै फरार �ितवादी अरिवन चौधरीको 
हकमा यस अदालतमा जाहेर भएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-CR-०१५३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, राजे��बहादुर पौडेल िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवालाले बकप� गदा� �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारमा जापान पठाइिद�छु भनेकोले 
�.९,५०,०००।- िदएको ह� ँ भनी स.ज. ५ मा 
लेखाइिदएको र सोही बेहोराको िलखतसमेत पेस 
गरकेो देिखदँा �ितवादी राजे��बहादरु पौडेलले 
िबना इजाजत जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाइिद�छु भनी रकम िलई भाखा गरी भाखाबमोिजम 
वैदेिशक रोजगारीमा नपठाई रकमसमेत िफता�  नगरकेो 
देिखएबाट �ितवादीको उ� काय�बाट वैदिेशक रोजगार 

ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
�थािपत ह�न आउने ।

�ितवादी राजे��बहादरु पौडेलले वैदेिशक 
रोजगारको लािग इजाजत िलएको देिखदँैन र िनजले यी 
जाहेरवालालाई िलखतबमोिजम वैदेिशक रोजगारीका 
लािग पठाउन सकेको पिन नदेिखएको र जाहेरवाला 
�वदेशमै रहे भएको अव�थालगायतबाट वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजमको कसरुमा 
िनज �ितवादीलाई एक वष� छ मिहना कैद सजाय र 
�.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार) ज�रवाना 
एवम् जाहेरवालाको िबगोतफ�  दाबी नरहेकोले �यसतफ�  
केही बोिलरहन ु परने भनी भएको फैसला अ�यथा 
भ�न िम�ने दिेखएन । तसथ�, �ितवादीको कसरु काय� 
तथा त�स�ब�धी कानूनी �यव�था एवम् अिभयोग माग 
दाबीसमेतका आधारमा �ितवादीलाई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको सजाय मनािसब नै देिखदँा 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने �योजनका लािग 
िवप�ी िझकाई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदकतफ� का िव�ान् 
अिधव�ाको बहस एवम् �ितवादी राजे��बहादरु 
पौडेलको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माणबाट 
�ितवादी राजे��बहादरु पौडेललाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनसुार एक वष� छ मिहना 
कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने, जाहेरवालाको िबगो स�ब�धमा 
अिभयोग मागदाबी नरहेकोले सो स�ब�धमा नबोली 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको िमित 
२०७२।९।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-११३०, हात 
हितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. सुवास तामाङ

�ितवादीले बरामद भएको ब�दकु िवना 
इजाजतको रहेको भ�ने जानीजानी िनजले सो ब�दकु 
आफूले राखेको वा �योग गरकेो नभई िछमेक�ले घरमा 
पालेको बदेँल मान� �योजनका लािग पदमबहादरु 
बलको घरमा भएको ब�दकु �याउन अ�ाएकोले सो 
ब�दकु �याई िदएकोस�म देिख�छ । जाहेरवाला बलराम 
अिधकारीलाई यी �ितवादीसमेतले ब�दकुले हा�छु 
भनी ह�काई द�काई गरकेो भनी िदएको जाहेरीतफ�  हेदा� 
जाहेरवालाले सो कुरा अदालतमा आई बकप� गरी 
आ�नो जाहेरी बेहोरा �मािणत गरकेो देिखदैँन । िछमेक� 
�ितवादी भरत ढुङ्गानाको घरबाट बरामद भएको 
ब�दकु एकघरबाट अक� घरमा बदेँल मान� �योजनको 
लािग �याइिदएको आधारमा यी �ितवादीले दाबीको 
कसरु गरेको ठहर गन� िम�ने नदेिखने । 

फौजदारी कसरुमा कसरु �मािणत गन� भार 
वादी प�को ह��छ । जाहेरी दरखा�त र अनसु�धानको 
�ममा �य� भएका भनाइह� सो कुरा �य� गन� 
�यि�ह� अदालतमा उपि�थत भई आफूले �य� 
गरकेो कुरा यथाथ� हो भनी बकप� नगरसे�म �य�तो 
भनाइलाई �माणमा �हण गरी कसरुदार ठहर गन� 
�यायस�मत नदेिखने । 

अतः �ितवादी सवुास तामाङलाई 
हातहितयार खरखजाना (संशोधनसिहत) ऐन, २०१९ 
को दफा ३(२) र ५(१) को कसरुमा सोही ऐनको 
दफा २०(२) बमोिजम ३ वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी 

भएको स�ु िज�ला �शासन काया�लय, मकवानपरुको 
फैसला उ�टी गरी िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७२।६।१९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-१३३८, 
उ��ेषण / परमादेश, कृ�ण�साद स�जेल िव. उ�च 
अदालत पाटन, हेट�डा इजलास, मकवानपुरसमेत 

िनवेदकलाई िवप�ी ह�रिसि� जनरल अडर 
स�लायस�का स�चालक अ�य� रमेश थापाले िदएको 
चेक अनादर भएउपर सो चेकको रकम भ�रपाउ ँभ�ने 
दाबी िलएको देिख�छ । िनवेदकले �ा� गरकेो अनादर 
भएको चेकको रकमको कारोबारमा िवप�ी रमेश 
थापाको आमा िचनीदेवी थापाको संल�नता रहेको र 
सो रकमको दािय�व िनज िचनीदेवीसमेतले बेहोनु�पन� 
भ�ने त�य िनवेदनमा खलुाउन सकेको नदेिखने । 

यी ऋणीबाहेक अ�य एकाघरको म�ुय 
�यि�को संल�नता र म�जरुीमा भएको �यवहारको 
दािय�व मा� सगोलको स�पि�बाट बेहो�रने 
दिेखएकाले िवप�ीको आमा िचनीदेवीको नाउमँा दता� 
भएको ज�गामा यी वादीको हक िसज�ना भएको अव�था 
नभएको र िनवेदकले चेक अनादर म�ुामा दाबी िलएको 
रकमको दािय�व िचनीदेवीले बेहोनु�  पन� कानूनी आधार 
िनवेदकले उ�लेख गन� नसकेको ि�थितमा िनज 
िचनीदवेीको नाउकँो ज�गा रो�का नरा�ने गरी िवप�ी 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको आदशे सदर 
गरकेो उ�च अदालत, पाटन, हेट�डा इजलासको िमित 
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२०७४।२।२५ को आदेशमा कुनै �िुट नदेिखएकाले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िमनबहादरु कँुवर 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०४०९, कत��य 
�यान, दानबहादुर दोङ्ग िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� मतृक 
िमि�लाल चौधरी र �ितवादी एउटै कोठामा ब�ने 
गरकेा, िमित २०७१।६।१३ का िदनसमेत सगैँ कोठामा 
बसेको, दवैुजनाले र�सी खाएका, मतृकले मलाई 
माछु�  भनी हितयार िलएर ममािथ जाई लागेको ह�दँा 
उ� हितयार खोसेर िनजको घाटँीमा ३ पटक हानेको 
हो । राित २ बजे उठी बनेपा ह�दँै घरमा गई बसेकोमा 
प�ाउ गरकेो हो भनी बयान गरकेो पाइ�छ भने मौकामा 
बयान गदा� सगैँ ब�ने गरकेोले मतृक र म �ितवादीबीच 
किहलेकाही ँझगडा पिन ह���यो । मतृकलाई ३ पटक 
धा�रलो हितयारले घाटँीमा हानी मारकेो ह� ँ भनी 
बयान गरकेो देिख�छ । उि�लिखत बयान बेहोराबाट 
मतृकलाई धा�रलो हितयारले पटकपटक �हार गरी 
कत��य गरकेो त�य �मािणत ह�न आएको दिेखने ।

�ितवादीले धा�रलो हितयारले ३ पटकस�म 
मतृकको घाटँीमा �हार गरी घाटँी नै िछना�ने गरी �हार 
गरकेो दिेखदँा �ितवादीको सो काय� �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. ले प�रभािषत गरकेो कसरु पिु� ह�न आउने ।

आफूलाई मतृकले गन� लागेको आ�मणबाट 
ब�न आपसमा ह�ने संघष� र सोप�ात् आफू ब�नको 
लािग ग�रने �ितकार आफू ब�ने �योजनस�ममा सीिमत 
ह�न ु पन�मा ��ततु वारदातमा मतृकको घाटँीज�तो 
सवंेदनशील अङ्गमा पटकपटक �हार गरी घाटँीको 
अगािडको भाग मा� िछ�न बाकँ� रहेको भ�ने देिख�छ । 

लासको �कृित हेदा�  शरीरको आधा भाग म�डी (ओढ्ने) 
र त�नाले ढाकेको अव�थामा रहेको भ�ने देिखएकोले 
मतृक र यी �ितवादीका बीच आपसमा झगडा भई 
बरामद भएको हितयारले एक अका�लाई �हार गन� �ममा 
मतृकलाई �ितवादीले �हार गरकेो भ�ने �ितवादीको 
भनाइ �वाभािवक देिखदैँन । यी पनुरावेदक �ितवादीले 
आफूसगैँ ब�ने, काम गन� मतृकलाई िनम�म त�रकाले 
धा�रलो हितयारले पटकपटक �हार गरी मतृकको 
साथमा रहेको रकमसमेत िलई भागेको अव�था 
रहेकाले ��ततु वारदात �रसको आवेगमा आई घट्न 
गएको भ�ने आधारमा �ितवादीलाई ऐनबमोिजम ह�ने 
सजायमा घटी गनु�पन� अव�था देिखन नआउने ।

तसथ�, �ितवादी राज ु तामाङ भ�ने 
दानबहादरु दोङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१ र १३(१) नं. को कसरुमा सोही ऐनको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।९ 
मा भएको फैसला सदर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम �य� गरकेो रायमा सहमत नभएको भ�ने 
उ�च अदालत, पाटनबाट भएको फैसला अ�यथा 
नदेिखने ।

अतः पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादी 
राज ु तामाङ भ�ने दानबहादरु दोङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १ र १३(१) नं. को कसरुमा  सोही 
ऐनको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०८१८, जबरज�ती 
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करणी, नेपाल सरकार िव. अिमत तामाङसमेत 
पीिडतको �वा��य परी�ण गन� ड�टर उषा 

�े�ले गरकेो बकप�मा, पीिडतको परुानो क�याजाली 
�याितएको िथयो, डाम, घाउ, चोटपटक केही िथएन । 
पीिडत र�सीका नशामा िथइन् । परुानो क�याजाली 
�याितएको एक ह�ताअगािड जिहले पिन ह�न स�छ 
भनी लेखाएको देिख�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजको परुानो क�याजाली �याितएको 
भ�नेस�म देिखएको सोबाहेक पीिडतको ग�ुताङ्गमा 
अ�य घा चोटसमेत नरहेकोबाट जबरज�ती करणीको 
िच� नदेिखएको र �ितवादीह�को समेत �वा��य 
परी�ण भएकोमा जबरज�ती करणीका िच� िनजह�को 
यौनाङ्गमा रहेकोसमेत दिेखएन । �ितवादीह� चार 
�यि�ले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भए 
पीिडतको यौनाङ्गको अव�था परी�ण �ितवेदनले 
देखाएज�तो सामा�य देिखने िथएन । पीिडतको 
�वा��य परी�ण गन� ड�टर उषा �े�को बकप�बाट 
समेत पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
समिथ�त भएको नदिेखने । 

पीिडत �वयम् ले गरकेो बकप�बाट िनजलाई 
�ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरकेा छैनन्, 
िनजह�ले सफाइ पाउनपुछ�  भनी लेखाएक� िछन् । 
च�मिदत भिनएक� उषा प�रयारले समेत �ितवादीह�ले 
जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी 
बकप� गरकेोबाट अिभयोग दाबी �थािपत ह�न सकेको 
नदिेखने । 

वारदात�थलबाट बरामद भएको भिनएको 
टोपी, �माल, पाइ�ट, क��समेतका सामान 
�ितवादीह�ले आ�नो हो भनी सनाखत गरकेो 
देिखदँनै । बरामद भएका सामानह� ियनै 
�ितवादीह�को हो भ�ने कुनै ठोस र व�तगुत �माण 
वादी प�ले ��ततु गन� नसकेको अव�थामा यस 

ि�थितमा ती सामान ियनै �ितवादीका ह�न् भ�न िम�ने 
दिेखएन । अदालतसम� ��ततु भएका वादी प�का 
सा�ी �माणह�बाट �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेो भ�ने पिु� ह�न सकेको पाइएन । जाहेरी दरखा�त 
एवम् अनसु�धानको �ममा भएको �ितवादीको 
बयानलाई पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन 
र ड�टरको बकप�समेतबाट समिथ�त ह�न सकेको 
छैन । जाहेरी दरखा�तलाई िनजै जाहेरवालीको 
बकप�ले समथ�न गरकेो नदिेखएको ि�थितमा 
�ितवादीह�उपरको आरोिपत कसरु �थािपत ह�न 
सकेको नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा 
तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा तयार भएका 
िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� 
गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गरमेा �माण िलन ह��छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको र सोही ऐनको दफा ८ मा दफा ३ 
बमोिजम म�ुामा �माण ब�ुदा यस प�र�छेदबमोिजम 
�माणमा िलन ह�ने कुराह� र सा�ीले अदालतसम� 
बकेका अ�य कुराह� मा� �माणमा िलन ह��छ  भ�ने 
कानूनी �ावधान रहेको प�र�े�यमा अनसु�धानको 
�ममा भएका कागजमा उ�लेख भएका कुरा सो कुरा 
�य� गन� �यि�ले अदालतमा �वीकार गरी बकप� 
नगरमेा �य�तो कागजमा उ�लेख भएको बेहोरालाई 
शङ्कारिहत �माणको �पमा �हण गन� िम�ने ह�दँैन । 
अनसु�धानका �ममा बिुझएका वादीका सा�ी गवाहले 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीह�लाई कसरुदार ह�न्, 
िनजह�ले दाबीको कसरु गरकेो हो नभनी �ितवादीह� 
िनद�ष ह�न् भनी बकप� गरकेोले अनसु�धानमा तयार 
गरकेो कागजको आधारमा �ितवादीह�लाई कसरुदार 
कायम गरी सजाय गन� कानून एवम् �यायस�मत ह�ने 
नदेिखदँा आरोिपत कसरुबाट �ितवादीह�लाई सफाइ 
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िदनेसमेत ठह�याएको स�ु अदालतको फैसला सदर 
गन� गरकेो उ�च अदालत, पाटनको  फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भई 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।११।१८।२ को फैसला सदर गन� गरकेो उ�च 
अदालत, पाटनको िमित २०७३।१२।११ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-००३६, 
ब�दी��य�ीकरण, ने�काजी शा�य िव. मेनका शा�य 

आ�नो काठमाड� म.न.पा. वडा नं.१० बाने�र 
ब�ुनगरमा रहेको घरमा नानीमैज ु शा�य जीवनभर 
आफूसगँ नै रहेकोमा िमित २०७५।२।९ गते मा�ै 
आफूले मेनका शा�यकोमा प�ुयाई िदएको िथए ँ र 
सोप�ात् गैरकानूनी �पमा भाडाको कोठामा ताला 
लगाई ब�धक बनाई रा�ने, कागज बनाई म�ुा रा�ने, 
खानिपन िहड्ँडुल र भेटघाट गन� ब�देज गन�ज�ता 
अमानवीय काय� गरकेो भ�ने िनवेदकको िनवेदन दाबी 
रहेको देिखए पिन नानीमैज ुशा�य आफँै इजलासमा 
उपि�थत भई इजलाससम� पेस गरकेो व�ृभ�ाका 
िनिम� �ा� �.प.नं.३४८ को जे� नाग�रक प�रचयप�, 
मतदाता न�बर १९८१०२१४ को मतदाता प�रचय 
प� र ना.�.नं.२७०१७५०४१४९ को नेपाली 
नाग�रकताको �माणप�मा िनजको �थायी वतन 
काठमाड� म.न.पा. वडा नं.२३ भनी उ�लेख गनु�  भएको 

र िनजको माइती घर काठमाड� म.न.पा. वडा नं.२३ 
मा रहेको भ�ने देिखएकोले िनज नानीमैज ुशा�य धेर ै
अिघदेिख आ�नो माइती घर काठमाड� म.न.पा.वडा 
नं.२३ मा रहन ुब�न ुभएको भ�ने कुरा पिु� भएको देिखन 
आउने ।

िवप�ी मेनकुा शा�यको साथमा इजलाससम� 
उपि�थत ह�न ुभएक� व�ृ नानीमैज ुशा�य नेवारी भाषा 
बो�ने र सोिधएको कुराको सहज जवाफ िदनस�न ु
ह�ने देिखएकोले इजलासबाट अदालतकै नेवारी भाषा 
ब�ुने कम�चारीमाफ� त उहालँाई नेवारी भाषामा सोधपछु 
गदा� आफू धेर ैपिहलादेिख माइतमा दाज ुछ�मान िसहं 
शा�यसगँ ब�ने गरकेो र िनजको म�ृय ुभएप�ात् भाउज ु
िवमला शा�य र भदै मेनकुा शा�यसगँ ब�ने गरेको 
छु । मलाई रा�ोसगँ इ�जत आमदअनसुार खानलाउन 
िदएको र औषधोपचारसमेत गरकेो ह�नाले म माइतमा 
नै ब�छु । मलाई औषधोपचार गन�समेत धेर ैखच� ला�ने 
भएको र मैले �रट िनवेदकसमेतका घर प�रवारबाट 
अशंसमेत नपाएकोले िनजह� िव�� अंश म�ुा िदएक� 
ह� ँ। मलाई मेनकुा शा�यसमेतले ब�दी �व�प �यवहार 
गरकेा छैनन् भनी �य� गरकेाले िनज नानीमैज ुशा�यको 
नेपालको संिवधानको धारा १६, १७, १८, ४१ तथा 
जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ३, ४ 
एवम् मलुकु� देवानी (संिहता) ऐन, २०७४ को दफा 
११, १७, २०, २४ ले ��याभूत गरकेा संवैधािनक 
एवम् कानूनी अिधकारह� हनन् भएको नदिेखएको र 
िनज नानीमैज ुशा�य �वे�छाले िवप�ीको साथमा बसी 
आएको देिखएकोले िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७५ साल असोज ४ गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-०५७३ र ०६९-
CR-०४८५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
सिफक महमद खानसमेत र सिफक महमद खान िव. 
नेपाल सरकार

�.सािफक महमदले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आफू मतृक िमजा� िदलसाद 
वेगसगँ केही वष� अगािडदेिख त�करी काय�मा सलं�न 
भएको, यसै �ममा सन् १९७७ मा ब�बैमा लाग ु
औषध म�ुामा प�ाउ परी जमानतमा छुटेको �सङ्ग 
उ�लेख गद� यसबीच मतृक िमजा� िदलसाद वेगसगँ 
मनमटुाव भएबाट �ितवादीम�येका ब�ल ु�ीवा�तवको 
स�पक� मा पगेुको त�य �वीकार गरकेो दिेखयो । यसरी 
ह�या काय�मा संल�न भिनएका �ितवादीह� ल�ला, 
राजेश एवम् ब�ल ु �ीवा�तवसमेतसगँ िनकटतम 
स�ब�ध राखी आपरािधक काय�मा सलं�न ह�ने गरकेा 
यी �ितवादी सिफक महमद खान �यान मान� काय�को 
मतलबमा रहेको त�य पिु� ह�न आयो । �यान मान�का 
िनिम� वचन िदएको वा वारदात भइरहेको ठाउमँा 
गई मान�लाई संयोग पा�रिदएको वा मन�को िजउमा 
हात हालेको, प�ेको, समातेको आिद कुनै काय�मा 
सलं�नता िथयो भनी अिभयोग दाबीमा िकटानी उ�लेख 
भएको देिखएन । घटना�म िववरणले िनज सिफक 
महमद �यान मान� काय�को मतलबमा स�म पसेको 
देिखयो । तसथ� �.सिफक महमद खानलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
३(तीन) वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६४।९।३ को फैसला मनािसब 

दिेखन आयो । ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

�ितवादी सरु�े�कुमार भ�डारीको 
बयानलगायत िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
िनज �ितवादी सरु�े�कुमार भ�डारीले महे��नगरबाट 
कृ�णनगर (किपलव�त)ु आई ह�या काय�मा संल�न 
�यि�ह�लाई िलई काठमाड� आएको देिख�छ । 
िमजा�िदल सादवेगको ह�या ह�नभु�दा ३ िदनअगािड 
काठमाड� आएको र ह�याप�ात् �ितवादीम�येका 
१ जना भारतीय नाग�रकलाई िलई काठमाड�बािहर 
गएकोस�म देिख�छ । सोभ�दा बढी अथा�त् िनज 
�ितवादी सरु�े�कुमार भ�डारीले �यान मान� काय�मा 
म�ुय भई षड्य�� गन� वा �य�तो काम गन� लगाउने 
�यानस�ब�धी महलको १६ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो त�य �मािणत ह�न आएको पाइएन । तसथ�, 
�यानस�ब�धीको १६ नं. तफ� को दाबी प�ुने नदिेखने ।

�ितवादीह� प�ुपराज गौतम र सितश 
गौतमले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम�मा 
समेत कसरु अपराधमा इ�कार रही बयान गरेको 
पाइ�छ । �ितवादीम�येको स�देश शमा� काठमाड� 
आउदँा यी �ितवादीको घर (ससरुाली घर) मा ब�न ु
र Communication Centre बाट फोन ह�न ुज�ता 
कुरालाई हेररे वादी प�ले उ� अिभ�यि�लाई िमिसल 
संल�न �माणबाट ��ट गन� नसकेको अव�थामा 
स�बि�धत �यि�सगँ ब�न आएको कारणलाई अनमुान 
गरी कसरु ठहर गनु�  �याियक मा�यतािवपरीत ह�ने । 

�यानस�ब�धी महलको १६ नं. बमोिजम 
सजायको ठहर गन� म�ुय अिभय�ुलाई सहयोग 
गरकेो कुरा िमिसल संल�न �माणबाट �मािणत भएको 
र �य�तो �माण एकआपसमा कसरु गदा� गरेका 
��येक काय�ह� आपसमा �म नटुटी पिु� भएको 
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ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुा सो कुराले वादीको दाबी 
�मािणत गन� सकेको नदिेखदँा �य�तो �म टुटेको 
�माणलाई �माणमा िलन िम�दैन । िमजा�  िदलसाद 
वेगको �यान िलने काय� भएपिछ �ितवादीम�येको 
सितश र प�ुपराज गौतमले सो कुरा थाहा पाई जाहेर 
नगरकेो स�दभ�मा सजाय ह�ने हो िक भ�नलाई पिन 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको २४ नं. ले �वाई 
नाताका मािनसलाई भगाएकै अव�थामा पिन खतवात 
ला�न नस�ने भएको ह�दँा ऐ.को २५ नं. बमोिजमको 
दाबीसमेत प�ुने अव�था नरहने ।

नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरलाई 
समि�टमा हेदा� अपराधको �कृितबाट ग�भीर अपराध 
भएको भनी उ�लेख गरेपिन वा अपराधको �कृित 
अ�य�त ग�भीर देिखएपिन सोअनसुारको वै�ािनक 
र भौितक �माण बझुी अनसु�धान ह�न सकेको 
देिखएन । अिभयोजन प�ले मािथ उ�लेख ग�रएको 
पनुरावेदक �ितवादीह�का िवषयमा दाबी िलदँा 
अिभयोगप�लाई �मािणत गन� �यस िकिसमका 
आरोपह� स�ब�धमा त�यय�ु व�तिुन� �माण पेस 
गन� सकेको पाइएन । हालस�म पिन अनसु�धानको 
�ममा जे जित प�ाउ पर े �यसपिछ फरार रहेका 
अिभय�ुको गहन�पमा खोजिबन गरकेो वा थप कोही 
प�ाउ परेको भ�ने यस म�ुाको िमिसलबाट देिखन 
आएको छैन । यस िकिसमको ग�भीर आपरािधक 
घटनामा सरकारी प�को यस िकिसमको उदासीनताले 
“अपराधीलाई सजाय गरी पीिडतलाई �याय �दान गन�” 
फौजदारी �याय अिभ�ट पूरा ह�न स�ने नदेिखने ।

फौजदारी घटनामा अनसु�धानसमेत 
अ�य�त गहन भूिमका रा�दछ । कुनै पिन अपराधी 
नछुटोस ् तथा कोही िनरपराधी द�डको भागी ह�न ु
नपरोस ्भ�ने भावना र �ितब�ता अनसु�धानकता�मा 

ह�न ुआव�यक छ । अनसु�धानमा व�तिुन� �माणको 
अभाव ह�दँाह�दँ ैपिन अदालतसम� अिभयोगप� दायर 
गन� र अदालतबाट �माणको अभाव नै आरोिपत 
�ितवादीह�लाई अिभयोजन प�को मागबमोिजम नै 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने आशा गनु�  �यायको रोहमा उिचत 
नह�ने । 

फौजदारी अिभयोग लगाउदँा �माण, त�यह� 
एवम् मालाकार कडीको जोिडएको प�रि�थितज�य 
�माणको आव�यकता ह��छ । अ�य �ितवादीलाई 
िचनेको वा नाता परकेो वा भिव�यका आपरािधक 
घटनाको जानकारी नभएको अव�थामा कुनै 
�कृितबाट अ�य सामा�य तथा �यावहा�रक कारणबाट 
स�पक� मा रहेको �यि�लाई सोही कारणले मा� म�ुामा 
सि�मिलत गराउन ु �यायोिचत ह�दँैन । यस �कृितका 
हलकुा अनसु�धानले �याय �यव�थामािथको आ�था 
िव�वासमा ��न उठ्ने स�भावना रहने ह�दँा अिभयोजन 
प� सदैव चनाखो रहनपुन� । 

अपराध ह�नमा, घट्नमा तथा प�रप�च 
िमलाउने काय�मा संल�नता दिेखएको �ितवादीह�का 
हकमा �ा�त पिु� ह�ने कसरुको मागअनसुार सजाय 
गनु�पन� ह�दँा के कुन �माणबाट कुन आरोिपत �यि�उपर 
क�तो सजाय िनधा�रण ह��छ र को कुन आरोिपत 
�यि�ले सफाइ पाउछँ भ�ने िवषयमा अदालत, सदैव 
चनाखो रहनपुन� ।

अतः मािथ उ�लेख भएबमोिजम �ितवादी 
सिफक महमद खान र सरु�े�कुमार भ�डारीको हकमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम �मश: तीन वष� र दईु वष� कैद ह�ने ठहर गरेको 
तथा �ितवादी प�ुपराज गौतम र सितश गौतमलाई 
सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६७।२।२४ को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-११८१ र ०७२-
CR-१७०९, लाग ुऔषध (अिफम), टंकबहादुर राउत 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. रामे�र महतो 
नुिनयासमेत 
 �ितवादीह�ले स�ु अदालतमा बयान गदा� 
कसरु गरकेोमा इ�कार रहेपिन २०७०।१२।१० का 
िदन अ�दाजी ४ बजेको समयमा �हरीह� आई ह�ला 
सनुेकाले सो �थानमा जादँा �हरीले हामीह�लाई
बोलाई यो अिफम खेती ितमीह�ले गरकेा ह� भनी 
टंकबहादरु राउतको अिफम खेतीनिजक फोटो िखची 
हामीलाई प�ाउ गरी �याएको हो भनी उ�लेख गरबेाट 
कसरुमा केही न केही �पमा संल�न रहेको भ�ने 
देिख�छ । यसरी स�ु अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने कुनै �माण यी �ितवादीह�का 
तफ� बाट पेस दािखल ह�न नसकेको अव�थामा केवल 
िनजह�ले हामीह� बेसार खेतीमा काम गन� मजदरु भई 
बेसार खेतीमा नै काम गरी रहेको र अिफम खेती गन� 
काय�मा सलं�न नरहेको भ�ने कुरा िमिसल �माणबाट 
खि�बर ह�न स�ने नदेिखने ।
 �ितवादीह� अिफम खेतीमा काम गदा� 
गद�को अव�थामा प�ाउमा परेको भ�ने स�मको 
अव�था देिखएको छ । तर िनजह�को अिफमको 
तयारी, स�चय, िब�� िवतरण ज�ता काय�ह�मा 
सलं�नता रहेको भ�ने कुरा िमिसल �माणबाट 
देिखदँनै । बरामद भएको लाग ुऔषध अिफमलगायतका 
साम�ीह� �ितवादी टंकबहादरु राउतको घरबाट 

बरामद भएको अव�था छ । यी �ितवादीह�को घर 
डेरामा भएको खानतलासीबाट कुनै पिन लाग ुऔषध 
बरामद भएको भ�ने देिखएको छैन । बरामद भएको लाग ु
औषध रहेको �ितवादी टंकबहादरु राउतको घरमा यी 
�ितवादीह�को उपि�थित रहेको अव�था पिन छैन । 
यसरी ठोस �माणको अभावमा �ितवादीह� रामे�र 
महतो, भोट महतो, सोनालाल महतो, ��हाद महतो 
र �भ ुमहतोलाई अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ुऔषध 
तयारी, स�चय िब�� िवतरणको कारोबारमा संल�नता 
रहेको भनी स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला 
निमलेको भनी िनजह�लाई कसरुको मा�ाअनसुार 
केवल अिफमको खेती गरकेो कसरुमा स�म सजाय गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� दिेखएन । �ितवादीह�लाई लाग ु
औषधको तयारी, स�चय, िब�� िवतरण र कारोबारमा 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय होस् भनी िलएको वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन एवम् बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी टंकबहादरु राउतले मौकामा तथा 
स�ु अदालतमा बयान गदा�समेत आफूले खेती गन� 
िदएको भनी कसरु गरकेोमा इ�कारी बयान गरकेो भए 
तापिन यी �ितवादीको ज�गामा अिफम खेती गरेको 
भ�ने मौकामा िखिचएका फोटोह�, सह�ितवादी 
रामे�र महतोसमेतका जना ५ ले अिफम खेती 
लगाएको ज�गा ियनै �ितवादीको हो भनी मौकामा एवम् 
स�ु अदालतसम� गरकेो बयानसमेतबाट झ�ुो रहेको 
दिेख�छ । सला�ही घर बताउने िमया ँभ�ने �यि�लाई 
�.१०,०००।- मा ठे�का िदएको भनेपिन उ� 
ठे�काको स�झौताप� वा कागज केही पेस गन� सकेको 
िमिसलबाट देिखएन । ठे�का स�झौताअन�ुप ज�गा 
भाडामा िलने �यि�को यिकन वतनसमेत खलुाउन 
सकेको अव�था छैन । वारदात भएको क�रब ५१/

२
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मिहनाप�ात् स�ु अदालतसम� ठे�का स�झौताप�को 
�ितिलिपस�म पेस गरकेो देिख�छ । आफूले मौकामा 
बयान गदा�कै अव�थामा बयानसाथ पेस गनु�पन� �माण 
वारदात िमितभ�दा िनकै िढलो गरी पेस गरबेाट उ� 
स�झौताप� �माण ऐन, २०३१ अनसुार �माणमा 
�ा� ह�नस�ने अव�थाको देिखन आएन । अिफम 
खेती ग�रएको ज�गा यी �ितवादीको रहेको कुरा िनज 
�वयम् ले �वीकार गरकेो र �यसमा अिफम खेती 
ग�रएको कुरा सह�ितवादीह�को वारदात�थलमै 
मौकामा िखिचएका िमिसल सलं�न फोटोह�बाट 
��ट भइरहेको अव�थामा उ� ज�गामा यी �ितवादी 
टंकबहादरु राउतले नै अिफम खेती गरकेो भ�ने कुरा 
िनिव�वाद पिु� ह�न आउने ।

बरामद लाग ु औषधसमेतका अिफम तयार 
पान� सामानह� टंकबहादरु राउतकै घरबाट बरामद 
भएका ह�न् भ�ने कुरा िनजको मौकाको बयान तथा 
सह�ितवादीह�को बयानसमेतबाट दिेखएको छ । 
आफूले उ� घर भाडामा िदएको भनी बयान गर ेतापिन 
घर भाडाको स�झौता वा अ�य कागज �माण पेस 
गरी सोको पिु� ह�न सकेको दिेखदैँन । यस अव�थामा 
िनजको घरबाट बरामद भएको लाग ुऔषध अिफम र 
सोको तयारीका लािग रािखएका सामा�ी तथा िब�� 
िवतरण काममा �योग ह�ने बरामद ढक तराजलुगायतका 
सामानह�बाट िनजले आ�नो खेतमा अिफम खेती गन� 
तथा उ� अिफमलाई घरमा �याई तयार गरी िब�� 
िवतरण गन� गरकेो भ�ने कुरा िसलिसलाब� �पबाट 
पिु� भइरहेको दिेखने ।

�ितवादी टंकबहादरु राउतको घरबाट तयारी 
अिफम, अिफमको बीउको दाना र अिफम तयार 
पान� �योग ह�ने बासँको दािबलो र लाग ुऔषध िब�� 
िवतरणमा �योग ह�ने ढक तराजलुगायतका अपराधसगँ 
स�बि�धत समानह� बरामद भएको देिखदँा लाग ु

औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ र 
१८(क) बमोिजम घर जफत गन� गरी भएको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणह�बाट स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।१५ मा 
भएको फैसला केही उ�टी भई �ितवादी टंकबहादरु 
राउतलाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(च)(२) बमोिजम ४ वष� कैद र �. 
५०,०००।- ज�रवाना र सोही ऐनको १४(१)(छ)(३) 
बमोिजम १५ वष� कैद र �. पाचँ लाख ज�रवानासमेत 
ज�मा कैद वष� १९ ह�नेमा यी �ितवादी ७३ वष� पूरा 
भएको दिेखदँा जे� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा १२(१)(ख) बमोिजम ह�ने ठहर भएको कैद 
सजायको आधा ९ वष� ६ मिहना छुट िदई बाकँ� ९ 
वष� ६ मिहना कैद र �.५,५०,०००।- ज�रवानासमेत 
ह�ने तथा अ�य �ितवादीह�ले लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(च)(२) अनसुार जनही 
४ वष� कैद र जनही �.५०,०००।- ज�रवाना गन�समेत 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७२।४।२५ को फैसला िमलेकै देिखने । 
 पनुरावेदक टंकबहादरु राउतले हाल मेरो उमेर 
७५ वष� नािघसकेकोले जे� नाग�रक ऐन, २०६३ 
को दफा १२(१)(ग) बमोिजम सजायमा छुट पाउ ँ
भनी यी �ितवादी पनुरावेदकले यस अदालतसम� 
िदएको पनुरावेदनमा िजिकर िलएकोमा जे� नाग�रक 
ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोिजम सजायमा 
छुट पाउ ँ भनी �यव�थालाई हेदा�  �चिलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारवादी भई 
चलेको कुनै म�ुामा कैद सजाय पाई कैद भोिगरहेको 
�ये� नाग�रकलाई िनजको उमेर र कसरुको अव�था 
हेरी कैद छुट िदन सिकने भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
दिेख�छ । �यसैगरी नेपालको सिंवधानको धारा ४१ 
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मा जे� नाग�रकलाई रा�यबाट िवशेष संर�ण तथा 
सामािजक सरु�ाको हक ह�नेछ भ�ने सवंैधािनक 
�यव�था रहेको पाइ�छ । स�ु िमिसल संल�न रहेको 
िनजको नाउकँो नाग�रकताको �ितिलिपमा िनजको 
उमेर नाग�रकता िलदँाका िमित २०४७।१२।२१ मा 
४९ वष� उ�लेख भएकोले िनज िमित २०७३।१२।२० 
मा ७५ वष� पगुी सकेको भ�ने दिेखदँा िनजलाई जे� 
नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोिजम 
ठहर भएको कैद सजायको ७५ �ितशत छुट िदई 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको कैद वष� १९ को 
७५ �ितशतले ह�ने कैद वष� १४ वष� ३ मिहना छुट 
िदई बाकँ� ह�न आउने ४ वष� ९ मिहना कैद ह�ने र 
�.५,५०,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०६८-CI-११६०, िनषेधा�ा, िवनोद लामा िव. 
सुमन मो�ानसमेत 

िवशेष ऐनको �पमा रहेको वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ बमोिजम उजरुी िलई सो ऐनअ�तग�त 
िनवेदकलाई कुनै कारबाही गन� नपाउने गरी अ�त�रम 
आदशेले रोक लगाएको देिखदँैन । लेनदेनको 
कागजमा जमानी बसेको िवषयमा िनवेदकलाई प�ाउ 
नगनु�  नगराउन ु भनी िदइएको अ�त�रम आदेशकै 
आधारमा अ�य कुनै पिन कानूनिवपरीतको काय�को 
स�ब�धमा िनवेदकलाई कारबाही गन� नसिकने भ�ने 
देिखदँनै । सिुवधा र स�तलुनको �ि�टकोणबाट 

जमानी बसेको िवषयमा िनवेदकलाई प�ाउ नगनु�  
नगराउन ुभनी अ�त�रम आदेश जारी भएकै आधारमा 
�थायी िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� भनी मा�न 
िम�नेसमेत नदेिखदँा िनवेदकको उ� पनुरावेदन 
िजिकर �वीकाय� नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
िमित २०६७।११।१० मा जारी भएको अ�त�रम 
आदेश िनि��य गरी िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।५।२१ 
को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते ३ रोज शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CR-११६१,  

िनषेधा�ा, िवनोद लामा िव. सुमन 
मो�ानसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
�े�, ०७०-CI-०९८६, िनण�य बदर हक कायम, नाथु 
केवट िव. जवाहरलाल केवट 

व�ततु आमा भ�ुटी केवटले यी 
पनुरावेदकसमेत उपर अंश पाउ ँ भनी म�ुा िदई अंश 
छु�याई पाउने ठहरी अि�तम फैसला भई ब�डा 
छु�याई फैसला काया��वयनसमेत भएको देिखयो । 
यसबाट पनुरावेदक वादी आ�नो आमा र ��यथ� 
�ितवादी जवाहरलाल केवटसगँ छु�ी िभ�न भइसकेको 
दिेखयो । यसरी पनुरावेदक वादीउपर अशं िदलाई पाउ ँ
भनी आमाले म�ुा िदनपुन� प�रि�थित सजृना भएको 
र अदालतको फैसलाबाट अशं छु�ी िभ�न भइसकेको 
पनुरावेदक वादीले आमालाई लालन पालन �याहार 
ससुार गर े होलान् भनी िव�ास गन� सिकने अव�था 
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नदिेखने । 
ब�डा छु�याई सकेप�ात् दाजहु� छु�ी 

िभ�न भई अलग बसेका र आमा भ�ुटी केवटले छोरा 
जवाहरलाल केवटसगँ सगोलमा आ�नो अशं िमसाई 
सगैँ रहे बसेको अव�थामा २०५६।११।१३ मा आमा 
भ�ुटी केवटको म�ृय ुभएको ह�दँा िनजका नाममा रहेको 
ज�गा सगोलमा रहेका यी जवाहरलाल केवटले सगोलमा 
रहेको नाताले नामसारीका लािग मालपोत काया�लय, 
नवलपरासीमा दरखा�त िदई सोबमोिजम मालपोत 
काया�लय नवलपरासीबाट िमित २०५७।०३।१८ मा 
नामसारी गन� गरकेो िनण�य मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको ६ नं. बमोिजम भए गरकेो देिखदँा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०७०।०१।१६ 
को फैसला अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने । 
 तसथ�, मािथ िववेिचत आधार एवम् 
कारणह�बाट वादी दाबीबमोिजम ३ भागको १ भागमा 
वादीको हक कायम ह�ने ठह�याई स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०२।२८ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी बादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७०।०१।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६७-CI-०९९४, साव�जिनक साझा चोक िमची 
बनाएको घरटप पखा�ल िपलर भ�काई चलनसमेत 
चलाई पाऊँ, सानुबहादुर �धान िव. उिम�ला �े� 
 ज�गाको िफ�डबकु हेदा�  ज�गाधनी 
महलमा चोक भनी जिनएको दिेखदँा सो ज�गा 

नापीकै अव�थामा चोक रहेको भ�ने दिेख�छ । 
सो ज�गा �ितवादीले पनुरावेदनप�मा िजिकर 
िलएअन�ुप पनुरावेदकसमेतको िनजी चोक हो 
भनी मा�न िम�ने कुनै �माण पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । दता� �े�ता एवम् हक भोगको �माणको 
अभावमा मौिखक भनाइकै आधारमा कुनै ज�गा 
कसैको िनजी हक भोगको रहेछ भनी मा�न िम�ने 
दिेखएन । िव�मान �माणबाट उ� ज�गा साव�जिनक 
चोकको रहेको देिखदँा आफूसमेतको िनजी चोक हो 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर �वीकाय� देिखन 
नआउने । 
 आदेशानसुार भई आएको न�सा मचु�ुकाको 
न.नं. ७ मा जिनएको ज�गा िक�ा नं. ६६६ को 
चोकिभ�कै दिेखन आएको छ । िक�ा नं. ६६६ को 
चोकअ�तग�त रहेको न.नं. ७ को ज�गािभ� पन� गरी 
�ितवादीले सरंचना िनमा�ण गरकेो भ�ने वादीको दाबी 
रहे पिन भई आएको उ� न�सा मचु�ुकाबाट सो त�य 
�थािपत भएको नदेिखने । 
 भई आएको न�सा मचु�ुकाबाट न.नं. ७ 
को िववािदत ज�गा िक�ा नं. ६६६ को चोकअ�तग�त 
रहेको देिखएको, उ� िक�ा नं. ६६६ को ज�गा 
पनुरावेदक �ितवादीसमेतको हक दता�को भ�ने 
नदेिखएको अव�थामा उ� िक�ा नं. ६६६ को 
ज�गामा �ितवादीले िववाद उठाएको देिखदँा सो न.नं. 
७ को िववािदत ज�गामा �ितवादीले िखचोलास�म 
गरकेो अव�था िव�मान रहेको देिखयो । सो 
िववािदत न.नं. ७ मा कुनै घर िनमा�ण नै भएको भ�ने 
नदेिखएकोले �ितवादीको घर भ�काई िदनपुन� �योजन 
नदेिखने । 
 अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट 
िववािदत न.नं. ७ मा घर िनमा�णको संरचना नदेिखएको 
अव�थामा घर भ�काई िदनपुन� �योजन नै नह�ने भएकोले 
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घर भ�काई िदने ठह�याएको हदस�मको स�ु फैसला 
केही उ�टी गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।१०।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-CR-०४७४ र ०७०-CR-०८७४,  
लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन), सिचन खनाल िव. नेपाल 
सरकार र स�रता भ�ने रणुेका �े� िव. नेपाल सरकार 

बरामद भएको व�तु लाग ुऔषध हेरोइन भएको 
त�यमा िववाद देिखएन । �ितवादी सिचन खनालले 
आफूबाट २ �ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको भनी 
बयानमा िजिकर िलए तापिन सोको प�्ुयाइ ँगन� सकेको 
पाइदँैन । िनजको भनाइ अ�य �वत�� �माणबाट समेत 
पिु� ह�न सकेको देिखएन । तसथ� िनज �ितवादीबाट २ 
�ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको हो १० �ाम बरामद 
भएको होइन भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� सिचन खनाल र स�रता 
भ�ने रणेकुा �े�ठले एक अका�लाई िब�� गन� गरकेो 
भनी आफूले नै खलुाई िदएको उपयु��ानसुारको 
त�यलाई ख�डन ह�ने कुनै व�तगुत एवम् ठोस 
�माणह� �ितवादीह�ले गजुान� सकेको अव�था 
देिखदँनै । उ�टै आफूलाई खैरो हेरोइन िब�� गन� 
ियनै ह�न् भनी �ितवादी सिचनले �ितवादी स�रता 
�े�ठलाई अनसु�धानको �ममा सनाखतसमेत गरकेो 
अव�था देिख�छ । यसरी पर�परमा पोल गरी यी 
दवैुजनाले ख�रद गन� गरकेो पाइएको ह�दँा यी दवुैजना 
�ितवादीह� लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको कारोबारी भई 

पर�परमा ख�रद िब��समेत गन� गरकेो र सोहीअनसुार 
नै �ितवादी सिचनले अक� यी �ितवादी रेणकुाबाट 
ख�रद गरी िलएका रहेछन् भ�ने बेहोरा एक अका�को 
बयानबाट देिखएको र उ� बयानलाई बरामदी मचु�ुका 
तथा सो मचु�ुकामा रोहबरमा ब�ने �.स.िन.आ�मराम 
िसलवालले गरी िदएको बकप�ले समेत पिु� गरको 
ह�दँा दवुैजना �ितवादीह� लाग ुऔषधको कारोबारमा 
संल�न रही लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (घ) र (च) को कसरु गरकेो �थािपत 
भई सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजमको 
सजाय ह�ने नै दिेखदँा �ितवादीह�ले आफूह�लाई 
लाग ु औषधको सेवनस�मको सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
िजिकरसगँ सहमत ह�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ� पनुरावेदक �ितवादीह� सिचन खनाल 
र स�रता भ�ने रणेकुा �े�ठले लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ) र (च) को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम िनज 
�ितवादीह�लाई जनही ५ वष� कैद र ऐ. ऐनको दफा 
१४(१)(६)(१) बमोिजम जनही �.५,०००।– (पाचँ 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६९।५।५ गते भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर अपरटेर : उ�रमान राई
इित सवंत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०६९-CR-१०१८, डाकँा, नेपाल सरकार िव. लैलु 
चौधरीसमेत 

�ितवादीह�को बयान बेहोराह�को 
समथ�न ह�ने गरी �ितवादीह�को सा�ी �दयनारायण 
चौधरी, म�ल ु साह, दगुा�  महतो, सालम साह, ह�दाई 
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पासवानसमेतले अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । यसका अलावा वारदातमा ��य�दश� रहेको 
भनी कागज गन� पूण� पा�डेसमेतले यी यी नाम भएका 
�यि�ह� वारदातमा संल�न िथए भनी भ�न नसक� 
�हरी�ारा उपि�थत गराइएका �यि�ह�लाई हेरी 
िच�ही सनाखत गरी िदएको भनी कागजमा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । जबिक मौकामा िमित २०६५।७।११ 
मा जाहेरवालाले िदएको जाहेरीमा सबैको मखु 
छोिपएको, कसैले �मालले मखु ढाकेको, कसैले 
सट�ले मखु बाधेँको, कसैले मा�क लगाई मखु ढाकेको 
अव�थामा रहेको भनी उ�लेख भएबाट मखु ढािकएका 
�यि�ह�लाई सनाखत गन� �यि�ले के कसरी िचने 
सो कुरा आफँैमा प�यारला�दो छैन । अझ जाहेरवाला 
ह�रभ� िसटौलाले बकप� गदा� Salesman (से�स 
मेन) ले भनी घटना थाहा पाएको, वारदात�थलमा २ 
जना से�स मेन धनराज आचाय� र भपेु�� िसंह, �ाइभर 
अशोक यादव र पूण� काक�, खलासी समुन र अ�य 
�यालादारी काम गन� िथए भ�ने बकप� गरकेो पाइ�छ । 
यसरी जाहेरवालाको बकप�समेतबाट �ितवादीह�को 
कसरु �थािपत ह�ने आधारह� खलेुको पाइएन । य�तो 
अव�थामा �ितवादीह� वारदातमा संल�न रहेको भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी बलराम बढुाथोक�ले �हरीसम� 
बयान गदा� वारदातको स�ब�धमा कसैलाई नभ�न भनी 
�.८,०००।- किमसन िदएको हो भ�ने िजिकर उठाए 
तापिन उ� रकम के कसरी कहा ँिदएको भ�ने िमिसल 
सलं�न कागजातबाट ख�ुन आएको देिखदैँन । अक�तफ�  
�ितवादी बलराम बढुाथोक�ले �हरीसम�को बयानमा 
आ�नो नभए �हरीले तयार गरकेो बयानमा सहीछाप 
गरकेो भनी बेहोरा लेखाएको साथै अ�य �ितवादीह�ले 
पिन ��ततु वारदातमा िनज �ितवादीको संल�नता 
िथयो भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

�थमतः �ितवादीह�बाट नगद धनमाल 
बरामद ह�न सकेको देिखदैँन । दो�ो बरामद भएको 
भिनएको मोबाइल सेटह�म�ये एउटामा �या�ी 
नभएको भनी उ�लेख भएको र ती मोबाइलह�मा िसम 
रहे नरहेको भ�ने कुरा खान तलासी मचु�ुकाबाट ख�ुन 
सकेको पाइदैँन । केवल मोडल िमलेकै आधारमा ती 
बरामद भएका मोबाइलह� सोमनारायण �े�, धनराज 
आचाय�, अशोक यादवको हो भनी अनमुानका आधारमा 
भ�न िम�ने ह�दँैन । उ� मोबाइल सेट जाहेरवालाकै वा 
सनाखत ग�रएकै �यि�को हो भ�ने दाबी िलने आधार 
र �माण पेस भएको अव�था छैन । मोबाइल सनाखत 
भएको आधारमा मा� �ितवादीह�को घटनामा 
संल�नता भएको भ�नसमेत निम�ने ।

िवशेषतः जाहेरी दरखा�तलगायत अ�य 
संकिलत �माणह�को �वत�� �माणबाट परी�ण 
एवम् समथ�न नभएस�म �य�तो जाहेरी दरखा�त वा 
अ�य �माणह� आफँैमा �ा�यो�य ह�न नसक� केवल 
अनसु�धानको �ममा सहयोगी ह�न स�दछ । ��ततु 
वारदात जाहेरीमा उ�लेख भएअनसुार अ�य �माणबाट 
पिु� ह�न सकेको अव�था देिखदँैन । �ितवादीउपर 
शङ्का गरी अिभयोग लगाइएको, धनमाल बरामद 
ह�न नसकेको, व�तगुत आधारह� पेस ह�न सकेको 
अव�था छैन । उि�लिखत यी आधारह�बाट यी 
�ितवादीह�को ��ततु घटनामा संल�नता रहेको भ�न 
सिकने अव�थासमेत नदेिखने ।

�ितवादीह�को अदालतमा इ�कारी बयान 
भई उ� बयानलाई िनजह�का सा�ीसमेतबाट 
समथ�न भइरहेको अव�था केवल जाहेरी दरखा�त र 
अनसु�धानका �ममा भएको सािबती बयानले मा� 
वारदातमा �ितवादीह�को सलं�नताको प�ुट्याइ ँ 
नह�ने ।

तसथ� स�ु िज�ला अदालतबाट सफाइ 
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िदएकोस�म फैसला कायम भई अ�य �ितवादीह�को 
हकमा सजाय ठहर गरकेो फैसला केही उ�टी भई 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
िमित २०६८।११।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-१०३१, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. मदनकुमार िम� 

मदनकुमार िम�लाई िनज िवजय िगरीले 
पे�तोल बोकेको बारमेा केही थाहा नभएको भ�ने कुरा 
पर�पर समिथ�त ह�न आएको छ । �य�तै मौकाको 
घटना िववरण कागज लेखाइिदने �यि�ह�ले 
अनसु�धानका �ममा िवजय िगरीबाट पे�तोल बरामद 
भएको भनी लेखाए पिन यी पनुरावेदक �ितवादीको 
उ� काय�मा के क�तो सलं�नता रहेको िथयो भ�ने 
बारमेा केही लेखाउन सकेको पाइदँनै । िनजह�ले 
अदालतमा बयान गदा� कसरुका बारमेा आफूलाई कुनै 
थाहा जानकारी नभएको भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । 
यसबाट यी पनुरावेदक / �ितवादीको हातहितयारसगँ 
स�बि�धत कसरुज�य काय�मा कुनै िकिसमको 
सलं�नता रहे भएको देिखदैँन । िनजको कुनै िमलोमतो, 
सरस�लाह आिद सो काय�मा रहे भएको पिन देिखन 
आउदैँन । िनजले अवैध हातहितयार छ भ�ने जानी 
जानी िवजय िगरीलाई मोटरसाइकलमा �याएको पिन 

पिु� ह�न आएको छैन । यसरी िमिसलमा यी ��यथ� / 
�ितवादी मदनकुमार िम�ले कसरु गरकेो भ�ने पिु� ह�ने 
कुनै �माण रहे भएको नदेिखने । 

कुनै �यि�उपरको कसरु �मािणत ह�ने गरी 
वादी प�ले �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा केवल 
अिभयोग दाबी िलएकै भरमा कसैलाई दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । यसमा पनुरावेदक नेपाल सरकारले दोषी ठहर 
भएका िवजय िगरी ियनै ��यथ�को मोटरसाइकलमा 
चढी आएका, सोही अव�थामा िनज िवजय िगरीको 
साथबाट पे�तोलसमेत बरामद भएकोले यी �ितवादी 
मदनकुमार िम�समेत कसदुार रहेको भनी िजिकर 
िलएको पाइ�छ । यसतफ�  हेदा�, कसरुमा िनजको 
संल�नता के कसरी रहन गयो भ�ने स�ब�धमा िमिसल 
संल�न �माणबाट केही ख�ुन आउदँनै । िनजले िवजय 
िगरीसगँ हितयार छ भ�ने थाहा पाएकोस�म पिन देिखन 
आएको छैन । यी ��यथ� / �ितवादीले िनज िवजय 
िगरीलाई िचने जानेको भएर मा� मोटरसाइकलमा 
�याइिदएको देिखन आउछँ । हातहितयार बोकेको 
भ�ने थाहा नपाएको अव�थामा �य�तो �यि�सगँ साथ 
जान,ु कुनै वैध सहयोग गनु�  ज�ता काय�लाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
��यथ� / �ितवादी मदनकुमार िम�लाई हातहितयार 
खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) अनसुार 
�.६०,००१।- ज�रवाना ह�ने र बरामद भई आएको 
ना.४ प ९३६४ नं.को िनजको मोटरसाइकल सोही 
ऐनको दफा १६ बमोिजम जफत ह�ने ठह�याई िज�ला 
�शासन काया�लय, बाराबाट िमित २०७०।०३।१३ 
मा भएको फैसला उ�टी गरी िनजले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने र िनजको ना.४ प ९३६४ नं. 
को मोटरसाइकल िफता� पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित २०७१।०७।२३ 



42

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, चैत - २

को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-०७९४, कत��य 
�यान, िव� धामी िव. नेपाल सरकार 

मतृकले िमित २०७०।५।३ मादक पदाथ� 
सेवन गरी घर आएको भ�ने र भोिलप�ट िबहान यी 
�ितवादीह�समेत आई िहजो िकन मादक पदाथ� 
सेवन गरी गाली बेइ�जती गरकेो भ�दै मतृकलाई 
लछारपछार गद� �हरीमा िज�मा लगाउछँ� भनी 
लगेको अव�थामा बाटोमै िनजको म�ृय ु भएको भ�ने 
देिख�छ । मतृक अ�यिधक मादक पदाथ� सेवन गन� 
र िभसेरा परी�णबाट पिन म�ृय ु ह�दँा मिदराको मा�ा 
�ा�त भएबाट एवम् ��ततु वारदातको अिघ�लो िदन 
पिन मतृकले मादक पदाथ� सेवन गरकेो कुरामा िनजको 
�ीमतीलगायत प�रवारका अ�य सद�यह�ले �वीकार 
गरकेो अव�थामा मिदराको �भावमा गाली गलौज गन� 
�यि�लाई घरबाट �हरीको िज�मा लगाउनको लािग 
लाने िसलिसलामा होिसयारपूव�क लान ुपन� अव�थामा 
म�ृय ु भएको देिखएकोले यी पनुरावेदक �ितवादी 
पूण��पमा िनद�ष भ�न िम�ने नदेिखने । 

��ततु वारदातको सम� घटना�मको 
िव�ेषण गरी हेदा� मतृकलाई मारी हा�ने मनसाय 
वा पूव�तयारी गरकेो देिखदँैन । घर िछमेकमा मिदरा 
सेवन गरी गाली बेइ�जती गन� गरमेा समाजले �हरी 
�शासनको सहयोग िलन ु �वाभािवक ह��छ । यस 
अव�थामा �हरीलाई सूचना िदई िनजह�बाट 
कानूनबमोिजम प�ाउ गन� लगाउन स�नेमा आफँैले 
घरबाट लछारपछार गद� �याएबाट कानून आ�नो 

हातमा िलएको देिख�छ । �ितवादीलाई यो छुट 
कानूनले िदएको छैन । अत: पनुरावेदक �ितवादी िव� 
धामीसमेतका मािनसह�ले मतृकलाई घरबाट �हरीको 
िज�मा लगाउन लछार पछार गद� लगेको अव�थामा 
िनज �ितवादीलगायतले होस नप�ुयाई वा हेलच�याइ ँ
गरी लगेको �मािणत ह��छ । �यान मान� मनसाय 
नदेिखएको भए तापिन मतृकले मादक पदाथ� सेवन 
गरी गाली बेइ�जती गरकेो �िति�या �व�प �हरीलाई 
ह�ता�तरण गन� छरिछमेक भई घरबाट िलई गएका यी 
�ितवादीह�ले बाटोमा पन� िभर ज�तो �थानमा होस 
प�ुयाई यी मतृकको पिन िजउ�यान सरुि�त रहने गरी 
संयिमत ह�न ु पन�मा ��ततु घटनामा �य�तो संयमता 
दखेाएको अव�था पिन देिखएन । कुनै घटना वा 
वारदात ह�दँा मौकामै समाजका �यि�ले कारणीलाई 
िनय��णमा िलएको वा भागी जाने स�भावना रहेको 
�यि�लाई समातेको ज�तो अपवादको अव�था 
बाहेक कुनै कारण �हरीले कारबाही गनु�पन� �यि�लाई 
स�बि�धत िनकायमा उजरु वाजरु गनु�  अगावै घरबाटै 
�हरीसरह प�ाउ गरी गैरिज�मेवारीपूव�क त�रकाले 
िलई जाने �विृ�लाई सामा�य �पमा �वीकार गन� 
नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी िव� धामीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु बझाङ िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।९।६ को फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०७२।०२।११ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई यी पनुरावेदक �ितवादी िव� धामीलाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम 
२ (दईु) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन नगन� 
�ितवादीह� शंकरबहादरु धामी र मदन धामीको हकमा 
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मलुकु� ऐन, अ.बं. २०५ नं. बमोिजम िनज �ितवादी 
शकंरबहादरु धामी र मदन धामीलाई समेत मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम २ (दईु) वष� 
कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६७-WO-०८८५, उ��ेषण, आसराम 
मु�या�वासमेत िव. भूिमसुधार काया�लय, भ�पुरसमेत

कुनै ज�गा मोहीको हैिसयतले कमाएको 
अव�थामा सो ज�गामा मोहीको हक �थािपत ह�ने, 
�य�तो ज�गालाई मोही र ज�गाधनीले आपसी 
सहमितका आधारमा सयं�ु िनवेदन िदई आधाआधा 
छुट्याई िलन पाउने र यिद सहमित ह�न नसकेमा 
ज�गाधनी र मोहीम�ये कुनै प�ले िनवेदन िदएमा 
तोिकएको अिधकारीले ज�गाधनी वा मोहीलाई िझकाई 
आव�यक �माण ब�ुनपुन� भए बझुी नरम करम 
िमलाई आधाआधा ह�ने गरी ज�गा बाडँफाडँ गरी मोही 
लगतसमेत क�ा ग�रिदनपुन� ह�ने ।

मोहीको िनवेदन परपेिछ स�बि�धत काया�लयले 
दवैु प�लाई िझकाई आव�यक �माण ब�ुनपुन� 
भए बझुी नरम करम िमलाई ज�गाधनी र मोहीलाई 
आधाआधा ह�ने गरी बाडँफाडँ ग�रिदनपुन� ह��छ । 
यस कानूनी �यव�थानसुार भूिमसधुार काया�लय 
भ�परुबाट स�बि�धत ज�गाधनीह� अथा�त् 
यी िनवेदकह�लाई िझकाई तारखेमा राखेको 
पाइ�छ । पिछ ज�गाधनीह�ले तारखे गजुारकेो 
देिख�छ । ज�गाधनीह�ले तारखे गजुार े पिन िनण�य 
गदा� नरम करम िमलाएर नै आधा आधा बाडँफाडँ 

गनु�पन� ह��छ । िक.नं.५७६ को ज�गाको पूव�तफ�  िपच 
सडक रहेभएको अव�थामा �वाभािवक �पमै िपच 
सडकतफ� को ज�गाको मू�याङ्कन बढी ह�ने र पछािडको 
ज�गाको मू�य अगािडको िपच सडकतफ� को ज�गाभ�दा 
कम नै ह�न जा�छ । य�तो अव�थामा ज�गाधनीको 
म�जरुी िवना अगािड िपच सडकतफ� को ज�गा मोहीलाई 
र पछािडको ज�गा ज�गाधनीलाई पन� गरी बाडँफाडँ गदा� 
नरम करम िमलेको मा�न सिकँदनै । यसमा पिन मोही 
च��बहादरु ढुकुछुले भूिमसधुार काया�लयमा िनवेदन 
िददँा उ� ज�गाको पूव� पि�चम िचरा गरी आधाआधा 
छुट्याई दि�णतफ� को आधा भाग आफूलाई पन� गरी 
बाडँफाडँ ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएको देिखयो । सो 
िनवेदनअनसुार उ�र दि�ण आधाआधा ह�ने गरी 
पूव�बाट पि�चम िचरा पारी छुट्याएको भए दवैु प�को 
भागको ज�गा सडकतफ�  परी नरम करम िमलेको मा�न 
सिकने िथयो । यसो नगरी िनवेदक मोहीको मागभ�दा 
पिन बािहर गई उ�र दि�ण िचरा पारी पूव�तफ�  िपच 
सडकसगँ जोिडएको भाग ज�गा सबै मोहीका भागमा 
मा� पन� र पि�चमतफ� को सडकसगँ नजोिडएको भाग 
जित ज�गाधनीको भागमा पन� गरी बाडँफाडँ गन� गरी 
भएको िनण�यलाई नरम करम िमलेको �यायोिचत 
बाडँफाडँ मा�न सिकँदैन । य�तो िनण�यमा कानूनको 
उिचत प�रपालना भएको तथा �याियक मनको �योग 
भएको दिेखन  नआउने ।

ज�गाधनीको कुनै �वीकृित निलएको 
अव�थामा केवल घर बनाएको भ�ने मा� आधारमा 
सडकतफ� को बढी मू�याङ्कन भएको स�पूण� ज�गा 
मोहीको भागमा पन� गरी बाडँफाडँ गरबेाट ज�गाधनीलाई 
ठूलो माका� पन� गई अ�याय ह�न जा�छ । �य�तै 
ज�गाधनीको भागमा ह�ने भिनएको पि�चमतफ� को 
ज�गामा जान ५ िफटको बाटो छोडेको भए पिन अगािड 
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िपच सडकमा छोएको ज�गा र ५ िफटको साघँरुो बाटो 
छोिडएको भिनएको ज�गाको मू�याङ्कन कदािप 
समान ह�न स�दैन । यिद पूव�तफ�  दवैुितर मोहीको घर 
पन� र सोतफ� को ज�गा मोहीको भागमा नपादा� मोहीलाई 
माका� पन� नै देिखएको भए पिन य�तोमा िनण�य गदा� 
ज�गाधनी प�लाई समेत राखी छलफल गराई िनण�यमा 
प�ुन ुउपय�ु ह�ने देिखयो । सो अन�ुप गन� दवुै प� राखी 
छलफल गराउने भनी भूिमसधुार काया�लयले िमित 
२०६४।११।२४ मा आदेश गर ेपिन सो आदेशानसुार 
ज�गाधनी प�लाई सूचना जारी गरकेो पाइएन । यसरी 
िनण�यकता�ले �ि�या प�ुयाउनपुन� महससु गरी सूचना 
जारी गन� भनी भएको आदशेलाई पालना नगरी भएको 
िनण�य कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

यसरी गरकेो िवभाजनमा कानूनी �िुट रही 
यी िनवेदकह�को हकािधकारमा समेत आघात प�ुन 
गएको देिखएकोले िनवेदकह�को मागअनसुारको 
आदशे जारी गरी िनवेदकह�को हक सरं�ण गनु�पन� 
देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
भूिमसधुार काया�लय, भ�परुको िमित २०६४।१२।१४ 
को िनण�यले िनवेदन दाबीको िक.नं.५७६ को 
ज�गालाई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(घ) 
अनसुार नरमकरम िमलाई ज�गाधनी र मोहीका 
बीचमा बाडँफाडँ गरकेो नदेिखएकोले उ� िनण�य र 
सोसगँ स�बि�धत प�ाचारलगायतका स�पूण� काम 
कारबाहीह� उ��ेषणको आदेशबाट बदर ग�रिदएको 
छ । अब उ� ज�गा दवुै प�लाई राखी नरम करम 
िमलाई बाडँफाडँ गनु�  भनी िवप�ी भूिमसधुार काया�लय 
भ�परुका नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल पसु ३० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-०८४१, िनषेधा�ा, 
अनारदेवी त�मा िव. सबरलाल चौधरीसमेत

पनुरावेिदका अनारदेवी त�माले दाबीको 
उ� िक.नं. ७३ को ०-९-१९ ज�गाम�ये िमित 
२०७३।७।१८ मा पा�रत ब�डाप�बमोिजम िक�ाकाट 
भई मेरो अंश भागमा परकेो िक.नं. १०३५ को ०-१-
१९ ज�गामा �ितवादीह�ले जबरज�ती बासँको टाटीले 
घेरबेर गरी गराई मेरो ज�गा दखल क�जा गरी आ�नो 
िव�ालयको ज�गासगँ िमसाएकोले िवप�ीह�को दखल 
क�जा छुट्याई टाटबार हटाई िवप�ीह�ले गरेको 
िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउ ँभनी स�तरी 
िज�ला अदालतमा ज�गा िखचोला म�ुा दायर गरेको 
कुरा िफरादप�को �मािणत �ितिलिपबाट दिेखने । 

िव�ालयको �थापनाकालदेिख नै दाबीको 
उ� िक.नं. ७३ को ०-९-१९ ज�गा िव�ालयको 
क�पाउ�डिभ� रही िव�ालयको भोगमा ३७/३८ 
वष� अिघदेिख रहेको र सो कुरा िक.नं. ७३ को दाता 
अनारदेवी त�माले समेत िव�ालयलाई प�ाचार गरी 
�वीकार ग�रसकेको अव�थामा वादीले िक.नं. ७३ 
बाटै िमित २०७३।७।१८ मा पा�रत ब�डाप�बाट �ा�त 
गरकेो िक.नं. १०३५ को ०-१-१९ ज�गालाई िलएर 
िमित २०७३।७।२१ गते िखचोला गरकेो भ�ने वादी 
दाबी मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको १८ नं. बमोिजमको 
हद�याद िवहीन भएकोले हद�यादको अभावमा वादी 
दाबी खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीह�को सयं�ु 
�ितउ�र िजिकर रहेको दिेखने । 

िनवेदन दाबीको ज�गाको स�ब�धमा िज�ला 
अदालतमा म�ुा दता� भई िवचाराधीन रहेको देिखदँा 
�माणको उिचत मू�याङ्कन गरी िववािदत ज�गाको 
हकभोगको स�ब�धमा सो ज�गा िखचोला म�ुाको 
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रोहबाट िनण�य ह�ने नै ह�दँा उ� िवचाराधीन म�ुामा 
असर पन� गरी ��ततु म�ुाको रोहबाट िववािदत 
ज�गाको स�ब�धमा बो�न िम�ने देिखएन । यसरी यी 
पनुरावेिदकाले िववािदत ज�गाको स�ब�धमा वैकि�पक 
उपचारको बाटो �योग गरी िज�ला अदालतमा ज�गा 
िखचोला म�ुा दता�समेत ग�रसकेको अव�थामा िनवेदन 
दाबीबमोिजमको आदेश जारी गन� िम�ने दिेखएन । 
वैकि�पक उपचारको बाटो �योग गन� पाउने कानूनी 
हक िनवेदकलाई रहेको र आशङ्काको ि�थितको 
िव�मानता रहेको नदिेखएकोले रीट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७३।३।३० मा 
भएको फैसला मनािसब नै रहेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०७५७, 
उ��ेषण / परमादेश, बालकृ�ण पौडेल िव. िज�ला वन 
काया�लय, इलामसमेत 

राि��य वनको संर�ण गन� तथा वातावरण   
एवम् पया�वरणलाई असर नपारी अ�य गितिविध 
स�चालन गन� गराउने स�ब�धमा नीितगत िनण�य गन� 
अि�तयार कानूनतः वन तथा भू-संर�ण म��ालयमा 
रहेको ह��छ । वन एवम् वन स�पदा सरं�ण गन� 

िसलिसलामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट भएका िनण�य वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयबाट भएको उ� िनण�यबाट का� उ�ोग 
स�चालनमा ि�िवधा भई उ�ोग स�चालनमा नै ग�भीर 
असर पन� जाने देिखयो । िवप�ी आयोगलाई वनमा 
आधा�रत उ�ोग वन �े�बाट कित दरुीमा �थापना 
गनु�पन� भ�ने स�ब�धमा नीितगत िनण�य गन� स�ने 
अि�तयार कुनै कानूनले िदएको नपाइने । 

आफूलाई �ा�त अि�तयारीभ�दा बािहरको 
िवषयमा िनण�य ग�रएको कामले कानूनी वैधता �ा� 
गन� स�दैन । ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा हेदा�  
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले वन 
�े�बाट यित दरुीमा काठमा आधा�रत उ�ोगह� 
�थापना ह�न ु उपय�ु भनी आफँैले मापद�ड बनाई 
िनण�य गरकेो देिखयो । य�तो नीितगत िनण�य गन� स�ने 
अिधकार वन तथा भूसंर�ण म��ालयलाई भएको ह�दँा 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले सो 
िवषयमा िनण�य गरी िमित २०७०।१२।६ मा प�रप� 
गन� गरकेोलगायतका काम कारबाही कानूनबमोिजम 
दिेखन नआउने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।१२।६ को प�रप� सो प�रप�लाई आधार 
मानी वन िवभागले गरकेो िमित २०६७।१२।२१ 
को प�रप� र िज�ला वन काया�लय, इलामको िमित 
२०७०।१२।२६ को प�समेत गैरकानूनी देिखदँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेदकले �थापना गरकेो अिनल का� उ�ोग वन तथा 
भू-संर�ण म��ालयबाट िमित २०६८।११।१८ को 
िनण�यानसुारको दूरीलाई आधार मानी सोबमोिजम छ, 
छैन जाचँबझु गरी कानूनबमोिजम गनु�  भनी िज�ला वन 
काया�लय, इलामको नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत 
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जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१६३६, लाग ु
औषध (डाइजेपाम), ह�सन मुवारक अिल िव. नेपाल 
सरकार 

िमित  २०६९।३।१० मा राजिवराजबाट 
काठमाड�तफ�  आएको ना.३ख. ६५९१ को बसमा 
या�ा ग�ररहेको चेकजाचँ गदा�  �ितवादीको झोलाबाट 
डाइजेपाम २९, ए�पल, �यिु�नोिफ� न २९ ए�पल, 
�ोमोथाजेन फेनाग�न २७ ए�पल र नाइ�ोजेपाम 
ट्या�लेट १९ बरामद भएको त�य बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखन आउछँ र सो बरामदी मचु�ुकामा �ितवादी 
रोहवरमा रहेको देिखने । 

आफूबाट फेला परकेो उ� बरामद लाग ु
औषध दरभंगाको मेिडकल पसलमा िकनेको र सो 
लाग ुऔषध सेवन गन� तथा साथी भाइलाई िदन भनी 
�याएको हो । सेवन गन�को लािग कुनै िचिक�सकबाट 
िसफा�रस िलएको छैन भनी अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� उ�लेख गरकेा छन् । अदालतमा बयान 
गदा�समेत उ� लाग ु औषध आफूबाट बरामद भएको 
र सेवनको लािग �याएको भनी �वीकार गरकेो 
अव�था छ । अनसु�धानको �ममा सेवन तथा साथी 
भाइलाई िदन �याएको हो भनी बयान गरकेो र बरामद 
लाग ुऔषध िविभ�न �कृितको रहेको देिख�छ । लाग ु
औषधको प�रणाम हेदा�समेत केवल सेवनको लािग मा� 
�याएको हो भ�ने सिकने अव�था छैन । �ितवादीले 
िचिक�सकको स�लाहअनसुार उ� लाग ुऔषध सेवन 
गरकेो भ�ने पिन नदेिखने । 

अदालतमा सेवनतफ�  �वीकार गरकेो तर 

ओसारपसारमा इ�कारी रहे पिन सो इ�कारीले 
�वतः �माणको �थानको �हण गन� स�ने 
दिेखदैँन । सो इ�कारी बयान िमिसल सलं�न व�तिुन�ठ 
�माणह��ारा पिु� ह�नपुन� ह��छ । उ� प�रणामको लाग ु
औषध भारतको दरभंगाबाट ख�रद गरी राजिवराज ह�दँै 
साथी भाइलाई िदन �याएको भ�ने ह�दँा  ओसारपसार 
र िवतरणको उ�े�यले �याएको भ�ने पिु� ह�न आउछँ । 
�ितवादीले उ� लाग ुऔषध सेवनको लािग �याएकोले 
कम सजाय ह�नपुछ�  भनी िलएको िजिकर �मािणत ह�न 
सकेको नदिेखदँा उपयु�� बरामद लाग ु औषध िब�� 
िवतरणको लािग ओसारपसार गरकेो पिु� ह�न आउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारण र 
�माणह�बाट �ितवादी अिल भ�ने ह�सन मवुारक 
अिललाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४ (१)(झ) बमोिजम २ वष� कैद र १ लाख 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित  २०७०।११।२० को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१६८३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, शंकर कुमार ख�ी िव. नेपाल सरकार 

िमिसल संल�न िमित २०६८।७।२६ को 
स�कल िलखत हेदा�  जाहेरवालाह� दीपक प�रयार र 
िभमबहादरु नेपालीलाई १ मिहनािभ� अफगािन�तान 
पठाई काममा लगाउने �यव�था िमलाउने गरी िमित 
२०६८।४।१२ मा �.३,००,०००।- (तीन लाख 
�पैया)ँ र ऐ.२३ गते �.४,००,०००।- (चार लाख 
�पैया)ँ समेत कूल �.७,००,०००।- बिुझिलए ँ भनी 
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यी �ितवादी शंकरकुमार ख�ीले जाहेवालाह� दीपक 
प�रयार र िभमबहादरु नेपालीलाई िलखत ग�रिदएको 
पाइने । 

�ितवादी शंकरकुमार ख�ीले उ� रकम मैले 
िलएको होइन । जाहेरवालाह�ले रकम सिवन लामालाई 
बझुाएको हो । उ� कागजमा जाहेरवालाह�ले 
जबरज�ती सिहछाप गन� लगाएका ह�न्  । िलखतमा 
भएको सिहछाप मेर ै हो । जाहेरवालाह�सगैँ म 
पिन सिवन लामामाफ� त अफगािन�तान जान 
लागेको िथए ँ । हामी तीनै जनालाई दबुईस�म प�ुयाई 
�यहाबँाट अफगािन�तान पठाउन नसकेपिछ 
नेपाल फका�इिदएका ह�न्  । मैले जाहेरवालाह�लाई 
अफगािन�तान पठाउछुँ भनेको नभई सिवन लामाले 
मसमेतलाई अफगािन�तान पठाइिद�छु भनी मबाट 
पिन �.३,००,०००।- (तीन लाख) िलएका ह�न्  भनी 
कसरु गरकेोमा इ�कार रही आ�नो बयानमा उ�लेख 
गरकेो देिखने । जाहेरवालाह�ले �यायािधकरणसम� 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगारमा अफगािन�तान 
पठाइिद�छु भनी हामीह�बाट जनही �.३,५०,०००।- 
(तीन लाख पचास हजार) का दरले �.७,००,०००।-
(सात लाख) िलई रोजगारमा पठाउन भनी दबुईमा लगी 
७३ िदनस�म राखी नेपाल फका�एका ह�न्  । �ितवादीले 
हामीलाई हालस�म रकम िफता� गरकेो छैन । िवदेश 
पठाउने िज�मा �ितवादी शकंरकुमार ख�ीले िलएको 
ह�दँा िनजले नै हजा�नासमेतको रकम ितनु�पद�छ भनी 
आ�नो जाहेरीलाई पिु� ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
पाइने ।

जाहेरी परपेिछ आ�नो बयानमा 
जाहेरवालाह�लाई िलखतमा उि�लिखत रकमम�ये 
समय पाएमा �.४,००,०००।- (चार लाख) २ 
मिहनािभ�मा िफता� गन� तयार छु भनी बयान गरबेाट 

यी �ितवादीको जाहेरवालाह�सगँ �यवहार भएको 
दिेखयो । िनजले उ� कागज जबरज�ती गराएको भनी 
िजिकर िलएको भएपिन सो िलखत कागजउपर कुनै 
िनकायमा उजरुसमेत गरकेो दिेखदँैन । सोबाट उ� 
कागज पनुरावेदकले िजिकर िलए ज�तो डरधाकको 
कारणले मा� तयार भएको हो भनी मा�न निम�ने ।

�ितवादी इजाजत�ा� वैदेिशक रोजगार 
�यवसायी नभएको भ�ने कुरा िनज �वयम् को बयानबाट 
दिेख�छ । तथािप यी �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई 
िबनाइजाजत वैदिेशक रोजगारमा अफगािन�तान 
पठाइिद�छु भनी झ�ुो आ�ासन िदई �लोभनमा पारी 
वैदिेशक रोजगारको कागज गरी वैदेिशक रोजगारमा 
नपठाई रकमसमेत िफता� गरकेो नदेिखएको त�य 
�थािपत ह�न आउने । 

पीिडतह�को िकटानी जाहेरी, मौकामा 
�ितवादीले ग�रिदएको िलखत �माण तथा 
जाहेरवालाह�को बकप�समेतका उि�लिखत िववेिचत 
त�य �माण तथा कानूनसमेतको आधारमा �ितवादी 
शंकरकुमार ख�ीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएको देिखने । 

अतः �ितवादी शंकरकुमार ख�ीले आरोिपत 
कसरु गरकेो देिखएकोले �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।६।० 
(एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००- (एक 
लाख पचास हजार) �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम जाहेरवालाह� दीपक 
प�रयार र िभमबहादरु नेपालीले हजा�नासमेतको िबगो 
�.१०,५०,०००।- (दश लाख पचास हजार �पैया)ँ 
�ितवादी शंकरकुमार ख�ीबाट भरी पाउने ठह�याई 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�ले िमित 
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२०७०।८।२४ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CR-१७४९, 
जबरज�ती करणी, बलबहादुर नेपाल िव. नेपाल 
सरकार 

पीिडतको क�याजाली �याितएको र कित 
समयअिघ �याितएको हो भ�न नसिकने, िनजको 
उमेर अ�दाजी १२-१४ वष� भएको तर यिकनका साथ 
भ�न नसिकने भ�ने िमिसल संल�न �ाथिमक �वा��य 
के�� उला�बारीको िमित २०७१।८।५ को �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको देिख�छ । पीिडतको ज�म िमित 
२०५८।१०।१५ रहेको भ�ने िमित २०७१।४।२६ 
को ज�म दता�को �माणप�बाट दिेखएको छ । िवगत २ 
वष�देिख नै करणी ह�दैँ आएकोमा अि�तम पटक िमित 
२०७१।७।५ मा िनरौलाको घरमा पीिडतलाई करणी 
गरकेो भनी �ितवादीको बयानमा समेत उ�लेख भएको 
देिखने । 

पीिडत साङ्केितक नाम उला�बारी (श) 
ले अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत आई 
�ितवादी बलबहादरु नेपालले जबरज�ती करणी 
गरकेो िववरण उ�लेख गरी बकप� गरकेो देिख�छ । 
िनजले स�ु अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत 
आ�नो उमेर १३ वष�को भनी खलुाएका छन् । िनज 
क�ा ८ मा पढ्ने गरके� भ�नेसमेत जाहेरीमा उ�लेख 
छ । िनजको शारी�रक परी�ण, जाहेरीको बेहोरा तथा 
पीिडतको अनसु�धान तथा अदालतमा भएको बकप� 
र िमिसल संल�न वारदात ह�नभु�दा अिघको ज�मदता� 
�माणप�समेतका आधारबाट िनज पीिडतको उमेर 

१३ वष� रहे भएको पिु� ह�न आएको देिखने । 
�ितवादीले पीिडतको उमेर १६ वष� 

पिुगसकेको छ, सहमितमा करणी भएको हो भ�ने 
िजिकर िलए तापिन सो पीिडतको उमेर १६ वष� 
पिुगसकेको भ�ने कुनै �माण दािखल गन� सकेकोसमेत 
दिेखएको छैन । पीिडतले आ�नो उमेर १३ वष�को भनी 
अदालतमा बकप� गदा�को अव�थामा �ितवादीको 
तफ� बाट कुनै िजरह भएको अव�थासमेत नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण र 
�माणबाट �ितवादी बलबहादरु नेपालले वष� १३ 
क� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न 
आएको देिखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम १० वष� कैद र 
पीिडतलाई �ितवादीबाट २५ हजार �ितपूित�  भराई 
िदने ठह�याएको स�ु मोरङ िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।८।२३ को फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट  िमित २०७३।३।१ ना 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल मंिसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-१२९१, दता� बदर, 
हक कायम, ज�गा िखचोला, दुगा��साद पा�डे िव. 
अमृता �यौपानेसमेत

हद�यादस�ब�धी िजिकरको स�ब�धमा थाहा 
पाउने कारण र अव�था य�िप म�ुाको �कृितअनसुार 
िभ�न िभ�न ह�न स�छ । नापीको समयमा एउटाको 



49

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, चैत - २

ज�गालाई आ�नो नाउमँा दूिषत दता� गराई वष�स�म 
भोगचलन  नगन� र पिछ आएर मा� भोगचलन गन� जादँा 
सािबक ज�गाधनीले द�ेने स�ुने गरी थाहा पाएको पिन 
ह�न स�छ । �ितवादीले आ�नो नाममा ज�गा दता� 
गराएको भ�ने कुराउपर नािलस उजरु गन� सो कुरा 
थाहा पाएको त�यगत आधारमा हद�याद कायम ग�रन ु
पद�छ । स�बि�धत मालपोत काया�लयबाट न�कल सारी 
िलएपिछ मा� ज�गा दता� भएको भनी थाहा पाएको भ�ने 
वादीको िजिकर अ�यथा खि�डत नभएस�म सोही 
न�कल सारी िलएको िमितबाट हद�याद गणना ग�रन ु
पन� ।

उ� िववािदत ज�गामा �ितवादी दगुा��साद 
पा�डेले घासँ काट्न लागेको देखेपिछ सो�दा िनजले 
उ� ज�गा आ�नो नाउमँा दता� गरकेो कुरा गरपेिछ 
मालपोत काया�लय, ज�ुलामा गई �ितवादी दगुा��साद 
पा�डेको नाउकँो ज�गाधनी दता� �माण पजुा�को 
न�कल िमित २०६९।८।२७ मा सारी िलएपिछ मा� 
उ� ज�गा  �ितवादी दगुा��साद पा�डेले आ�नो नाउमँा 
दता� गराइसकेको थाहा जानकारी भई मलुकु� ऐन, 
ज�गा िम�नेको १८ नं. र मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको 
१७ नं. को हद�यादिभ� दता� बदर, हक कायम ज�गा 
िखचोला म�ुाको िफराद िमित २०६९।९।१२ मा दायर 
भएको पाइयो । वादीम�येक� अमतृा �यौपानेसमेतले 
ज�ुला िज�ला, हाकुँ गा.िव.स. नं. ५ मा िक.नं. २१२, 
२७७, ३७६ लगायतका ज�गाह� २०५१ सालमा 
नापी गराएको नापी काया�लय, ज�ुलाको िफ�डबकु 
उतारबाट देिख�छ । वादीह�ले सोही वडा नं. ५ मा 
२०५१ सालमा केही िक�ा ज�गा दता� गराएको भ�ने 
आधारमा मा�  िक.नं. १५९ ज�गा पिन आ�नो नाउमँा 
नापी नभएको सोही िमितमा थाहा िथयो भ�न िम�ने 
देिखदँनै । वादीले िमित २०६९।८।२७ मा न�कल 
सारी थाहा पाएको र तदउुपरा�त �यादिभ�ै िमित 

२०६९।९।१२ मा नािलस गरकेो दिेखन आयो । यसरी 
मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको १७ नं. र ऐ. ज�गा िम�नेको 
१८ नं. बमोिजम थाहा जानकारी भएको ६ मिहनािभ� 
नै दायर भएको िफराद दाबीलाई हद�यादको कारण 
जनाई खारजे ह�ने ठह�याई ज�ुला िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला बदर गरी पनुः इ�साफको लािग स�ु 
िज�ला अदालतमा पठाउने गरेको पनुरावेदन अदालत, 
ज�ुलाको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
हद�यादको कारण जनाई िफराद खारजे ह�ने ठहर गरेको 
स�ु ज�ुला िज�ला अदालतको िमित २०७०।११।१ 
को फैसला उ�टी गरी पनुः इ�साफ गनु�  भनी स�ु 
अदालतमा पठाउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
ज�ुलाको िमित २०७२।५।३० को फैसला िमलैकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७५ साल भदौ ०३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-०५६६, अशं चलन, 
डोम तामाङसमेत िव. धनमाया तामाङ

�ितवादी धनमाया तामाङले बकसप�को 
मा�यमबाट पाएको ज�गा स�ब�धमा िवचार गदा� 
काठमाड�  िज�ला, बालवुा गा.िव.स. वडा नं.५ख  
िक.नं.१४४ �े. फ. ०-४-२-० ज�गा �ितवादी 
धनमाया तामाङले िज�ला का�े, सोलसु�ले भ�ुल ु
गा.िव.स. वडा नं. १ ब�ने ल�मी लामासमेतका ३ 
जना �यि�बाट र.नं. ११८६१ िमित २०६७।२।११ 
मा हालैदेिखको बकसप�को िलखतको मा�यमबाट 
�ा� गरकेो दिेखयो । बकसप�को कैिफयत महल हेदा� 
उ� ज�गा तपाइ ँ बकस पाउनेले हामीह�को हरके 
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कामकाजमा सहयोग गरी �रझाई आएकोले लेिखएको 
ज�गा �रझाएबापत हा.व. ग�रिदएको भनी लेखेको 
पाइयो । बकसप� पाउने धनमाया तामाङले उ� 
हा.व.को िलखतमा पितको नाम ठेगाना उ�लेख नगरी 
आ�नो बाबकुो नाम ठेगाना उ�लेख गरी बकसप� 
पा�रत गरकेो पाइयो । वादी समनबहादरु तामाङसमेतले 
उ� बकसप� अ�यथा हो भनी भ�न सकेको अव�था 
देिखदँनै । �ितवादी धनमाया तामाङले बकसप�को 
मा�यमबाट पाएको ज�गा भएकोले िक.नं.१४४ को 
ज�गा िनजी आज�नको स�पि� हो भ�ने देिखन आउने ।

�ितवादी धनमाया तामाङले बकसप�को 
मा�यमबाट पाएको िनजी आज�नको स�पि� वादी 
दाबीबमोिजम अिंशयारह�बीच ब�डा ला�ने अव�था 
देिखदँनै । ममता तामाङबाहेकका अ�य िफरादीह� 
धनमायाका पित तथा सौतेनी छोराछोरी नाताका 
मािनस देिख�छन् । यस अव�थाको नाता स�ब�धका 
मािनसह�का बीच अशंब�डा गदा� िनजी तवरले आज�न 
गरकेो स�पि� ब�डा गन� कर ला�दैन । यस अव�थामा 
पिन ब�डा लगाइयो भने िनजी आज�नस�ब�धी कानूनी 
अवधारणा �ितकूल ह�न जा�छ । तथािप वादीम�येका 
ममता तामाङ �ितवादी धनमाया तामाङको आ�नो 
नाबािलग छोरी रहेको दिेखन आएको छ । आमाले 
जनुसकैु बेहोराबाट �ा� गरकेो स�पि�मा छोरा 
छोरीह�को अंश हक रहने मा�यता रहेकोले �ितवादी 
धनमाया तामाङले बकसप�बाट पाएको िक.नं.१४४ 
को ज�गाबाट िनजको आ�नै छोरी ममता तामाङले 
अंश पाउने नै देिखयो । �ितवादी धनमाया तामाङले 
बकसप�को मा�यमबाट �ा� गरकेो िनजी आज�नको 
उ� स�पि�मा िनजका सौता, सौताका छोराछोरी र 
लो�नेको अशंहक ला�ने देिखएन । तसथ� उ� िक.नं. 
१४४ को ज�गाबाट समेत अंश पाउने गरी फैसला 
ग�रपाउ ँभ�ने वादीह�को पनुरावेदन िजिकर मनािसब 

नदेिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 

�ितवादी धनमाया तामाङले बकसप�बाट पाएको 
िक.नं.१४४ को ज�गा िनजी आज�नको भनी �ितवादीको 
छोरी ममता तामाङले समेत अंश नपाउने भनी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।३।३१ 
मा भएको फैसला सो हदस�म निमलेकोले केही उ�टी 
भई  िक.नं. १४४ को ज�गाबाट वादीम�येक� ममता 
तामाङले २ भागको १ भाग अंश पाउने िनजबाहेक 
िफरादीह�म�येका अ�य कसैले पिन सो स�पि�बाट 
अशं भाग नपाउने भनी ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७३।०४।२७ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै नाबालक ममता 
तामाङ आमा धनमाया तामाङको सरं�क�वमा रहने 
गरी स�ब�ध िव�छेद म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनसमेतबाट िमित २०७३।०४।२७ मा फैसला 
भएको दिेखदँा िनज नाबालक ममता तामाङको अंश 
भागमा पन� स�पि� िनजको उमेर नपगेुस�म िनजको 
आमा धनमाया तामाङको सहमित वा म�जरुी निलई 
कुनै पिन �कारबाट हक ह�ता�तरण गन� नपाउने गरी 
अशं भाग ब�डा छु�याइसमेत िदने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पोखरले
इित सवंत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६७-WO-१०१३, 
परमादेश, काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा नं. ११ 
थापाथलीि�थत मिहला, कानून र िवकास म�चको 
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तफ� बाट अि�तयार�ा� र आ�नै तफ� बाट समेत 
अिधव�ा मीरा ढुङ्गानासमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

��ततु �रट िनवेदन दता� भएपिछ बनेको 
नेपालको सिंवधानको धारा १५८ को उपधारा (६) को 
देहाय (ख) मा म�ुा मािमलाको रोहमा सव��च अदालतले 
गरकेो कानूनको �या�या वा �ितपादन गरकेा कानूनी 
िस�ा�तको काया��वयन भए वा नभएको अनगुमन गन� 
गराउने कत��य महा�यायािधव�ालाई तोिकएको पाइ�छ 
भने कानून र �याय म��ालयअ�तग�तको कानून िकताब 
�यव�था सिमितबाट �कािशत मलुकु� ऐनलगायत 
अ�य ऐनह�मा श�ुय घोिषत भएका ऐनह� हटाइएको 
नै पाइयो । यसको अित�र� लैङ्िगक समानता 
कायम गन� िवषयमा छुवाछुतलाई गैरकानूनी घोिषत 
गरी सजायसमेतको �यव�था गन� िवषयमा र मलुकु� 
ऐनलाई �ित�थापन गन� िवषयमा �यसैगरी घरले ुिहसंा 
िव��मा समेत ऐनह� िनमा�ण भइसकेको देिखयो । 
य�िप यस अदालतबाट जारी भएका आदेशह� पूण�तः 
काया��वयन भएको अव�था छैन तर िवप�ीह� कसैले 
पिन फैसला तथा आदेशह� काया��वयन गद�नौ ँभनेको 
अव�था पिन नह�ने ।

नेपालको संिवधानको धारा १२६ को 
उपधारा (२) बमोिजम म�ुा मािमलाको रोहमा अदालतले 
िदएको आदेश वा िनण�यको सबैले पालन गनु�पन�छ भनी 
रा�यका सम�त िनकायह�उपर अदालतको फैसला 
तथा आदेशको काया��वयन गनु�पन� र काया��वयन गन� 
सहयोग गनु�पन� दािय�व सिु�पएको छ । य�िप पूव�वत� 
सिंवधानह�मा ज�तो अदालत, �याय स�पादनको 
काय�मा सव��च र अ�य अदालतलाई सहयोग गनु�पन� 
कत��य सरकार र मातहतका पदािधकारीह�लाई 
तो�ने �यव�था वत�मान सिंबधानमा छैन तर �यसको 
अथ� सरकार वा सरकारमा काय�रत पदािधकारीह�ले 

अदालतका फैसला काया��वयन नगरी िनरपे� वा 
उदासीन रहन स�छन् भ�ने कदािप होइन । य�तो 
उदासीनतालाई सिंवधानले नसहने मा� होइन 
अव�थाअनसुार यो अपहेलनाको िवषयसमेत ब�न 
स�छ । तर एउटा आदशे वा फैसला काया��वयन गन� 
अक� आदेश जारी गन� कुरा सामा�यतः वा�छनीय 
ह�दँैन । अदालतका फैसला वा आदशेह� सिंवधान र 
कानूनमा आधा�रत ह�ने ह�दँा आफँैमा पूण� र शि�शाली 
ह��छन् । ियनलाई अझ शि�शाली बनाउन अक� 
आदेश जारी गनु�  उपय�ु ह�दँैन । �यस �ि�बाट समेत 
यस अदालतको फैसला र आदेशह� काया��वयन गन� 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको 
माग �वीकारयो�य नदेिखने ।

अतः उपयु�� आधार कारणह�बाट ��ततु 
�रट िनवेदनमा िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  उिचत र आव�यक नदेिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CI-०८१७, अब�डा 
ज�गा ब�डा दता� गरी नामसारी चलन, राम�साद 
राजवंशीसमेत िव. सुरशेकुमार चौधरी

वादी र �ितवादीसमेतका ५ अिंशयारका 
बीचमा िमित २०५९।५।५ मा अशंब�डा भएको त�यमा 
कुनै िववाद नदेिखएको यी वादी �ितवादीह�का 
�व. िपता िसंहे�वर राजवशंीको नाममा दता� रहेका 
िक.नं.१४२४ समेतका ज�गाह� नामसारी ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०५७।०४।२५ मा मालपोत काया�लय, 
मोरङमा िनवेदन िदई कारबाही च�दाका �ममा उ� 
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ज�गाह�म�येको िक.नं.१४२४ को ज�गा रो�का 
रहेको देिखदँा फुकुवा भएका बखत कारबाही ह�ने 
गरी बाकँ� ज�गा नामसारी गन� भनी सोही िमित 
२०५७।०४।२५ मा मालपोत काया�लय, मोरङबाट 
िनण�य भएको दिेख�छ । सोप�चात् यी वादीह�ले 
िमित २०६०।२।२९ मा पास भएको बकसप� ज�गा 
सो हामीले पाउनपुन� पाइसकेका छ� िलनपुन� बाकँ� 
छैन, बाकँ� िलनपुन� दाबी िवरोध गरमेा यसै कागजबाट 
बदर होस ् भनी िमित २०६०।२।३० मा कागज गरी 
िदएकोमा यी पनुरावेदकले आ�नो पनुरावेदनप�मा 
उ� िमित २०६०।२।३० को कागजलाई अ�यथा हो 
भनी कुनै िजिकर िलएको नदिेखने ।

उ� िक.नं.१४२४ को ज�गाको हकमा 
सहकारीको िधतो नितरकेो कारणले त�कालीन 
अव�थामा रो�का रहेको कारणले नामसारी ह�न 
नसकेकै अव�थामा िमित २०६०।२।२९ मा पास 
भएको बकसप�अनसुारको ज�गा हामीले पाउनपुन� 
पाइसकेका छ�, अब िलनपुन� बाकँ� छैन भनी िमित 
२०६०।२।३० मा कागज ग�रिदएप�चात् �ितवादी 
सरुशेकुमार चौधरीले िमित २०६६।०५।१८ मा सो 
सहकारी स�ंथाको एक लाख �पैया ँऋण ितरी सो ज�गा 
फुकुवा गराई आ�नो नाममा नामसारी गराई िलएको 
देिखएबाट उ� ज�गा िनज �ितवादीले नामसारी 
गराई िलदँाका बखत अब�डा रहेको भ�ने अथ�मा हेन�
निम�ने ।

िमित २०५७।४।२५ मा मालपोत काया�लयमा 
नामसारी गन�को िनिम� िदएको म�जरुीको कागजबाट 
उ� ज�गा �ितवादी सरुशे चौधरीले नामसारी गराई 
िलएको दिेखएबाट वादीह�ले िमित २०५९।५।५ मा 
नै ब�डा भइसकेका दाजलुाई िमित २०६०।२।२९ 
मा हालैको बकसप�बाट आफूले पाउने ज�गासमेत 
पाइसकेको भनी िमित २०६०।२।३० मा सोही 

स�दभ�मा कागजसमेत गरकेोबाट सो िक.नं.१४२४ 
को ज�गाबाट यी पनुरावेदक वादीह�ले ब�डा पाउने 
भ�न िमलेन । समान अव�था ि�थित रहेका अका� भाइ 
सीताराम राजवशंीले उ� ज�गा स�ब�धमा दाबी निलई 
िच� बझुाई बसेको देिखएको अव�था िव�मान रहेको 
दिेखने ।

अतः उ� िक.नं.१४२४ को ज�गासमेत 
अब�डा रहेकोले हा�ोसमेत बराबर अशं हक ला�ने 
ज�गा दाजलेु झ�ुा िसफा�रसका आधारमा आ�नो 
नाममा िमित २०६६।५।१८ मा नामसारी ह�ने गरी 
मालपोत काया�लयबाट िनण�य गराई आ�नो नाममा 
दता� गराएको हा�ो सगोलको अब�डा स�पि� भएकोले 
५ भाग लगाई ३ भाग अंश छुट्याई दता� नामसारी गरी 
चलनसमेत चलाई पाउ ँभनी िलएको वादीको दाबीस�म 
नप�ुने ठह�याएको स�ु मोरङ िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।२।५ को फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६९।६।१० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दीपे�� ितवारी
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-०८१६, िनण�य 

बदर, राम�साद राजवशंीसमेत िव. 
सुरशेकुमार चौधरी भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-WO-११२०, उ��ेषण, 
�र�जे शेपा�  िव. मालपोत काया�लय, सखुवासभा, 
खाँदबारीसमेत 

संखवुासभा िज�लामा ज�गा नापजाचँ गदा� 
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देखापरकेो सम�या समाधान गन� उ�े�यले ज�गा 
(नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) बमोिजम 
नेपाल सरकार (मि��प�रषद ्को) िनण�यबाट िमित 
२०४८।११।२६ को राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
सिमित गठन गरकेो देिख�छ । उ� सिमितले िववािदत 
िक.नं.२३६ र िक.नं.३९५ को ज�गाह� �माणअनसुार 
नाप न�सा गराई सकेको र �माणले उ� िक�ाह� 
वन�े� दिेखएकोले माग गरकेा िक�ा ज�गाह� दता� 
गन� निम�ने भनी िमित २०५२।४।९ मा िनण�य भएको 
देिख�छ । �यसरी िववािदत ज�गा दता� गन� निम�ने भनी 
सो सिमितबाट िनण�य गदा� �माणको मू�याङ्कन गरी 
िनण�यको आधार र कारण �प�ट �पमा खलुाई िनण�य 
गरकेो दिेखएन । उपयु�� ज�गा वन �े� नै परकेो हो 
र िनवेदकको हक नप�ुने भई �चिलत कानूनबमोिजम 
दता� गन� निम�ने हो भनेपिन िनण�य गदा� िनण�यकता�ले 
�माण, आधार र कारण उ�लेख गरी िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । आधार र कारण उ�लेख नगरी गरकेो िनण�य 
कानूनको �ि�टमा �वीकाय� ह�दैँन । ��ततु िनवेदनको 
स�दभ�मा उ� सिमितबाट िनण�य ह�दँा अिभ�य� �पमा 
यो यती कारणले ज�गा दता� गन� िमलेन भनी उ�लेख 
भएको देिखदैँन । य�तो िनण�यलाई आधार र कारणमा 
आधा�रत भएर गरकेो िनण�य भनी मा�न निम�ने ।

िनवेदकले दाबी गरकेो िक.नं.२३६ र 
िक.नं.३९५ ज�गाका स�ब�धमा ज�गा (नाप जाचँ) 
िनयमावली,२०३२ को िनयम ६ बमोिजम सूचना 
�कािशत भएको भ�ने िमित २०५२।४।१० को 
िनण�यमा उ�लेख भएको देिखदँा सािबकमा दाबी 
परकेो छ, छैन ? सोस�ब�धी िमिसल र िनवेदकले 
पेस गरकेा �माणसमेत बझुी सो �माणह� �ा�यो�य 
छ, छैन भ�नेबार े यिकन गरी िनजको हक, भोग, 
ितरोको हो, होइन ? सोस�ब�धी व�तिुन�ठ �माणको 
समि�ठगत मू�याङ्कन गरी �ि�या पूरा गरी िनण�य 

ह�न ुपन� अव�था देिख�छ । ��ततु िववादमा सो गरेको 
नदेिखदँा सो सिमितको िमित २०५२।४।१० र िमित 
२०५२।४।२१ को िनण�य �िुटपूण� ह�दँा यो िनवेदकको 
हकमा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब उ� िक.नं.२३६ र िक.नं.३९५ ज�गाका 
स�ब�धमा ज�गा (नाप जाचँ) िनयमावली, २०३२ 
को िनयम ६ बमोिजम सूचना �कािशत भएको भ�ने 
िमित २०५२।४।१० को िनण�यमा उ�लेख भएको 
दिेखदँा सािबकमा दाबी परकेो छ, छैन ? सोस�ब�धी 
िमिसल र िनवेदकले पेस गरकेा �माणसमेत बझुी 
िनजको हक, भोग, ितरोको हो, होइन ? यी िनवेदकले 
िढलो गरी आउनकुो औिच�य र कारण पिु� ह��छ वा 
ह�दँैन ? सोस�ब�धी व�तिुन�ठ �माणको मू�याङ्कन 
गरी �ि�या पूरा गरी �याियक मनको �योग गरी िनण�य 
गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित सवंत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी �काशमान िसंह राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-WO-०९६९, उ��ेषण 
/ परमादेश, आशा भुषाल िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 
के��ीय �या�पस, क�ित� पुरसमेत 

िनवेिदकाले िनवेदनमा दाबी गरेअनसुार 
िनजको उ�र पिु�तका पनुः जाचँ गन� र सो जाचँ ह�दँा 
�ा� अङ्कको आधारमा पनुः �रज�ट �काशन गराउने 
गरी आदेश जारी गन� कानूनले िम�ने पिन देिखदँनै । 
उ�र पिु�तका जाचँ गदा� ह�न स�ने लापरवाही तथा 
अिनयिमतताको स�भावनालाई िनय��ण गन� र जाचँमा 



54

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, चैत - २

श�ुता �याउनका लािग ि�भवुन िव�विव�ालय संगठन 
तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को 
प�र�छेद ६४ मा संपरी�ण सिमितको �यव�था गरी 
जाचँ भएका उ�र पिु�तकाको तोिकएबमोिजमको 
परी�कबाट संपरी�ण ह�ने �यव�था रहे भएको नै
देिख�छ । यसरी कानूनमा नै िनि�त गरी परी�ा 
�णालीलाई पारदश� र �यवि�थत गराउने गरी भएका 
�ि�या र प�ितिवपरीत ह�ने गरी िनवेिदकाले दाबी 
गरकैे आधारमा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गन� िम�ने पिन देिखदैँन । यस अव�थामा िनवेिदकाले 
�ा� गरकेो अङ्क उ��ेषणको आदेशले बदर ह�न स�ने 
नदिेखने । 

िनवेिदकाले अन�ुीण� परी�ाथ�को उ�र 
पिु�तका पनुः अक� परी�कबाट परी�ण गन� �यव�था 
गनु� , क��यटुर �णाली�ारा उ�र पिु�तका परी�ण गन� 
�ब�ध र �ावधान िनयममा नै समावेश गनु� , गराउन ु
भनी परमादेशय�ु िनद�शना�मक आदशे माग गरकेो 
भए पिन िनवेदन मागका उ� िवषय आव�यकता 
र औिच�यताका आधारमा स�भव र मनािसब 
देिखदँनै । परी�ा �णालीलाई उिचत �यव�थापन गन� र 
थप श�ुता �याउने कुरामा उ� ि�भवुन िव�विव�ालय 
सगंठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० 
मा पया�� �यव�था ग�रएको नै देिखदँा िनवेदन 
मागअनसुार आदेश जारी गनु�पन� अव�थासमेत देिखन 
नआउने ।

उपयु�� आधार कारणसमेतबाट ि�भवुन 
िव�विव�ालय, परी�ा िनय��ण काया�लयले �रट 
िनवेिदकाको Business Economics (203) 
िवषयमा १०० पूणा�ङ्कमा �दान गरकेो १४ अङ्क 
र सोको पनुय�ग गदा� पूव� �ा�ाङ्कमा कुनै प�रवत�न 
नआएको भनी गरकेो िनण�य कानूनस�मत नै भएको 
देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�ररहन ुपरने र 

कानूनबमोिजम नै भएको सो िनण�यउपर थप परमादेश 
तथा िनद�शना�मक आदेश जारी गरी रहन ु पन� 
अव�थासमेत नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसंह राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-WO-०६६९, उ��ेषण / 
परमादेश, िशवशि� भ�राईसमेत िव. भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात �यव�था म��ालय, सडक िवभाग 
बबरमहलसमेत 

��ततु �रट िनवेदनको िवषयव�तलुाई हेदा�  
िमित २०७०।१०।११ को द राइिजङ नेपाल राि��य 
दिैनक पि�कामा �कािशत सूचना नं. ०१।०७०।०७१ 
को सूचना र िमित २०७०।१०।२७ मा �रपि�लका 
राि��य दैिनक पि�कामा �कािशत सूचना नं. 
NIRTTP/०१/०७०-०७१ समेतका आयोजनाह�को 
िनमा�णस�ब�धी ठे�का बोलप�का िवषयमा उ�लेख 
गरकेा �यूनतम सत�स�ब�धी िवषयलाई उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी सामा�य �यूनतम यो�यता 
पगेुका सबै िनमा�ण �यवसायीलाई िनवा�ध �पमा 
भाग िलन िदन,ु िदलाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशसमेतको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी �रट 
िनवेदन परकेो देिखए तापिन िनवेदनमा उि�लिखत 
२०७० सालमा बोलप� आ�ान भएका मिु�लन-
नारायणगढ सडक ख�डको मम�त सधुारस�ब�धी 
आयोजनाह�को बोलप� �वीकृत भई िनमा�णसमेत 
स�प�न ह�ने �ममा रहेको अव�था र ि�थितसमेतलाई 
म�यनजर गदा� पिन ��ततु िवषयव�त ुहालको समयमा 
िन��योजन भएको देिखने । 

�रट िनवेदकतफ� का कानून �यवसायीले आज 
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सनुवुाइको बहसको �ममा अब ��ततु िवषयव�तकुो 
औिच�यतासमेत समा� भइसकेको ह�दँा �रट जारी 
गरी रहन ुपन� ि�थित छैन भनी उ�लेख गनु�  भएकोले 
िवप�ीह�को िमित २०७० सालको बोलप�स�ब�धी 
िनण�यलाई अिहले आएर बदर गनु�पन� ि�थित र 
अव�थासमेत नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी 
गन� िमलेन, ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-RC-०१०४, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. 
सलबहादुर गु�ङ 

घटना�थलमा बरामद भएको िबडँदेिख 
टु�पोस�म ८ इ�च ल�बाई भएको रगत लागेको 
फलामको कदा� (बामफोक) आ�नै भएको र �यही 
बामफोकले मतृकह� लकबटुी शेपा� , दावा शेपा� र 
अ�सरा शेपा� गरी ३ जनालाई �हार गरकेो ह� ँभनी यी 
�ितवादीले अदालतसम� समेत सािबती भई बयान 
गरकेो अव�थासमेतबाट मतृकह�को म�ृय ु ियनै 
�ितवादीको बामफोक �हारबाट नै भएको भ�ने कुरा 
िववादरिहत �पमा पिु� ह�न आउने ।

अब �ितवादी सलबहादरु ग�ुङलाई 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालतले अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो फैसला िमले निमलेको स�ब�धमा �ितवादी 
सलबहादरु ग�ुङले मतृक लकबटुी शेपा�सगँ िदउसो 
�.५,०००।- सापटी मा�दा निदएको अव�थामा राित 
िनजको घरमा �वेश गरी िनजको बाकसबाट पैसा 

िनका�न ला�दा सिुतरहेका लकबटुी शेपा�समेतले 
थाहा पाई होह�ला गदा� आ�नो बेइ�जत ह�ने डरले 
आफूले िभरी राखेको बामफोकले लकबटुी शेपा� , दावा 
शेपा�  र अ�सरा शेपा�समेत गरी ३ जनालाई शरीरका 
िविभ�न �थानमा पटकपटक �हार गरी मारकेो कुरा 
िमिसल संल�न �माण कागजातबाट पिु� भइरहेको 
दिेखदँा िनज �ितवादी सलबहादरु ग�ुङले अिभयोग 
माग दाबीअनसुारको कसरु अपराध गरकेो नै देिखन   
आउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी सलबहादरु ग�ुङको उ� काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १ नं. तथा १३(१) नं. िवपरीतको 
कसरु भएकाले सोही कसरुमा सोही ऐनको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
चोरीको कसरु गरतेफ�  मलुकु� ऐन, १४(२) नं. बमोिजम 
सजाय गन�लाई �यान म�ुामा स�व�वसिहत ज�मकैदको 
सजाय भएकोले द�ड सजायको १० नं. बमोिजम 
थप सजाय ग�ररहन नपन� ठह�याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट िमित २०७१।२।२८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा पेस ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७०-CR-०८४१, वैदेिशक रोजगार कसरु, 
नेपाल सरकार िव. रोिहत गु�ङ 

जाहेरवालाह�ले आफूह�बाट �ितवादीले 
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िवदेश पठाई िदने भनी ज�मा �.२,३५,०००।- 
बिुझिलई िवदेश पिन नपठाएको र पैसा िफता� 
पिन नगरकेो भनी जाहेरी िदए पिन वादी प�ले 
जाहेरवालालाई अदालतमा उपि�थत गराई सो 
जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी बकप� गराउन 
सकेको पाइदैँन । वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ११५ नं. बमोिजमको �याद 
जारी गदा�समेत जाहेरकता�ह� अदालतमा आई 
बकप� ग�रिदएको पाइदँनै । यसबाट जाहेरी बेहोरा 
समथ�न ह�न सकेको देिखदँनै । यसैगरी जाहेरीसगँ 
पेस भएको यी �ितवादीले पैसा बझेुको भिनएको 
िलखतको स�कल पिन जाहेरकता�ले पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । अ�य कुनै िमिसल सलं�न �माणह�बाट पिन 
जाहेरीको बेहोरा पिु� ह�न आएको पाइदँनै । ��यथ� 
�ितवादी रोिहत ग�ुङले अनसु�धानमा बयान गदा� 
आफूले साथी जोन तलुाधरले भनेअनसुार पैसास�म 
�ितवादीबाट बझुी िनज जोन तलुाधरलाई नै िदएको 
भने पिन अदालतमा बयान गदा� भने आफूले यी 
�ितवादीह�लाई जोन तलुाधरसगँ प�रचय मा� 
गराइिदएको पैसा नबझेुको भनी आरोिपत कसरुमा 
पूण� इ�कार रही बयान ग�रिदएको पाइ�छ । िनजको 
अनसु�धानका �ममा गरकेो बयान अ�य किहकँतैबाट 
समिथ�त ह�न सकेको पाइदैँन । यसबाट िनजको 
अनसु�धानको बयानलाई स�य रहेछ भनी भ�न 
सिकँदैन र सोको आधारमा �ितवादीलाई सजाय 
ह�नपुन� हो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

जाहेरी एक अपराधको स�ब�धमा �ारि�भक 
सूचना मा� हो । यो आफँैमा कुनै �वत�� �माण ह�न 
स�दनै अथा�त् जाहेरीको बेहोरा अ�य �माणबाट 
समिथ�त ह�न नसकेको अव�थामा जाहेरी बेहोरालाई 

मा� �माण मानी कुनै �यि�लाई दोषी ठह�याउन िम�ने 
दिेखन नआउने । 

�वयम् पीिडत भिनएका जाहेरीकता�ले 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११५ नं. बमोिजम 
आदेश ह�दँासमेत अदालतमा उपि�थत भई आ�नो 
जाहेरी बेहोराको समथ�नमा बकप� गन� नसकेको 
र जाहेरीमा उि�लिखत कागजको स�कल पिन 
िनजह�ले पेस गन� नस�नकुो साथै जाहेरी बेहोरा 
अ�य कुनै �माणबाट समथ�न ह�न सकेको देिखदैँन । 
पीिडत भिनएका जाहेरकता�ह� आ�नो भनाइलाई 
पिु� गन� �यासरत ह�नपुन�मा आ�नो भनाइलाई पिु� 
गन� नसकेको अव�थामा र अ�य �माणबाट पिन 
जाहेरी समिथ�त ह�न नसकेको अव�थामा िनजह�को 
जाहेरीको भनाइलाई स�य रहेछ भनी भ�न निम�ने । 

आरोिपत कसरुलाई पिु� ह�ने गरी �माण पेस 
गन� भार वादी प�मा िनिहत रहनेमा ��ततु िववादको 
स�दभ�मा वादी प�ले आफूले लगाएको अिभयोग पिु� 
ह�ने गरी कुनै �माण पेस गन� सकेको पाइदैँन । वादी 
नेपाल सरकार प�बाट आरोिपत कसरु पिु� ह�ने 
गरी कुनै �माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा केवल 
अिभयोग लगाएको आधारमा मा� कुनै पिन �यि�लाई 
दोषी ठहर गन� िम�दैन । तसथ� यी ��यथ� �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला िमलेको नै देिखन 
आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट ��यथ� / �ितवादीउपरको कसरु 
शङ्कारिहत त�रकाले पिु� ह�न सकेको नदेिखएकोले 
यी ��यथ� �ितवादी रोिहत ग�ुङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६९।०७।२१ मा भएको 
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फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-CR-१२२२, वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरु, रजनी जोशी िव. नेपाल सरकार 

िमित २०६३।९।१२ र २०६३।३।१३ का 
वैदेिशक रोजगारस�ब�धी िलखत जाहेरवालाह�ले 
जबरज�ती करकापसगँ गराएको भ�ने िजिकर 
�ितवादी रजनी जोशीले िलए तापिन सो िलखतह�को 
स�ब�धमा करकापमा नािलस गरी बदर गराउन सकेको 
नदिेखएको, िमित २०६३।०३।१३ को िलखतका सा�ी 
र लेखक सा�ीले सो िलखतह� रजनी जोशीले गरके� 
ह�न्  भनी बकप� ग�रिदएक� र िमित २०६३।०९।१२ 
को िलखतका स�ब�धमा लेखक सा�ीले सोमा 
आ�नो द�तखत नभएको भनेपिन िवशेष�को राय 
तथा बकप�बाट उ� िलखतमा भएको ह�ता�र स�य 
साचँो बेहोराको दिेखन आएबाट सो िलखतह�लाई 
�ितवादीको िजिकरअनसुार झ�ुा र करकापमा गराएको 
भ�न िम�ने देिखन आएन । पनुरावेदक �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� अनमुित 
िलएको पिन देिखन आउदैँन । यसबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� इजाजतप� निलई जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक 
रोजगार िदलाई िदने झ�ुा आ�वासन तथा �लोभनमा 
पारी रकम िलई वैदेिशक रोजगारस�ब�धी कसरु गरकेो 
देिखन आउने । 

िलखतह�उपर करकापमा नािलस उजरु 
गरी बदर गराउन सकेको पाइदैँन । करकाप गरकेो भ�ने 
देिखने अ�य कुनै �माणसमेत िनजले पेस गन� सकेको 

पाइदैँन । सो िलखतह�म�ये िमित २०६३।०३।१२ 
को िलखतका सा�ी र लेखक सा�ीले सो िलखतमा 
भएको सहीछाप आ�नै रहेभएको र कागजमा भएको 
बेहोरासमेत स�य साचँो हो भनी आ�नो बकप�मा 
लेखाई िदएको पाइ�छ भने िमित २०६३।०९।१२ 
को िलखतका स�ब�धमा लेखक सा�ीले सोमा 
भएको द�तखत आ�नो नभएको भनी बकप� गर े
पिन िविध िव�ान �योगशालाबाट िनजको द�तखत 
नमनुा परी�णबाट उ� िलखतको लेखक सा�ीमा 
परकेो द�तखत िनजको द�तखतसगँ धेर ै मा�ामा 
िमलेको भ�ने दिेखन आएबाट िनजको उ� िलखतमा 
सिहछाप नपरकेो भनी भ�न सिकएन । यसरी िलखतमा 
भएका सा�ीको सिहछाप स�य देिखएको र सो कागज 
ग�रिदनेमा यी पनुरावेदकको आ�नै सिहछाप रहेभएको 
भनी िनज �वयम् ले नै �वीकार गरकेो अव�थामा सो 
िलखतमा भएको बेहोरालाई पिन स�य नै मा�नपुन� 
ह��छ । यसरी उ� िलखतह�मा सिहछाप गनु�पन� कारण 
र अव�थाका स�ब�धमा अ�यथा �मािणत नभएस�म 
सो िलखत सामा�य अव�थामा कानूनअन�ुप नै 
भएको मा�नपुन� पिन देिखने ।  

िलखतह� िमित २०६३।३।१३ र 
२०६३।९।१२ मा भएको र उ� िलखतह�बाट 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाइिदनका लािग भनी िनजह�सगँ २०६२ साल 
फा�गणु २५ गते र २०६३ साल वैशाख मिहनामा 
रकम िलएको भिनएको समयमा वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ �ार�भ भई नसकेकोले ��ततु म�ुाका 
स�ब�धमा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ आकिष�त 
ह�ने नभई वारदात ह�दँाको अव�थामा िव�मान रहेको 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ नै आकिष�त ह�ने 
दिेख�छ । �यसैले यी पनुरावेदक �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ३ बमोिजम वैदेिशक 



58

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, चैत - २

रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� नै निलई 
�ितवादी जाहेरवालाह�लाई वैदिेशक रोजगारमा �पेन 
पठाइिद�छु भनी झ�ुा आ�वासन तथा �लोभन देखाई 
िनजह�बाट रकम िलई रोजगारमा नपठाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) को कसरु गरकेो 
देिखन आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
�ितवादी रजनी जोशीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०४२ को दफा २४(२) बमोिजम �.५०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने र िनजबाट जाहेरवालाह� न�दकुमार 
कोइरालाले िबगो रकम �.१,२०,०००।- र हजा�ना 
रकम �.६०,०००।- गरी ज�मा �.१,८०,०००।-
�वण पडुासैनीले िबगो रकम �.१,२०,०००।- र  
हजा�ना रकम �.६०,०००।- गरी ज�मा 
�.१,८०,०००।- रिव�� पोखरलेले िबगो रकम 
�.७,००,०००।- र हजा�ना रकम �.३,५०,०००।- 
गरी ज�मा �.१०,५०,०००।- हजा�नासिहतको 
िबगो भराई पाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६९।०९।२४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-०१९६, लाग ुऔषध 
�ाउन सगुरसमेत, नेपाल सरकार िव. कृ�ण �े� भ�ने 
कृ�णनाथ �े�समेत 

�ितवादी कृ�ण �े�को बाया ँ ख�तीबाट 

लाग ु औषध �पा�मो १६ �या�सलु र अगािडको 
दाया ँ ख�तीबाट लाग ु औषध �ाउनसगुर ९ �ाम 
बरामद भएको र िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�को �ममा सो लाग ुऔषध �ाउन सगुर र 
�पा�मो �या�सलु मैले ख�तीिभ� राखी साथमा िलई 
आइरहेको अव�थामा मेरो साथबाट बरामदी भएको हो 
तर म लाग ुऔषध िब�� िवतरण सेवन केही गिद�न उ� 
लाग ुऔषध �ाउन सगुर र �पा�मोसमेत िनज सागर 
पनुले लगी िदन भनेपिछ मैले साथीको नाताले घरमा 
लगी राखी िदनको लािग �याएको िथए ँ भनी बयान 
गरकेो पाइ�छ भने िनज �ितवादी अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा� सागर अिधकारी र म �ितवादी कृ�ण 
�े� किहलेकाही ँ सगैँ बसी लाग ु औषध सेवन गन� 
गरकेोमा सो िदन सेवन गन�को लािग सागर अिधकारीले 
िकनी िदएको लाग ु औषध �पा�मो १६ �या�सलु र 
�ाउन सगुर ७ �ाम मैले लगाएको पाइ�टको ख�तीमा 
राखी बटुवलतफ�  आउदँ ै गरकेो अव�थामा �हरीले 
बरामद गरकेो हो, म लाग ुऔषध िब�� िवतरण गिद�न 
सेवन मा� गछु�  भनी बयान गर े पिन उ� बयानलाई 
पिु� ह�ने गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ 
अनसुार �मािणत गराउन सकेको देिखदैँन । आफूसगँ 
बरामद भएको लाग ुऔषधको स�ब�धमा लाग ुऔषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १३ अनसुार आफूसगँ 
रहनपुना�को कारण तथा यस ऐनबमोिजम �ा�त गरेको 
वा राखेको कुराको �माण �ितवादीले नै पेस गरी पिु� 
�मािणत गराउन ुपन� दािय�व रहेकोमा �यसरी आफूले 
कसरुबाट सफाइ ह�ने गरी कुनै �माण आधार पेस गरेको 
दिेखदैँन । �ितवादी �वयम् ले अका�को लािग �याई 
िदएको ओसारपसार गरकेो नै देिख�छ । लाग ुऔषधको 
मा�ासमेतलाई िवचार गदा� �यादै सानो मा�ा नभई 
९ �ाम रहेको देिख�छ । सेवन �योजनको लािग मा� 
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�याएको भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखने ।
�ितवादी िफरोज गाहा मगरले अिधकार�ा� 

अिधकारीसम� गरकेो बयान कागज र अदालतमा आई 
गरकेो बयानमा सो लाग ुऔषध मैले आ�नो सेवनको 
लािग भारत सनुौलीबाट �.८००।- मा ख�रद गरी 
�याएको हो । िब�� िवतरणको लािग �याएको होइन 
भनी बयान गरकेो र �ितवादी िफरोज गाहा मगरको 
बाया ँख�तीबाट लाग ुऔषध �ाउन सगुर २ �ाम मा� 
बरामद भएको दिेखदँा उ� लाग ु औषध �ितवादी 
िफरोज गाहा मगरले सेवनको लािग न�याई, िब�� 
िवतरणको लािग �याएको भ�ने त�य पनुरावेदक 
वादीले पिु� गन� नसकेको प�र�े�यमा उ� लाग ुऔषध 
िफरोज गाहा मगरले सेवनको लािग �याएको भ�ने पिु� 
भएकोले िनज �ितवादी िफरोज गाहा मगरलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(ज) 
बमोिजम ६ मिहना कैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।३।२० मा 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०७०।३।३० मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखने ।

�ितवादीम�येका िफरोज गाहामगरले, िमित 
२०६८।२।१९ गतेका िदन भारतको सनुौली गई 
एकजना नाम थाहा नभएको मािनसमाफ� त भारतीय 
नाम थाहा नभएक� मिहलालाई भेटी �.८००।- मा 
लाग ु औषध �ाउनसगुर ख�रद गरी साथमा राखी 
घरतफ�  आउदँै गरकेो अव�थामा िज�ला �प�दहेी, 
िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा नं.१ बेलिहयामा 
�ितवेदक �हरी कम�चारीले मेरो शरीर तलासी िलदँा 
मेरो साथबाट लाग ुऔषध �ाउनसगुर बरामद भएको हो 
उ� लाग ुऔषध मैले सेवन गन�का लािग िलई आएको 
ह� ँ भनी कसरुमा सािबती भई मौकामा र अदालतमा 
समेत सािबत भई बयान गरकेो देिखने । 

�ाउनसगुर र �पा�मोको ओसारपसार र 
िब�� िवतरणलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
ले छु�ाछु�ै कसरु कायम गरी छु�ाछु�ै सजायको 
�यव�था गरकेो प�र�े�यमा िनजले लाग ु औषध 
�पा�मो साथमा िलएर िहडेँको कसरुतफ�  मौन रहेको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा िनजले गरकेो उ� कसरु पिु� भइरहेको 
अव�थामा िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(छ)
(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.५०००।- (पाचँ हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र सोही ऐनको दफा १४ (१)
(झ) बमोिजम थप २ वष� कैद र एक लाख �पैया ँ
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०७०।३।३० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
�ितवादी कृ�ण �े� भ�ने कृ�णनाथ �े�लाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(छ)
(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.५०००।- (पाचँ हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र �ितवादी िफरोज गाहा मगरलाई 
सोही ऐनको दफा १४ (१)(ज) बमोिजम ६ मिहना 
कैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।३।२० मा भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने र �ितवादी कृ�ण 
�े� भ�ने कृ�णनाथ �े�को साथबाट लाग ु औषध 
�पा�मोसमेत बरामद भएको देिखदँा िनजलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(झ) 
बमोिजम समेत सजाय गनु�पन�मा �यसतफ�  केही नबोली 
भएको स�ु फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी कृ�ण 
�े� भ�ने कृ�णनाथ �े�लाई सोही दफा १४(१)(झ) 
बमोिजम २ वष� कैद र एक लाख �पैया ँज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
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२०७०।३।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दीपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े, ०७५-WH-००५६, 
ब�दी��य�ीकरण, रवेतरमण भ�राईको हकमा कमला 
भ�राई िव. महानगरीय �हरी व�ृ कमलपोखरी, 
काठमाड�समेत

कानूनको प�रपालना, काया��वयन सहज र 
�यावहा�रक �पमा ह�नपुद�छ । अदालतमा साव�जिनक 
िबदा परी ब�द भएकोमा सो अविधका लािग कानूनले 
तोकेको काय�बाहेक अ�य काय� अदालतले गन� स�दैन । 
अतः मलुकु� फौजदारी काय�िविध िनयमावली, २०७५ 
को िनयम ३४ मा भएको कानूनी �यव�था ��ततु 

िनवेदकको हकमा समेत आकिष�त ह�ने नै देिखने ।
तसथ�, सरु�े� कपालीको जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार �ितवादी रवेत रमण भ�राईसमेत 
भएको ठगी म�ुामा रवेत रमण भ�राईलाई �हरी 
िहरासतमा राखी अनसु�धान गन� काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५।६।२३ गतेस�मको �याद 
थप अनमुित �दान भएकोमा �याद थप गनु�पन� अि�तम 
िदन २०७५।६।२४ गतेदिेख अदालतमा िबदा परेको 
र िबदा परकेो लग�ै अदालत, खलेुको पिहलो िदन 
कानूनबमोिजम �याद थप गराउनको लािग जान स�ने 
अव�था रहेको ि�थितमा �ितवादीलाई गैरकानूनी 
थनुामा रािखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी िनजलाई थनुाम�ु गराई पाउ ँभ�ने िनवेदन 
दाबी मनािसब दिेखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकासकुमार रजक 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल असोज ३१ गते रोज ४ शभुम् ।


