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क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल, मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी �काशमान िसहं 
राउत, ०७१-NF-०००३, छुट ज�गा दता�, सर�वती 
देवी र�ेमी िव. िज�ला �शासन काया�लय, बारासमेत 

िमिसल संल�न कुनै पिन �माणह�बाट 
वादीको नाउकँो सािबक दता� पिु� ह�न नआएको 
अव�थासमेतबाट वादीह� बसी आएको घरज�गा 
वादीका बाब ु सव�नाथ र�ेमी आ�नो सािबक दता� 
ितरोको आधारमा बसोबास गरकेो नभई ऐलानी 
ज�गामा नै बसोबास गरकेो पिु� ह��छ । मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २(ख२) ले ऐलानी ज�गालाइ� समेत 
सरकारी ज�गा भनी प�रभािषत गरकेो छ । वादीको 
पित िपताले नै ऐलानी भनी �वीकार गरकेोले सािबक 
दता� �े�ताज�ता �माणिवना ऐलानी नभई न�बरी हो 
भ�न यी वादीलाइ�  �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ 
बमोिजम िवबि�धत ह�ने ।  

सभ� नापीप�ात् दता� वा छुट ज�गा दता� 
ह�नसमेत दाबी कता�को सािबक �वािम�वको आधारमा 
नै दता� वा छुट ज�गा दता� ह�ने नह�ने िवषयमा िनण�य 
गन� सिकनेमा �यस िकिसमको सािबक �माण केही पेस 
नगरकेो अव�थामा केवल वादीको िजिकरका भरमा 
मा� न�बरी ठहर गन� र �वािम�वपूण� हकको प�्ुयाइ� 
ह�न नस�ने ।

सािबक दता� �े�ता नदेिखएको र ऐलानी 
�कृितको साव�जिनक ज�गाको प�रभाषािभ� पन� 
ज�गालाइ�  छुट ज�गा दता� सिमित तथा अिधकार 
�े�िवहीन कुनै िनकायले स�झौता गरकैे कारणले मा� 
�वािम�व सजृना भएको मा�न सिकने अव�थासमेत 
नह�ने । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को 
�यव�था न�सा भएको ज�गा दता� गन� छुटस�म भएकोमा 

सािबक दता� ह�न सािबक दता� ितरो र भोगसमेतको 
आव�यक छानिबन गरी तोिकएबमोिजमको सिमितको 
िसफा�रसमा तोिकएको �ि�या अपनाइ� मालपोत 
काया�लयले �य�तो ज�गा दता� गन�स�ने देिखएकोमा 
वादीले सािबक दता� ितरोको �माणको आधारमा 
�वािम�व पिु� नगरबेाट िक.नं. १०३ को ज�गा मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) बमोिजम सरकारी ज�गा 
ठह�याइ�  वादी दाबी खारजे गन� ठह�याएको मालपोत 
काया�लयको िमित २०५७।२।२३ को फैसला मनािसब 
नै देिखन आएको र िववािदत िक.नं. १०३ को ०-११-
९ ज�गामा िमित २०३२।१२।२४ समेतमा पिहले नै 
म�ुा परी िनण�य भई वादीको हकको नदेिखइ� हक बेहक 
गनु�पन� अव�था िव�मान नह�दँा मालपोत काया�लय, 
बाराको २०५७।२।२३ को िनण�य बदर गरी हक कायम 
गराई �याउन स�बि�धत अदालतमा नािलस गन� जान ु
भनी सनुाई िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०५८।३।२४ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी ह�ने र वादीको पनुरावेदन िजिकर 
नप�ुने ठह�याएको यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
िमित २०६४।३।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७३ साल माघ १३ गते रोज ५ शभुम् । 

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-१७३१, जबरज�ती करणी, 
िवख�बहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी िवख�बहादरु िव.क.ले अिधकार �ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा बयान गदा� पीिडतको 
बबुा आ�नो जेठान नाता पन� भएकोले िनजको घरमा 
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जादँा घरको अ�य कुनै पिन �यि� नभएको र पीिडत 
सिुतरहेकोले मौका छोपी िनजलाई एक पटक करणी 
गरकेो  ह� ँ। करणी गरकेो िनजको माईली आमाले देखेर 
मलाई समाती �हरीको िज�मा लगाएका ह�न् भनी 
अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु �वीकार गरी बयान 
गरकेो देिख�छ । पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
दे�ने ��य�दश� मानकुमारी िव.क. र बालकुमारी 
िव.क.ले अदालतमा बकप� गदा� जाहेरवालाका 
छोराछोरी आएर �ितवादी िवख�बहादरुले लाटी 
िददीलाई कोठािभ� लगेको छ भनी भनेकाले हामी 
दवुैजना जाहेरवालीको घरमा जादँा �ितवादीले 
पीिडतलाई करणी गरकेो दखेेका हौ ँभनी बकप� गरकेो 
देिखने । 

अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु आफूले 
गरकेो भ�ने �ितवादीको बयान तथा िनजको सो 
बयानलाई पिु� ह�ने गरी जाहेरवाली र ��य�दश�ह�ले 
अदालतमा गरकेो बकप� तथा पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनमा Erythematous Introitus is 
seen र Disable Child भनी उ�लेख भएकोसमेतका 
आधारमा �ितवादीले पीिडत प�रवित�त नाम दैलेख 
(ड)लाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भएको तथा 
�ितवादीले समेत पीिडत बािलका अपाङ्ग ह�न् भनी 
बयानमा उ�लेख गरकेोसमेतबाट पीिडत बािलका 
अपाङ्ग भएको देिखएकाले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउन ु पन� हो भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधार 
�माणबाट �ितवादी िवख�बहादरु िव.क.लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ वष� कैद र िनज बािलका 
अपाङ्ग भएकाले सोही महलको ३(क) नं. बमोिजम थप 
५ वष� गरी ज�मा १३ वष� कैद ह�ने र सोही महलको १० 
नं. बमोिजम �ितवादीको अंश हकको स�पि� जे जित 
ह��छ �यसको आधा स�पि� पीिडतले �ितपूित�बापत 

भराई पाउने ठह�याई स�ु दलेैख िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०७०।९।७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।    
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-१४५३, लाग ुऔषध (सेतो 
हेरोइन), सुपारोङ तामाङ िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक / �ितवादीले आफू सनुका गहना 
बनाउने काम गन� गरकेो र गाउकँो ट्या�सी चालक 
लिुनमान तामाङले लाग ु औषध ओसारपसार गन� 
स�लाह िदएकाले �सा�त भ�ने �यि�लाई भेटी लाग ु
औषध �याई िदनहुोस् िकनी िद�छु भनेकाले लिुनमानले 
मलाई िब�� गन� लाग ुऔषध िदएकोले सो लाग ुऔषध 
िलई बाटोमा उिभएको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरकेो 
हो । लिुनमानले उ� लाग ुऔषध �.२५,००,०००।- 
मा िब�� गरी मलाई �.५०,०००।- िदने स�लाह 
भएको िथयो भनी कसरुमा सािबत भई मौकामा बयान 
गरकेो पाइ�छ । अदालतमा बयान गदा� बरामद भएको 
लाग ुऔषध हेरोइन आफूबाट बरामद नभई लिुनमान 
तामाङको साथबाट बरामद भएको र िनज भागेकाले 
आफूलाई �हरीले प�ाउ गरकेो भनी इ�कारी बयान 
गरकेो देिखने । 

पनुरावेदक / �ितवादीको साथबाट १२०० 
�ाम लाग ुऔषध बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुका 
रहेको र बरामदी व�त ु परी�णको लािग पठाएकोमा 
उ� व�तमुा लाग ुऔषध हेरोइन पाइयो भ�ने बेहोराको 
परी�ण �ितवेदन �ा� भएको देिख�छ । िनज पनुरावेदक 
/ �ितवादी सपुारोङ तामाङले अनसु�धानको �ममा 
बयान गदा� कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो, िनजको 
साथबाट बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत प�रमाणको 
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लाग ु औषध बरामद भएको दिेखएको र सो बरामदी 
मचु�ुकामा यी पनुरावेदक / �ितवादी रोहबरमा 
बसी सिहछाप गरकेो दिेखएको, िनजले सो बरामदी 
मचु�ुकालाई अ�यथा भ�नसकेको नदेिखएको समेतका 
आधार �माणबाट आफूबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
होइन भ�ने �ितवादीले अदालतमा गरकेो बयान अ�य 
�माणबाट पिु� ह�नसकेको नदिेखदँा पनुरावेदक / 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजको तफ� बाट 
बहस गनु�ह�ने िव�ान्  अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
पनुरावेदक / �ितवादी सपुारोङ तामाङलाई लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ) (१) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४ (१) छ को देहाय ३ 
बमोिजम १५ (प��) वष� कैद र �.५,००,०००।- (पाचँ 
लाख) ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।७।२६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०३६८, घसु / �रसवत िलई 
��ाचार,  नेपाल सरकार िव. िशव�साद पुव�समेत 

��यथ� / �ितवादी िशव�साद पूव�ले 
सामदुाियक वनको िवधान संशोधन गन� �योजनका 
लािग उजरुकता� टेकबहादरु ब�नेतले आफूसगँ 
रकम माग गरकेो भनी उजरुी िदएको र अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा� आफूले �रसइवीका कारण 
उजरुी िदएको हो । रकम माग पिन नगरकेो र रकम 
िदएकोसमेत होइन भनी बकप� गरकेो दिेखएको 

छ । �यसैगरी �ितवादीम�येका नवराज �े�बाट िमित 
२०७१।६।१ मा रकम बरामद भएको दिेखएको र 
उजरुकता�को िवधान तथा काय�योजना संशोधनको 
काय� िमित २०७१।५।३१ मा नै स�प�न भएको 
देिखएबाट काय� स�प�न भइसकेपिछ घसु रकम िदने 
भ�ने कुरासमेत व�तपुरक ह�न नस�ने भएकाले वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी �मािणत ह�नसकेको 
नदिेखदँा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी िवशेष अदालतबाट भएको फैसला 
अ�यथा भयो भ�ने पनुरावेदक।वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� उि�लिखत त�य एवम् 
िववेचनासमेतका आधारमा ��यथ� / �ितवादीह�को 
बयान िनवेदक टेकबहादरु ब�नेतले अदालतमा गरकेो 
बकप�लगायतका �माणह�बाट ��यथ� / �ितवादी 
िशव�साद पवु�ले उजरुकता�  टेकबहादरु ब�नेतसगँ 
रकम िलएको र सो रकम नवराज �े�ले राखी ��ाचार 
गरकेो भ�ने कुरा व�तिुन� �माणबाट पिु� ह�नसकेको 
नदिेखदँा वादी नेपाल सरकारको आरोप दाबी प�ुन 
नसक� ��यथ� / �ितवादीह� िशव �साद पवु� र नवराज 
�े�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।३।२८ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल ०७३-RC-०१०५, कत��य �यान,  
नेपाल सरकार िव. सीता ख�ी 

�ितवादीले खवुाएको िब�कुट साथै 
िवषादीको �योग भएको र सोही िवषादीको कारण 
मतृकको म�ृय ुभएको िमिसल संल�न �माण कागजबाट 
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देिखन आएको स�ु िज�ला अदालतबाट �ितवादीले 
अिभयोग दाबीको कसरु गरकेो भ�ने आधारमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(२) नं.अनसुार 
�ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो फैसलालाई सदर गरी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ३ 
(तीन) वष� कैद सजाय गन� राय �य� गरी पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
पन� अव�था नह�ने ।

�ितवादीले मतृकलाई िवष खवुाएको 
देिखए पिन रोएको ब�चालाई फु�याउन िब�कुट 
िददँा िवषादी छोएको हात सफा नगरी लापरवाहीपूण� 
काय�को प�रणामबाट घटना घटेको देिख�छ । मार� 
भ�ने पूव�योजनाका साथ िवष खवुाएको अव�था 
छैन । त�काल ब�चाको उपचार गराउनेतफ�  होस 
नप�ुयाएकोस�म दिेखएको अव�थासमेतलाई �ि�गत 
गरी हेदा�  िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� देिखएकोसमेतबाट वारदात 
ह�दँाको अव�था र प�रि�थितलाई िवचार गरी 
घटना घटेको र कसरु गरकेो अव�थाको स�दभ�मा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम राय 
�य� गरी ३ (तीन) वष� कैद सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट िमित २०७३।१।२२ मा भएको 
फैसला इ�साफ जाचँको रोहमा िमलेकै देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल ०७२-CR-०२५९, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. ह�रनारायण म�डलसमेत 

��ाचारको कसरु �थािपत ह�न कुनै पिन रा�� 
सेवकले पदीय कत��य पालना गदा�  नेपाल सरकार वा 

साव�जिनक सं�थाको स�पि� लापरवाही वा बदिनयत 
राखी िहनािमना वा नो�सानी वा द�ुपयोग गर ेगराएको 
वा िनजी �योगमा लगाएको ह�नपुन� र आफूले पिन कुनै 
न कुनै �पमा लाभ िलएको ह�नपुन� ।

�ितवादीह�ले नेपाल सरकारको राि��य 
वन संर�णको िज�माको सत� �वीकार गरी वन 
उपभो�ा सिमित गठन गरी वन ह�ता�तरण भइसकेको 
अव�था दिेखदँैन । �ितवादीह�उपर वन फँडानी 
गरकेो अिभयोगमा वन ऐन, २०४९ अनसुार िज�ला 
अदालतमा  म�ुा दायर भई िज�ला अदालतको 
फैसलाले �ितवादीम�येका पदमबहादरु ग�ुङ, 
वेगमबहादरु बढुामगर, राजेश चौधरी, मोहन 
थापा, शेरबहादरु काम ु मगरले कसरु गरकेो ठहरी 
हानीनो�सानी भएको िबगो असलु भई सजायसमेत 
भइसकेकोले वन ह�ता�तरण नभएका उपभो�ा 
सिमितका पदािधकारीको हकमा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोिजम सजाय गनु�पन� 
अव�था देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधारमा 
�ितवादीह� ह�रनारायण म�डल, �याम कुमार चौधरी, 
िड�लीराम चापागाई,ं सरु�े� �साद बािनया, महे�� 
�साद राजमर र ह�र�साद बािनयासमेतको संल�नतामा 
राि��य वन फडानी गरी हािन नो�सानी प�ुयाएको 
भ�ने र अ�य �ितवादीह� पदम बहादरु ग�ुङ, बेगम 
बहादरु बढुामगर, राजेश चौधरी, मोहन थापा मगर 
भ�ने टुक बहादरु थापा र शेरबहादरु काममुगरसमेतले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो �मािणत ह�न 
नसकेको ह�दँा �ितवादीह� ह�र नारायण म�डल, 
िड�लीराम चापागाई,ं �याम कुमार चौधरी, ह�र�साद 
बािनया, महे���साद राजभर, सरु�े��साद बािनया, 
पदमबहादरु ग�ुङ, बेगमबहादरु बढुामगर, राजेश 
चौधरी, मोहन थापा भ�ने टुकबहादरु थापा र शेरबहादरु 
काम ुमगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
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िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७१।१२।१२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०७७३ र ०७०-
CR-१३०९, वैदेिशक रोजगार कसरु,  नेपाल सरकार 
िव. रमजान मोह�मद अिल

जाहेरी दरखा�तलाई अ�य �वत�� �माणबाट 
समथ�न र पिु� नगरसे�म �य�तो दरखा�त केवल 
घटनाको सूचनास�म मा� ह�नस�छ । अ�य �वत�� र 
व�तिुन� �माणबाट पिु� नै नभएको जाहेरी दरखा�तको 
आधारमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न गई �याय नै मन� जाने 
ह��छ । फौजदारी कसरुमा �ितवादीको कसरु पिु� 
गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
वादीप�मा रहेको पाइ�छ । वादी प�बाट अिभय�ुको 
कसरु शङ्कारिहत तवरबाट पिु� र �मािणत गन� 
यिु�य�ु र ठोस �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउने ।

िमित २०६५।३।५ मा भएको िलखत 
करकापमा पारी जबरज�ती गराइएको भनी 
सो िलखतउपर �ितवादीले काठमाड� िज�ला 
अदालतसम� उजरुी ग�रसकेको भनी अदालतसम� 
बयान गदा� खलुाएको देिखदँा सो िलखतको 
वैधािनकतामािथ नै �� उठेको अव�थामा िलखतको 
अि�त�वलाई �वीकार गनु�ले मा� �ितवादीको कसरु 
�मािणत गन� स�दैन । वादी प�बाट उ� िलखतको 
स�कल�ित पेस गरी �यसको स�यताको परी�णसमेत 
गराउन नसकेको अव�थामा सोही िलखतको आधारमा 
मा� �ितवादीलाई दोषी ठहर गन� िम�ने नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 

�ितवादी रमजान मोह�मद अिललाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६९।१२।५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०५४९ र ०७०-
CR-११७२, वैदेिशक रोजगार कसरु,  नेपाल सरकार 
िव. कारी कापर र कारी कापर िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको कारणबाट रकम खच� ग�रसकेको 
अव�थामा िलखत तयार भएको भ�ने देिखएको र सो 
िलखतमा खच� भएको भिनएको रकमको बारेमा कुनै कुरा 
उ�लेखस�म नग�रएको अव�थामा जाहेरवालाह�लाई 
दवुई आतेजाते गदा�  छु�ै खच� लागेको रहेछ भनी 
अनमुान गन� िम�ने नदेिखदँा दवुई आतेजाते गदा� भएको 
भिनएको खच�को स�ब�धमा अिभयोग दाबी नप�ुने गरी 
भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

जाहेरवालाह�ले बकप� गदा� िलखत 
दवुईबाट नेपाल फक� आएपिछ  अिफसमा बसी 
गर े गराएको भनी खलुाएकोबाट �ितवादीको 
अदालतसम�को बयानलाई समिथ�त गरकेो पाइयो । 
यसरी म�ुा हेन� अिधकार�ा� िनकायमा उपि�थत भई 
िमित २०६७।१।९ को िलखतको स�यताको बारमेा 
शङ्कासमेत नउठाई जाहेरवालाह� र �ितवादी 
कारी कापरबीच उ� िलखत भएको भ�ने कुरालाई 
�वयम् �ितवादीले �वीकार गरकेो अव�थामा �य�तो 
िलखतको स�यतामा अदालत �वयम् ले शङ्का गनु�पन� 
अव�था नह�दँा सो िलखतको स�यताको जाचँ ग�ररहन ु
पन� नै दिेखएन । िमित २०६७।१।९ को िलखतको 
स�कल निझकाई कसरुदार ठहर गरकेो िमलेन 
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भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 
�ितवादी कारी कापरले वैदिेशक रोजगार �यवसाय 
स�चालनको अनमुितसमेत निलई जाहेरवालाह�लाई 
वैदेिशक रोजगारका लािग िवदेश पठाइिदने भनी रकम 
िलई ठगी गरकेो भ�ने देिखदँा �ितवादी कारी कापरलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरुमा ऐ. दफा ४३ बमोिजम ३ (तीन) वष� कैद र 
�. ३,२५,०००।- (तीन लाख प�चीस हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाह�बाट िलएको रकम �. 
६,९५,०००।- (छ लाख प�चान�बे हजार �पैया)ँ र 
सोको पचास �ितशतले ह�ने रकम �.३,४७,५००।- 
(तीन लाख सतचालीस हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
हज�नासमेत गरी ज�मा �. १०,४२,५००।- (दश 
लाख बयालीस हजार पाचँ सय �पैया)ँ �ितवादीबाट 
जाहेरवालाह�ले भरी पाउने, साथै जाहेरवालाह�लाई 
आतेजाते खच� भराई पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी नप�ुने 
ठहर गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।४।३० मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् । 

८
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-११२८, 
मोटरसाइकल चोरी, नेपाल सरकार िव. साजन 
�े�समेत

जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरीमा 
�ितवादी िशव िसलवालको यो यस िकिसमबाट 
संल�नता रहेको िथयो भनी अिभयोजकप�ले 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा केवल चोरीको 
मोटरसाइकलसिहत प�ाउ परकेा �ितवादी साजन 

�े�सगैँ �ितवादी िशव िसलवाल पिन प�ाउमा परकेा 
भ�ने मा� आधारमा �ितवादी िशव िसलवाललाई 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखदँा �ितवादी िशव 
िसलवाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

मोटरसाइकल ख�रद गरी बैनाबापत 
रकमसमेत बझुाएको भने पिन सो रकम बझुाएको 
देिखने कुनै रिसद वा कागज �माणसमेत �ितवादी 
साजन �े�ले पेस गन�सकेको नदेिखदँा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ७(क) बमोिजम उ� मोटरसाइकल 
चोरीको हो भ�ने कुरा �ितवादी साजन �े�लाई थाहा 
िथएन भनी अनमुान गन� नसिकने । 

िमित २०६७।१।१६ मा �. १,७३,९००। 
मा ख�रद गरकेो मोटरसाइकल क�रब १० मिहनास�म 
�योगमा आएको भ�ने देिखएको अव�थामा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट सो मोटरसाइकलको अव�थालाई 
िवचार गरी मू�य �. १,००,०००।- कायम गरकेो 
देिखन आयो । मलुकु� ऐन, चोरीको महलको २३ 
नं. मा भएको सो मालको पन� मोलबाट िबगो कायम 
गनु�पन� भ�ने श�दको अथ� गदा� सो मोटरसाइकलको 
जाहेरवालाले स�ुमा ख�रद गदा�को समयको मू�य 
कायम गनु�पछ�  भ�ने अथ� नभई सो मोटरसाइकल चोरी 
ह�दँाको समयमा पन� मू�य कायम गनु�  पछ�  भ�ने हो 
भनी अथ� गनु�पछ�  । १० मिहनास�म �योगमा आएको 
मोटरसाइकलको अव�थासमेतलाई �ि�गत गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतले सो मोटरसाइकलको 
मू�य कायम गरकेो देिखदँा कम मू�य कायम गरकेो 
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणबाट �ितवादी िशव िसलवाललाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी र मोटरसाइकलको 
अव�थालाई िवचार गरी सोको मू�य �. 
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१,००,०००।- कायम गरी �ितवादी साजन �े�लाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको २४ नं. बमोिजम िबगो 
�. १,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।८।६ को फैसलालाई सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।२।५ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-११७५, �रसवत 
(घसु) िलई ��ाचार गरकेो,  तेजे�� पौडेल िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी तेजे�� पौडेलले प�च लामासगँ 
भएको बाता�को िसिड र Call details लाई पूण� इ�कार 
गरकेो र उ� म�ुामा �ितवादीलाई फसाएका भनी 
िजिकर िलए पिन सो िजिकरलाई पिु� गन� यिु�सङ्गत 
�माण पेस गन�सकेको पाइएन । अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले सरु�ाको काममा खिटएको 
रा�� सेवकमािथ झ�ुा म�ुा लगाई फसाउन ु पन� 
कुनै कारण र  �माण पनुरावेदकले पेस गन�सकेको 
नदेिखने । 

�ितवादी तेजे�� पौडेलले प�च तामाङ 
लामाबाट �. ३५,०००। िलएको भ�ने �ितवादीकै 
बयानबाट पिु� भएको अव�थामा उ� रकम के 
कामका लािग िलएको हो भ�ने उजरुकता�को उजरुीमा 
नखलेुको भ�ने मा� आधारमा �ितवादीले कसरु गरकेा 
होइनन् भ�न िम�ने देिखएन । �हरी सेवाज�तो रा�� र 
जनताको पहरदेार िनकायमा काय�रत �ितवादीले घसु 
िलदँाकै अव�थामा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट िटपोट ग�रएका �. १०००।- का ३५ थान 
नोटसिहत �ितवादी प�ाउमा परकेा भ�ने पिु� भएको 

अव�थामा उ� कानूनी �यव�थाले िनधा�रण गरकेो 
सजायबाट �ितवादीले उ�मिु� पाउन स�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणसमेतबाट �ितवादी तेजे�� पौडेल कसरुदार 
देिखदँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) को कसरुमा ऐ. 
दफा ३(१) र ३(१)(ख) बमोिजम िबगोबमोिजम �. 
३५,०००। (प�तीस हजार �पैया)ँ ज�रवाना र ३ (तीन) 
मिहना कैदसमेत ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०७१।९।१४ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CR-१६६३, ��ाचार 
(रकम िहनािमना),  नेपाल सरकार िव. �यामिमक� 
�साद यादवसमेत 

िव�ालय िनरी�ण गदा�  २४ जना मा� 
िव�ाथ� रहेको भ�ने अिभयोगप�मा खलुाएको भए 
पिन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७१।३।२६ को बैठकको िनण�य उतारको पिहलो 
प�ृको अि�तम लाइनमा राि��य अनसु�धान िज�ला 
काया�लय, रौतहटबाट �ा� �थलगत �ितवेदनमा 
िव�ाथ� सं�या ७० रहेको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइयो । अिभयोगप�मा नै उ� िव�ालयले क�ा 
५ स�म स�चालनको अनमुित �ा� गरी ३ जना 
िश�कसमेत काय�रत रहेको भ�ने खलुाएकोबाट सो 
िव�ालय स�चालनमा रहेको भ�ने पिु� ह�न आउने । 

िव�ालयको भवन िनमा�णका लािग 
�. ५,५०,०००।- रकम िनकासा भएको भ�ने 
अिभयोगप�मा खलुाइएकोमा उ� िव�ालयको भवन 
िनमा�णाधीन अव�थामा रही �. ५,०९,४४७।८५ 
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लागत खच� भएको भ�ने उ�लेख भएकोमा िमित 
२०७०।१२।१० मा अरिव�दकुमार िसंहले पेस गरकेो 
सो िव�ालयको लेखा परी�ण �ितवेदनको �करण 
नं. १२ आ.व. २०६८।६९ मा �लक िनमा�ण खच� �. 
५,८९,०००।- का िबल भरपाई रहेको भनी खलुाएको 
पाइ�छ । भवन िनमा�णका लािग िनकासा भएको रकम 
भवन िनमा�णकै काममा खच� ग�रएको भ�ने उ� लेखा 
परी�ण �ितवेदनबाट पिु� ह�न आएको अव�था 
देिखने । 

भवन िनमा�णतफ�  आ.व. २०६८।६९ मा 
�लक िनमा�णमा खच� भएको �. ५,८९,०००।- रकम 
�ािविधक लगत इि�मेट मू�याङ्कनको िबल नरहेको 
भ�ने आधारमा िनयिमत गन� निम�ने भनी औ�ंयाएको 
भए पिन सो खच�को िबल भरपाई रहेको भनी खलुाएको 
अव�था देिख�छ । िनयिमत ह�न नसकेको रकम 
प�्ुयाई ं ह�न आएको अव�थामा स�बि�धत िनकायबाट 
संपरी�ण गराई िनयिमत गराउन सिकने तर ��ाचार 
भएको रकमलाई कुनै पिन िकिसमबाट िनयिमत वा 
�ज ु गराउन िम�दनै । लेखापरी�ण �ितवेदनमा 
िनयिमत गन� निम�ने भनी औ�ंयाएको तर ��ाचार 
गरकेो भनी नखलुाएको दिेखदँा िनयिमत गराउन 
सिकने अव�थाको रकम �ितवादीह�ले ��ाचार गरी 
मासी खाएका भनी ��ाचारको कसरु �मािणत गन� 
िम�ने नदिेखने । 

िववािदत �ी राम �ा.िव. झौवा ८ को �थापना 
२०६४ सालदेिख भई २०६८।६९ देिख क�ा ५ 
स�मको स�चालन अनमुित �ा� गरी स�चालनमा 
रहेको भ�ने िमिसल संल�न िव�ालयको Flash 
report, लेखा परी�ण �ितवेदन, �ितवादीह�को 
बयान, िज�ला िश�ा काया�लय, रौतहटको िव�ालय 
स�चालनको अनमुित �दान ग�रएका प�को 
�ितिलिप, िव�ाथ�ह�लाई छा�विृ� िवतरण गरकेो 
भरपाइका �ितिलिपसमेतबाट देिखदँा �ितवादीह�ले 
स�चालनमा नरहेको िव�ालयलाई स�चालनमा 

रहेको भनी सरकारी रकम िहनािमना गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजमको ��ाचार गरकेा रहेछन् भ�न िम�ने 
नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणबाट 
�ितवादीह� �यामिमक��साद यादव, वाि�मक��साद 
यादव र रामवचन�साद यादवले ��ाचार गरकेो 
भ�ने नदेिखदँा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरी िवशेष अदालतबाट िमित 
२०७२।१०।२० मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल ०६७-CR-०८००, आयकर 
(२०६१/६२),  आ�त�रक राज�व काया�लय, �े� नं. 
३ लािज�पाट िव. �यू अिनल टे�सटाइल इ.�ा.िल. 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को 
उपदफा (१) बमोिजम सशंोिधत कर िनधा�रण गन� 
अित�र� राज�व िवभागको अिधकार हेदा� दफा ९९ र 
१०० बमोिजम कर िनधा�रण भएको �यि�को दािय�व 
यस ऐनको उ�े�यबमोिजम �यायोिचत आधारमा 
समायोजन गन� िवभागले �य�तो संशोिधत कर 
िनधा�रण गन� स�ने �यव�था भएको देिख�छ । �यव�था 
हेदा�  िवधाियकाले �योग गरकेो “�यायोिचत आधारमा 
समायोजन” भ�ने वा�यांशको उ�े�य र मनसायलाई 
िनि��य ह�ने गरी दफा १०१ को �योग गन� सिकने 
देिखदँनै । दफा १३ बमोिजम खच� भएको �मािणत 
अव�था देिखएमा कुनै कारणवश िबल भरपाई वा 
�माणमा कुनै कैिफयत देिखएमा पिन दफा १०१ 
(१) ले �य�तो लागत खच�लाई �यायोिचत आधारमा 
समायोजन गनु�पन� िवधाियकाको मनसाय देिखएबाट 
�य�तो खच� पूण�तः अमा�य भई शू�यमै प�रणत ह�ने 
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ऐनको मनसाय नदेिखने । 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ को 

�यव�थाअनसुार कुनै करदाताले कुनै आिथ�क वष�मा 
गरकेो खच� आय आज�न गन� काय�सगँ स�बि�धत 
नदेिखएमा �य�तो खच�लाई करयो�य आय िनधा�रण 
गदा� मा�यता िदने अव�था देिखदैँन । �य�तै खच� 
क�ीको लािग दाबी ग�रएको कुनै खच�को रकम आय 
आज�न गन� काय�को लािग भए गरकेो भ�ने खच�स�ब�धी 
िबल, भौचर, भरपाई वा िब�� वा ख�रद स�झौता 
वा अ�य �माणबाट िनिव�वाद �पमा समथ�न भएको 
तथा िनकायको हकमा लेखा परी�णबाट �मािणत 
ह�न ु पन� देिख�छ । अवा�तिवक वा अ�यवहा�रक वा 
अ�वाभािवक एवम् �चिलत कानूनिवपरीत तयार 
भएको वा सत� रहेको देिखने िबल, भौचर, भपा�ई, 
ख�रद वा िब�� आदशे वा ख�रद िब�� स�झौताको 
आधारमा �य�तो खच� समथ�न ह�न नस�ने भई �य�ता 
िबल, भौचर, ख�रद वा िब�� आदेश वा ख�रद िब�� 
स�झौताका सत�ह�ले कर िनधा�रण �योजनको लािग 
मा�यता पाउन स�ने दिेखएन । य�तो अव�था भएमा 
दफा १०१ (१) बमोिजम �यायोिचत समायोजन 
गनु�पन� । 

िबल भरपाई नभएको कारण वा पेस गन� 
नसकेको कारण िम�हा िदन निम�ने भनी करयो�य 
आयमा समावेश गरकेो वा�तिवक लागत खच� 
रकमलाई भ�ुसा ख�रद गदा�को िबल भरपाईका 
�माणह� राज�व �यायािधकरण ऐन, २०३१ 
को दफा ६(२)(घ) बमोिजम म�ुा हेन� िनकायमा 
पेस भई इजलासबाट अ�ययन गदा� अ�वाभािवक 
नदेिखएको अव�थामा िबल भरपाई नभएको भ�ने 
आधारमा ��यथ� �ा.िल.ले भ�ुसा ख�रदमा गरकेो 
खच� �यि�गत खच� भनी नामाकरण गरी वा दफा 
२१(१)(च) अ�तग�त िम�हा िदन निम�ने भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

करदाता भ�ुसा िव�ेता नभई ख�रदकता� 

भएको, मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को अनसूुची 
१ को समूह (१)(क) अ�तग�त पन� कृिष उ�पादनको 
अवशेषह� कर छुट ह�ने व�तकुो वग�िभ� पन� र 
करदाताको वष�भ�रको ख�रद नै दश लाखभ�दा 
घटीको रहेको भ�ने देिखएबाट ऐनको दफा १४(१) 
को �ितब�धा�मक वा�यांश यस करदाताको हकमा 
आकिष�त ह�ने नदेिखने ।  

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणसमेतको आधारमा �यूल खच�तफ�  उ�ोगलाई 
भ�ुसा ख�रदतफ� को �. ८,२४,६४५।- खच� रकम सो 
उ�ोगलाई आव�यक पन� इ�धनिभ�कै लागत पन� आई 
वा�तिवक खच�कै मा�न ुपन� भएकाले सोलाई अमा�य 
गरी भएको आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� 
�े� नं. ३ को िमित २०६२।१२।६ को िनण�य आदेश 
�याय र कानून सङ्गत नदेिखदँा सोहदस�म उ�टी 
गरी सोबाहेक अ�य Guest entertainment, �याज 
खच�तफ� को पेना�टी, �यि�गत टेिलफोन खच�, TR/
Loan तफ� को भ�ुानीतफ�  िम�हा नह�ने भनी भएको 
िनण�यलाई सदर ठहर गरी राज�व �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०६६।५।२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०६७-CR-०८०१, 
आयकर (२०६०/६१), आ�त�रक राज�व 
काया�लय, �े� नं. ३ लािज�पाट िव. �यू 
अिनल टे�सटाइल इ.�ा.िल. म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

१२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CI-१२९४, अंश दता�,  
सुर�े�कुमार िल�बू िव. नरिसबंहादुर िल�बू 

पनुरावेदक वादीले कृिष िवकास ब�क तथा 
कम�चारी स�चय कोषसमेतबाट िविभ�न िमितमा 
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कजा�समेत िलएको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट 
ख�ुन आएको अव�था छ । पनुरावेदक वादीका 
नाम दता�का तायदातीमा उि�लिखत स�पि�ह� 
सगोलको स�पि�बाट बढेबढाएको स�पि� हो भनी 
�ितवादीह�ले िजिकरसमेत िलएको अव�था नदिेखदँा 
उ� स�पि� पनुरावेदकले िनजी आज�नबाट ख�रद 
गरी  िलएका स�पि� रहेको मा�न ुपन� । 

पनुरावेदक वादीले ख�रद गरी िलएका 
पनुरावेदकका नाम दता�का ज�गाम�ये िक.नं. ३३८ 
को ज�गा २०६९।८।२२ मा पूण�कुमारी िल�बूलाई 
िब��समेत गरकेो पाइयो । उ� ज�गा िब�� गरउेपर 
�ितवादीको कुनै उजरुी परकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखदँनै । पनुरावेदक वादीले अंश म�ुामा 
�ितवादी कायम गरी िमित २०६४।४।३ र.नं. १ मा 
�ितवादीह�म�ये िदने नरिसहंबहादरु िल�बू तथा िलने 
धनमाया िल�बू भई पा�रत शेषपिछको बकसप�मा 
उि�लिखत स�पूण� ज�गा िक�ाह� धनमाया िल�बूका 
नाममा कायम रहने गरी वादी दाबी छाडी धनमाया 
िल�बू र पनुरावेदक वादी सरु�े�कुमार िल�बूबीच िमित 
२०६७।३।१८ मा िमलाप� भइसकेको भ�ने िमिसल 
संल�न उ� िमलाप�को िलखतबाट देिखन आयो । 
िक.नं. ५७९ र ७३५ का ज�गाह� पनुरावेदक वादीले 
िनजक� प�नी धनमाया िल�बूलाई अंशबापत िदएको 
भ�ने िमिसल सलं�न र.नं. १५५० को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । िक.नं. २४९, ३४१ र २४५ का ज�गाह� 
मा� हाल पनुरावेदक वादी सरु�े�कुमारका नाममा 
कायम रहेको भ�ने िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� 
�माण पजुा�को �ितिलिपबाट देिखन आउने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणसमेतको आधारमा तायदातीमा उि�लिखत 
�ितवादी नरिसंहबहादरु िल�बूका नाम दता�का 
ज�गाह�म�ये दता� �े�ता िमले िभडेस�मका ज�गाबाट 
दाबीबमोिजम ४ भागको १ भाग अंश वादीले पाई 
चलनसमेत पाउने ठहर गरी भएको स�ुको फैसलालाई 

सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसला सो हदस�म िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीका नाम दता�का तायदातीमा 
उि�लिखत ज�गाह� पनुरावेदक वादी सरु�े�कुमारले 
िश�ण पेसा गरी आज�न गरकेो स�पि�बाट ख�रद 
गरकेा िनजी आज�नको स�पि� दिेखदँा तायदातीमा 
पेस भएका पनुरावेदक वादीका नाम दता�का िक.नं. 
३१४, २४९, २४५, ३३८, ३७२ र ३७४ ज�गाह� 
ब�डा ह�ने ठहरकेो हदस�म स�ुको फैसलालाई सदर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६८।८।७ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
भई पनुरावेदक वादीका नाउ ँ दता�का तायदातीमा 
उि�लिखत ज�गा अंश नला�ने ।   
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ंं  
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् । 

१३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CI-०१४३, अंश चलन, राजु �े� 
िव. बुि�माया �े�समेत 

वादी कमलबहादरु �े�का िपता इ��बहादरु 
�े�ले िमित २०२५।११।२० मा आ�नो अंश भागमा 
परकेो घर िटकाराम �े�लाई घरसारमा राजीनामा 
िलखतको मा�यमबाट हक छािडिदएको र सो िलखतमा 
बे�लै बसेको भाइ काइला �े� सा�ी बसेको देिखदँा 
वादी �ितवादीह�बीच २०२५ सालभ�दा पिहले 
नै घरसारमा अंशब�डा गरी छु�ी िभ�न भई आ�नो 
आ�नो अंश भाग िलई िब�� �यवहारसमेत गरकेो 
देिखदँा मलुकु� ऐन, अंशब�डाको ३० नं.को कानूनी 
�यव�थाअनसुार वादी �ितवादीह� एकासगोलमा 
रहेछन् भनी अनमुान गन�स�ने नदेिखने । 

वादीम�येका राजेश �े�समेतका िपता 
भीमबहादरु �े�को नाममा रहेको काठमाड� िज�ला 
साङ्गला गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६(क) िक.नं. 
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४५७ �े�फल ०-८-० ज�गा िनजको म�ृयपु�ात् 
िनजका छोरा वादी राजेश �े�ले वादीम�येका 
राज ु �े� र रािजव �े�को म�जरुी िलई आ�नो 
नाममा एकलौटी दता� गराउदँा सगोलमा रहेका 
भिनएका अ�य कसैको पिन म�जरुी िलएको दिेखन 
आएन । िमित २०६२।१।१५ मा उ� ज�गा 
राजेश �े�को नाममा एकलौटी दता� गराएकोमा 
एकासगोलमा रहेका भिनएका भीमबहादरु बाहेकका 
अ�य अिंशयारह�का शाखा स�तानले सो काय�उपर 
कहीकँतै उजरु बाजरु गरकेोसमेत दिेखएन । �य�तै 
��यथ� �ितवादी बिु�माया �े� नाउ ँ दता�को िक.नं. 
६२ र ६३ को ज�गाको मोही महलमा �मशः अ�तर े
�े� र राम भ�ने कृ�णबहादरु �े�को नाउ ँ उ�लेख 
भएको िमिसल सलं�न कागजबाट दिेखन आयो । 
एकासगोलमा रहे बसेका सगोली अिंशयारह�म�ये 
एउटा अिंशयार ज�गाधनी र अक� अिंशयार मोही 
ह�नस�ने गरी कानूनले �यव�था नगरकेो ह�दँा वादी 
�ितवादीह� पिहले नै छु�ी िभ�न भएको भ�ने देिखने । 

पनुरावेदक वादीले पेस गरकेो तायदातीमा 
उ�लेख ग�रएका अंश ला�ने भनी खलुाइएको स�पि�मा 
��यथ� �ितवादीह�ले इ�कार नगरकेो भ�ने वादीको 
पनुरावेदन िजिकर रहे पिन ��यथ� �ितवादीह�ले 
पनुरावेदक वादीह�सगँ २०२२ सालमा नै छु�ी 
िभ�न भई एकासगोलमा नै नरहेको भनी �ितउ�र 
िफराउदँा िजिकर िलएको अव�थामा तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख ग�रएका ज�गाह�को स�ब�धमा 
इ�कार नगरकेो भनी वादी �ितवादीह� एकासगोलमा 
रहेका अिंशयार रहेछन् भ�न िम�ने नदेिखदँा वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माणसमेतबाट वादी �ितवादीह� एकासगोलमा 
नरही छु�ी िभ�न भई अलगअलग बसी आ�नो आ�नो 
नाममा ज�गा दता� गरी आ�नो अंश भाग भोगचलन 
गरी एक आपसमा राजीनामाको मा�यमबाट लेनदेन 

�यवहारसमेत गरकेा तथा वादी �ितवादीह�म�ये 
एक प� ज�गाधनी र अक� प� मोहीसमेत रही वादी 
�ितवादीह� एकासगोलका अंिशयार रहेको नदेिखदँा 
वादी दाबीबमोिजम वादीले �ितवादीह�बाट अंश 
छुट्याई िलन पाउने ठहर गरी काठमाड�  िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।७।१२ मा भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१०।२६ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-RC-००३९, कत��य �यान,  
नेपाल सरकार िव. पुरनबहादुर खड्का 

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी, मौकामा 
बिुझएका मािनस एव ं व�तिु�थितका मािनसह�को 
कागज तथा बकप�बाट �ितवादीको सािबती 
बयानलाई समिथ�त र पिु� गरकेो ह�दँा �ितवादी 
परुनबहादरु खड्काले राजेश खड्काको कत��य गरी 
ह�या गरी मारकेो भ�ने पिु� ह�न आयो । �ितवादीले 
बालकको ह�या ग�रसकेपिछ लास लकुाउने, िछपाउने 
मनसायले घर पछािडको वाउडी (कुवा) मा फालेको 
िनिव�वाद पिु� भएको देिखदँा �ितवादी बाबभुाइ भ�ने 
परुनबहादरु खड्कालाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
भएको स�ुको फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको फैसला िमलेको देिखने ।

वारदात भएको क�रब १४ मिहनापिछ 
िड�ेसनको रोगबाट �िसत भएको भ�ने �वा��य 
परी�ण �ितवेदनको आधारमा �ितवादीले राजेशको 
ह�या गदा�समेत सो रोगबाट पीिडत िथए भनी अथ� गरी 
फौजदारी कसरुको प�रणामबाट िसिज�त दािय�वमा 
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कमी गनु�  फौजदारी �यायको मम�िवपरीत ह�न जाने । 
�ितवादी परुनबहादरु खड्काले १० वष�को 

नाबालक ब�चालाई कुटिपट गरी घाटँीमा डोरीले बाधँी 
ह�या गरी लासलाई कुवामा फाली सो िदन गाउघँरमा 
घमुिफर गरी िहडेँका भ�ने देिखन आयो । वारदातप�चात् 
भागी फरार रहेको भ�ने नदेिखई िदनभरी गाउघँरमा 
घमुिफर गरी बेलकुा आ�नै घरमा गएका र प�ाउमा 
परपेिछ घटनाको बारमेा िसलिसलेवार �पमा �य� 
गरकेो पाइयो । ब�चाको ह�या गरपेिछ प�चाताप भएको 
भनी बयानको �ममा खलुाएको देिखदँा �ितवादीले 
आ�नो भितजालाई पूव��रसइवी िलई आपरािधक 
मनसायले योजनाव� �पमा ह�या गरकेो भ�ने नदेिखए 
पिन १० वष�को नाबालक ब�चालाई �ूरतापूव�क ह�या 
गरकेो देिखदँा �ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१० वष� मा� सजाय गन� राय �य� गरी भएको िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणसमेतबाट �ितवादी परुनबहादरु खड्काले 
आ�नै भितजा १० वष�का नाबालक राजेश खड्कालाई 
घरमा ए�लै भएको मौका छोपी कुटिपट गरी घाटँीमा 
डोरीले कसी ह�या गरी लासलाई घरपछािड लगी 
कुवामा फालेको र प�ाउमा परपेिछ आ�नो अपराधको 
बारमेा सिव�तार बयान गरकेो देिखदँा �ितवादी 
परुनबहादरु खड्कालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरी 
कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१०।२८ 
मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको िमित २०७२।४।१७ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय ह�न �य� ग�रएको कैलाली 
िज�ला अदालतको रायलाई सदर गन� गरी भएको 

पनुरावेदन अदालत, िदपायलको फैसला सोहदस�म 
िमलेको नदेिखदँा उ� रायसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी पिन नरहेको र �ितवादी िड�ेसनको रोगबाट 
�िसत भएको भ�ने मानिसक अ�पताल लगनखेलको 
प�बाट ख�ुन आएकोसमेतका आधारमा �ितवादी 
परुनबहादरु खड्कालाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. 
बमोिजम १५ वष� कैद सजाय ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको फैसला सदर भई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम �ितवादीलाई १५ वष� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल पौष ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-WO-००४८, परमादेश, 
�ीकृ�ण �े�समेत िव. नेपाल ��ा �ित�ान, 
कमलादीसमेत

िनवेदकह� २०५२ सालदेिख रा.प.अनं.
�थम �ेणीको पदमा बढुवा भई अिवि�छ�न 
�पमा सोही �ेणीमा हालस�म काय�रत रहेको, यी 
िनवेदकह�म�ये �ीकृ�ण �े�को िमित २०७१।४।२४ 
गते दःुखद ् िनधन भइसकेको भनी िनवेदक �ीकृ�ण 
�े�क� �ीमतीले म�ुा सकार ग�रपाउ ँभनी िनवेदन पेस 
भई म�ुा सकार भएको र देवानी दािय�वको िवषयमा 
म�ुा सकार भइसकेकोले िनवेदकह�लाई नेपाल 
��ा �ित�ान कलाकार तथा कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयमावली, २०६७ को िनयम ३५ ले गरकेो कानूनी 
�यव�थाबमोिजम बढुवास�ब�धी िवशेष �यव�था गरकेो 
देिखन आएन । िवप�ी नेपाल ��ा �ित�ानले आ�नै 
िनयमावलीमा भएको उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
अिवि�छ�न �पमा समान �ेणीको िविभ�न पदमा 
रही १८ वष�भ�दा बढी समयदेिख नै काय�रत यी 
िनवेदकह�लाई एक �ेणीमािथको पदमा बढुवा गरकेो 
देिखन नआउने ।
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अतः यी िनवेदकह�लाई नेपाल ��ा �ित�ान 
कलाकार तथा कम�चारी सेवास�ब�धी िनयमावली, 
२०६७ को िनयम ३५ को �यव�था आकिष�त ह�ने नै 
देिखदँा िनवेदकह�लाई एक तहमािथ अिधकृत �तरमा 
बढुवा गन� गराउन भनी परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरमिण ओझा 
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४  साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

१६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-WO-००४९, परमादशे, 
भारती उपा�यायसमेत िव. नेपाल ��ा �ित�ान, 
कमलादी काठमाड�समेत

िनवेिदकाह� २०५२ सालमा रा.प.अनं. 
�थम (क) �ेणीमा बढुवा भई सोही �ेणीको मािथ�लो 
पदमा काय�रत रही ��ततु �रट िनवेदन दता� ह�दँाका 
समयमा िनवेिदकाह�को उमेरका हदले अवकाश 
ह�ने समय १ मिहनाभ�दा कम रहन गएको दिेखन 
आयो । यसरी १ मिहनाभ�दा कम अवधी बाकँ� 
रहदँासमेत नेपाल ��ा �ित�ानले कलाकार तथा 
कम�चारी सेवास�ब�धी िनयमावली, २०६७ को िनयम 
३७(१) बमोिजम यी िनवेिदकाह�को हकमा कुनै 
िनकास निदई िनवेिदकाह� अवकाश भएको देिखने । 

अवकाश �ा� भएका िनवेिदका भारती 
उपा�यायसमेत ज�मा ३ को हकमा अवकाश �ा� 
भएपिछ कलाकार तथा कम�चारी सेवास�ब�धी 
िनयमावली, २०६७ को िनयम ३७(१) आकिष�त 
गन� िम�ने निम�ने स�ब�धमा नेपाल ��ा �ित�ानले 
उपय�ु िनकास िदएको देिखएन । उ� िनयम ३७ 
को �यव�थाले यी िनवेिदकाह�लाई अवकाश 
�ा� ह�नभु�दा १ मिहनाका अिघ एक तह बढुवा गनु�  
पन�मा िववाद नदेिखएकाले अवकाश भएका यी 
िनवेिदकाह�लगायतका कम�चारीह�को हकमा एक 
तह बढुवाको �यव�था गन� गराउन भनी परमादेशको 

आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरमिण ओझा
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४  साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

१७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-WO-०३९८, उ��ेषण 
/ परमादेश, जैनूल आविदन साई िव. पुनरावेदन 
अदालत, नेपालग�जसमेत 

िवप�ी �कसाना साईलाई िनवेदकले 
कुटिपटज�य काय� गरकेो कारण �कसाना अंश 
िलई छु�ै ब�न बा�य ह�न ुपरकेो छ । अंश म�ुा दता� 
ह�नभु�दा अगािड लेनदेन म�ुा दता� भएको छैन । 
िवप�ी �कसानाले अंश म�ुा दता� गरपेिछ उ� अंश 
हकलाई घमुाउरो पाराले �भािवत गन� उ�े�यले आपसी 
सहमितमा खडा ह�नस�ने कपाली तमसकु खडा गरी 
लेनदेनको िफराद परकेो अव�था छ । लेनदेन भएको 
भिनएको िलखतमा िवप�ी िनवेिदकाको सहमित 
रहेको देिखदँैन । प�रवारका अ�य सद�यको म�जरुी 
नभएका आपसी सहमितमा खडा ह�ने लेनदेनको 
िलखतबमोिजम ितनु�  बझुाउन ुपन� दािय�व स�बि�धत 
कजा� िलने �यि�मािथ रहने । 

पनुरावेदन अदालतको आदेशानसुार 
अंश म�ुाको फैसला काया��वयन स�प�न भई 
िवप�ी �कसानाले अंश �ा� ग�रसकेको भ�ने 
िवप�ी िनवेिदकाको िलिखत जवाफबाट देिखन 
आउछँ । आधार �माणबेगर िनवेदक र िवप�ी �कसाना 
सगोलमा रहेको अनमुान गरी िवप�ी �कसाना साईले 
अंश पाउन ु पन� स�पि�समेतबाट िबगो भराउने भनी 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१२।१५ मा 
भएको आदेश बदर गरी कानूनबमोिजम ब�डा छु�याई 
िबगो भराउनेतफ�  कारबाही गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट िमित २०७०।४।३१ मा 
भएको आदेशमा कुनै कानूनी �िुट रहेको नपाइने ।
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तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट िवप�ी 
�कसाना साईले अशं म�ुाबाट �ा� हकलाई असर 
पन� गरी वादी आजाद ह�सेन �ितवादी िनवेदक भएको 
िलखतको दािय�व िवप�ी �कसाना साईले बहन 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�नपुन� देिखएन । ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��युटरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल भदौ ८ गते रोज ५ शभुम् ।

१८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-WO-०३८०, उ��ेषण / परमादशे, 
रिवराज �े� िव. नेपाल सरकार, मि��प�रषद्, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

आ�नो काय� समयमा सरु�ालगायत 
िवमान�थलमा ह�ने चोरी िनकासी पैठारीलगायतका 
काय�को िनय��ण गन� िज�मेवारी रहेका यी िनवेदकको 
काया�लय, समयमा अवैध �पमा ओसारपसार गन� 
लािगएको िवदेशी म�ुा बरामद भएको काय�उपर यी 
िनवेदकलाई समेत �ितवादी बनाई राज�व अनसु�धान 
िवभागबाट म�ुा दायर भएको सोही िवषयलाई िलएर 
पद अनकूुलको आचरण नगरकेो अिभयोगमा सेवाबाट 
वरखा�त गदा� िनजउपर दायर भएको कसरु �थािपत 
भए मा� पदअनकूुलको आचरण नगरकेो भनी �हरी 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(ङ) को �ावधान 
�थािपत ह�ने भई िनवेदकलाई ग�रएको काय�ले 
वैधािनकता �ा� गन� ।

िनवेदकउपर लगाइएको आरोपउपर 
काठमाड� िज�ला अदालत र उ�च अदालत, पाटनबाट 
िवदशेी म�ुा अवैध िनकासी म�ुामा कसरु �थािपत 
नभई यी िनवेदकले सफाइ पाउने ठहरी  फैसला 
भएको प�र�े�यमा सोही िवदेशी म�ुा अवैध िनकासी 
स�ब�धमा संल�न रहेको भ�ने छानिबन सिमितको 

�ितवेदनलाई आधार िलई यी िनवेदकबाट पेस भएका 
�पि�करण िच�ब�ुदो नभएको उ�लेख गरी भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको िनि�त अयो�य नठह�रने गरी 
नोकरीबाट हटाउने गरी गरकेो िनण�य पूवा��हय�ु र यसै 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
देिखन आउने । 

िनवेदकलाई जनु आरोपमा सजायको 
��ताव ग�रएको हो सो आरोप अवैध िवदेशी म�ुा 
ओसारपसार म�ुामा उ�च अदालत, पाटनसमेतबाट 
िमित २०७३।११।२४ मा फैसला भई सफाइ पाएको 
देिखएकाले िनवेदकलाई जनु आरोप लगाइएको हो 
सो आरोपबाट सफाइ पाएको अव�थामा यी िनवेदक 
आ�नो पदमा बहाल रहन स�ने अविध िमित 
२०७२।७।२२ स�मको कानूनबमोिजमको तलब 
भ�ालगायतका अ�य सिुवधा �रट िनवेदकले �ा�त 
गन� नै ह��छ । �यसकारण िनवेदकउपर िवदेशी म�ुा 
अवैध ओसारपसार म�ुामा कारवाही चलेको कारण 
जित िदन िनज आ�नो पदमा हािजर ह�न नसकेको हो 
सो अविधको कानूनबमोिजमको  भ�ाबाहेकको तलब 
र िनविृ�भरणसमेतबाट वि�चत गन� कानून�ितकूल 
ह�न जाने दिेखदँा िनजको �हरी व�र� उपरी�क 
पदको िमित २०७२।७।२२ स�मको तलब र सोप�ात् 
िनविृ�भरणसमेत िदलाइ िदन मनािसब दिेखने । 

उपयु�� आधारबाट यी िनवेदकउपर िवदेशी 
म�ुा अवैध ओसारपसार स�ब�धको आरोपमा 
छानिबन गन� गिठत सिमितको �ितवेदनको आधारमा 
यी िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको िनि�त 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको 
िनण�य उपयु�� िववेिचत आधारबाट कानूनअन�ुप 
भएको नदेिखए पिन यी िनवेदक �हरी व�र� उप�र�क 
पदमा िनय�ु भएको िमितले �हरी व�र� उप�र�कको 
पदाविध ६ वष�को रहने �हरी िनयमावली, २०४९ को 
प�र�छेद १० िनयम ९८(२)(ग) बमोिजम िनजको ६ 
वष�को अविध २०७२।७।२२ मा समा� भइसकेको 
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प�र�े�यमा ��ततु �रट िनवेदनको रोहबाट पनु�थािपत 
भई पदवहाली ह�नस�ने अव�था नदेिखई पनुब�हाली 
तफ� को �रट िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर भए पिन मािथ 
उ�लेख भएबमोिजम �रट िनवेदकले तलब एवम् 
िनविृ�भरणलगायतका कानूनबमोिजम �ा� गन� 
सिुवधामा कुनै असर नपन� भएकाले िनज अवकाश 
ह�ने िमितस�मको तलब िनविृतभरणलगायतका 
कानूनबमोिजम �ा� गन� सिुवधा िदन ु िदलाउन ु
भनी आदेशको जानकारी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ीह�लाई िदने । 
इजलास अिधकृत:  ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
ईित सवंत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

१९
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०९४५ र ०७०-CR-
००६८, कत��य �यान, कण�बहादुर पाक� िव. नेपाल 
सरकार, र िस�बहादुर साउद िव. नेपाल सरकार 

घटना�थल मचु�ुका र �हरीमा कागज 
गन� �यि�ह�को अदालतसम�को बकप� एवम् 
लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण, वारदातको �कृित 
एवम् वारदातमा �योग भएको ढंुगाह� बरामद भई 
सनाखतसमेत भएको त�यगत अव�थाबाट मतृक 
फणे�� भ�डारी, िस�बहादरु साउद र कण�बहादरु 
पाक� वारदात िमितमा िसंजाली होटल ह�दँै भागे�र 
होटलमा गई र�सी मास ुखाएको, मोबाइलको िवषयमा 
�ितवादी िस�बहादरु र मतृकबीच िववाद भएको, 
भागे�र होटलका स�चालक बालकृ�ण बोहराको 
होटलबाट तीनै जना राित ९.०० बजे बािहर सडकमा 
िनि�कई सगैँ गई सोही राित मतृकलाई कण�बहादरु 
पाक� र िस�बहादरु साउदसमेत िमली हात ला�ीले 
हानी भईुमंा लडाई ढंुगासमेत �हार गरकेो भ�ने 

पनुरावेदक �ितवादीह�को कथनसमेतका कागज 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादीह�को कत��यबाट 
फणे�� भ�डारीको म�ृय ुभएको त�य मालाकार �पमा 
पिु� ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादीह�को कत��यबाट  
फणे�� भ�डारीको म�ृय ु भएको त�यलाई Severe 
Head Injury, Brain injury probably due to 
sharp cutting weapon  भ�ने मतृकको पो�टमाट�म 
�रपोट�  र टाउकोमा धा�रलो हितयारको �हार भई 
मतृकको बायािँतरको कान र ख�परको भाग नभएको भ�ने 
घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुकासमेतका 
कागजबाट पिु� गरकेो पाइ�छ । मतृकलाई �हार गरकेो 
ढंुगाह� बरामद भई �ितवादीम�येका कण�बहादरु 
पाक�ले अदालतमा सनाखत गरकेो देिख�छ । यसरी 
िमिसल संल�न घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, घटना िववरण कागजसमेतबाट मतृक 
र पनुरावेदक �ितवादीह� बीच मोवाइलको िवषयमा 
िववाद भएको र सोिह कारणबाट मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएको त�य िसलिसलेवार �पमा पिु� ह�न आएकोले 
पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

उि�लिखत  त�य र �माणह� समेतबाट 
�ितवादी िस�बहादरु साउद र कालदुेव भ�ने 
कण�बहादरु पाक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं.को कसरुमा ऐ. १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरी स�ु अदालतले 
गरकेो फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलबाट िमित २०६९।८।२४ मा भएको फैसला 
अ�यथा नभई िमलेको दिेखन आउने । 

र�सी सेवन गद� जादँा मतृक र �ितवादीह� 
समेत र�सीले माि�एको अव�थामा मौकामा नै 
मोबाइल फोनको स�ब�धमा उठेको िववादको 
ज�रयाबाट वारदातको िसज�ना भएको दिेख�छ । 
िमिसल संल�न �माणह�बाट मतृकलाई मानु�पन� 
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पूव�योजना र तयारी रहेको भ�नेसमेत देिखदँनै । नसाको 
सरुमा मौकामा उठेको िववादबाट हातपात ह�दँै साधारण 
लाठा ढंुगाको �हारबाट मतृक फणे�� भ�डारीको म�ृय ु
भएको अव�था देिखएकोले पनुरावेदक �ितवादीह� 
िस�बहादरु साउद र कण�बहादर पाक�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने ह�दा ँ मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १२(बा�) वष� कैद सजाय 
गन� मनािसब देिखएकाले पनुरावेदक �ितवादीह� 
िस�बहादरु साउद र कण�बहादर पाक�लाई जनही 
१२(बा�) वष� कैद ह�ने ।                             
इजलास अिधकृत:- िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शभुम् ।

२०
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल ०७०-CR-१००८ र ०७०-
CR-१००९, लाग ु औषध सेतो हेरोइन भनी अ�य 
पदाथ�को कारोबार, एकनारायण पौडेल िव. नेपाल 
सरकार, अ�ण �े� िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीसमेत उपर िमित 
२०६६।८।२४ को बरामदी मचु�ुकाअनसुार बरामद 
भएको उ� व�त ु लाग ु औषध सेतो हेरोइन भनी 
िव�वासमा पारी अ�य पदाथ�को कारोबार गरकेो भ�ने 
अिभयोगदाबी रहेको र िमिसल संल�न रहेको बरामदी 
मचु�ुका, �ितवादीह�को मौकाको बयानसमेतबाट 
लाग ु औषध भनी �याएको व�त ु नै बरामद भएकोले 
पनुरावेदक �ितवादीह� समेतले लाग ु औषध सेतो 
हेरोइन भनी स�चय गरी राखी िव�वासमा पारी अ�य 
पदाथ�को कारोबार गरकेो भ�ने दिेखन आयो । यसरी 
उ� व�त ुनवलपरासीबाट काठमाड� �याई चाविहल 
ि�थत �ितवादीम�येको मीला भ�डारीको िमलाज 
�यिुटपाल�रमा स�चय गरी राखेको र स�चय गरकेो उ� 
पदाथ� लाग ुऔषध सेतो हेरोइन हो भ�ने िव�ासमा पारी 

बेचिबखन गन� भनी मू�य िनधा�रण गरी �ा� मू�य रकम 
बाडँफाडँ गन� गरी पनुरावेदक �ितवादीह� समेत उ� 
बरामद भएको व�तकुो कारोबारमा संल�न रहेको पिु�ट 
भएको ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीह�लाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ क. अनसुार 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालतको इ�साफ मनािसब 
देिखने । 
 तसथ� उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् आधार र �माणह� समेतबाट स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले पनुरावेदक �ितवादीह� मिु� 
भ�ने एकनारायण पौडेल र अ�ण �े�ठलाई अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु अपराधमा लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(६)(३)
अनसुार ह�ने सजायमा ऐ. दफा १७क. अनसुार जनही 
७ वष� ६ मिहना कैद र �. २,५०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।५।२६ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २३ गते रोज ५ शभुम् ।

२१
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल ०६८-CR-१३१५, कत��य 
�यान,  कमल पुजा� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी अदालतमा म�ुा च�दाको अव�थामा 
मानिसक रोगले ��त रहेको दिेखए पिन वारदात ह�दँाको 
अव�थामा वारदातको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने 
गरी मानिसक �पले अ�व�थ भएको भ�ने त�य 
व�तिुन� �माणबाट �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा 
अिभयोग दाबीअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न िमलेन । मानिसक �पले ��त भएको अव�थामा 
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अपराध ह�न गएकोले सो फैसला उ�टी गरी सजायबाट 
उ�मिु� पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादी कमल पजुा�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मतृक िस�न ११ मिहनाक� यी �ितवादीको 
नाबालक छोरी देिखएको, िनजले यी �ितवादीलाई कुनै 
हािन नो�सानी प�ुयाउने काय�समेत गरकेो देिखदँनै । 
मतृकले आफूउपर भएको आ�मणको �ितरोधसमेत 
गन� नस�ने अव�थाको देिखएको छ । �ितवादीले 
आफू ब�नको लािग रोइरहेक� नाबालक छोरीलाई 
कत��य गरी मारकेो र ह�या गरपे�ात् लासलाई 
जगंलमा लकुाएको देिख�छ । यसरी आफूले हेरचाह 
गन�, र�ा गनु�पन� अबोध बािलकालाई धा�रलो हितयार 
�हार गरी मारकेो दिेखएको, अपराध ग�रसकेप�चात् 
सो काय�लाई लकुाउने उ�े�यले लासलाई जंगलमा 
लगी �याउला र कपडाले छोपी फालेको देिखएकोले 
िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरी मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम डेढ वष� (एक वष� ६ 
मिहना) कैद सजाय ह�ने िज�ला अदालतबाट �य� 
रायसगँ सहमत नभई सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला कानूनसङ्गत रहेको 
देिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, �माण एवम् 
िववेचनाबाट �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरी मलुकु� ऐन, 
अ.व. १८८ नं. बमोिजम डेढ वष� (एक वष� ६ मिहना) 
कैद सजाय ह�ने भनी �या�दी िज�ला अदालतले �य� 
गरकेो रायसगँ सहमत नभई �ितवादी कमल पजुा�लाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित २०६८।११।२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १३ गते रोज २ शभुम् ।

२२
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल ०६९-CR-०११७, ०६९-
CR-०३०८, ०६९-CR-०४७५, ०७०-CR-५५३, 
०७१-CR-०६८९, अपहरण तथा शरीर ब�धक,  राजु 
लामा िव. नेपाल सरकार, कृ�ण छारा राई िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. िस�ाथ� लामासमेत, 
हेमबहादुर थापा मगर िव. नेपाल सरकार र िस�ाथ� 
लामा िव. नेपाल सरकार

कसैले अपराध गरकेो अदालतबाट ठहर 
भइसकेपिछ अपराधको गा�भीय� र अपराधमा िनजको 
दोषीभािगताको आधारमा सजाय गनु�पन� द�डशा�ीय 
मा�यता रहेको छ । कुनै आपरािधक काय�मा एक 
जनाभ�दा बढी �यि�ह�को संल�नता रहेको 
देिखएको अव�थामा ��येक �यि�ले गरकेो काय�को 
लािग मा� सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने दिेख�छ । गो�वारा 
�पमा सबैलाई बराबर सजाय गदा� �यायसङ्गत ह�ने 
नदिेखने । 

�ितवादीह� िस�ाथ� लामा र कृ�ण छारा 
राई वारदात�थलमा गई धनमाल डाकँा गन�लगायत 
अपहरणमा समेत स�रक रहेको, �ितवादी हेमबहादरु 
थापामगर अपहरण गरी �याइएक� पीिडतलाई 
ब�धक बनाउने काय�मा सलं�न रहेको देिख�छ । 
यसरी �ितवादीह�को वारदातमा रहेको संल�नताको 
आधारमा िनजह�लाई सजाय ह�ने गरी भएको स�ु 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई प�रवत�न ग�ररहनपुन� देिखन नआउने ।

तसथ�, उिलिखत आधार कारणबाट 
घटनामा �ितवादीह�को संल�नताको आधारमा 
�ितवादीह�म�येका िस�ाथ� लामा र कृ�ण छारा 
राईलाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक 
िलनेको ३ नं.ले १३ वष� कैद र �. १,७५,०००।– 
ज�रवाना, दईु वा सोभ�दा बढी �यि� िमली अपहरण 
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गरकेोले ऐ.को ७ नं. ले थप २ वष� कैद र पीिडत 
मिहला भएकोले ऐ. को ९ नं. बमोिजम थप २ वष� कैद 
र डाकँातफ�  मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(४) 
नं. ले ६ वष� कैद र िबगो �. १६,३२,३६०।– को 
डेढी �. २४,४८,५४०।– ज�रवाना, �ितवादी 
हेमबहादरु थापा मगरलाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 
शरीरब�धक िलनेको महलको ३ नं.ले १३ वष� कैद र 
�. १,७५,०००।– ज�रवाना र ऐ.को ९ नं. बमोिजम 
थप २ वष� कैद र �ितवादी राज ुलामालाई ऐ.को ३ नं. 
बमोिजम १३ वष� कैद र �. १,७५,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६८।१२।२१ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १३ गते रोज २ शभुम् ।

२३
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-CR-१२१९ र ०७१-
CR-१६१२, लाग ुऔषध �ाउन सगुर, नेपाल सरकार 
िव. सुिशलकुमार �े�, सुिशलकुमार �े� िव. नेपाल 
सरकार
 बरामदी मचु�ुका हेदा� �ितवादी सरु�े� थापाले 
लगाएको सट�को अगािडप��को दािहने ख�तीिभ� 
ख�ुला अव�थामा ८ प�ुरया  लाग ु औषध  (७ �ाम 
८० िमिल�ाम)  िनज  �ितवादीह�को रोहबरमा 
बरामद भएको देिख�छ । उ� बरामदी मचु�ुकालाई 
�ितवादीह�ले अ�यथा भएको भनी व�तिुन� �माणबाट 
ख�डन गरकेो पाइएन । बरामदी मचु�ुकालाई समथ�न 
ह�ने गरी �ितवेदकह�ले बकप� गरकेो देिखएबाट लाग ु
औषधको मा�ा र लाग ु औषध बरामद भएको त�य 
�थािपत ह�न आउने ।
 पनुरावेदक �ितवादी सिुशलकुमार �े�ले 

अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान 
गर े पिन अिधकार �ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
दवैुजनाको स�लाहबमोिजम आधाआधा बाडँी खाने 
र िब�� गन� भनी सनुौलीबाट ख�रद गरी �याएकोमा 
सािबत रहेका छन् । िमिसल संल�न बरामदी 
मचु�ुकाबाट िनजसमेतको संल�नता पिु� भइरहेको 
देिख�छ  ।  बरामदीको अव�थामा त�काल सोधपछु 
गदा� िनजसमेतले दािय�व �वीकारेको र सोहीबमोिजम 
अिधकार �ा� अिधकारीसम� िब�� गन� �थानसमेत 
उ�लेख गरी कसरुमा सािबत रही बयान गरबेाट सो 
मौकाको बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) 
बमोिजम अ�यथा �मािणत भएको अव�थामा बाहेक 
�माण �ाहय ह�ने नै ह�दँा िनजलाई लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा ४(छ)(ङ)(च) को कसरुमा दफा 
१४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �. १०,०००।- 
ज�रवाना गन� गरेको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
नदिेखने । 
 �ितवादी सरु�े� थापाउपर �काश च�� 
ग�ुाको �ितवेदनले वादी नेपाल सरकार भई चलेको 
लाग ु औषध �ाउन सगुर म�ुा िमित २०६९।३।१७ 
मा फैसला ह�दँा िनज कसरुदार ठहरी फैसला भएको र 
��ततु म�ुाको वारदात िमित २०६९।१२।१२ पूव� नै 
कसरुदार ठहरी फैसला भएको ि�थितमा िनज �ितवादी 
सरु�े� थापालाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद र � 
१०,०००।- ज�रवाना ह�ने तथा ऐ. ऐनको दफा १६ 
बमोिजम थप १ वष� कैद र � २५,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखने ।  
 वारदात िमित २०६९।१२।१२ मा कायम 
भएकोमा िनज िव�� स.फौ.नं. २७४।११४ को लाग ु
औषध म�ुा िमित २०६९।११।१९ मा दायर भएको 
भ�ने देिख�छ । ��ततु म�ुाको अिभयोग दता� ह�नपूुव� 
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िनज कसरुदार ठहरी फैसला भएको भ�ने देिखदँनै । 
कसरु िनधा�रण भइनसकेको य�तो अव�थामा लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर कानूनसङ्गत दिेखन नआउने । 
 अतः �ितवादी सरु�े� थापालाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजम ५ वष� कैद र � १०,०००।- ज�रवाना तथा 
ऐ. ऐनको दफा १६ बमोिजम थप जनही १ वष� कैद र 
� २५,०००।- ज�रवाना ह�ने र पनुरावेदक �ितवादी 
सिुशलकुमार �े�को हकमा लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोिजम थप १ वष� कैद र 
�. २५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको हदस�म स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०७०।१२।१३ 
को फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादी 
सिुशलकुमार �े�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद 
र �. १०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०७१।९।२० मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित सवंत् २०७४ साल असार २३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CI-१०६८, हक कायम, 
रिव��राज वै� िव. नरबहादुर ब�नेत 

वादी दाबीको काठमाड� िज�ला 
भगवान�थान वडा नं. १(ख) िक.नं. १२३ को �े�फल 
१-३-० ज�गाको िफ�डबकु उतार हेदा� िकसानको 
बेहोरामा शंकरदास वै� जोताहाको बेहोरामा नरबहादरु 

�े�ी उ�लेख भएकोमा िववाद देिखदैँन । उ� ज�गा 
िवता�वालले हालस�म रै.प. गरी निलएको भनी 
जोताहा मोही नरबहादरुले दाबी गरी िनवेदन िदएप�ात् 
सो ज�गामा हककायमतफ�  िववाद िसज�ना भएको 
देिख�छ । उ� िक.नं. १२३ को ज�गाको ज�गाधनी 
शकंरदास तथा िनजको हकवालाले उ� ज�गा 
िनधा��रत समयमा नै रकैर प�रणत गराई िलएको �माण 
कागजबाट देिखन आएन । �ितवादी रिव�� वै�का 
िपता बलरामपालको नामको मौजा चाविहल हा.नं. 
३९९ लगतको ितरो ितरकेो रिसद भएकोले सोबाट 
िभड्ने िक.नं. १२३ को ज�गा रकैर प�रणत भएको 
मा�नपुन� भ�ने �ितवादी प�को िजिकर रहेको पाइ�छ । 
तर उ� हा.नं. ३९९ को लगतसगँ िक.नं. १२३ िभड्ने 
कुनै आधार �माण दिेखन नआएकोले उ� लगतको 
ितरो ितरकेो भ�ने दाबीबाट िक.नं. १२३ को ज�गा 
रकैरमा प�रणत भएको मा�न सिकने अव�थासमेत 
नदिेखने ।

२०४९ आषाढ मसा�तस�म ज�गाधनीले 
ज�गा रकैरमा प�रणत गन� नसकेको अव�थामा 
मोहीले �माण पेस गरी रकैरमा दता� गराइिलन स�ने 
देिख�छ । य�तो अव�थामा मोही लागेको ज�गा 
समयमा नै ज�गाधनीले िवता� प�रणत गराई दता� गराउन 
िलन नसकेकोमा मोहीको हैिसयतले िवता� ज�गालाई 
रकैरमा प�रणत गराई िलएको िनण�य र सोही आधारमा 
नरबहादरु ब�नेतका नाममा भएका दता�लाई बदर गन� 
आधार देिखएन । साथै िफ�डबकुमा दाबीको ज�गा 
रकैर वा गठुी भ�ने उ�लेख नभएबाट दाबीको ज�गा 
िवता� ज�गा हो भ�ने मा�नपुन� दिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार एवम् 
�माणह�बाट वादी दाबीको िक.नं. १२३ को ज�गा वादी 
मोही नरबहादरु ब�नेतका नाउमँा मोहीको हैिसयतले 
हक कायम ह�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६४।१०।१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६६-CI-१०६९, हक 
कायम, रिव��राज वै� िव. नरबहादुर 
ब�नेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-११४४, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िगरमान आलेमगर 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
�माणको भार वादीमा रहने �यव�था रहेकोमा ��ततु 
म�ुामा �ितवादीले कसरु गरकेो हो भ�ने कुरामा 
वादीबाट कुनै ठोस र त�यय�ु �माण पेस ह�नसकेको 
छैन । �ितवादीले अनसु�धान र अदालतमा बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको ि�थितमा िनजलाई 
कसरुदार ठह�याउन िम�दैन । यसरी वादीको अिभयोग 
त�यय�ु �माणले  पिु� नभएस�म केवल अनमुानको 
आधारमा मा� �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याउन 
िम�ने ि�थित नरहने । 

पीिडत भिनएक� बािलकाको शरीरमा �य�तो 
कुनै पिन िनलडाम भएको नदेिखएको, वारदात 
भएको भिनएको भोिलप�टै अथा�त् २४ घ�टािभ� 
नै जाहेरवालीले पीिडतलाई �सतुी गहृमा लगेको र 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा जबरज�ती 
करणी नभएको भनी देिखएको र सो कुरालाई ख�डन 
गन� कुनै पिन �माण वादी प�बाट गजुान� सकेको 
नदेिखएको अव�थामा पीिडत भिनएक� बािलकालाई 

जबरज�ती करणी गरकेो हो भ�ने कुनै त�यय�ु 
�माणले पिु� ह�न आएको नदेिखने ।

तसथ� �ितवादीको अनसु�धान र अदालतमा 
भएको इ�कारी बयान, पीिडत भिनएक� बािलकाको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन, �वा��य परी�ण गन� 
िचिक�सकको अदालतमा भएको बकप�समेतको 
आधारमा �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१।६ मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१०।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१२८६ र ०७३-
RC-००७६, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. सुमन 
राई र नेपाल सरकार िव. कमला रतैा मगर 

�ितवादी कमला रतैा मगरको �ितवादी समुन 
राईसगँ भएको अवैध गभ�को ब�चा िमित २०६९।२।१ 
गते राित २ बजेितर बेथाले �यापेकाले घटना�थलमा 
गई ब�ची ज�मेपिछ गाउलेँले थाहा नपाउने गरी 
जीिवतै फाली कत��यबाट म�ृय ुभएको हो भ�ने बेहोरा 
अनसु�धानको �ममा लेखाएको दिेखएको र सोही 
बेहोरासगँ मेल खाने गरी �ितवादी िशव भ�ने समुन 
राईले अदालतको बयानमा कमला र आफूबीच यौन 
स�पक�  भएको तर ब�चा ज�मेर ह�या गरकेो भ�नेबारमेा 
आफूलाई केही थाहा नभएको भनी कमला र िनजबीच 
अवैध स�ब�ध भएको कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिखदँा �ितवादी कमला रतैामगरले परप�ुषसगँ भएको 
अवैध गभ�बाट ज�मेको ब�चा समाज र लोकलाजबाट 
ब�न जङ्गलमा फाली मारकेो कुरा हैन भ�न िम�ने 
नदिेखने । 
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�ितवादी कमलाको परप�ुषसगँको 
स�पक� बाट गभ� रहन गएको र लोक लाजबाट ब�न 
िनजले ज�मेको िशशलुाई खा�डोमा परुी मारकेो भ�ने 
देिखन आउछँ । मरकेो अव�थामा िशशकुो ज�म भएको 
भए यी �ितवादीले पित घरमा नभएको अव�थामा 
गाउ ँसमाजको सहयोग िलई आ�नो धािम�क िविध र 
चलनअनसुार दाहसं�कार गनु�पन�मा कसैलाई थाहा 
जानकारी नै निदई एका�त�थलमा ज�माई िशशलुाई 
खा�डोमा परुी घरमा आएको भ�ने देिखन आउछँ । उ� 
आधार र कारणलाई िवचार गरी िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� 
गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला मनािसबै देिखने ।

�ितवादी िशव भ�ने समुन राईले �ितवादी 
कमलासगँ राखेको शारी�रक स�पक� बाट गभ� रहन गई 
ब�चा जि�मएको भनी बयान गरकेो भए पिन ज�मेको 
िशशलुाई मारी वा खा�डोमा परुी मान� काय�मा यी 
�ितवादीको सलं�नता रहेको भ�ने देिखन आउदँैन । 
अका� �ितवादी कमलाले समेत ज�मेको िशशलुाई 
खा�डोमा राखी पनु� काय�मा यी �ितवादीको संल�नता 
रहेको छ भनी खलुाएकोसमेत देिखदँनै । वादीले समेत 
यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शङ्कारिहत 
तवरले ठोस सबदु �माण पेस गरी पिु� गराउन सकेको 
देिखदँैन । य�तो अव�थामा केवल अनमुान र शङ्काको 
आधारमा मा� �ितवादी िशव भ�ने समुन राईलाई कसरु 
ठहर गन� निमिल सफाइ िदने गरकेो स�ुको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 
मनािसबै देिखन आउने ।

�ितवादी कमला रतैा मगरका पित रोजगारको 
िसलिसलामा िवदेश गएको अव�थामा परप�ुषसगँको 
शारी�रक स�पक� बाट गभ� रहन गएको भ�ने दिेखएको 
अव�थामा  ��ततु वारदातमा इवी अदावतसिहतको 
सिुनयोिजत ह�या भएको नदेिखएको, परप�ुषसंगको 

यौन स�ब�धबाट गभ� रहन गएकोमा सामािजक 
ला�छानाबाट व�न ज�मेको बालक िजउदँै फालेको 
भ�ने देिखएको ि�थित रहेको छ । समाजको मिहला 
र प�ुषलाई हेन� िभ�न �ि�कोण, गाउ ँ समाज, 
आफ�त एवम् प�रवारसमेतको लोक लाजबाट ब�न 
यी �ितवादीले नवजात िशशलुाई खा�डोमा परुकेो, 
गभ�धारण गराउने प�ुषले आपरािधक दािय�वबाट 
उ�मिु� पाउने, गभ�धारण गन� मिहलाले भने आपरािधक 
दािय�व बहन गनु�पन� अव�थासमेतका आधार र 
कारणबाट �ितवादी कमला रतैा मगरलाई ठहर भएको 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय चक� पन� देिखई ३ 
वष� कैद सजाय गदा� ऐनको मकसद पूरा ह�ने नै ह�दँा 
�ितवादी कमला रतैा मगरलाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोिजम तीन(३) वष� कैद सजाय ह�ने गरी स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतले �य� गरकेो राय सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेकै 
देिखने । 

अत: उि�लिखत त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादी िशव भ�ने समुन 
राईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र �ितवादी 
कमला रतैा मगरले अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरकेो स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।६।१० को फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७०।३।२६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक 
सदर ह�ने ।

�ितवादीलाई भएको सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� ह�ने देिखएकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनजलाई ३(तीन) 
वष� मा� कैद सजाय ह�दँा ऐनको मकसद पूरा ह�ने नै 
देिखएकोले �ितवादी कमला रतैा मगरलाई मलुकु� ऐन, 
अ.व. १८८ नं. बमोिजम राय लगाई ३(तीन) वष� कैद 
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सजाय ह�ने ग�रएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
रायसमेत मनािसबै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव): शकु�तला काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७०-WO-०३५०, उ��ेषण / परमादशे, 
पाव�ती थापा िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबार काठमाड�समेत

सेवा �वेश गरपेिछ सेवा िनव�ृ नह�दँास�म 
ऐन, िनयमअनसुार बढुवाको मा�यममाफ� त् विृ� 
िवकास खो�न ु जोसकैु रा��सेवकको वै� अपे�ा 
(Legitimate Expectation) हो । वै� अपे�ामा 
म नै आकां�ी पदमा बढुवा ह�नपुद�छ भ�ने नभए पिन 
आफू बढुवा नह�नकुो आधार र कारण स�बि�धत िनण�य 
खलेुको ह�नपुन� ।

�हरी अित�र� महािनरी�क पद �र� 
रहेको र िनवेिदकाको केही िदन सेवा अविध बाकँ� 
रहेको अव�थामा पिन िनवेिदकालाई दाबीको पदमा 
बढुवा गन�स�ने अव�था रहदँारहदँै पिन िनवेिदकाको 
बढुवा नभई िमित २०७०।८।११ देिख सािबकको 
�हरी नायव महािनरी�क पदबाट ५ वष� सेवा हदको 
कारण सेवा िनव�ृ भएको दिेख�छ । साथै आज 
��ततु �रट िनवेदनको सनुवुाइ ह�दँाको अव�थामा 
िवप�ी उपे��का�त अया�ल पिन सेवा िनव�ृ भएको 
देिख�छ । यस अव�थामा िनवेदन दाबीको उ� कानूनी 
�यव�थाको प�र�े�य र स�दभ�मा समेत यस िववादको 
औिच�यतफ�  हे�ररहन ुनपन� ।

िनवेिदका िमित २०७०।८।११ देिख 
सेवाहदको कारण सेवा िनव�ृ भएको दिेखदँा 
िनवेिदकाको िनवेदन िजिकरअनसुार �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम २७ को उपिनयम (२) को कानूनी 
�यव�थाअनसुार नेपाल सरकारको िवप�ी उपे��का�त 

अया�ललाई �हरी अित�र� महािनरी�क पदमा बढुवा 
गन� िमित २०७०।७।१४ को िनण�य परी�ण गरी रहन 
परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

�चिलत �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
२७ को उपिनयम (२) मा �हरी अित�र� महािनरी�क 
पदमा बढुवा गदा� �हरी नायब महािनरी�कह�म�येबाट 
(१) काय� स�पादन गन� स�ने �मता र (२) उ�रदािय�व 
बहन गन�स�ने खबुीको आधारमा नेपाल सरकारले 
उपय�ु उ�मेदवारलाई �हरी अित�र� महािनरी�क 
पदमा बढुवा गन�छ भ�ने �यव�था भएअनसुार �हरी 
नायव महािनरी�कबाट �हरी अित�र� महािनरी�क 
पदमा बढुवा नेपाल सरकारले गन� हो । तर नेपाल 
सरकारले अिधकारको �योग गरी गरकेो िनण�यमा के 
कुन कारणले बढुवा ह�ने उ�मेदवार उपय�ु हो भ�ने 
कुराको िव�मानता वा�छनीय ह��छ । आधार र कारण 
नखलुाई “उपय�ु देिखएको” भ�ने कुराको आडमा 
िनण�य गदा� अ�य आकां�ी उ�मेदवारको हकमा अ�याय 
ह�न जाने ।

“उपय�ु दिेखएको” भ�नकुो ता�पय� व�ततुः 
आधार र कारणबाट िनण�य भएको भ�ने हो । कुनै 
आधार र कारण नखलुाई “उपय�ु देखेको” भ�ने 
कुरामा पारदिश�ता पिन चािहने ।

सरकारको मनोमानी िनण�य बेलाबखत 
िववािदत बनेका छन् । �य�ता िववािदत िनण�यलाई 
यस अदालतले कानून र �यायको रोहमा िववेचना गरी 
�िुटपूण� देिखएका िनण�य बदर गन� र उपचार �दान गन� 
गरकेो छ । �य�ता �िुटपूण� िनण�य बदर ह�ने कुरालाई 
यस अदालतले (Error of law and fact on the 
face of Record) को सं�ा िदएको प�ृभूिमलाई 
�ि�गत गदा� नेपाल सरकारले यस �कृितका पदह�मा 
बढुवाको िनण�य गदा� िनयमावलीले Require गरकेा 
कानूनी �यव�थाका अित�र� पारदिश�ताको आधारमा 
िनण�य गदा� उपय�ु ह�ने दिेखएकोले सोबमोिजम 
पारदश� िनण�य गन� गराउनको लािग �याियक िट�पणी 
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ग�रिदएको ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला,
क��यटुरः मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०३८२, कत��य �यान, 
�पबहादुर घत�समेत िव. नेपाल सरकार 

लास जाचँ मचु�ुकामा Cause of Death 
Extra Dural Hematoma भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट मतृकको म�ृय ु �ितवादीह�को  
कुटिपटको कारणबाट भएको भ�ने कुरा मतृकको 
शरीरको टाउको र हात पेटलगायतका ठाउमँा 
घाउचोटह� भएको र सो कुरा घटना�थल, लास 
जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट शङ्कारिहत �पमा पिु� ह�न 
आएको अव�था छ । य�तो ि�थितमा मलाई सजाय 
ह�नपुन� होइन भ�ने �ितवादी �पबहादरु घत�को िजिकर 
र मलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. 
बमोिजम भिवत�य �यानतफ�  मा� सजाय ह�नपुन� हो 
भ�ने �ितवादी िसताकुमारी घत�को पनुरावेदन िजिकर 
�यायोिचत देिखन नआउने । 

�ितवादी िसताकुमारी घत� र �पबहादरु 
घत�उपर िकटानी जाहेरी परकेो अव�था छ । 
�ितवादीह� अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम�को बयानमा कसरुमा सािबत 
छन् । मतृकको छोरी सि�का घत� तथा मतृक र 
�ितवादीह�को आमा तथा सास ु िहराकुमारी घत� 
जो घटनाका ��य�दश� रहेका छन् िनजह�ले यी 
�ितवादीह�को कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको भनी 
अिधकार �ा� अिधकारी र अदालतसम� बकप� 
गरकेा छन् । मतृकको म�ृय ु कुटिपटका कारण भएको 

कुरा मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतले पिु� गरकेो 
छ । मतृकलाई लाठीले टाउको ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा हा�दा मतृक मन�स�छ भ�ने कुरा थाहा िथएन 
र भिवत�य परी मतृकको म�ृय ुह�न गएको भनी अनमुान 
लगाई भिवत�यमा सजाय गनु�  मािथ िववेिचत आधार 
�माण र कारणह�बाट �यायोिचत नदेिखने ।

तसथ� मतृक राजकुमार घत�लाई यी 
�ितवादीह�ले पिहले कुटिपट गरकेा र पिछबाट 
�ितवादी सीताले ल�ीसमेतले �हार गरकेो देिखएकोमा 
नाकबाट रगत आएको देिखएबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले गरकेो �हारबाट लागेको चोटपटकले 
मतृकको म�ृय ुभएको तर यो यसकै �हारले म�ृय ुभएको 
त�य �प��पमा समिथ�त नभएकोले �ितवादीह�ले 
गरकेो कुटिपटबाट मतृकको म�ृय ु भएको ठह�याई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.को 
कसरुमा सोही ऐनको सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने भनी �कुम 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।५ मा भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ।    

सजायको हकमा िवचार गदा� मतृक राजकुमार 
घत� र �ितवादीह� सहोदर दाजभुाइ र देवर भाउजू 
नाताका �यि� देिख�छन् । मतृक र �ितवादीह�बीच 
�यान मान�स�मको पूव��रसइवी योजना मनसाय र 
तयारी भएको देिखदँैन । र�सी सेवन गरी सामा�य 
िववादबाट उ�प�न प�रि�थित चिक� ई भएको कुटिपटका 
कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएकोले यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको हदैस�म सजाय गदा� 
चक� पन� ह�दँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. ले जनही वष� १० (दश) कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०४५५, स�ब�ध 
िव�छेद, रीता साह िव. �भु साह 

�ितवादी रीताकुमारी साह र वादी �भ ु
साहबीच २०६०।११।२९ मा िववाह भएको र 
िमित २०६२।११।१ मा संय�ु �पमा िववाह दता� 
गरकेो त�य इन�वा गाउ ँ िवकास सिमित, �थानीय 
पि�जकािधकारीबाट जारी भएको िववाह दता� 
�माणप�बाट देिखन आउछँ । यी वादीले िफराद दता� 
गराएको िमित २०६५।४।२१ मा उ� िववाह दता� 
गराएको िमितबाट तीन वष� पूरा भएको भ�ने पिन 
देिखदँैन । उ� िववाह दता� �माणप�लाई वादीले कुनै 
चनुौती िदएको भ�ने पिन देिखदँैन । 

अका�ितर वादी पितकै कारणले घर छाडी 
माइत ब�न बा�य पा�रएक� मिहलाका हकमा ३ 
वष�देिख लो�नेको म�जरुीबेगर लगातार छोडी अलग 
बसेको मा�न िम�दैन । घर छाड्न बा�य त�ुयाइएक� 
मिहलाका हकमा घर छाडी अलग बसेको ३ वष� नाघे 
पिन स�ब�ध िव�छेदको कारण ब�न नस�ने । 

उपयु�� िव�लेषणबाट मलुकु� ऐन, लो�ने 
�वा�नीको महलको १ नं.को देहाय १ दफाको ३ 
वष�भ�दा बढी समयदेिख �ितवादी रीता साहले 
वादी लो�ने �भ ुसाहलाई छोडी िहडेँको भ�ने कानूनी 
�ावधानको पिु� नभएको ह�दँा लो�ने �वा�नीको स�ब�ध 
िव�छेद ह�ने ठह�याएको सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६९।२।२८ को फैसला िमलेको नह�दँा उ�टी 
भई वादी �भ ुसाह एवम् �ितवादी रीता कुमारी साहको 
लो�ने �वा�नीको स�ब�ध यथावत् कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-१३७६ र ०७१-CR-
१४२०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. बालाराम 
िव.क. समेत र पूण� िव.क. िव. नेपाल सरकार 

मतृकलाई �ितवादी पूण� िव.क.ले कुटिपट 
गरी बाधँी घरमा �याएको भनी घटना दे�ने ��य�दश� 
सकुबहादरु बढुा, जगबहादरु रोकासमेतले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो कागज बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतमा समेत उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । भ�बहादरुलाई सकुबहादरु बढुाको घरमा 
कुटिपट गरी िनजलाई बाधँछादँ गरी आ�नो घरमा 
�याएको हो भनी अनसु�धानको �ममा ��य�दश�ह�ले 
गरकेो कागज बेहोरा एवम् अदालतसम�को बकप�बाट 
समेत समिथ�त भएको देिख�छ । मतृकलाई बाधँछादँ 
गरी िमित २०६९।४।२७ मा �याएपिछ िनज यी 
�ितवादीकै िनय��णमा बसेको कुरा िनज �ितवादीको 
अदालतसम� भएको बयान एवम् अक� �ितवादी धने 
कामीले अदालतमा गरकेो बयानबाट समेत समिथ�त 
भएको छ । �ितवादीले अदालतसम� इ�कारी बयान 
गद�मा अ� सबदु �माणबाट िनजले कुटिपट गरी 
आ�नो िनय��णमा राखेको मािनसको म�ृय ु भएको 
अव�थामा सोको कानूनी दािय�वबाट िनजले उ�मिु� 
पाउन स�ने नदेिखने ।

िमिसल संल�न ��य�दश�ह�को कागज 
बेहोरा एवम् अदालतसम�को बकप�, यी �ितवादीको 
अनसु�धानको �ममा भएको बयानसमेतबाट 
भ�बहादरु ओलीलाई िनज �ितवादी पूण� िव.क.ले 
कुटिपट गरी आ�नो घरमा �याई बाधँछादँ गरी राखेको 
अव�थामा भ�बहादरु ओलीको म�ृय ुभएको देिखएको 
र िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं.िवपरीत १३(३) नं.को कसरु भएकोले 
सोही १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने गरी भएको स�ु 
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फैसलालाई िनजको हकमा सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

��य�दश�ह� सकुबहादरु बढुा र जगबहादरु 
रोकासमेत पूण� िव.क.ले मतृकलाई कुटिपट गरकेा 
ह�न् उ�लेख गरी अनसु�धानको �ममा लेखाइिदएका 
छन् भने सोही बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� 
गरी िदएका छन् । यसरी यी �ितवादीह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो नदेिखए पिन �ितवादी पूण� िव.क.को 
कुटिपटबाट भ�बहादरु ओलीको म�ृय ु भइसकेपिछ 
लासलाई लकुाउने दबाउने उ�े�यले लासलाई लगेर 
िभरबाट फालेकोस�म देिखएको ह�दँा िनज �ितवादीह� 
धने कामी र बालाराम िव.क.लाई �यानस�ब�धीको 
महलको ४ नं. बमोिजम ६ मिहना कैद सजाय ह�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी पूण� िव.क.लाई �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं.को कसरुमा ऐ. 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र अ�य �ितवादीह� धने कामी र बालाराम 
िव.क.लाई ऐ. १७(३) नं.को कसरुमा सोही नं. 
बमोिजम जनही १ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
�कुम िज�ला अदालतको फैसलालाई केही उ�टी गरी 
�ितवादी पूण� िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय 
ह�ने र �ितवादीह� धने कामी र बालाराम िव.क.लाई 
�यानस�ब�धी महलको ४ नं. बमोिजम ६ मिहना कैद 
सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
िमित २०७१।९।६ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-०७३९, मोही दता� नामसारी, 
सुर�े�कुमार ठाकुर िव. देवका�त चौधरी 

मोही कायम गन�को लािग १ नं. लगत गरी 
२ नं. अनसूुची �कािशत भएको र �यसपिछ ४ नं. 
अनसूुचीबमोिजमको अ�थायी िन�सासमेत �ा� गरकेो 
सबदु �माणबाट दिेखन ुपन� ह��छ तर ��ततु म�ुाका 
वादी सरु�े�कुमार ठाकुरका धम�िपताले �ितवादी 
देवका�त चौधरीको नाउ ँ दता�को स�री िज�ला 
बदगामा गा.िव.स. वडा नं. २(ख) को िक.नं. १२६ को 
ज�गाको १ नं. लगत भरेको साथै सोबमोिजम २ नं. 
अनसूुची �कािशत भएको देिखदँैन । यी वादीले िनजको 
धम� िपताले ४ नं. अनसूुचीबमोिजमको अ�थायी 
िन�सा �ा� गरकेो सबदु �माण पिन पेस गन�सकेको 
पाइदँैन । तसथ� उ� ज�गाको कानूनअन�ुपको मोही 
मह�थी ठाकुर कायम भएको मा�न निम�ने ।

मह�थी ठाकुर िववािदत िक.नं. १२६ को 
मोही कायम नह�दँै िमित २०३८।१२।५ मा परलोक 
भएपिछ िनजक� �ीमती राजदुेवी ठकुरानीले यी 
वादी सरु�े�कुमार ठाकुरलाई २०५४ सालमा धम�प�ु 
राखेको देिख�छ । तत् प�ात् राजदुेवी ठकुरानीको 
िमित २०६३।८।७ मा म�ृय ुभएको देिख�छ । वादीको 
धम�िपता मह�थी ठाकुर परलोक भइसकेपिछ राजदुेवी 
ठकुरानीले आ�नो जीवनकालस�म ज�गा जोतभोग 
गरी ज�गाधनीलाई कुत बझुाएको भरपाई वादीले पेस 
गन�सकेको नदेिखदँा िनजले दाबीको ज�गा जोतभोग 
गरकेो �मािणत ह�न आएन । मोही ह�न चािहने �े�ताको 
�माण नरहेको अव�थामा सज�िमनका �यि�ह�ले 
भनेको आधारमा गा.िव.स.को काया�लयले लेखेको 
िसफा�रस प�बाट मोही कायम गन� निम�ने । िववादको 
ज�गा वडा नं. २ मा रहेको छ भने वादीले पेस गरकेो वडा 
नं. ३ मा �कािशत २ नं. अनसूुचीलाई मा�यता िदन 
िम�दैन । यसरी िफ�डबकुमा मोहीको नाम नभएको, 
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ज�गा भएको वडा नं. २(ख) मा मोही कायम गरी २ 
नं. अनसूुची �कािशत भएको नदेिखएको, मोहीको 
हैिसयतमा धम�िपता र धम�आमाले ज�गा जोतभोग गरी 
ज�गाधनीलाई कुत बझुाएको भरपाई वादीले पेस गन� 
नसकेको, धम�िपताका नाममा नै दता�वाला मोही हक 
�ा� भई नसक� िनज परलोक भएपिछ धम�आमाले 
समेत मोही नामसारी गन� नसकेको अव�थामा वादीको 
नाममा मोही नामसारी ह�न नस�ने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारण एवम् 
�माणबाट भूिमसधुार काया�लय, स�तरीले वादीको 
नाममा मोही नामसारी ह�ने गरी गरकेो िनण�य उ�ट्याई 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७०।९।११ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल माघ ७ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६७-CR-०१९३, 
जालसाजी, मधुसुदन �साद अ�वाल िव. ह�र�साद 
अ�वाल

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ३ नं.मा 
“अका�को हक मेट्ने वा कुनै तरहसगँ नो�सान पान� 
इ�यादी जनुसकैु मतलबले झ�ुा कुरा गर े वा झ�ुा 
बेहोराको कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा जालसाजी 
गरकेो ठहछ� ” भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । िववािदत बैना करारको िलखतको सा�ीलाई 
नै �ितवादी बनाई िमलवुा म�ुामा बदिनयतपूव�क 
गरकेो िमलाप�को मा�यमले दाबीको स�पि�मा 
��यथ� वादीको हक मेट्ने उ�े�यले पनुरावेदक 
�ितवादीसमेतले बदिनयत िचताई िमलवुा म�ुा गरी 
िमलाप� गरकेो त�य �थािपत भइरहेको देिखएकोले 
यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतले ��यथ� वादीले �ा� 

गन� आमाको अपतुाली हक मेट्ने काय� गरी मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको ३ नं. अ�तग�तको जालसाजय�ु कसरु 
गरकेो देिखयो । यसरी आमा िगिनयादेवीको शेषपिछ 
सबै छोराह�ले बाडँी खान पाउने िगिनयादवेीको अंश 
भागको घर ज�गा यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतको 
िमलेमतोमा बैना सत� करारनामा िलखत खडा गरी वादी 
ह�र�साद अ�वाललाई कुनै जानकारी निदई आमाको 
शेषपिछ िनजले �ा� गन� अपतुाली हक मेट्ने काय� 
गरकेो भ�ने उि�लिखत �माण �यवहारबाट �मािणत 
ह�न आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारण 
�माणह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी मधसुदुन�साद 
अ�वालसमेतको िमलेमतोबाट नभए नगरकेो �यवहार 
स�े साचँोज�तो गराई आफूसरहका समान अंिशयार 
��यथ� वादीको हक मेट्ने काय� भएकोमा दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६६।१०।४ मा �ितवादी मधसुदुन�साद 
अ�वाल र िवमलकुमार अ�वाललाई मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको ३ नं. को कसरुमा ऐ. को १० नं. अनसुार 
िवगोको सयकडा २५% ले ज�मा �.३७,५००।– 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः मकुु�द आचाय�
क��यटुर : देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-RC-००३५, कत��य 
�यान र जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
पूण�बहादुर गु�ङ 

मतृक मानिसक गडबडीका कारण जहा ँ
पायो, �यही ँस�ुने ब�ने गन� गरकेोमा वारदातका िदन 
िनज मेरो घरमा सतेुक�मा  रातको १२ बजे म िपसाब 
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फेन� िन�कदा िनज ओमा ग�ुङसगँ करणी गन� मन 
भई िनजलाई ओ�यानमा गई करणी गरकेो र भोिल 
समाज बटु�छु भनी पीिडतले भनेपिछ समाजमा 
लाज ह�ने, इ�जत जाने डरले बा�ा बा�ँने िकलो 
उखेली टाउकोमा िहका�एको र भा�न खोजेपिछ खकुुरी 
िझक� लखेट्दै बारीमा प�ुयाई टाउकोमा �हार गरी 
मारकेो ह� ँ भनी �ितवादीले अिधकार �ा� अिधकारी 
र अदालतसम�को बयानमा सािबत रही बयान गरकेो 
देिखएको र बरामदी खकुुरी, बा�ा बा�ँने गरकेो 
िकलोसमेतबाट �मािणत भएको देिखदँा यी �ितवादीले 
पीिडतउपर स�ुमा जबरज�ती करणी गरकेो र आ�नो 
उ� काय� समाजमा थाहा पाएमा इ�जतमा दाग ला�ने 
डरले पीिडतलाई कत��य गरी मारकेो कुरा शङ्कारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न आउने ।

तसथ� कसरुको �कृित हेदा� मानिसक 
अस�तलुन भएक� मतृकलाई जबरज�ती करणी गरी 
िकलो र धा�रलो हितयार खकुुरीसमेत �हारबाट 
िनम�मतापूव�क कत��य गरी मारकेो देिखदँा �ितवादीलाई 
ह�ने सजायमा कमी गन� �यायस�मत नह�ने ह�दँा 
पीिडतालाई  जबरज�ती करणी गरबेापत मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम 
५ वष� कैद र पीिडतालाई कत��य गरी मारकेोमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं.िवपरीत 
१३(१) नं. को कसरुमा सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।११।२० को फैसला सदर ह�ने ठहर 
गन� गरी भएको  पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।१०।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७३ साल पसु २९ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CI-१०३६, अंश चलन, 

बैकु�ठ अिधकारी िव. गणेशबहादुर अिधकारी 
िमिसल सलं�न रहेको अंश फाटँवारी हेदा�, 

�ितवादी बेलकुमारी ख�ीका नाउमँा रहेको िस�धलुी 
गाउ ँ िवकास सिमित महे�� लदाभीर वडा नं. ४ को 
िक.नं. ३८८ को ज�गा िनज बेलकुमारीले बैकु�ठ 
अिधकारीसगँ िववाह भएको िमित २०५२।६।१२ भ�दा 
अगावै ख�रद गरकेो देिखयो । यसरी िववाह ह�नभु�दा 
पूव� नै ख�रद भएको ज�गालाई िववाह प�ात् कायम ह�न 
आएका अंिशयारको समेत भाग ला�दछ भ�न िम�ने 
ि�थित नह�दँा उ� िक�ा ज�गा िनज बेलकुमारीको 
दाइजोको स�पि� देिखन आउने । 

फाटँवारीमा उि�लिखत मकवानपरु िज�ला 
हेट�डा नगरपािलका ४ को िक�ा नं. ७८९९ को ज�गा 
छु�ी िभ�न ह�नभु�दा अगावै सबै अंिशयारा सगोलमा 
रहे बसेको अव�थामा िमित २०६४।१।१७ मा ख�रद 
गरकेो दिेखएको अव�थामा एकासगोलका अंिशयारका 
नाउमँा भएको स�पि�मा सबै अिंशयारको समान हक 
ला�ने ह��छ । �ितवादी वेल कुमारीको िनजी आज�नबाट 
ख�रद ग�रएको भने पिन �वआज�न भनी दाबी िलने 
प�ले सोको �माण पेस गनु�पन� ह��छ । िनजले आ�नो 
�वआज�न भ�ने कुरा पिु� गन� नसकेको अव�थामा उ� 
िक.नं. ७८९९ को ज�गामा सबै अंिशयारह�को समान 
अंशह� ला�ने दिेखन आयो । �ितवादी कृ�णबहादरु 
अिधकारीको नाममा कृिष िवकास ब�कमा रहेको �. 
३,४७,८२४।५४  रकम सगोलको ज�गा िब�� गरी 
�ा� रकम ह�दँा ४ भागको १ भागसमेत उ� खाताबाट 
िदलाई पाउ ँ भ�ने िफराद दाबी रहेको र उ� रकम 
�.३,४७,८२४।५४ सगोलको ज�गा िब��बाट 
�ा� भएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट 
देिखएकोले सो रकमबाट समेत वादीले ४ भागको १ 
भाग �.८६९५६।१४ पाउने नै देिखने ।

अतः कृ�णबहादरुको नाममा भएको ब�क 
मौ�दात रकमम�ये वादीले ४ भागको १ भाग माग 
गरकेोले उ� रकम �. ३,४७,८२४।५४ को ४ भागको 
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१ भाग मागबमोिजम वादीले िलन पाउने र �ितवादी वेल 
कुमारीका नाउकँो २०६४ सालमा नै राजीनामाबाट 
ख�रद भएको देिखएको र सो ज�गा ख�रद गरकेो िनजी 
�ोत �ितवादी बेलकुमारीको तफ� बाट पेस दािखल ह�न 
नआएकोसमेतबाट �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ 
(क) मा भएको “एकाघरसगँका अंिशयाराम�ये जनुसकैु 
अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
हो भनी अदालतले अनमुान गन�छ” भ�ने कानूनी 
�यव�थाबमोिजम सगोलको मा�न ुपन� भई ब�डा ला�ने 
ठहर गरकेो स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।१०।४ को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।५।२९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः मकुु�द आचाय�
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CR-१०२४, 
अंशब�डा जालसाज, बैकु�ठ अिधकारी िव. 
गणेशबहादुर अिधकारी भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CI-०७४८, िलखत 
बदर दता�  बदर दता� कायम, भा�यनारायण चौधरी िव. 
ल�मण चौधरीसमेत

��ततु म�ुामा दाबी िलएको िक.नं. ६६ 
को ०-१५-७१/

२
 ज�गासमेतबाट अंश पाउने ठहर 

भई दे.नं. २१९५ को म�ुामा िमित २०५३।९।३ मा 
फैसला भई सो फैसला अि�तम भइरहेको र सो अशं 
म�ुाको फैसलाले यिकन ग�रसकेको स�पि�को हक 
ह�ता�तरण भएको देिख�छ । अंिशयार वादीह�को 
म�जरुी नभएको र सा�ीसमेत नबसेको अव�थाको 
िलखत िनजह�को हकस�ममा बदर ह�नपुन� नै दिेखन 
आउने ।

तसथ�, स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।११।२५ को फैसलालाई केही उ�टी गरी 
दाबीको पा�रत िलखतबाट ५ ख�डको १ ख�डलाई 
३ ख�ड गरी सो ३ ख�डको १ ख�डबाट ५ ख�ड 
कायम गरी वादीह�को ३ ख�डमा पन�स�मको िलखत 
र दता�समेत बदर भई नरमगरम िमलाई वादीह�का 
नाउमँा दता� ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।१०।१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-११३४ र ०७१-
RC-०१३०, कत��य �यान, सुिशला राना िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. सुिशला राना 

शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
severe haemorrage leading to show 
following vascular injury leading to 
cardiopulmonary assault भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । घटना�थलमा ब�चरो बरामद भएको र सोलाई 
�ितवादीले सनाखत ग�रिदएको अव�था छ । �ितवादी 
सशुीला रानाले अदालतसम� बयान गदा� आ�मर�ाको 
िजिकर िलएपिन अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान 
िनजको इ�छािवपरीत भएको िथयो भ�ने कुरा �मािणत 
भएको पाइदैँन । लासजाचँ �ितवेदन हेदा�  मतृकको 
घाटँीमा २ इ�च ल�बाई र १ इ�च चौडाइको घाउ भई 
�ासनलीसमेत कािटएको, दाया ँ कानको तल २१।२ 

इ�च ल�बाई र २ इ�च चौडाइको गिहरो घाउ रहेको 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ जसलाई शव परी�ण 
�ितवेदनले पिु�ट गरकेो अव�था पाइने । 

पितले ब�चरो िलई मान� आएकाले 
आ�मर�ाथ� सोही ब�चरो खोसी �हार गरके� ह� ँ
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भनी �ितवादीले िजिकर िलएको स�दभ�मा िवचार 
गदा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ७ को 
देहाय १ नं.मा कसैले हातहितयार िलई वा निलई 
आ�नो �यान िलनास�मको जोरजलुमु गन� लागेकोमा 
�य�तालाई प�ाउ गन� वा गहुार म�त मा�न नसिकने 
वा मागे पिन बखतमा म�त प�ुन नस�ने वा �य�ताको 
प�जाबाट भागी उ�क� आ�नो �यान बचाउनसमेत 
फुस�त नपाउने अव�थामा आफूले केही नगर ेआ�नो 
�यान रहदैँन भ�ने पूरा िव�वास भई �यान बचाउनका 
खाितर उसै मौकामा केही गदा� सो जलुमुीको �यान 
मरकेोमा �यानमाराको वात ला�दैन भ�ने �यव�था 
भएको देिख�छ । सो कानूनी �यव�थाअनसुार 
आफनो �यान िलनास�मको जोरजलूुम गन� लागेकोमा 
�य�तालाई प�ाउ गन� वा गहुार म�त मा�न नसिकने 
वा मागे पिन बखतमा म�त प�ुन नस�ने वा �य�ताको 
प�जाबाट भागी उ�क� आफनो �यान बचाउनसमेत 
फूस�त नपाउने अव�थामा मा� सोही बखतमा 
केही गदा� ज�ुमीको �यान मरमेा आ�मर�ाथ� �हार 
गरकेो मानी कानूनले सजायबाट उ�मिु� �ा�त ह�ने 
हो । ��ततु वारदातमा र�सीको नसामा सतेुको यी 
�ितवादीको पित भरत रानालाई ब�चरोले �हार गरी 
ह�या गरकेो भ�ने देिखएको अव�थामा आ�मर�ाको 
िजिकरको लािग आव�यक पूवा�व�थाको िव�मानता 
रहेको मा�न निम�ने ह�दँा सोतफ� को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी र मतृक भरत राना लो�ने �वा�नी 
भएको र �ितवादीले भरत रानालाई मान�पन� िववाहे�र 
स�ब�ध ज�ता अ�य कारणको िव�मानता िमिसलबाट 
देिखन आउदँैन । िनज भरत राना र�सी सेवन गन� 
र �ितवादीलाई पटकपटक कुटिपटसमेत गन� गरकेो 
त�य जाहेरी दरखा�त एवम् �ितवादीका सा�ी ल�मी 
वलीको बकप�बाट ख�ुन आएको छ । हेरिवचार 
गनु�को स�ा पितले मादक पदाथ� सेवन गरी अनाहकमा 
प�नीलाई बार�बार कुटिपट गन� एवम् यातना िदने 

गरकेोबाट प�नीको मानिसक अव�थामा िवचलन 
आउन ु�वाभािवक नै ह��छ । पटकपटकको िपटाई एवम् 
यातनाबाट आिजत भएको र �ितकार�व�प केही गन� 
ि�थितमा नरहेकोले रातको समय िनज पित भरत राना 
सतुी िनदाएको अव�थामा ब�चरो �हार ग�रएको यस 
प�रि�थितलाई मानवीय �पबाट िवचार भई सजाय 
िनधा�रण ह�न �यायस�मत ह�ने देिख�छ । �यसमा पिन 
लालनपालन गन� यी �ितवादीका नाबालक एउटा छोरा र 
दइुवटी छोरी रहेको अव�थाले ितनीह�को भिव�यलाई 
समेत �ि�टगत गदा� �ितवादीलाई हदैस�मको सजाय 
गन� चक� पन� ह�दँा स�ु र पनुरावेदन अदालतले मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं.अनसुार 
राय �य� गरबेमोिजम १० वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-WO-०२२५, उ��ेषण / परमादेश, 
भरतकुमार अिधकारी �े�ी िव. दु�ध िवकास सं�थान 
के��ीय काया�लय, लैनचौर काठमाड�समेत 

एउटा �यि�को लािग �यि�गत �योजनको 
लािग ग�रएको �या�याले कानूनको नजरमा असमान 
र पूवा��ही देिखने ह�दँा �यसले कानूनी वैधता �ा� 
गन� कदािप स�दैन । स�चालक सिमितको उ� 
�या�याले िवप�ीलाई क��यटुरस�ब�धी काम गन�को 
लािग िज�मेवारी िदएको भ�ने छ । िज�मेवारी भ�ने 
कुरा कसैको मनोगत कुरा ह�न स�दैन । िज�मेवारी 
िदएको कुरा व�तगुत �पमा �माण कागजबाट 
देिखनपुछ�  । िवप�ीह� कसैको िलिखत जवाफबाट 
पिन िनजलाई िमित २०७१।१२।२६ को बढुवा 
िसफा�रस ह�नअुगािडस�म क��यटुरस�ब�धी काम गन� 
गरी िज�मेवारी तोिकएको अिभलेख देखाउन सकेको 
नपाइने ।
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द�ुध िवकास सं�थान कम�चारी �शासन 
िविनयमावली, २०६३ को (ते�ो संशोधन ,२०७०) 
को िविनयम ४४(३) मा कम�चारीलाई तािलमको 
अङ्क िददँा एक मिहना वा सोभ�दा बढी अविधको 
सेवासगँ स�बि�धत िवषयको सेवाकालीन तािलमबापत 
अङ्क िदइनेछ । तािलमको अङ्क गणना गदा� जनु 
तहमा छँदा तािलम िलएको हो सोही तहको लािग 
मा� गणना ग�रनेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उि�लिखत �यव�थाबमोिजम जनु तहमा रहदँा 
तािलम िलएको हो सो पदको लािग मा� यो �ावधान 
लागू ह�ने हो । पाचँ� तहको लािग यो �ावधान लागू ह�ने 
देिखएन । िमित २०६५।८।१५ गते व�र� �शासन 
सहायक पाचँ� तहमा बढुवा भएप�ात् पिन िनजले सो 
िज�मेवारी िनर�तर �ा� गरकेो भ�ने नपाइने । 

िमित २०७१।१२।२६ को बढुवा िनण�य 
भएप�ात् सो बढुवा उजरुी िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा िमित २०७२।५।२५ गते यो जो जससगँ 
स�बि�धत छ भ�ने बेहोराको प�मा च.नं. ११०४ िमित 
२०६४।११।१९ गतेको प�बमोिजम िनजले हालस�म 
िनर�तर काम ग�ररहेको भ�ने प�स�म िदएको 
पाइ�छ । तर बढुवा सूचना �कािशत भएप�ात् को 
बढुवा फाराम भन� अि�तम �याद अथा�त् २०७१ असार 
मसा�तस�मको अविधस�म पिन क��यटुरस�ब�धी 
काम गन� �प� काया�देशबेगर किहलेकाही ँ
क��यटुरस�ब�धी काम गरकेो काय�लाई उपयु�� 
िविनयमावलीको िविनयम ४४(३) को �योजनाथ� काम 
गरकेो ह�नपुन� भ�ने �यव�थाको प�रपूित� गन� �ावधानको 
�पमा मा�यता िदन िमलेन । यसबाट चौथँो तहमा 
काय�रत रहदँा �ा� िज�मेवारीले बढुवा भएप�ात् को 
पाचँ� तहको पदको िज�मेवारीलाई पिन समेट्छ भनी 
मा�यता िदन नसिकने ।

बढुवा उजरुी परी िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा बढुवाबापत कुन �े�को कित न�बर पाउने 
भ�ने कुरा स�बि�धत कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी 

िविनयमावलीले िनिद�� गरकेो ह��छ । सोही िनिद�� 
�यव�थाबमोिजम पिहलो बढुवा सूची �कािशत गदा�को 
अव�थामा नै कुन वग�को न�बर कित हो भनी पदपूत� 
सिमितले यिकन ग�रकन बढुवा िनण�यमा खलुाइएको 
ह�नपुछ�  । सो िनण�यमा के कित कारणले न�बर जोड्न 
छुट ह�न गएको हो र पिछ जोड्न ुपरकेो हो सोको भरपद� 
आधार खलुाउन ुपछ�  । तर सो बेहोरा पिछ�लो पदपूित� 
सिमितको िनण�यमा खलुाएको पाइदँैन । िनवेदक 
र िवप�ी दवुै जना पाचँ� तहका समान तह र पदका 
कम�चारी भएको देिख�छ । क��यटुरमा काम गन�को 
लािग छु�ै कम�चारी �याम लामा खटाएको अव�थामा 
तािलमबापतको अङ्क �ा� गन� िवषयमा िनवेदक 
र िवप�ी समान अव�थाका रहेकोमा िवप�ीलाई 
मा� तािलमबापतको अङ्क �दान गन� स�चालक 
सिमितको िनण�य द�ुध िवकास सं�थान कम�चारी 
�शासन िविनयमावली, २०६३ को (ते�ो संशोधन, 
२०७०) को िविनयम ४४(३) (६)िवपरीत देिखएकाले 
स�चालक सिमितको िमित २०७२।५।१८ को १२५६ 
 औ ँबैठकको िनण�य र सो िनण�यको आधारमा िवप�ी 
पदपूित� सिमितको िमित २०७२।५।२८ गतेको 
सशंोिधत बढुवा िनण�य कानूनस�मत नदेिखने ।

द�ुध िवकास स�ंथान कानूनबमोिजम �थािपत 
स�ंथान हो । य�तो िनकायबाट ह�ने काय� �चिलत 
कानून, आफँैले बनाएको पूव� �यव�थाबमोिजम पारदश� 
ढङ्गबाट स�पािदत ह�न ुपछ�  । यसले गन� काम कारवाही 
जवाफदेहीपूण� ह�नपुछ�  । आ�ना कम�चारीह�लाई गन� 
�यवहार समानतामा आधा�रत तथा �यायपूण� भई 
अिभभावक�व िदलाउने ह�न स�न ु पछ�  । तर ��ततु 
बढुवामा सोबमोिजम भए गरकेो पाइएन । मनोगत 
आधारमा गरकेो िनण�य �वे�छाचारी भएकाले �य�तो 
िनण�यले कानूनी मा�यता �ा� गन� िम�ने नदिेखने । 
 तसथ� मािथ उि�लिखत तथा िववेिचत आधार 
र कारणको आधारमा िमित २०७१।१२।२६ गतेको 
बढुवा सूचना सशंोिधत गरी स�चालक सिमितले िमित 
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२०७२।५।१८ गतेको १२५६औ ं बैठकको िनण�यको 
आधारमा िमित २०७२।५।२८ गतेको पदपूित� 
सिमितको बढुवा िसफा�रस गन� िनण�यलगायतका 
काम कारवाही उ��ेषणको आदशे�ारा बदर भई 
िमित २०७१।१२।२६ को बढुवा िसफा�रसअनसुार 
�रट िनवेदक भरतकुमार अिधकारी �े�ीलाई बढुवा 
िनयिु� िदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७२-WO-०३७७, उ��ेषण 
/ परमादेश, िव�णु�साद िसवाकोटी िव. वािण�य तथा 
आपूित� म��ालय, िसंहदरबार काठमाड�समेत 

िनवेदकले नेपालमा उ�पादन भई िवदेशमा 
िनकासी ह�ने सपुारीको उ�पि� �माणप� जारी 
गन� �यव�थास�ब�धी काय�िविध, २०६८ को 
आिधका�रकता स�ब�धमा ��न उठाई सोलाई खारजे 
गन� माग गरकेो स�दभ�मा हेदा� उ� काय�िविध वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयको मि���तरीय िनण�यबाट 
जारी भएको देिख�छ । उ� काय�िविध कुन ऐनअ�तग�त 
बनेको हो भ�ने कुरा सो काय�िविधमा कहीकँतै 
उ�लेख भएको देिखदँनै । सशुासन (�यव�थापन तथा 
स�चालन) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले संिवधान तथा 
अ�य �चिलत कानूनमा उि�लिखत िज�मेवारीका 
साथै आफूले स�हालेको म��ालयबाट स�पादन ह�ने 
काय�स�ब�धी नीितगत िवषयलगायत स�पूण� आव�यक 
काय� समयमा नै स�पादन गन� गराउने सम� िज�मेवारी 
स�बि�धत म��ीको ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै 
म��ालयबाट स�पादन ह�ने काय� समयमा गन� गराउने 
िज�मेवारी स�बि�धत म��ीलाई िज�मेवार बनाइएको 

देिखने । 
देशिभ� उ�पादन ह�ने साम�ी िवदेशमा पैठारी 

गन� गराउने म�ुय िज�मेवारी वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयको रहेको देिख�छ । उ� काय�िविधको 
��तावना हेदा� नेपालमा उ�पादन भई िवदशेमा 
िनकासी ह�ने सपुारीको उ�पि�को �माणप� जारी 
गन� �यव�थालाई िनयिमत, पारदश� र �यवि�थत 
बनाई सपुारीको िनया�त �यापार �यव�थापन गन� 
उ�े�यसिहत जारी भएको देिख�छ । ��तावनासमेतको 
बेहोराबाट सपुारी िनया�त �यापारमा पारदिश�ता �याई 
सशुासन �व��न गन� उ�े�य िलएको देिख�छ । यसरी 
सशुासन (�यव�थापन तथा स�चालन) ऐन, २०६४ 
ले स�बि�धत म��ीलाई तोकेको िज�मेवारी िनवा�ह गन� 
�ममा नीितगत िवषयमा स�बि�धत म��ालयबाट जारी 
भएको काय�िविधलाई अिधकार नभएको िनकायले 
जारी गरकेो मा�न निम�ने ।

सपुारी िनकासीमा एउटा सं�थाको 
एकािधकार, िसि�डकेट वा काट�िलङ्ग भएको भनी 
दाबी िलएकोमा सोतफ�  हेदा� �व�छ �ित�पधा� कायम 
गराई अथ�त��लाई खलुा, उदार, बजारमखुी तथा 
�ित�पध� बनाउने उ�े�यले �ित�पधा� �व��न तथा 
बजार सरं�ण ऐन, २०६३ जारी भएको दिेख�छ । 
उ� ऐनमा भएको कानूनी �यव�थाह�को अवलोकन 
गदा� बजारमा �ित�पधा�लाई संकुिचत गन� खालको 
ि�याकलापलाई िनय��ण गन� खोजेको दिेख�छ । तर 
सोही ऐनको दफा ११ले उ� ऐनको सीमा िनधा�रण 
गरकेो दिेख�छ । उ� दफा ११ मा यस प�र�छेदमा 
अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा १० को 
�यव�थाबाहेक देहायका �यापा�रक एवम् �यावसाियक 
ि�याकलापह�मा यो ऐन लागू ह�ने छैन भनी उ�लेख 
भई सोको दहेाय (घ) मा िनया�त �यवसायसमेत 
समेटेको देिख�छ । उ� ऐनको दफा १०बाहेकका 
�यव�थाह� लागू नह�ने कुरा उ�लेख भई िनया�त 
�यवसायमा उ� ऐन नै लागू नह�ने भनी सोही ऐनले 
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घोषणा ग�रसकेको अव�थामा नेपाल उ�ोग वािण�य 
महासंघको िमित २०७२।७।१ को प� �ित�पधा� 
�व��न तथा बजार सरं�ण ऐन, २०६३िवपरीत रहेको 
मा�न िमलेन । यसबाट िनवेदकले िलएको दाबीअनसुार 
कुनै एक सं�थालाई मा� िवदेशमा सपुारी िनकासी गन� 
उ�पि�को �माणप� िदइएको वा सपुारी िनकासीमा कुनै 
िसि�डकेट, काट�िलङ्ग वा एक सं�थाको एकािधकार 
कायम गरकेो मा�न निम�ने ।

समानताको िस�ा�तले सबैलाई समान 
�यवहार गनु�भ�दा पिन समानह�बीच समान �यवहार 
गनु�पन� अवधारणाको प�ृपोषण गद�छ । िनवेदक 
सं�थाभ�दा िवप�ी बनाइएका नेपाल सपुारी खेती 
िवकास स�ंथा १३ वष�अगािड दता� भएको, सपुारी खेती 
िवकास एवम् �व��नमा समेत िवप�ी सं�थाको योगदान 
पिन िनवेदकको भ�दा बढी देिखएको अव�थामा दवुै 
सं�थालाई समान �पमा �यवहार गनु�पछ�  भ�ने िनवेदन 
मागदाबी �यायोिचत नदेिखदँा िनवेदक सं�था र िवप�ी 
सं�थालाई समान�तरको मा�न निम�ने ।

िनवेदक स�ंथाले ��ततु �रट िनवेदन िददँा 
उ� सं�थामा संल�न भएका िकसानह�को सं�या, 
सं�थासगँ आव� भएका िकसानह�ले २०७१।७२ 
सालको आ.व.मा के कित सपुारी उ�पादन गरकेा 
ह�न् सोको प�रमाण, आफूले िनकासी गन� पाउन ु
पन� सपुारीको प�रमाण दखेाई आ�नो उ�पादक�व 
�मतासमेत देखाउन सकेको पाई ंदंनै । एउटा िज�लामा 
एकभ�दा बढी सपुारी उ�पादन गन� िकसानह�को 
सं�था भएको, ��येक सं�थामा फरकफरक स�ंयामा 
िकसानह�को सलं�नता भएको र उ� स�ंथाह�ले 
उ�पादन गरकेो सपुारीको प�रमाण पिन समान नभई 
फरकफरक रहेको अव�थामा सबै सं�थालाई समान 
�पमा िनकासीको लािग अनमुितको �माणप�को लािग 
िसफा�रस गन� अि�तयारी िददँा �यो �यावहा�रक ह�न 
नस�ने । 

अि�तयारी �ा� म��ालयको म��ी 

�तरीय िनण�यबाट जारी भएको नेपालमा उ�पादन 
भई िवदशेमा िनकासी ह�ने सपुारीको उ�पि�को 
�माणप� जारी गन� �यव�था काय�िविध, २०६८ र 
सो काय�िविधबमोिजम सपुारी उ�पि�को �माणप� 
जारी गन� िसफा�रस गन� स�ब�धमा उ�ोग वािण�य 
महासघंले िमित २०७२।६।१४ मा गरकेो िनण�यानसुार 
िमित २०७२।७।१ मा गरकेो प�ाचार कानूनस�मत 
देिखएकोले �य�ता कानूनस�मत काय�बाट िनवेदकको 
सिंवधान एवम् कानून �द� हक हनन् भएको मा�न 
निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदन मागबमोिजम नेपाल उ�ोग वािण�य महासंघले 
िमित २०७२।७।१ मा िविभ�न म��ालय तथा सरकारी 
िनकायह�लाई बोधाथ� िदई झापा उ�ोग सघंको नाममा 
लेखेको प�बाट िनवेदकको संिवधान एवम् कानून 
�द� कुनै हक अिधकारमा असर परकेो नदेिखदँा बदर 
गरी रहन ुपरने । िनवेदन मागदाबीबमोिजम परमादेशको 
आदशे पिन जारी ह�नपुन� अव�थाको िव�मानता 
नदिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
�रट िनवेदन नै खारजे ह�ने ठहरकेोले यस अदालतबाट 
िमित २०७२।८।१६ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश 
िन�कृय ह�ने ।

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर े पिन िनवेदक 
स�ंथामा आव� िकसानह�ले समेत सपुारी उ�पादन 
गरकेो �य�ता सपुारी िब�� िनकासी नभएको ख�डमा 
न� ह�ने भई िनजह�ले आिथ�क �ित �यहोनु�  पन� 
अव�था उ�प�न ह�ने भएकोले सं�था स�चालन भएको 
समयाविध िनवेदक सं�थामा आव� कृषकह�को 
�ितिनिध�व, िनजह�को सपुारी उ�पादन गन� �मता, 
स�ंथाको िव�वसनीयता, सपुारी खेती िवकास तथा 
�व��नमा सं�थाले प�ुयाएको योगदानसमेतका अ�य 
स�बि�धत कुराह�लाई �ि�गत गरी आगामी वष�को 
लािग उ�पि�को �माणप� जारी गन� गराउने �यव�था 
िमलाउन ुभनी िवप�ी उ�ोग वािण�य महासघं र झापा 
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उ�ोग संघको नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७२-WO-११२९, उ��ेषण / परमादशे, 
िव�णु�साद िसवाकोटी िव. वािण�य 
तथा आपूित� म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

 § ०७२-WO-०४०१, उ��ेषण / परमादशे, 
च���काश कोइरालासमेत िव. वािण�य 
तथा आपूित� म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

 § ०७२-WO-१०५२, उ��ेषण / परमादशे, 
अशोक �साद िम�समेत िव. वािण�य 
तथा आपूित� म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

१२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०६५२, उ��ेषण 
/ परमादेश, हख�बहादुर रायमाझी िव. र�ा म��ालय 
िसंहदरबार काठमाड�समेत

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र साव�जिनक 
ख�रद िनयमावली, २०६४ को आशय साव�जिनक 
िनकायले आफूलाई आव�यक पन� मालसामान 
ख�रद गदा� ज�तोसकैु अव�था र प�रि�थितमा 
पिन बोलप� आ�ान गन� पद�छ भ�ने  होइन र ह�न 
स�दैन पिन । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
��तावनाले कुनै पिन साव�जिनक िनकायको ख�रद 
�ि�या पारदश� िमत�ययी बनाई िववेकपूण� ढंगबाट 
साव�जिनक खच�को अिधकतम �ितफल हािसल गन� 
उ�े�य राखेको दिेख�छ । उ� ऐन िनयमको उ�े�य 
साव�जिनक ख�रद �ि�यामा पारदिश�ता, �ित�पधा�, 

�व�छता, िव�वसनीयता कायम राखी स�तो मू�यमा 
आव�यक परकेा बखत गणु�तरीय सामानको आपूित� 
होस्, आपूित�मा यथास�भव अवरोध नहोस् र नेपाल 
सरकारमािथ अनाव�यक आिथ�क बोझ नपरोस भ�ने 
कुरा बोध ह�न आउने ।

नेपाली सेनाले साव�जिनक ख�रद ऐन, र 
िनयमले तोकेको कानूनी �यव�था गरी हाई इनज� 
िब�कुट नामको पेटे�ट तथा �ेडमाक� समेत दता� गरकेो 
नेपालको एक मा� उ�पादक क�पनीको �पमा रहेको 
�ी पशपुित िब�कुट इ�डि��ज �ा.िल. िसत हाइ 
इनज� िब�कुट सोझै आपूित� गन� स�झौता गरकेोमा 
सो स�झौताबाट वािष�क �. १०,००,०४,०६६।– 
कम आिथ�क �ययभार पन� र तीन वष�मा मू�य 
अिभविृ�करसिहत ३०,००,१२,१९९।३५ नेपाल 
सरकारलाई कम आिथ�क �ययभार पन� त�य नेपाली 
सेनाको तफ� बाट पन� आएको िलिखत जवाफबाट र 
बहसका �ममा िवप�ीतफ� को कानून �यवसायीह�बाट 
समेत ��ततु ह�न आएको छ । कम मू�यको बोलप� 
पेस ह�दैँमा �ि�या र काय�िविध नाघेर वा �यून�तरको 
काम गन� गराउने वा सामान आपूित� गन� गराउने छूट 
कानूनले िददँैन, तर उ� ख�रद गदा�  �यून गणु�तरको 
व�त ुआपूित� भयो वा ख�रदमा ��ाचार भयो वा अ�य 
मोलािहजा भएको छ भनी िनवेदकले दाबी िलनसकेको 
वा स�बि�धत िनकायमा त�यय�ु िववरण पेस गरी 
कारवाही चलाएको पिन नदेिखने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणबाट हाइ इनज� 
िब�कुटको पेटे�ट िलई �ेडमाक� समेत दता� गरकेो 
�ी पशपुित िब�कुट इ�डि��जबाहेक हाइ इनज� 
िब�कुटको उ�पादक अ� कुनै क�पनी नभएको 
त�य उ�ोग िवभागको िलिखत जवाफबाट �प� ह�न 
आएको र िनवेदकले �यसलाई ख�डन गन�सकेको 
अव�था नरहेको ि�थितमा साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लय र र�ा म��ालयको राय �वीकृित 
िलई सािबकभ�दा कम आिथ�क �ययभार पन� गरी 
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२०७२।१०।१ दिेख २०७५।९।३० स�मको अविधको 
लािग पशपुित िब�कुट इ�डि��ज �ा.िल.सगँ सोझै हाइ 
इनज� िब�कुट ख�रद गन� भनी नेपाली सेनाले गरकेो 
स�झौता साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र साव�जिनक 
ख�रद िनयमावली, २०६४ को �ावधानिवपरीत 
भएको भ�ने त�यय�ु र व�तिुन� आधार िनवेदकले 
पेस गन� नसकेको दिेखदँा यो�य बोलप�दाता नभएको 
�रट िनवेदकको िजिकरबमोिजम स�झौताबाट िनजको 
मौिलक हक हनन् भएको वा ��ततु िववादमा सरकारी 
कोषको द�ुपयोग भएको त�य यस िनवेदनसाथ पेस 
भएको वा त�काल पिु� गन�सकेको देिखन नआएकोले 
�रट िनवेदन जारी ग�ररहन परने, �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-१४०३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िदपबहादुर ब�नेत

घटना�थल �कृित मचु�ुकाबाट ढंुगामा 
रातो पदाथ� लागेको सकेुको अव�थामा रहेको भ�ने 
देिख�छ । �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको बयानमा का�लाबाट लडेर घाइते भएको 
बेहोरालाई समथ�न गद� मतृकको �ीमतीसगँ झगडा 
ह���यो भ�ने कुरालाई �वीकार गरी बयान गरकेो 
पाइ�छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो 
कारण Head Injury भ�ने देिखन आएको पाइने ।

मतृक र �ितवादी दाजभुाइ नाता भएकोमा 
िववाद छैन । आरोिपत कसरु भए नभएको त�य 
िन�पण गन� �ममा सािबती र इ�कारीलाई मा� म�ुय 
आधार बनाउन सिकँदैन । �ितवादीले कुनै दबाब वा 
�भावबाट िदएको सािबती वा इ�कारी त�यपरक �पमा 
िववेकस�मत ढङ्गले प�्ुयाई ं ह�न �यितकै ज�री ह�ने । 

�ितवादीको इ�कारी बयानलाई िववेकको 
कसौटीमा राखी जा�ँदा दाजलुाई आफँै लडी चोट 
लागेको भए आ�नै भाइले घासँको िसरानी राखी 
का�लामा नै छाडी घर जानकुो स�ा औषधोपचारतफ�  
ला�न ु पन� ह���यो । ��ततु वारदातमा मतृकको 
टाउकोमा घासँको िसरानी हाली घर गए ँभनी बयान 
गरकेोले �ितवादीको इ�कारी बयान अ�वाभािवक 
�कृितको भएबाट �यसलाई िववेकस�मत �पबाट स�य 
त�यमा आधा�रत छ भनी मा�न सिकएन । घटनाको 
�कृित वादी प�का सा�ीको बकप�समेतका त�यले 
यी �ितवादीकै कुटिपटको कारण ओलकबहादरुको 
म�ृय ु भएको त�य तक� स�मत र िववेकस�मत �पले 
पिु� भइरहेको देिखएकाले िनजले गरकेो कुटिपटबाट 
लागेको चोटबाटै मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने िन�कष�मा 
पगुी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं.को कसरुमा सोही १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, िज�ला अदालतबाट 
फैसला ह�दँा �यानस�ब�धी महलको १ र १४ नं.को 
कसरु कायम गरी सोहीबमोिजम १० वष� कैद सजाय 
गरकेो देिख�छ । �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु कायम गरी सजाय ह�नको लािग 
सोबखत मनसाय, योजना भई काय� भएको ह�नपुन� 
देिख�छ । िमिसल संल�न कागजातबाट लाठा ढुङ्गा र 
साधारण सानाितना हितयारस�मको पिन �योग भएको 
पाइदँैन । सामा�य भनाभन ह�दँा म�ुकास�म �योग 
भएको देिखन आएको छ । अत: मािथ उि�लिखत, 
िववेिचत आधार कारणबाट ��ततु वारदातमा मनसाय 
र योजना नभई त�काल धकेलाधकेल भई म�ुका 
�हारबाट म�ृय ुभएकोले ��ततु वारदातमा योजना र 
मनसाय त�वको अभाव रहेको देिखन आयो । योजना 
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र मनसाय त�वको अभावमा �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने नेपाल 
सरकारको िजिकर पिु� ह�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ िविभ�न �करणमा उि�लिखत, 
िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी दीपबहादरु 
ब�नेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं.को कसरु अपराधमा सोही नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको रामेछाप िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०७०।९।२४ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-००६८, हालैको 
बकसप� िलखत बदर दता�, मुनीदवेी थ�नी िव. शारदा 
देवीसमेत 

�ितवादी इ��देव महतोले िमित 
२०६७।५।१० मा �ितवादी मिुनदेवी थ�नीलाई र.नं. 
१२७९क को हालैको बकसप� िलखत पा�रत गरी 
िददँा िनजको एकासगोलका यी वादीह�को म�जरुी 
निलएको भ�ने त�यमा िववाद दिेखएन । उ� ज�गाह� 
�ितवादी इ��दवे महतोको आफूखसु गन� पाउने िनजी 
आज�नको भ�ने आधार देिखएको छैन । उ� िववािदत 
ज�गामा िनजका �ीमती तथा छोराह�को अशंहक 
िनिहत नरहेको भ�ने  अव�था पिन देिखएको छैन । 
िववािदत िलखतको बेहोराबाट नै �रझबापत िलखत 
ग�रिदएको भ�ने देिखदँा राजीनामा िलखतसरह रकम 
िलनिुदन ुगरी ज�गा ख�रद िब�� भएको भनी अथ� गनु�  

�ासंिगक नह�ने । 
�ितवादी इ��देव महतोले मलुकु� ऐन, 

अंशब�डाको महलको १९(१) नं. बमोिजम घर �यवहार 
चलाउने �योजनको लािग ज�गाको हक ह�ता�तरण 
गरकेो भ�ने देिखन नआएको र िनजले एकाघरका 
�ीमती तथा छोराह�को म�जरुी िबना मनुीदेवीलाई 
ग�रिदएको िववािदत हालैदेिखको बकसप�बाट यी 
वादीह�को अंश हकमा असर परकेो देिखन आएकोले 
िनजह�को हकमा बकसप�को िलखत बदरसमेत ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
�ितवादी इ��देव महतोले �ितवादी मनुीदेवी 
थ�नीलाई हक ह�ता�तरण ग�रिदएको र.नं. १२७९ 
क िमित २०६७।५।१० को हालैदेिखको बकसप� 
िलखत तथा सोको आधारमा भएको दता�समेत 
वादीह�को हकस�म ५ भागको ४ भाग बदर गरी 
वादीह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याएको िमित 
२०७०।८।२६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CI-१२४५, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, तसौवर अली मुसलमानसमेत िव. हजरत 
तेली

िनवेदकले आ�नो नाममा दता� रहेको 
िक.नं. ११४ को ज�गामा पूजापाठको लािग मि�जद 
िनमा�ण काय� थालनी गदा� िवप�ी हजरत अली 
मसुलमानसमेतका िवप�ीह�ले यी िनवेदक / 
��यथ�लाई धािम�क काय� गन� र स�पि� उपभोग गन�मा 
बाधा अवरोध नगरकेो भए यी िनवेदक / ��यथ�ले 
िमित २०७१।०२।१५ मा तथा २०७१।०३।१६ मा 
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पटकपटक िज�ला �शासन काया�लय, किपलव�तमुा 
िनवेदन िदनपुन� अव�थाको औिच�यता िवप�ीह�ले 
पिु�ट गन�सकेको नदेिखने ।

आ�नो िनिव�वाद हकभोग रहेको ज�गामा 
िनवेदकले आ�नो इ�छाअनसुार मि�जद बनाई 
सोमा कानूनबमोिजम आ�नो धािम�क काय� गन� पाउने 
हक एवम् �वत��तामा कसैले अवरोध गन� िम�ने 
देिखदँैन । एउटा मि�जद भइरहेको गाउमँा अक� 
मि�जदको आव�यकता नभएको भ�ने िवप�ीह�को 
भनाइबाट िनवेदक / ��यथ�को धािम�क तथा 
स�पि� उपभोग गन� अिधकारमा आघात प�ुन स�ने 
आशङ्काको अव�था िव�मानता देिखएकोले 
िवप�ीह�लाई िनवेदक / ��यथ�को धािम�क तथा 
सा�पि�क अिधकारमा अवरोध नगनु�  भनी िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था भई िनवेदकको 
मागबमोिजमको िनवेदकको स�पि� भोग तथा धािम�क 
मि�जद बनाउन कुनै बाधा अवरोध नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०७१।०८।०८ मा भएको आदेशलाई अ�यथा गनु�पन� 
देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण तथा 
�माणह� समेतबाट यी पनुरावेदक/िवप�ीह�ले 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको आदेश के, 
कित कारणले बदर ह�नपुन� हो ? सोको त�यगत एवम् 
कानूनी आधारसिहत पनुरावेदन िजिकर िलनसकेको 
नदेिखएबाट िनवेदकको मागबमोिजम िनवेदकको 
स�पि� भोग तथा धािम�क मि�जद बनाउनमा कुनै 
बाधा अवरोध नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०७१।०८।०८ मा भएको 
आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६९-CR-०९६१ र ०७०-CR-००६६, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. हिसना खातुनसमेत 
र मोहमद हिसर िमयाँ िव. नेपाल सरकार

�ितवादीम�येका मोहमद हिसर िमयाकँो 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम ह�ने हो होइन भनी िनण�य 
िदनपुन� भई सव��थम वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादीम�येका अम�िदन 
िमया ँर हिसना खातनु आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको 
ि�थितमा िनजह� पिन मतृकउपर कुटिपट गन�मा 
सलं�न रहेको भ�ने त�यय�ु आधार �माण अिभयोग 
दाबीमा पिन खलुाउन सकेको पाइदँनै नत �य�तो 
आधार �माण रहेको भनी पनुरावेदन प�मा खलुाउन 
सकेको अव�था छ । मतृकको सास,ु ससरुासगँ कुनै 
खास झैझगडा वा �रसइवी परकेो भ�ने त�य पिन 
खलुाउन सकेको पाइएन । जाहेरवाला सलेुमान 
िमयाकँो स�ु जाहेरीमा पिन यी �ितवादी�यउपर कुनै 
आरोप लगाउन सकेको दिेखदैँन । स�ु अदालतसम� 
बकप� गदा� आमा, बबुा, �वाई ंभएर मारकेा ह�न् भनी 
लेखाए पिन आमा बबुाको संल�नतालाई पिु� ह�ने 
कुनै आधार केही खलुाउन सकेको दिेखदँैन । म�ुय 
अिभय�ु मोहमद हिसर िमयाकँो बयानमा पिन यी 
�ितवादीह� अम�िदन िमया ँ र हिसना खातनुउपर 
कुटिपटको काय�मा पोल गन�सकेको नदेिखने ।

रातको समयमा अलग �थानमा सतेु बसेका 
यी �ितवादीह� र मतृककाबीच कुनै िकिसमबाट 
झैझगडाका सङ्घष� भएको भ�ने पिन देिखन 
नआएकोले यी �ितवादीह�लाई छोराबहुारीबीच 
भएको घटनाको िवषयमा शंङ्का र अनमुानकै भरमा 
दोषी करार गन� िम�नेस�मको सिुनि�त त�य �माणको 
अभाव ह�दँा यी �ितवादी �य अम�िदन िमया ँ र 
हिसना िमयालँाई आरोिपत कसरुबाट सफाई िदने गरी 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
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पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०६९/९/१ 
मा भएको फैसला �यायसंगत नै दिेखन आएकोले यी 
�ितवादीह�लाई पिन अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले �ीमतीले िवष सेवन गरकेो भ�ने 
कुराको िजिकर गर े पिन मतृकको अि�तम अव�था 
भएपिछ मा� आमा, बबुालगायतलाई खबर गरी 
अ�पताल लाने काय� गरकेो भ�ने देिखन आउछँ र 
मतृकको म�ृय ुअ�पताल प�ुनअुिघ नै भएको र िनजले 
िवषसेवन गरकेो भ�ने कुराको समेत कुनै आधारभूत 
�माणसमेत �ितवादी मोहमद हिसर िमयाकँो तफ� बाट 
आउन नसकेको अव�थामा म�ृयपूुव� मतृक िनहा�र 
खातनुको सगँसाथमा रहे भएका यी �ितवादी मोहमद 
हिसर िमया ँनै आपरािधक दािय�व कायम ह�न  आउने ।

�ितवादी मोहमद हिसर िमयाकँो यी 
�ितवादीबीच गभ�धारणको िवषयलाई िववाद झैझगडा 
रहे भएको र मतृकउपर हात हाली घाटँी अठ्ँयाई 
कुटिपट गरकेो भ�ने बयान बेहोरा र मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदन बेहोराबाट ख�ुन आएको पर�पर 
त�यमा तादा��यता देिखन आएकोले आरोिपत 
कसरुको दािय�वबाट यी �ितवादी मोहमद हिसर 
िमयालेँ आरोिपत कसरुबाट उ�मिु� पाउने अव�था 
नरहेकोले यी पनुरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम �यानसब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
झापा िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।५।२० मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०६९।९।१ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा अ�यथा भ�ने देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह� समेतबाट अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मोह�मद हिसर िमयाकँो कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 

महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ठह�याई अ�य �ितवादीह� अम��ीन िमया ँर 
हिसना खातनुलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
स�ु झापा िज�ला अदालतबाट िनित २०६८।५।२० 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०६९।९।१ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CR-०३४२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. खड्गबहादुर राई

मतृकको लास जाचँ मचु�ुकाबाट ओठ 
सिु�नएको, बाया ँ आखँामािथ घाउ भएको, बाया ँ
गालामा चोट भएको भ�ने देिख�छ । मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदनमा Cause of death could be 
ascertained after viscera report arrival  भनी 
उ�लेख भएको र िभसेरा जाचँ �रपोट�मा “The sample 
no. १-२ (stomach with its content, kidney, 
and liver) have shown negative tests for 
above mentioned insecticides, alcohol and 
phosphine gas भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । शव 
परी�ण गन� िचिक�सक डा. सजुाता िनरौलाले बकप� 
गदा� Blunt Trauma Abdomen लडेर वा कुटिपट 
कुनै पिन कारणबाट ह�नस�छ, Haemophagic 
shock को कारण म�ृय ुभएको हो,  Haemophagic 
shock भनेको मानव शरीरबाट धेर ै रगत बगेपिछ  
Brain, Heart, Kidney ज�ता म�ुय अङ्गमा रगत 
नपगेुपिछ म�ृय ुह�ने हो भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । 
उ� �रपोट�  तथा बकप�समेतबाट मतृक सीमा राईको 
म�ृय ुकत��यबाट नै भएको हो भनी िकटानी �पमा भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।



38

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - २

�ितवादीले िनजको �ीमतीले अ�यिधक 
र�सी खाएको कारण आफँै लडी मरके� ह�न्, कत��य 
गरी मारेको होइन भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही अनसु�धान अिधकृतसम� तथा अदालतमा 
समेत बयान गरकेो देिख�छ । घटना िववरण कागज 
गन� �ेम राई, नवराज राई, नरशे सनुवार, िजनेद 
सनुवुार तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले 
समेत �ितवादीकै बेहोरा समथ�न ह�ने गरी कागज 
गरकेो देिख�छ । िनजह�ले अदालतमा आई बकप� 
गदा�समेत मतृक सीमा राईले बार�बार मादक पदाथ� 
सेवन ग�ररहेको कारण कमजोर अव�थामा रहेको र 
सोही कारण लडी म�ृय ुभएको हो, �ितवादीले कुटिपट 
गरकेो थाहा छैन भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । यस 
अव�थामा मतृक सीमा राईको म�ृय ु यी �ितवादीको 
कत��यबाट भएको भ�ने कुनै सबदु �माण तथा 
िव�वसनीय आधार कारणसमेत वादी प�बाट ��ततु 
ह�नसकेको देिखन नआएकोले अनमुानको भरमा यी 
�ितवादी खड्गबहादरु राईलाई कसरुदार ठहर गन� 
निम�ने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
स�ुको फैसला उ�टी गरी �ितवादी खड्गबहादरु 
राईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई िमित 
२०६८।३।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल चैत  ७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-११५८, लेनदेन, 
घोघे धोवीसमेत िव. शकु�तलादेवी अ�वाल 

वादीले दाबी िलएको स�कल िलखत 
वादीबाट दािखला गराई �ितवादीह�लाई देखाई अ.ब.ं 

७८ नं. बमोिजम सनाखत बयान गराउदँा “वादीबाट 
िमित २०५८।०३।२८ गते �.१,२५,०००।- िलएको 
हो ।  बाकँ�  रकम ज�गा  राजीनामा  पास ह�ने  िदन िदने 
भनेका  िथए ।  उ�  ज�गा  रो�का  रहेकाले  पास  ह�न 
नसकेको  हो । िलखत िमितदेिख नै  ज�गा  वादीले 
भोगचलन  गद�  आएका  छन्” भनी सनाखत बयान 
गरकेो देिखएबाट उ� िलखतलाई �ितवादीह�ले 
स�े भनी �वीकार ैगरकेो दिेखयो । उ� िलखत भएको 
त�यमा �वीकार गरी मा� �. ४,२०,०००।- कजा� 
िलएको नभई �.१,२५,०००।- मा� कजा�  िलएको 
भ�ने �ितवादीह�को उ� िजिकर रहेको दिेखए 
तापिन उ� िलखतमा �. ४,२०,०००।- उ�लेख 
भएबाट �ितवादीको सो बयान िजिकरअनसुार 
�.१,२५,०००।- मा� िलएको भनी अथ� गन� निम�ने ।

��ततु म�ुा लेनदने स�ब�धमा मा� िसिमत 
रहेको र ज�गा भोग गरकैे आधारमा �याजको िवषय 
�भािवत ह�ने अव�था कानूनी �पमा वा िलखतको 
सत�बाट समेत �प� नभएको अव�थामा वादीको भोगमा 
रहेको भिनएकै कारण �याज िलन नपाउने भ�न िम�ने 
देिखएन । �ितवादीको नाउ ँदता�को ज�गा अ�ले भोग 
गन� पाउने गरी कानूनत् अ�को भोगािधकार सजृना 
भएको छैन वा होइन भने �य�तो ज�गा आफूले आ�नो 
क�जामा िलनस�ने अिधकार �ितवादीमा िनिहत भएकै 
ह�दँा �य�तो भोगलाई प�ह�का बीचमा िलिखत सत� 
रहे भएको अव�थाबाहेक लेनदने िवषयको �याजसगँ 
आव� गरी हेन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ� वादी दाबीको िलखतलाई 
�ितवादीह�ले स�े �वीकार गरकेो अव�थामा वादी 
दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१०।०२ को फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम सावँा र �याजसमेत �ितवादीह�बाट 
वादीले िदलाई भराई िलन पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०७३२, िनण�य 
दता� बदर हक कायमसमेत, िमठू आले मगरसमेत िव. 
मि��प�रषद् सिचवालय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

वादीको िफराद दाबीमा रहेका �ितवादी 
��यथ�ह� सरकारी कम�चारी नदेिखई सरकारी 
काया�लय दिेखइरहेको र �य�तो सरकारी काया�लयले 
ज�गा दता� गन� गरी गरकेो िनण�य तथा दता�  बदर गन� 
िवषयमा ��ततु िफराद परकेो स�दभ�मा ��ततु 
िफरादको िवषयव�त ुमलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको १७ 
नं. तथा ज�गा िम�नेको १८ नं. अ�तग�तको भएकोले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (३) र नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अ�तग�तको 
भनी पनुरावेदन अदालतबाट स�ु कारवाही र 
िकनारा ह�नस�ने �कृितको दिेखदँैन । यस ि�थितमा 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) 
अ�तग�तको  अिधकार�े� देखाई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनमा दायर गरकेो काय�लाई कानूनस�मत िनकायमा 
दायर भएको िफराद दाबी मा�न निम�ने । 

अतः वादीले यथोिचत कानूनी माग� 
अवल�बन नगरी ��ततु गरकेो िफरादमा �याय 
�शासन ऐनको दफा ८(३) र नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १८ अ�तग�त पनुरावेदन 
अदालतलाई स�ु अिधकार�े� �ा�त भएको स�झन 
निम�ने भएकोसमेतको कारणबाट ��ततु म�ुाको स�ु 
कारवाही र िकनारा गन� अिधकार�े� यस अदालतलाई 

कानूनले �दान गरकेो नदिेखदँा ��ततु म�ुाबाट हक 
इ�साफ गनु�पन� नदेिखई िफराद दाबी खारजे ह�ने ठहछ�  
भनी िमित २०७१।४।१९ को पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-११७६, जालसाजी, 
राजेश महज�न िव. नानी महज�न

घरको म�ुय �यि�ले घर �यवहार चलाउनको 
लािग आ�नो नाममा भएको ज�गा िब�� िवतरण गन� 
पाउने ।

िववादको िक.नं. ४८ को ज�गा पूण�मान 
महज�नको आ�नो पैतकृ स�पि� नभई सो ज�गा 
िमित २०६४।५।१६ मा र.नं. ३३८ (ख) बाट मै�ी 
र�न तलुाधरसगँ राजीनामा पास गरी िलएको स�ु 
िमिसल संल�न उ� राजीनामा िलखतको �मािणत 
�ितिलिपबाट देिख�छ । यसरी उ� िक.नं. ४८ 
को ज�गा पूण�मान महज�नको पैतकृ स�पि� रहेको 
देिखएन । सो ज�गा िनजले आज�न गरकेो देिखएकोले 
आफँैले आज�न गरकेो ज�गा आफूखसु गन� पाउने ।

वादीका िपता पूण�मान महज�न घरको �मखु 
�यि� भएको र घर खच�को लािग भनी आ�नै पालामा 
आज�न गरकेो िक.नं. ४८ को ज�गा आफूखसु गन� पाउने 
देिखएको, उ� ज�गा िब��बाट आएको रकम ब�कमा 
राखेको अव�थामा िनज पूण�मानको म�ृय ु भएप�चात् 
यी वादी राजेश महज�नले सो रकम आफूले िलएको 
देिखएबाट िनज राजेश महज�नको अंश हक मान� 
िनयतले िववादको िक.नं. ४८ को ज�गा जालसाजी 
गरी �ितवादी नानी महज�नले िलएको मा�न िमलेन । 
�ितवादी नानी महज�नले पूण�मान महज�नबाट िमित 
२०६४।१२।१ मा राजीनामाको मा�यमले पाएको 



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - २

ज�गाको िलखत जालसाजी कायम ह�नपुद�छ भनी 
वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�माणबाट काठमाड� िज�ला अदालतले िफराद 
दाबीबमोिजम जालसाजी ठहर गन� गरी गरकेो फैसला 
उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।४।२८ मा िफराद दाबीबमोिजम िलखत बदर 
नह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०७०-CR-११७७, 
जालसाजी, हकमाया महज�न िव. नानी 
महज�न भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०९४९, 
उ��ेषण / परमादेश, संिजव सेजवाल िव. भैरहवा 
भ�सार काया�लय, बेलिहया �प�दहेीसमेत

भ�सार महसलु नितरकेो उ� गाडीको 
स�ब�धमा चोरी पैठारीमा कारवाही चलाउन भ�सार 
अिधकृतसमेतको �ितवेदनले भैरहवा भ�सार 
काया�लयमा म�ुा स�ु भएको र उ� काया�लयले 
भ�सार िवभागबाट आव�यक िनद�शनसमेत �ा� गरी 
भ�सार ऐनबमोिजम हक दाबीको सूचनासमेत �काशन 
गरी कारवाही अगािड बढाएकोसमेतका कारवाहीह� 
भ�सार ऐनबमोिजम भई कानूनस�मत रहेको दिेखदँा 
सो स�ब�धमा भए गरेका िनण�य, आदेश, िनद�शनह� 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदन 
दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

भैरहवा भ�सार काया�लयले जफत गरकेो 
दाबीको गाडीको स�ब�धमा जारी गरकेो हकदाबीको 

�यादिभ� िनवेदकको दाबी परकेो पाइदैँन  । �यादिभ� 
दाबी नगरी िनवेदक ��ततु िनवेदन िलएर अदालत 
�वेश गरकेो देिखयो । उ� िवषयमा भ�सार ऐन, 
२०६४ बमोिजमको �ि�या अपनाई िनण�य गन� 
पाउने स�बि�धत भ�सार काया�लयको अ�तरिनिहत 
अिधकारमािथ ह�त�ेप ह�ने गरी ��ततु िनवेदनबाट 
दाबीको गाडी के कसको हो वा उ� गाडी के कसो ह�ने 
भनी बो�न िम�ने नदेिखदँा िववािदत गाडी िनवेदकलाई 
िदन ु भनी परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन दाबीसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, भ�सार ऐन, २०६४ अ�तग�तको 
भ�सार काया�लयबाट सोही ऐनबमोिजम दाबीको 
गाडीको स�ब�धमा भए गरकेा कारवाहीह� 
कानूनस�मत देिखएकोले सो स�दभ�मा भए गरकेा 
आदशे, िनद�शन तथा िनण�यह� उ��ेषणको आदशेले 
बदर गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखएको, 
अ�य िवप�ीह�को उ� िववादमा ��य� सरोकार र 
सलं�नता नरहेकोले िनजह�लाई िवप�ी बनाइएको 
हकमा िनवेदनको औिच�यता नरहेको तथा िवप�ी 
भ�सार काया�लयमा िवचाराधीन रहेको उ� िववादमा 
िनण�य गन� सािधकार िनकायको िनण�य गन� पाउने 
कानूनबमोिजमको �े�ािधकारमािथ ह�त�ेप ह�ने गरी 
दाबीको गाडी िनवेदकलाई िदनू भनी परमादेशको 
आदशेसमेत जारी गन� निम�ने ह�दँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकाशकुमार रजक 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१५५५, ०७१-
CR-१६१७, कत��य �यान, अजु�न था� िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. मंगल िसंह था�समेत
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�ितवादीह� अजु�न था� र टेकबहादरु 
था�ले स�ु अदालतमा वारदातको िदन आफूह� 
वारदात�थलमा नरहेको र कसको कुटिपटबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको हो सोबार े थाहा जानकारी 
नभएको भनी इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन उ� 
दाबीलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ बमोिजम 
पिु� गन�सकेको अव�था दिेखदँैन । कुनै कुराको 
अि�त�वमा अदालतलाई िव�ास िदलाउन चाहने 
�यि�मा नै �माणको भार रह�छ भ�ने �यव�था उ� 
दफामा रहेकोमा यी �ितवादीह�ले सो दाबीलाई 
पिु� गन� कुनै पिन �माण पेस नगरी केवल अदालतमा 
इ�कारी बयान मा� गरकेो दिेख�छ । यस अव�थामा 
यी �ितवादीह�ले कसरु इ�कार गरी अदालतमा गरकेो 
बयान िव�ासयो�य नदेिखने । 

जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त र बकप�, 
मौकामा कागज गन� त�ुसीराम था�, बजा� था� र 
िजतबहादरु था�को मौकाको कागज तथा बकप�, 
�ितवादी टेकबहादरु था� र अजु�न था� तथा अ�य 
�ितवादीह� मंगल िसहं था�समेतले अिधकार �ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान, अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गन� �ितवादी जहुारीलाल था� 
र प�ृवी था�को बयान तथा लास जाचँ मचु�ुका एवम्  
शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट समिथ�त भएबाट यी 
�ितवादीह�को कुटिपटबाट नै मतृक स�ुदरलाल 
था�को म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीह� मंगल िसंह था�, खेमे भ�ने 
यमराज था�, िदलबहादरु था�, भपेु�� र�ेमी, 
अशोक था�, हरीराम था�, राजकुमार था�, �याम 
था� र राज ु था�को मतृकको �यान िलने काय�मा 
��य� संल�नता नरहेको भए तापिन िमिसलसाथ 
संल�न रहेको बो�सा हौ भनी पीिडतह�ले गरकेो 
कबिुलयतनामाको कागजमा यी �ितवादीह� सा�ी 
बसी सहीसमेत गरकेो दिेखएबाट यी �ितवादीह� 
समेत मत स�लाहमा परकेो र वारदातको समयमा 

यी �ितवादीह�को समेत उपि�थित रहेको भ�ने 
देिख�छ । यसरी यी �ितवादीह�ले �यान िलने काय�मा 
केही नगरकेो भए तापिन  मतस�लाहमा परी वारदातको 
समयमा उ� �थानमा रही हे�ररहेको अव�था देिखदँा 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम नै सजाय गनु�पन� देिखएकोले 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� जहुारीलाल था� र प�ृवी 
था�ले अदालतसम� गरकेो बयानमा अपराध कसरु 
इ�कार गरकेो देिख�छ भने अ�य �ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा यी 
�ितवादीह�लाई पोल गरकेो अव�था दिेखदैँन । 
�ितवादी अजु�न था�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
बयानमा यी �ितवादीह�समेत कुटिपटमा संल�न नभै 
हेरी बसेको भनी उ�लेख भएको छ भने मौकामा कागज 
गन� घटनाबाट पीिडत त�ुसीराम था�, बजा� था� 
र जीतबहादरु था�ले मौकाको कागज र बकप�मा 
समेत यी �ितवादीह� संल�न रहेको भनी उ�लेख 
गन�सकेको देिखदँैन । �यसैगरी यी �ितवादीह�को 
इ�कारी बयानलाई िनजका सा�ीह�ले समिथ�त ह�ने 
गरी बकप� गरकेो र मतृक स�ुदरलाल था�समेतलाई 
बो�सा हो भनी कबिुलयतनामामा यी �ितवादीह�को 
नाम उ�लेख गरी सही गरकेो देिखए तापिन सो सही 
िनज �ितवादीह�कै हो भनी पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबाट सफाइ िदने ग�र भएको फैसला बदर गरी 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी 
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पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जले गरकेो िमित 
२०७१।११।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।

�ितवादीह� अजु�न था� र टेकबहादरु 
था�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नंिवपरीत सोही महलको १३(३) नं. को कसरु 
अपराधमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर े तापिन ��ततु 
म�ुाको वारदात�थलमा यी �ितवादीह� मा� 
उपि�थत नरही िभडको उपि�थित रहेको, मतृकलाई 
मान�स�मको पूव�योजना रहेको ख�ुन नआएको तथा 
यी �ितवादीह�को िवगतको आचरण र चालचलन 
आपरािधक िकिसमको नदेिखएको प�रि�थितसमेतलाई  
िवचार गदा� यी �ितवादीह�लाई सव��वसिहतको 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखएकोले यी 
�ितवादीह� अजु�न था� र टेकबहादरु था�लाई 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. 
बमोिजम जनही १२ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१०२६, कत��य 
�यान, िमठूमाया िव.क. िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले स�ु अदालतमा गरकेो बयानमा 
मेरो कुटाइको कारणले नभई िबमार लागी िनजको म�ृय ु
भएको हो । िनजको िबमार हेदा� मखुभरी िफँज फाडेँको 
कारण छार ेरोग लागेज�तो ला�यो भनी उ�लेख गरकेो 
भए तापिन सो कुरा कहीकँतैबाट पिु� ह�नसकेको 
अव�था देिखदँनै । यस अव�थामा �ितवादीले 
मतृकलाई हातले २ झापड मा� हानेको भनी मा�न 
िम�ने अव�था दिेखदँैन । �ितवादीले मतृकलाई गा�ी 
र मङ्ु�ोलगायतका साधनले िहका�एको कारण नै 

मतृकको म�ृय ुभएको दिेखने ।
भिवत�य आकि�मक घटना वा आशयरिहत 

अ��यािशत काय� हो र भिवत�यबाट घटना घट्न 
गएको भ�ने िजिकर िलनेले सो काय� दघु�टना िथयो, 
आपरािधक मनसाय र �ानले ग�रएको िथएन, कानूनी 
साधनअनसुार कानूनी काय� भएको िथयो र काम गदा� 
उ�च सतक� ता अपनाइएको िथयो भ�ने �मािणत 
गनु�पन� ।

गा�ी मङ्ु�ोज�ता साधनको �हारबाट 
मािनसको म�ृय ु ह�नस�छ भ�ने प�रणामको �ान 
�ितवादीलाई िथएन भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखदँनै । �यसैगरी ��ततु घटना आकि�मक �पमा 
घटेको दघु�टना नभई आपसी वादिववाद भएपिछ एक 
प�ले अक� प�लाई �हार गरपे�ात् घटेको घटना 
हो । यहा ँ कानूनी साधनह�को �योग भएको तथा 
सावधानीपूव�क काम गदा�गद� मतृकको म�ृय ु भएको 
अव�था नरहेको स�दभ�मा भिवत�यबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ�ला �करणह�मा िववेचना 
भएबमोिजम भिवत�यबाट मतृकको म�ृय ुभएको नभई 
�ितवादीले त�काल उठेको �रस था�न नसक� गा�ो र 
मङ्ु�ोज�ता साधनको �योग गरी मतृकको म�ृय ुभएको 
देिखदँा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी  
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।७।२० को 
फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७३-RC-०११६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िभमबहादुर हायूसमेत

मतृकलाई मान�स�मको �यास नगरकेो भए 
घाइते अव�थामा बेहोस रहेका मतृकको व�रप�र 
घेरा हाली बसेका �ितवादीह�ले िनजलाई त�काल 
उपचारलगायत िनजको उ�ारको काय�मा सि�य 
संल�नता रहेको नदेिखएको ह�दँा िनज मतृक का�लाबाट 
आफ�  हामफालेकोले िनजलाई चोट ला�न गएको 
भ�ने �ितवादीह�को कथन िव�वसनीय रहेको मा�न 
सिकएन । ियनै �ितवादीह�को �हारबाट ग�भीर घाइते 
भई सोही चोटपीडाले म�ृयवुरण गनु�  परकेो अव�था 
देिखएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०७३।०१।०८ को फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखने । 

�ितवादीह�को कत��यबाट मतृकको म�ृय ु
भएकोमा िववाद छैन । �ितवादीह� धेरजैना भई 
िनम�म त�रकाबाट लखेटी लखेटी ह�या गरकेा छन् । 
मतृकउपर टाउकोसमेतमा कडा चोट �हार भएको 
छ । य�तो अव�थामा �ितवादीह�लाई के, कुन 
आधारमा घटी सजाय गन� ? घटनाको �कृितबाट 
�ितवादीह�लाई अ.बं. १८८ नं. �योग गरी सजाय 
घटाउन ु उ� नं.को कानूनी �यव�था, सो कानूनी 
�यव�थाको मम� र भावनािवपरीत समेत ह�न जाने ह�दँा 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम पाचँ वष� मा� कैद सजाय 
ह�नपुन� भनी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट �य� 
भएको रायसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत िव�लेषणका आधारमा 

�ितवादीह� िभमबहादरु हायू, सरुशे हायू, िव�म 
हायू, सजृन हायू, भरत हायू र अिनल हायूलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम जनही १० 
वष� कैद गन� गरकेो स�ु िस�धलुी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोगदाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०७३।१।८ 
को फैसला मनािसब देिखएकोले सदर ह�ने ठहछ�  । 
िनज �ितवादीह�का हकमा पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको ��तािवत 
राय कायम नरहने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७४ साल असार १५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१४५०, ०७१-
CR-१४६१, कत��य �यान, गजे�� िव.क. िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. गजे�� िव.क. 

मनसायसिहतको ह�या ह�नको लािग 
�ितवादीले उ� आपरािधक काय� गन�का लािग 
मनसाय बनाएको, सोलाई पूरा गन� तयारी गरकेो, 
योजना बनाएको, �योअनसुारको काय� गरी मान� �यास 
गरकेो र काय�लाई स�प�न गरकेो देिखन ुप�य� । कुनै 
आपरािधक काय� गन� �ितवादीले पिहलेदिेख मनसाय 
बनाएर सोअनसुार काय� गरकेो छ, छैन भ�ने कुरा 
उसले गरकेो काय�बाट दिेखन ुपन� । 

कानूनिवपरीतको कुनै एउटा काय� गदा� 
प�रणाम अक� आएको ख�डमा �य�तो काय�लाई 
भिवत�य मा�न िम�दैन । यसका साथै कानूनस�मत 
काय� गदा�समेत उिचत रखेदखे र सावधानी 
अपनाएर ग�रन ु पद�छ । उिचत रखेदेख र सावधानी 
नअपनाई कुनै कानूनस�मत काय� गदा� प�रणाम 
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अक� आएको ख�डमा पिन �यसलाई भिवत�य मा�न 
निम�ने । 

वारदात घटाउन �ितवादीको कुनै 
मनसाय �रसइवी आिद केही रहेको देिखदैँन । 
जोिखमी हातहितयारको �योग गरकेो छैन । मतृकले 
�ितवादीलाई गाली गदा� त�काल उठेको �रसबाट 
हात म�ुका लातले कुटिपट गदा� �ेम िव.क. ख�बाको 
धारमा ठोिकन गएको दिेख�छ । यसबाट मतृकले 
�ितवादीलाई गाली गदा� िनज आवेशमा आई कुटिपट 
गरकेो र सोही चोटको कारण �ेम िव.क.को म�ृय ु
भएको अव�था दिेख�छ । यसथ� आवेश�े�रत ह�याको 
वारदात कायम गरी सोहीअनसुार सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । भिवत�य कायम ह�नपुद�छ भनी �ितवादीको 
एवम् मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी गजे�� िव.क.लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी भएको कैलाली िज�ला 
अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी ऐजन महलको १४ 
नं.को कसरुमा सोही नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित 
२०७१।९।२१ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७३-RC-००२५, कत��य �यान, नेपाल 

सरकार िव. खड्ग नेपाली 
�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� मतृक 

�ीमतीलाई खोजतलास गदा�  �या�जे शेपा�को घरमा 
सकेुको घासँमािथ अ�यािधक मादक पदाथ� सेवन 
गरी सिुतरहेको देखी मैले िनजको घुडँामिुन दईु ला�ी 
कुटिपट गरे ँ मतृक उठी क�रब २० िमटर पर गई 
िभरबाट लडेको र लडेको कारणबाट छातीमा ह�का 
चोट लागेको ह�दँा िनजको शरीरबाट अ�यािधक रगत 
बगी म�ृय ु भएको हो भनी अ�यािधक मादक पदाथ� 
सेवन गरी िभरबाट लडेको कारणबाट म�ृय ु भएको 
हो, मैले कत��य गरी मारकेो होइन भनी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गर े तापिन लास जाचँ 
मचु�ुकामा मतृकको अनहुार तथा शरीरको दवैु हात, 
पाखरुा, ित�ा, िपड�लालगायतमा नील डामह� तथा 
चोटह� रहेको भ�ने उ�लेख भएको र मतृकको म�ृय ु
आ�त�रक र��ावको कारणबाट भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदन रहेको ह�दँा अ�यािधक मादक पदाथ� 
सेवन गरी िभरबाट लडेको कारणबाट अ�यािधक रगत 
बगी िनजको म�ृय ुभएको हो मैले कत��य गरी मारकेो 
होइन भनी �ितवादीले स�ु अदालतमा गरकेो बयान 
पिु�ट ह�ने अ�य कुनै भरपद� आधार िमिसलबाट देिखन 
नआएको ह�दँा अदालतसम� गरकेो इ�कारी बयानको 
भरमा मा� िनज �ितवादीले आरोिपत कसरुमा सफाइ 
पाउने आधार ब�न नस�ने ।

अनसु�धानको �ममा खडा भएको 
घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले ग�रिदएको 
कागज, घटना िववरण कागजसमेतबाट जाहेरी एवम् 
�ितवादीको अिधकार �ा�त अिधकारीसम� भएको 
सािबती बयान समिथ�त भएको ह�दँा यी �ितवादी 
खड्ग नेपालीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
मनािसब देिखन आउने ।
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अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादी खड्ग नेपालीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरी साधक जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७२।११।१८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-WO-०८३९, उ��ेषण, 
सुव�साद �रजाल िव. लोक सेवा आयोग, के.का. 
अनामनगरसमेत 

िनवेदकले बढुवा ह�नको लािग माग गरकेो पदमा 
नै िनजको बढुवा भई हाल काय�रत रहेको भ�ने दिेखदँा 
िनजको बढुवास�ब�धी �योजन पूरा भइसकेकोले 
राम�साद र�ेमीसमेतका िवप�ीह�लाई बढुवा गन� गरी 
भएको बढुवा सिमितको िनण�य तथा प�ाचारलगायतका 
काम कारवाही स�ब�धमा थप िववेचना गरी रहन 
परने । तसथ�, उ� िनण�य तथा प�ाचारसमेत 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
िजिकरअनसुार आदशे जारी गनु�पन� �योजन नदिेखने ।

िनजामती सेवा ऐनको प�रवित�त 
�यव�थाअनसुारको भौगोिलक �े�मा काम गरबेापतको 
अङ्कको गणना िमित २०६५।४।१ देिख ह�ने र 
िमित २०६४ साउन १ गतेदेिख २०६५ असार 
मसा�तस�म िनजामती सेवा ऐनको दो�ो संशोधन 
ह�नअुिघकै आधारमा अङ्क गणना गरकेो कारण 
आफू बढुवा ह�न नपाएको भ�ने दाबीसमेत िनवेदकको 
रहेको देिखयो । यसरी िनजामती सेवा ऐनमा भएको 
दो�ो संशोधनको असङ्गत �योग गरी भौगोिलक 
�े�बापतको अङ्क गणना ग�रएको कारण लोक 

सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं.१०१।२०७०।०७१ 
अनसुार काय��मताको मू�याङ्कनबाट ह�ने बढुवाबाट 
िनवेदकले वि�चत ह�नपुरेको देिखयो । यी िनवेदक 
बढुवाको लािग यो�य भएकै कारण अक� सूचना नं. 
१०३।०७२-७३ को िव�ापनमा बढुवा भएको िनजको 
िनयिु� प�को �ितिलिपसमेतबाट देिखयो । यसरी यी 
िनवेदक मागबमोिजमको पदमा बढुवा भएको दिेखए 
तापिन पिछ�लो िमितको आधारमा िनजको सेवाको 
�ये�ता कायम गदा� विृ�िवकासको स�दभ�मा िनजलाई 
�वाभािवक �पमा मका� पन� दिेख�छ । यसो गनु�  
सम�याियक �ि�बाट समेत उपय�ु ह�ने नदेिखने । 

तसथ�, िनवेदकको रा.प. ि�तीय �ेणीको 
पदमा सेवाको �ये�ता �योजनको लािग लोक सेवा 
आयोगको बढुवा सूचना नं. १०१।०७०।७१अनसुार 
बढुवा सिमितबाट बढुवा िसफा�रसमा परकेा राम�साद 
र�ेमीलगायतका िवप�ीह�को बढुवा िमित कायम 
भएसरह यी िनवेदकको समेत �ये�ता कायम गनु� , 
गराउन ुभनी बढुवा सिमितको सिचवालय, लोक सेवा 
आयोगसमेतका िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-WO-०८४०, 
उ��ेषण, सुव�साद �रजाल िव. लोक सेवा 
आयोग, के.का. अनामनगरसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-WO-०९४३, उ��ेषण 
/ परमादेश, गौरीशंकर उपा�यायसमेत िव. लोक सेवा 
आयोग, के.का. अनामनगरसमेत 

सूचीको यो�यता�म १ र २ मा िसफा�रस 
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ग�रएका गौरीशकंर उपा�याय र राम�साद र�ेमीको 
हकमा यो�यता�म प�रवत�न गनु�पन� आधार कारणसमेत 
िवप�ी आयोगले आ�नो िनण�यमा खलुाएको नै 
पाइयो । यसका अित�र� लोक सेवा आयोगबाट भएको 
उ� िनण�यबाट िनवेदकह�को हक िहतमा ताि�वक 
असर परकेो अव�था पिन देिखएन । तसथ� आयोगबाट 
िसफा�रस�ममा केही सामा�य प�रवत�न गन� गरी भएको 
िनण�य कानून�ितकूल देिखन नआउने । 

बढुवा सिमितको िनण�यअनसुार बढुवा 
िसफा�रस भएकाम�येका कुनै �यि�को नाम हटाइने र 
सो िसफा�रसमा नाम समावेश नभएका �यि�को नाम 
थिपने भई बढुवा िसफा�रसमा प�रवत�न भएको ि�थित 
भएमा �यसलाई बढुवा िसफा�रस संशोधन भएको 
मा�न ुपद�छ । बढुवाउपर परकेो उजरुी खारजे भएको 
(दाबी नप�ुने ठहर ग�रएको) अव�थामा नाम लेखाई, 
यो�यता�म िनधा�रणज�ता सामा�य �ािविधक कुरामा 
ग�रएको आनसुांिगक हेरफेर वा सधुारलाई िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८४(२)(क) 
को �योजनको लािग “बढुवा िसफा�रसमा संशोधन 
भएको” भनी अथ� लगाउन ु तक� पूण� देिखदँैन । बढुवा 
सिमितले जो जसलाई बढुवाको लािग िसफा�रस 
गरकेो िथयो उही �यि�ह�ले बढुवा पाउने, नया ँकुनै 
नाम नथिपने, भएको कुनै नाम नहट्ने गरी लोक सेवा 
आयोगबाट उजरुीउपर सनुवुाइप�ात् िनण�य भएको 
देिखदँा यसलाई िसफा�रस संशोधन भएको भनी ठहर 
गनु�  मनािसब देिखदँैन । यो�यता�म १ र २ मा ग�रएको 
प�रवत�न�ित �वयम् बढुवा पाउने उ�मेदवारले िच� 
नबझुाई संशोधन ग�रन ुनपन� िजिकरसिहत ��ततु �रट 
िनवेदन गरकेो देिखएको छ । तसथ� �ये�ता �योजनका 
लािग बढुवा िमित २०७१।१।१६ नै कायम गनु�  मनािसब 
देिखयो । अतः �रट िनवेदकह�को रा.प. ि�तीय 
�ेणीमा बढुवा भएको िमित २०७१।१।१६लाई नै 
�ये�ता �योजनका लािग िमित कायम गनु�  गराउन ुभनी 

िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०३३७, उ��ेषण /  
परमादेश, नरमाया कटुवाल िव. गाउँ िवकास सिमितको 
काया�लय, मृगौिलया मोरङसमेत 

िवप�ी सर�वती काक�ले सासू नरमाया 
कटुवाल र पित किवराज कटुवाललाई िवप�ी बनाई 
िमित २०७०।९।२२ मा हालैको बकसप� िलखत 
दता� बदर दता� कायम म�ुा मोरङ िज�ला अदालतमा 
दता� गरकेो िमिसल सलं�न िफरादप�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । उि�लिखत म�ुा मोरङ िज�ला अदालतमा 
दता� गरपे�चात् सासू नरमाया कटुवालको नाम दता�को 
िक.नं. ७६०, ६६८, ७५९ र ३५ का ज�गा रो�का 
रा�न िवप�ी / वादी सर�वती काक�ले िनवेदन 
िदएकोमा मोरङ िज�ला अदालतबाट रो�का रा�ने 
आदशेबमोिजम मालपोत काया�लय, मोरङलाई 
रो�का रा�न प�ाचार गरकेो देिख�छ । �रट िनवेदकले 
िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम िज�ला �शासन 
काया�लयको आदशेले मालपोत काया�लय, मोरङले 
ज�गा रो�का राखेको नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार र 
�माणसमेतबाट िज�ला �शासन काया�लय र मालपोत 
काया�लय मोरङसमेतले िनवेदन दाबीबमोिजम 
िनवेदकका नाउकँो ज�गा रो�का रािखएको भ�ने 
नदिेखदँा एवम् ियनै िनवेदक नरमाया कटुवालसमेतलाई 
िवप�ी बनाई िवप�ीम�येक� सर�वती (काक�) 
कटुवालले नाबालक छोरा भोजराज कटुवालको हकमा 
हालैको बकसप� बदर म�ुा दता� गरी उ� म�ुाबाट 
रो�का रा�न प�ाचार गरकेो देिखएको र सोतफ�  



47

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - २

िनवेदकको िनवेदन दाबीसमेत नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव) : कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल काि�क १५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-१०८९, उ��ेषण /  
परमादशे, जीतबहादुर रायमाझी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत 

कानूनबमोिजम िनवेदकको ज�गा अिध�हण 
गरपेिछ उ� अिध�हण गरकेो ज�गाको मआु�जा पाउने 
नपाउने स�ब�धमा िज�मेवारी पाएका िनकायह�ले 
यथासमयमै िनण�य गरी टुङ्गो लगाउन ु पद�छ । 
धेर ै समयस�म अिनिण�त, अिनि�चत र सशंयय�ु 
अव�थामा रहन िदनहु�दैँन । जनु कामका लािग कानूनले 
जसलाई अिधकार िदएको छ, सो काय� सोही िनकाय 
वा अिधकारीले यथासमयमा गनु�पन� ह��छ । अिध�हण 
भएको ज�गाको मआु�जा पाउ ँभनी पूवा��चल िडिभजन 
�मखु लाहान िसराहाका िडिभजन �मखुलाई 
स�बोधन गरी िनवेदन परकेो र सो िनवेदन परपेिछ 
िडिभजन सडकले नापीलाई प�ाचार गरी �ि�या स�ु 
ग�रसकेपिछ िडिभजन सडकले िनवेदकको िनवेदन 
स�ब�धमा िनण�य ग�रिदन ु पन�मा सो िनवेदनलाई 
टुङ्गोमा नप�ुयाई लामो समयस�म थ�काई राखी 
आ�नो दािय�व पूरा गरकेो दिेखएन । �य�तो 
िनवेदनलाई अिनि�चतकालस�म नराखी समयमा नै 
टुङ्गोमा प�ुयाउन ुपद�छ । िनण�य नगरी रा�न निम�ने ।

तसथ�, िनवेदक जीतबहादरु रायमाझीले 
अिध�हण गरी बाकँ� रहेको अथा�त् बढी भएको 
ज�गा िफता� पाउ ँभनी िमित २०६९।३।२० समेतमा 
पूवा��चल िडिभजन काया�लय ५ नं. िडिभजन �मखु 
लाहान िसराहामा िनवेदन िदएकोमा मआु�जा िदने वा 
ज�गा िफता�  िदने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन�मा िनण�य नै 

नगरी राखेको देिखदँा िनवेदकको िनवेदनको स�दभ�मा 
यथाशी� िनण�य ग�रिदन ु भनी पूवा��चल िडिभजन 
सडक काया�लय नं.५, लाहान, िसराहासमेतका 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते रोज ३ शभुम्

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०९०२, उ��ेषण / 
परमादेश, रामबहादुर बुला�कोटीसमेत िव. भूिमसुधार 
तथा �यव�थापन िवभाग, काठमाड�समेत 

िनवेदकह�का नाममा मोहीको हैिसयतले 
हक कायम ह�न आएको ज�गामा भूिमसधुार काया�लयले 
कानूनबमोिजम बझुी िनण�य गरी सो िनण�य अि�तम 
भई मालपोत काया�लय, चाविहलबाट ज�गाधनी पजुा� 
�ा� गरी भोग गद� आएको ज�गामा पनुः कारवाही 
उठान गरी िनण�य बदर गन� पठाउन स�ने अिधकार 
मालपोत अिधकृतलाई �दान गरकेो देिखदँैन । सोही 
ज�गाको िवषयमा भूिमसधुार र मालपोत काया�लयबाट 
कामकारवाही भई अि�तम भएको अव�थामा आ�ना 
कम�चारीको �ितवेदन िलएज�तो गरी दोहोरो 
�े�ता देिखयो भनी दता� िनण�य बदर गन� पठाई 
�े�ािधकारभ�दा बािहरको िवषयमा �वेश गरी दता� 
िनण�य बदर गन� खो�न ुिब�कुलै उिचत काय� होइन । 
िवप�ी मालपोत काया�लय, साखँलेु �े�ािधकार नाघी 
भए गरकेा काम कारवाहीले कानूनी मा�यता �ा� गन� 
स�दनै । यस �ि�बाट िवप�ी मालपोत काया�लयको 
२०७२।१२।१६ को प�ाचार एवम् सोबमोिजम भए 
ग�रएका काम कारवाहीलाई कानूनअनकूुल मा�न 
निम�ने ।

कसैको हकिहतमा असर पन� गरी कुनै िनण�य 
गनु� पूव� स�बि�धत असर पन� �यि�लाई सनुवुाइको 
अवसर �दान गनु�  आव�यक ह��छ । यो एक �थािपत 
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�याियक मा�यता हो । यस मा�यता �ितकूलका 
िनण�यले मा�यता नपाउने, बदर ह�ने भनी यस 
अदालतबाट पटक-पटक �या�या, िववेचना र िस�ा�त 
�ितपादन भएका छन् । यस �ि�बाट हेदा�समेत िवप�ी 
मालपोत काया�लयको िनण�य र प�ाचारसमेतका 
कामकारवाही �याियक मा�यता, �यायका आधारभूत 
िस�ा�तअनकूुल दिेखन नआउने । 

मालपोत काया�लयले मोठ फाटँ तथा 
क��यटुर फाटँबाट �ितवेदन परकेो भ�ने बेहोरा उठान 
गरी �ितवेदन परकेो भनेको आधारमा कानूनबमोिजम 
कायम भएका �े�ताह� मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ३२(ख) बमोिजम बदर गन�स�ने नै ह�दँैन । दता� 
बाकँ� रहेका भिनएका ज�गाह�को �े�ता खडा भई 
गएको हो ? होइन ? दोहोरो दता� भएको हो वा होइन 
भ�ने स�ब�धमा हेरी िन�पण गन� िम�ने ह��छ । ज�गा 
दोहोरो दता� भए नभएको स�ब�धमा हेन� �े�ािधकार 
��यथ� भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको रहेको 
पिन नदेिखने ।

त�कालीन ज�गाधनी आन�द शमशेर ज.ब.रा.
ले हदब�दीस�ब�धी कारवाहीबाट िनवेदकह�का 
नाममा दता�  भएका ज�गाह� रा�नेिभ� नरोजी हक 
छाडी प�र�याग ग�रसकेको अव�थामा उि�लिखत 
ज�गा भूिमसधुार काया�लयले जफत गरी ज�गा 
कमाउने मोहीह�को नाममा िब�� िवतरण गरकेोले 
िनवेदकह�का नाममा कायम ह�न आएको देिख�छ । 
सो ज�गाह�को भूिमसधुार काया�लयबाट िनण�य भई 
अि�तम भएको अव�थामा भूिमसधुार काया�लयको 
िनण�य काया��वयन गन� �ममा मालपोत काया�लयले 
ज�गा दता� गरी ज�गाधनी पूजा� िदएको दिेखएको 
अव�थामा उ� ज�गामा मालपोत काया�लय, साखँलेु 
दोहोरो  �े�ता  दता�  भयो भ�ने �ितवेदनका आधारमा 
िनवेदकह�को नाउमँा रहेको ज�गाको दता�  �े�ता 
िनण�य बदर गराउन भूिमसधुार �यव�थापन िवभागमा 
प�ाचार गरकेो देिखयो । ती ज�गामा कसैको हक छ भने 

िनजले सो स�ब�धमा उजरु पिन गन�स�छ र �यसरी 
उजरु परमेा कानूनबमोिजम सािधकार िनकायबाट 
िनण�य ह�नस�ने नै ह��छ । िनवेदकह�को िनिव�वाद 
हक �वािम�व �थािपत भएका ज�गाह�का �े�ता बदर 
गन� स�ब�धमा ��यथ� मालपोत काया�लय, साखँलेु 
िमित २०७२।१२।१६ को िनण�य एवम् भूिमसधुार 
�यव�थापन िवभागलाई गरकेो प�ाचारलगायत 
सोबमोिजम भए गरकेा काम कारवाहीसमेत �िुटपूण� 
ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६६-CI-०३९४, आयकर 
(०५६/५७), महे��मान गु�ङ िव. िस��ेरकुमार िसंह 

आयकर ऐन, २०५८ िमित २०५८।१२।१९ 
गते राजप�मा �कािशत भई लागू भएको पाइ�छ । 
उ� ऐनको दफा १४३(४) मा यो ऐन लागू ह�नभु�दा 
अिघका आय वष�को आयकर िनधा�रण र असलुउपर 
गन�स�ब�धी �यव�थाह�का स�ब�धमा आयकर ऐन, 
२०३१ को �यव�थाह� लागू ह�नेछन् भनी उ�लेख 
भएको छ । यसबाट ��ततु आ.व.२०५६।०५७ 
को आयकर िनधा�रणको िवषयको ��ततु िववादमा 
आयकर ऐन, २०३१ का �यव�थाह� नै आकिष�त 
ह�ने देिखन आयो । आयकर ऐन, २०३१ खारजे भई 
आयकर ऐन, २०५८ आइसकेकोले सोही ऐनको 
�य�था लागू ह�ने हो भ�ने पनुरावेदकका िव�ान् कानून 
�यवसायीको बहससगँ सहमत ह�न नसिकने । 

आयकर ऐनअनसुारको िवशेष प�रि�थितमा 
मा� पनुरावेदन सनुी िनण�य गरकेो स�ब�धमा पनुः 
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अक� तह पनुरावेदन ला�ने स�ब�धमा उ� ऐनले कुनै 
�यव�था गरकेो नदेिखदँा एक तह पनुरावेदन सनुी गरकेो 
िनण�य नै अि�तम ह�ने ह��छ । सोउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न स�ने नदिेखने ।

�याय �शासन ऐन, �याय �शासनका 
स�ब�धमा एक सामा�य कानून हो । कुनै िवषयमा 
बनेको िवशेष ऐनले सो स�ब�धमा िवशेष �यव�था 
गरकेो अव�थामा उ� सामा�य ऐनको �यव�था लागू 
ह�दँनै । कर िनधा�रण गन� आदेशउपर िनवेदन तथा 
पनुरावेदन स�ुने स�ब�धमा छु�ै �यव�था भई िनवेदन 
सनुी आ�त�रक राज�व िवभागका महािनद�शकले 
गरकेो िनण�यउपर सामा�यतयाः पनुरावेदन नै नला�ने 
र उि�लिखत िवशेष प�रि�थित दिेखई पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदन गन� अनमुित िदएमा मा� 
पनुरावेदन ला�न स�ने गरी िवशेष �यव�था गरकेो 
अव�था छ । एक तह पनुरावेदन गन�समेत िवशेष 
प�रि�थितको देिखई अनमुित िलनपुन� गरी कानूनी 
�यव�था भएको र सोउपर पिन पनुरावेदन ला�ने भनी 
कुनै कानूनी �यव�था भएको नदिेखएको अव�थामा 
य�तो िवशेष प�रि�थितमा मा� एक तहस�ममा 
पनुरावेदन सनुी गरकेो िनण�यउपर पनुः पनुरावेदन 
नला�ने नै ह��छ । जबरज�ती �पमा अक� अथा�त् 
�याय �शासन ऐनको कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने 
भनी पनुः पनुरावेदन ला�ने गरी अथ� गन� िम�दैन । 
यसरी छु�ै ऐनले िवशेष �यव�था ग�रिदएको अव�थामा 
�याय �शासन ऐन, आकिष�त ह�न स�दैन । यसबाट 
��ततु म�ुामा यस अदालतमा पनुरावेदन ला�नस�ने 
नै नदिेखएकोले ��ततु म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी 
िनण�य िदनपुन� दिेखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
आ�त�रक राज�व िवभागका महािनद�शकबाट भएको 
िनण�यउपर पनुरावेदन गन� अनमुित पाई पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन ला�नस�ने कुनै कानूनी �यव�था रहेभएको 

नदिेखएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।२।३१ को फैसलाउपर परकेो ��ततु 
पनुरावेदन प� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-CI-०२७१, अंश चलन, 
दशरथ खड्का िव. तोकबहादुर खड्कासमेत 

िफराद लेखबाट पनुरावेदक त�कालीन 
शाही नेपाली सेनामा �रकुट (र�ूेट) पदमा सेवा 
�वेश गरकेो भ�ने देिख�छ । पनुरावेदकको 
पे�सनप�ाबाट िनजले २०१९ सालमा सेवा �वेश 
गरकेो भ�ने दिेखन आउछँ । जसबाट नाग�रकताको 
�माणप�मा उि�लिखत ज�मिमितअनसुार सेवा 
�वेश गदा� िनज १३ वष�को मा� देिखन आउछँ जनु 
�वाभािवक देिखदँैन भने पनुरावेदकको पे�सनप�ामा 
नै ज�मिमित २००१।११।१९ उ�लेख भएको र 
सोबाट िनज १८ वष�को उमेरमा सेवा �वेश गरकेो 
देिखन आउछँ जो �वाभािवक देिख�छ । यसबाट 
उमेरको आधारमा �वारन गराई पाउ ँ भनी वादीको 
आमाले दायर गरकेो उ� म�ुा आ�ना िव�� �माण 
नला�ने भ�ने पनुरावेदकको उ� िजिकर त�यसङ्गत 
नदिेखने । 

पनुरावेदकले �वारन गराइपाउ ँ म�ुाको 
वादीको नामथर नै निमलेको, २००६ सालमा 
ज�मेको �यि�ले २०१८ सालमा ‘�वारान गराई पाउ’ँ 
भ�ने दाबी गरकेो भ�न ुहा�या�पद रहेको, फैसलाको 
स�कल�ित नभएको भ�नेसमेत िजिकर िलन ुभएको 
भए पिन सो म�ुाको �ितवादीको नाममा जारी �यादसगँ 
गएको िफरादको न�कल �ितवादीको साथमा रहेको 
र सो िफरादको न�कल �ितवादीसगँ रहनकुो कारण 
पनुरावेदकले खलुाउन स�न ुभएको देिखदँनै भने सो 
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िफरादको न�कलमा लागेको वादीको �या�चे सिहछाप  
पनुरावेदकको नमनुा �या�चे सिहछापसगँ िभडाउदँा 
िफरादप�को �या�चे छापको फोटो �यू २ र नमनुा 
�या�चे छापको फोटो ए ३ मा १ देिख ११ अङ्कस�म 
पया��त मा�ामा ��ट भेिटएका रखेाका गणुह� िभडाई 
परी�ण गरी िफरादप�को कारणीको �या�चे छापको 
जात र रखेाका गणुह�सगँ नमनुा �या�चे छापको 
देिखएको जात र रखेाका गणुह� आपसमा िभडी 
िमलेको अथा�त् एकै �यि�का �या�चेछाप ला�न गएका 
ह�न् भनी िवशेष�ले राय िदएको स�ु िमिसल संल�न 
राय �ितवेदनबाट देिखन आएको र सो राय �य� गन� 
िवशेष�ले अदालतमा उपि�थत भई आफूले परी�ण 
गरी �य� गरकेो रायलाई समथ�न गरी बकप� ग�रिदन ु
भएको अव�था छ र सो राय यो यस कारण अ�यथा हो 
भ�ने पनुरावेदकको भनाई िजिकर रहेको पाइएन । यसरी 
वै�ािनक परी�णबाट �ितवादीले �माणमा िदएको 
िलखतमा रहेको �या�चे सिहछाप पनुरावेदकको नमनुा 
�या�चे सिहछापसगँ िभडेको देिखएकोले ड�ले सवेुदी 
भ�ने �यि� ियनै वादी रहेको त�य पिु� ह�न आउने ।

संवत् २०१८ सालको म�ुामा बिुझएका 
वादी �ितवादीका सा�ी, सज�िमन एवम् ठाडो बिुझएक� 
खीलकुमारी, िनजका पूव�पित भिनएका च�बहादरुको 
बयान एवम् �माणमा आएको संवत् २००२ सालको 
‘�वारान गराई पाउ’ँ भ�ने म�ुाको फैसलासमेतका 
�माणह�को िव�ततृ मू�याङ्कन, िव�लेषण गरी 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०२३।०९।६ मा फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसलाको िमिसल �ा�त नभए पिन 
�य�तो फैसला भएकै होइन, सो फैसला यो यस 
कारणले अ�यथा हो भ�ने पनुरावेदकको भनाइ रहेको 
पाइएन । उ� म�ुाको िफरादप�को न�कलमा भएको 
�या�चे सिहछापसगँ वादीको नमनुा �या�चे िभडेकोले 
सो म�ुा २०१८ सालको �वारन गराई पाउ ँभ�ने म�ुा 

दायर गन� वादी आफू नभएको भ�ने पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब मा�न सिकने ि�थित 
नरहने । 

जहासँ�म पनुरावेदकको नाग�रकताको 
�माणप�बाट �ितवादी वादीको िपता रहेको देिखएको 
छ । उ� नाग�रकताको �माणप� �ितवादीबाट सनाखत 
नभएको भ�ने िनिव�वाद त�य रहेको अथा�त् पनुरावेदक 
वादी �वयम् ले �ितवादीलाई िपता उ�लेख गरी उ� 
�माणप� िलएको देिखदँा �य�तो �माणप�लाई िपत�ृव 
यिकन गन� िनिव�वाद आधार मा�न सिकने अव�था 
रहेन । सो कुरालाई अ�य �माणले पिन पिु� गरकेो पिन 
देिखदँनै । वादीले आ�नो एकतफ� �पबाट िलएको 
नाग�रकता �माणप�मा बाब ु तोकबहादरु खड्का 
भनी लेखाएको र सोही नाग�रकताको आधारमा 
तयार भएका अ�य िलखतमा बाब ु तोकबहादरु 
लेिखन गएको कुरालाई आधार मानी वादीको बाब ु
तोकबहादरु कायम गन� हो भने मािथ उ�लेख भएका 
त�य एवम् �माणह�को औिच�य नै समा�त ह�न जाने 
ह��छ । अतः पनुरावेदकले पेस गरकेो िनिव�वाद नरहेको 
नाग�रकताको �माणप�को आधारमा पनुरावेदक / 
वादीलाई �ितवादी तोकबहादरु खड्काको छोरा मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने । 

अतः मािथ �करणह�मा िववेिचत आधार, 
कारण र �माणह� समेतबाट यस अदालतको संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७३।४।२० मा म�ुा दोहो�याई 
हेन�का लािग िदइएका आधार र कारणह�सगँ यो 
इजलास सहमत ह�न नसक�, पनुरावेदक वादी 
�ितवादी तोकबहादरुको छोरा देिखन नआई िनज 
�ितवादीको अंिशयार नाताका देिखन नआएकाले 
वादीले �ितवादीबाट अशं पाउने अव�था नरहेबाट 
अंश पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।२१ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
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अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।११।१० मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CR-१५३५, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. भेषमान �े� 

�ितवादीको फोटोस�म टासँ भएको 
सवारीचालक अनमुितप�को फोटोकपीस�म बरामद 
भएको भ�ने देिखएको छ । सो फोटोकपीको स�कल�ित 
अथा�त् सरकारी छाप वा सरकारी कम�चारीको द�तखत 
भएको सवारीचालक अनमुितप� अभावमा सरकारी 
छाप द�तखत िकत� गरकेो भनी यिकन गन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखने ।

न�कली सरकारी छाप द�तखत �योग गरकेो 
िलखतको अभावमा सरकारी छाप द�तखत िकत� 
गरकेो कसरुमा दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत नह�ने ह�दँा 
िनज �ितवादी भेषमान �े�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

तसथ� स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१०।२५ मा भएको फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७१-CR-०५५४, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. पूण�बहादुर 

तामाङ
पीिडत “झ” कुमारीलाई करणी गन� मनसायले 

घरपछािड मकैबारीमा लगेको भए तापिन िनजले 
करणी गन� नमानेको कारण करणी गन� नपाएको भनी 
�ितवादीले गरकेो बयानबाट दिेखन आउछँ भने 
पीिडतको योिनको क�याजाली �याितएको बाहेक 
िनजको योिनलगायत शरीरको अ�य भागमा कुनै 
घाउचोट परकेो वा िचथो�रएको आिद केही पिन रहे 
भएको नपाइएको र िनजउपर जबरज�ती करणी 
भएको हो भ�ने िव�वसनीय �माण िमिसल संल�न रहे 
भएको अव�थासमेत देिखदँैन । पीिडतको क�याजाली 
जबरज�ती करणीबाहेक अ�य कारणह�ले �याितन 
स�ने अव�था ह��छ । करणीकै कारणबाट क�याजाली 
�याितएको भ�ने शङ्कारिहत एवम् व�तिुन� �माणको 
अभावमा केवल पीिडतको क�याजाली �याितएकै 
आधारमा जबरज�ती करणी भएको हो भ�ने अनमुान 
गरी �ितवादीलाई दोषी करार गनु�  फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

तसथ� उपयु�� त�यगत अव�था एवम् 
िमिसल संल�न �माणह�को िव�लेषण गरी हेदा�  िनज 
�ितवादीको मौकामा तथा अदालतसमेतमा भएको 
इ�कारी बयान, पीिडत एवम् �ितवादीको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, पीिडतले बताएकै आधारमा 
�ितवादीलाई गडाउ गरकेो भ�ने मौकामा बिुझएको 
�यि�ह�को बकप�समेतका आधारमा �ितवादी 
पूण�बहादरुले पीिडत “झ” कुमारीलाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�मको कसरु अपराध गरकेो देिखने ।

�ी भकुृटी िन�न मा�यिमक िव�ालय 
पालङ्ुगटार-७, गोरखाको िमित २०६९।६।१७ 
को प�बाट िनज �ितवादी पूण�बहादरुको ज�मिमित 
२०५४।३।२९ रहेको भ�ने लेिखआएको देिखदँा 
��ततु वारदात ह�दँाका अव�थामा िनजको उमेर १५ 
वष� पूरा भई १६ वष� नपगेुको भ�ने देिखन आएकोले 
िनजका हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
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दफा ११(३) को �यव�थासमेत आकिष�त ह�ने । 
�ितवादीले पीिडत प�रवित�त नाम “झ” 

कुमारीलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आएको र िनज �ितवादी १४ वष�भ�दा 
मािथ र १६ वष�भ�दा मिुनको नाबालक भ�ने भकुृटी 
िन�न मा�यिमक िव�ालयको भना� रिज�रबाट दिेखन 
आएकोले िनज �ितवादीलाई मलुक� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम ह�ने सजायमा 
उ�ोगतफ�  ऐ.को ५ नं. बमोिजम आधा सजाय ह�ने 
भई िनज नाबालक ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ (३) बमोिजम सो उ�ोगतफ� को 
सजायको आधा २ वष� ६ मिहना कैद सजायसमेत 
ह�ने ठह�याई भएको स�ु गोरखा िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।१।१० को फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।३।११ 
मा भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था 
देिखएन । अतः यसमा पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 
िमित २०७१।३।११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१३५२, कत��य 
�यान, िसता देवी िव. नेपाल सरकार

मतृक छोरीको �ीमान् घरमा नभएको मौका 
पारी यी �ितवादीह�ले पूरा योजना बनाई मतृक 
छोरीलाई कत��य गरी मारकेो हो भ�नेसमेत एउटै बेहोरा 
िमलान गरी मतृकका बाब ु भोला चौधरी, राजकुमार 
साह र रामबाव ुचौधरीसमेतका मािनसह�ले ग�रिदएको 
घटना िववरण कागज देिख�छ । तसथ�, जाहेरवालाले 
िदएको िकटानी जाहेरी, मतृकको लास �कृित 

मचु�ुका, घटना�थल �कृित मचु�ुका, मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदन, �ितवादी सीतादेवीको अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको सािबती बयान तथा िभषेरा 
परी�ण �ितवेदनको आधारसमेतबाट मतृक राम 
दलुारी देवीको म�ृय ु �प��पमा कत��यबाट भएको 
हो भ�ने कुरा िनिव�वाद�पमा पिु� भइरहेको देिखदँा 
यी �ितवादी सीतादवेीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
देिखन आउने । 

मौकामा नै भएको लास �कृित मचु�ुकामा 
मतृकको मखुबाट रगत ज�तो तरल पदाथ� बगेको भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । पिछ मखुबाट िनि�कएको 
तरल पदाथ� लागेको त�ना, तिकयालगायतका 
कपडाह� आगो लगाई जलाइिदएको भनी �ितवादी 
सीतादवेीले बयान गरकेो पाइ�छ । मतृकको शरीरमा 
स�पूण� नया ँ कपडाह� लगाई सतुाएको अव�था 
देिख�छ । �य�तै सीतादेवीले मतृकलाई आ�ना पितले 
मखुमा तिकयाले छोपी �ास अव�� गरी मारकेा 
ह�न् भनी गरकेो बयान शव परी�ण �ितवेदनबाट 
समिथ�त ह��छ िक ह�दैँन भनी हेदा� , मतृकको म�ृयकुो 
कारण Asphyxia and Respiratory failure and 
final cause of asphyxia will be found after 
viscera examination भनी उ�लेख भएको छ । 
अथा�त् मतृकको म�ृय ु�ास ��ास अव�� भएर भएको 
हो, उ�त कुराको पिु� िभषेरा �रपोट�  �ा� भएपिछ 
ह�नेछ भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । अथा�त् �ितवादी 
सीतादवेीले अनसु�धानमा मतृकको मखु थनुी ह�या 
गरकेो हो भनी उ�लेख गरकेो कुरा शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट पिु� ह�न आएको देिखने ।

�ार�भमा नै जाहेरवालाले िदएको 
िकटानी जाहेरी, घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादी 
िसतादवेीको मौकामा भएको बयान तथा िभषेरा 



53

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - २

परी�ण �ितवेदनको आधारसमेतबाट मतृक राम 
दलुारी दवेीको म�ृय ु कत��यबाट भएको हो भ�ने 
पिु� ह�न आएको दिेखदँा यी पनुरावेदक / �ितवादी 
सीतादेवीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई सला�ही 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७०।२।२२ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।

आफूसगँ राित सगैँ सतेुका पित गा�धी साह 
कलवारले रातको ११ बजे बहुारी राम दलुारीलाई 
जबरज�ती करणी गन� खो�दा बहुारीले नमानी मन� 
�य�न गरकेो अव�थामा सामािजक लोकल�जाबाट 
ब�न र आ�ना पितले गरकेो कुकम�बाट आफू र 
पितसमेतलाई बचाउने उ�े�यले �ितवादी सीतादवेीले 
मतृकको ख�ुा समाएको भ�ने दिेख�छ । मतृक र 
�ितवादी सीतादेवीबीच कुनै �कारको �रसइवी 
देिखदँैन । मतृकलाई मानु�  पन� मनसाय पिन देिखदँैन । 
मान�स�मको पूव�योजना पिन देिखदैँन । आ�नो पितले 
गरकेो कुकम� जोगाई रा�न मतृकको शरीरमा भएका 
लगुाह� जलाई मतृकलाई नहुाई तेल लगाई नया ँलगुा 
लगाइिदएको देिख�छ । वारदात ह�दँाको प�रि�थित र 
मतृकलाई  समाउन जानपुन� प�रि�थितले �ितवादी 
सीतादेवीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम ठहर भएको 
सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ (सात) वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने भनी भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट पेस 
भएको राय केही उ�टी भई वारदातको प�रि�थित 
हेदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादी 
सीतादेवीलाई ६ (छ) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ४ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-WO-०१३१, 
उ��ेषण, डा. राजकुमार मह�ो िव. �वा��य म��ालय, 
रामशाह पथसमेत 

स�वा गन� िनण�य गदा� िनजको सेवा अविध 
क�रब ८ मिहना बाकँ� रहेको देिख�छ । नेपाल �वा��य 
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ ख देहाय (च) 
मा “अिनवाय� अवकाश ह�न एक वष� वा सोभ�दा कम 
अविध भएको कम�चारीलाई िनजले िलिखत �पमा 
मागेको अव�थामा बाहेक स�वा ग�रने छैन” भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाले 
स�वा गन� अिधकारीलाई अिनवाय� अवकाश ह�न १ 
वष� वा सोभ�दा कम अविध भएको कम�चारीको हकमा 
िलिखत माग वा म�जरुी िवना स�वा गन�बाट िनषेध 
गरकेो देिखयो । कानूनले नै िनषेध गरकेो िवषयमा 
िनवेदकलाई अ�ठ्यारो पद�न ब� फाइदा नै प�ुछ। 
िनवेदकको िहतअनकूुलको छ भनी िजिकर िलदँमैा 
�य�ता काय� कानूनअनकूुलको मा�न िमलेन । अतः 
िनवेदकलाई िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर 
अ�पताल स�वा गन� गरी माननीय म��ी�तरबाट िमित 
२०७४।५।५ मा भएको िनण�य र सोबमोिजम लेिखएको 
प�समेतका काम कारवाही उि�लिखत िनयम ३१ ख 
को देहाय (च) �ितकूल देिखने । 

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
सेवाबाट अिनवाय� अवकाश ह�न १ वष�भ�दा कम 
अविध बाकँ� रहेका िनवेदकलाई राि��य जन�वा��य 
�योगशाला टेकुको एघार� तहको िनद�शक पदबाट 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान वीर अ�पतालको 
एघारौ तहको �मखु क�स�टे�ट �याथोलोिज� पदमा 
नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित २०७४।५।५ 
को िनण�य, सो िनण�यबमोिजम ग�रएको प�ाचार 
कानून �ितकूल देिखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
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ठहछ�  । साथै अब िनवेदकलाई िनजको िलिखत 
सहमितिवना बाकँ� अविध स�वा नगनु� , सो पदमा रही 
काम कारवाही गन� कुनै अवरोध नगनु�  भनी िवप�ीका 
नाउमँा �ितषेधको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर  ३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-१३६३, उ��ेषण / 
परमादशे, नरबहादुर रावलसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत

नेपाल सरकारले मालपोत ऐनको दफा 
२४(१) को �योजनको लािग सरकारी ज�गा दता� तथा 
िलजमा उपल�ध गराउनेस�ब�धी काय�नीित, २०७१ 
जारी गरकेो देिख�छ । उ� काय�नीितको दफा ३(२) मा 
नेपाल सरकारको नाममा रहेका सरकारी ज�गा नेपाल 
सरकारका कुनै िनकायलाई आव�यक परमेा िसफा�रस 
सिमित र ज�गा माग गन� िनकायको के��ीय िनकायको 
िसफा�रस तथा म��ालयको सहमितमा काया�लयले 
स�बि�धत िनकायको नाममा दािखल खारजे गन�छ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । िनवेदन दाबीको ज�गा 
उि�लिखत काय�नीितअनसुारको �ि�या पूरा गरी 
भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको िनण�यअनसुार 
कोष तथा लेखा िनय��क काया�लयसमेतका ८ वटा 
�थानीय�तरका काया�लयलाई उपल�ध गराइएको 
देिख�छ । नेपाल सरकारको नाउमँा रहेको ज�गा 
सरकारी काया�लयह�लाई उपल�ध गराउन वन ऐन, 
२०४९ को दफा १६ ले रोक लगाएको अव�था पिन 
नदेिखने । 

तसथ� नेपाल सरकारको नाउमँा रहेको ज�गा 
सरकारी �योजनका लािग सरकारी काया�लयह�लाई 
उपल�ध गराउन इ�कार गनु�पन� कानूनी आधार र 
औिच�य नदेिखएकोले वन तथा भू-संर�ण म��ालय, 

नेपाल सरकार म��ी�तरको िमित २०७३।२।९ मा 
भएको िनण�य र नेपाल सरकार, सिचव�तरको िमित 
२०७३।५।१ मा भएको िनण�य र सो िनण�यबमोिजम 
म��ालय, िवभाग तथा रारा राि��य िनकु�ज काया�लयले 
मालपोत काया�लयसमेतलाई गरकेो प�रप�लगायतका 
काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

वन तथा भू-संर�ण म��ालय, नेपाल सरकार 
मि���तरको िमित २०७३।२।९ मा भएको िनण�य र 
नेपाल सरकार, सिचव�तरको िमित २०७३।५।१ मा 
भएको िनण�य र सो िनण�यबमोिजम म��ालय, िवभाग 
तथा रारा राि��य िनकु�ज काया�लयले मालपोत 
काया�लयसमेतलाई गरकेो प�रप�लगायतका काम 
कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहरकेो 
यस अव�थामा भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको 
िमित २०७३।१।२० को मि���तरको िनण�य र सो 
िनण�यअनसुारका कामकारवाही काया��वयन गन� 
सिकने नै ह�दँा परमादेशको आदेश जारी गरी रहन ु
नपन� ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुरः देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल फागनु २ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-१६२० र ०७२-
CI-०५०८, अशं दपोट, सािकर अिल शाह  िव. 
महबुब अिल साई, महबुब अिल साई िव. महबुब अिल 
साईसमेत

पनुरावेदक �ितवादी महबबु अली साईलाई 
�ितवादी बनाई िनजका छोराह� मेराज अली 
साईसमेतले बाकेँ िज�ला अदालतमा िदएको दे.नं. 
१०५४ को अशंम�ुामा २०५०।६।२२ मा िलयाकत 
अलीको नाममा दता� रहेको िक.नं. ४६६, ५२० र ५२२ 
को ज�गा मािहला छोरा िवलायत अली र �ितवादी 
महबबु अलीको २ अंश भाग ला�ने र सो ज�गा �ितवादी 
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महबबु अलीको िज�मामा रहने गरी र बाकँ� अंिशयारले 
घरज�गा अंशबापत िलएको िमिसल सलं�न िमलाप�को 
�ितिलिपबाट देिखयो । �यसैगरी ियनै �ितवादी महबबु 
अली वादी भई छोरा िवलायत अली साईउपर ०५५ 
सालको दे.नं. ९८३ अंश म�ुा िदई बाकेँ िज�ला 
अदालतले सो िमलाप�बमोिजम महुमद अलीको िज�मा 
रहेको स�पि�बाट वादीले बराबर गरी आधाआधा 
अंश िलन पाउने गरी २०५६।५।६ मा फैसला भएको 
रहेछ । सोही ज�गाम�ये आ�नो हकको आधा ज�गा 
िब�� गरी िक�ाकाट भई बाकँ� ज�गा दाबीको ज�गा 
रहेको भ�ने त�यमा पनुरावेदक वादीले अ�यथा 
भ�नसकेको पाइदँैन । उ� ज�गा अंिशयारिभ�को 
नाममा रहेको देिखयो । ती स�पि� िनज �ितवादीको 
िनजी आज�नको स�पि� रहेको भ�ने िजिकर 
देिखदँैन । अका�तफ�  यी वादी �ितवादीसमेतबीच अशं 
म�ुा च�नभु�दा अगावै िनज �ितवादीको नाउ ँदता�को 
रहेको देिखदँा अब सो दाबीको स�पि�मा वादीको हक 
नप�ुने भ�न निम�ने ।

�ितवादी र िनजका छोराह�बीच अशं 
म�ुा च�नअुगावै २०४९ र २०५५ सालमा नै 
अंश म�ुा चली िमलाप� र फैसलासमेत भई ब�डा 
भइसकेको भ�ने अव�था देिखएको तथा ती िमलाप� 
र फैसलाउपर वादीले अ�यथा गराएको देिखदँनै । एकै 
अंिशयारका दाज ुनाताका �ितवादीका हागँातफ�  अशं 
म�ुा २०४९ साल र २०५५ सालमा चली कारवाही 
िकनारा लागेको अव�थामा २०५९ सालमा चलेको 
यी वादी �ितवादीसमेत बीचको अशं म�ुामा फाटँवारी 
िददँा दाबीको स�पि� यी �ितवादीले दबाउनका 
लािग उ�लेख नगरकेो भनी मा�न िमलेन । �वयम् 
वादीसमेतले �ितवादीको िविभ�न म�ुाबाट हक ह�न 
आएको दाबीको स�पि�मा जानकारी नै नपाएको 
भनी अनमुान गन� िमलेन । पनुरावेदक वादीले दाबीको 
स�पि�को बारमेा थाहा जानकारी पाएको र दबाए 
िछपाएको भ�ने नदिेखदँा दाबीको सो स�पि�समेत यी 

वादी �ितवादीलगायत िनजह� ितन अंिशयारकाबीच 
ब�डा ला�ने गरी ३ भागको १ भाग स�पि� वादीले 
पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
फैसला अ�यथा ह�न गएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरह� 
�यायोिचत रहेको दिेखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदक वादीले �ितवादीको नाउकँो दाबीको 
ज�गाबाट ३ भागको १ भाग अशं छुट्याई िलन पाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जले गरकेो िमित 
२०७१।८।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदरह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ३० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-१४३९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, सर�वती िव.क. िव. 
नेपाल सरकार 

जाहेरी दरखा�त �ितवादी सर�वती िव.क.ले 
ग�ुमी त�घासबाट िनजको माइती जभुङु िझरबासस�म 
पीिडतह�लाई लगेको कुरा �वीकार गरी गरकेो 
बयान, मौकाको कागज गन� दगुा�बहादरु प�लीको 
बकप� र पीिडताह�को बकप�समेतबाट पीिडत 
बािलकाह�लाई �ितवादी सर�वती िव.क.ले काममा 
लगाइिदनका लािग फकाई िनजक� छोरी सह�ितवादी 
सरीता र िभनाज ुदगुा�बहादरु प�लीले भारतको प�जाव 
ह�रयाणामा लगेको भ�ने दिेखने । 

�ितवादी सर�वती िव.क.ले िभनाज ु नाता 
पन� दगुा�  बहादरु प�लीलाई फोन गरी पीिडतह�लाई 
नेपाल �याइएको भनी गरको बयानलाई समथ�न गरी 
म, छोराछोरी, �ीमती, �ितवादी सरीता र पीिडत २ 
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केटीसमेत भई मेरो जभुङुको घरबाट िहडँी भारतको 
ह�रयाणा पगेुका र मसगँ दईु रात बसी अक� िदन 
भारतको संि��ा भ�ने ठाउँमा गएका ह�न् । ५।६ 
िदन काम गरी काम गन� असिजलो भयो भनी मेरा 
छोरीह�सगँ भनेपिछ मैले बाटा खच� जटुाई ग�ुमी 
�याइ िदएको ह� ँभनी घटना िववरण कागज गन� दगुा�  
बहादरु प�लीको बकप�बाट देिखने ।

पीिडतह�लाई नाचगान गन� �थानमा 
काममा लगाई िदएको र काम गन� किठन भएको भनी 
िनज पीिडतह�ले भनेपिछ दगुा�बहादरु प�लीले ग�ुमी 
त�घासमा १५ िदनमै प�ुयाई िदएको भ�ने देिख�छ । 
�वयम् पीिडताह�को बकप�बाट समेत िनजह�लाई 
वे�याविृ�मा वा अ�य कुनै अनैितक काय�मा लगाएको 
भ�ने देिखन आएन । पीिडतह�लाई अिभभावकको 
म�जरुीबेगर भारतमा लगेको र �यहा ँनाचगानको काममा 
लगाएको र ब�न किठन भएपिछ १५ िदनमै भारत ल�ने 
दगुा�बहादरु प�लीले नै नेपाल फका�ई िदएको दिेखने । 

मािथ उि�लिखत त�यबाट पीिडताह�लाई 
अिभभावकको म�जरुीबेगर फकाई फुलाई भारतमा 
पठाउने काममास�म �ितवादीको संल�नता रहेको 
देिखयो । �यहा ँ ब�दा िनजह�लाई वे�याविृ� 
वा अ�य कुनै अनैितक काममा लगाएको नभई 
नाचगानको काममा लगाएको र ब�न किठन भएपिछ 
नेपाल फका�इिदएको देिख�छ । यस अव�थामा 
िनजह�लाई वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले भारतमा 
लगेको भनी �ितवादीउपरको अिभयोग पिु� ह�नस�ने 
देिखएन । पीिडतह�लाई सर�वती िव.क.ले �म शोषण 
गन� उ�े�य राखी अिभभावको सहमितसमेत निलई 
िवदशे भारतमा आ�नो छोरी सह�ितवादी सरीतासगँ 
पठाएकोस�मको कसरु गरकेो िमिसलबाट �थािपत 
भएको अव�थामा मािनस िक�न बे�न वा वे�याब�ृीमा 
लगाउने उ�े�यले मािनसलाई िवदेश लैजानेका हकमा 
आकिष�त ह�ने मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(ङ)(१)

अनसुार �ितवादी सर�वती िव.क.लाई १५(प��) 
वष� कैद र �. १ लाख ज�रवाना गरी िनजबाट ५० 
हजार �ितपूित�  भराइिदने गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०७१।१०।१२।२ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई पीिडतह�लाई �म 
शोषण गन� उ�े�यले भारत लगेको दिेखदँा ऐ. ऐनको 
दफा १५(१)(च) नं. बमोिजम िनज �ितवादी सर�वती 
िव.क.लाई ५(पाचँ) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल काि�क २९ गते रोज ४  शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-०९३२ र ०६८-
CR-१२६८, जालसाजी, िनम�ला काक� राईसमेत िव. 
सीतादवेी काक�समेत र सुिशला काक�समेत िव. डा. 
उदयबहादुर काक�समेत 

�ितवादी िहराकुमारी साही र इ�छावती 
साहीले िववादको िक.नं. ५६५ र ५६६ को ज�गा 
ख�रद गदा� यी �ितवादीह� उ� ज�गाका हक ला�ने 
अंिशयारह� ह�न् भ�ने कुराको जानकारी िथयो भनी 
उ�लेख गरपेिन कुनै �माणबाट उ� कुरा पिु� ह�नसकेको 
देिखदँनै । ज�गा ख�रद िब�� गन� �ममा कोही कसैले यी 
�ितवादीह�लाई उ� बेहोरा जानकारी गराएकोसमेत 
देिखदँनै । यस अव�थामा यी �ितवादीह�ले वादीको 
अंश हक मान� दिुषत मनसायबाट िमलेमतो गरी ज�गा 
ख�रद गरकेा ह�न् भनी प�याउने कुनै िव�सनीय आधार 
वादी प�ले दखेाउन सकेका पिन देिखन आउदैँन । 
साथै िववादको ज�गा ख�रद िब�� ह�दँा वादीम�येका 
सिुशल काक� र सिुशला काक� २१ वष� पगेुको 
नदिेखदँा िनजह�को म�जरुी िलइरहन ु पन� नभई 
िनजह�को अंश हकमा असर प�ुन गयो भनी अथ� 
गन� िम�ने नदेिखदँा िनजह�को हकमा वादीदाबी प�ुन 
नस�ने र ख�रदकता�लाई सो ज�गामा यी वादीको हक 
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ला�ने पूव�जानकारी िथयो भ�ने नदेिखदँा यी �ितवादी 
िहराकुमारी साही र इ�छावती साहीको हकमा समेत 
स�पूण� िलखत जालसाजी घोिषत ह�नपुन� भ�ने वादीको 
म�ुा दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदनसरहको िजिकर 
र िनजह�तफ� का िव�ान् कानून �यवसायीको बहससगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६ (क) बमोिजम 
एकाघरका अिंशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारका 
नाममा रहेका स�पि� सबै अंिशयारह�को समान 
हक ला�ने स�झन ु पन� कानूनी �यव�था रहे भएको 
ह�दँा सगोलका अंिशयार वादीम�येका सिुशल काक� 
र सिुशला काक� २१ वष�मिुनको देिखदँा िनजह�को 
म�जरुी िलनपुन� नभएपिन वादीम�येक� सीतादेवी 
काक�को म�जरुी िलनपुन�मा म�जरुी िलएको नदिेखदँा 
वादीको हकिहतमा असर पन� गएको ह�दँा सो हदस�म 
िववादको ज�गाको पा�रत िलखतको ६ भागको १ भाग 
िलखत जालसाज ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला मनािसब नै देिखदँा म�ुा दोहो�याई 
हेन� अनमुितको आदेश �ितवादीको पनुरावेदनसरहको 
िजिकर र िनजतफ� का कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�: िववादको िक.नं. ५६५ र ५६६ को 
पा�रत िलखतम�ये वादी सीतादेवी काक�को हकमा 
स�म ६ भागको १ भाग िलखत जालसाज ठहर गरी 
�ितवादी िहराकुमारी साही र इ�छावती साहीको 
हकमा जालसाजी नठहन� गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।२।८ मा भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।७।२३ र िमित २०६८।३।२७ को दवैु फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद भ�राई
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर २० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WO-०३१९, उ��ेषण / 
परमादेश, सितशच�� िम�समेत िव. ईलाका मालपोत 
काया�लय, मझगावा �प�देहीसमेत

िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषद ्
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयले िक.नं. 
१४४, १३५ िक�ा ज�गाह� नेपाल सरकारको 
नाममा दता� गन� िनण�य गदा� िनवेदकह�लाई �ितवाद 
गन� वा आ�नो तक�  �माण पेस गन� मौका �दान 
गरकेो देिखएन । सनुवुाइको मौका निदई एक प�ीय 
�पमा ग�रएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
र सनुवुाइको िस�ा�तिवपरीत भई बदरभागी ह�ने 
ह��छ । अ� कसैको हक, भोग र �वािम�वको ज�गा 
तथा स�पि� अ�य कुनै िनकाय आफँैले िनण�य गरी हक 
र �वािम�व प�रवत�न गन� गरकेो िनण�य तथा प�ाचार 
एवम् सोसगँ स�बि�धत कामकारवाहीसमेत �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको �ितकूल ह��छ । िनवेदकह�लाई 
�ितकूल असर पन� गरी िनण�य गदा� िनवेदकह�लाई 
�ितवाद गन� सनुवुाइको मौका िदनपुन�मा �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको �ितकूल िनवेदकह�लाई ब�ुदै 
नबझुी गरकेो िनण�य कायम रहन स�ने अव�था नरहने ।

िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषद ्
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयले िमित 
२०५७।११।२८ मा िनण�य गदा�समेत िनवेदकह�लाई 
�ितवाद गन� मौका �दान गनु�पन�मा सो नगरी 
िनवेदकह�का िपता अिन���साद िम�को नामको 
दता�को ज�गा साव�जिनक ठहर गरकेो देिख�छ । 
यसरी िनवेदकह�लाई �ितकूल असर पन� गरी 
िनण�य गदा� िनवेदकह�लाई �ितवाद गन� मौका 
िदनपुन�मा �ितवाद गन� मौकाबाट समेत वि�चत गरी 
िनवेदकह�लाई ब�ुदै नबझुी मालपोत िवभागको 
च.नं.५१३० िमित २०५०।९।१२ को प�ाचार र 
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नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो िमित 
२०५७।११।२८ को िनण�यले िनवेदकह�को 
सा�पि�को हकको �चलनमा �ितकूल असर पन� 
देिखयो । तसथ� िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदको िमित २०५७।११।२८ को िनण�य तथा 
त�स�ब�धी अ�य कामकारवाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने । 

िनवेदकले उ�लेख गरकेो िज�ला �प�देही 
रामपरु गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ५ िक.नं. १४४ 
को ज�गा नापी ह�दँाका अव�थामा गडाहा भनी उ�लेख 
गरी ज�गाधनी �माणपजुा�मा अिन���साद िम� 
र ऐ.ऐ. वडा नं. ७ िक.नं. १३५ को ज�गामा पोखरी 
भनी उ�लेख भई ज�गाधनी �माणपजुा�मा समेत 
अिन���साद िम� भनी उ�लेख भई उ� िक.नं. 
१४४ र िक.नं. १३५ को ज�गा यी िनवेदकह�ले 
भोग गरी आएको भ�ने िजिकर ह�दँा िनवेदकह�का 
िपता अिन���साद िम�को नाउमँा दता� रहेको भनी 
नापीको समयमा उ�लेख भएको ज�गालाई �ी ५ को 
सरकारको नाउमँा दता� कायम गदा� �े�तामा दिेखएको 
�यि�लाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम बझुी 
सनुवुाइको मौका िदई िनजलाई आ�नो भनाइलाई 
�मािणत गन� �माण कागज भए सोसमेत पेस गन� 
लगाई पेस भएका �माणह�लाई यथोिचत �या�या र 
िव�लेषण गरी उि�लिखत ज�गा मागबमोिजम हो होइन 
जो जे गनु�पछ�  गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
इित संवत् २०७४ साल चै� २८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१६०४, 

ब�दी��य�ीकरण, राम�यान चौधरी िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत काठमाड�समेत

पनुरावेदक डाकँा चोरी म�ुामा 
२०६३।११।३० देिख थनुामा रही २०६४।७।२८ 
मा कैदबाट भागेको र पनुः २०६४।८।२५ मा प�ाउ 
परकेो भ�नेमा िववाद देिखएन । यसरी थुना कैद बसेको 
समयमा थनुा कैदबाट भा�न ुर उ� थनुा कैदमा बसेको 
अव�थामा गरकेो अल�गै कसरु हो भ�नेमा समेत िववाद 
भएन । य�तो अव�थामा द�ड सजायको ४१ नं.मा 
भएको �यव�थाबाट कानूनबमोिजम थप कैद ह�नस�ने 
नै दिेखने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट कैदी लगत 
ठेिकएको २०६७।११।२६ को प�मा फौ.नं. १७३३ 
को म�ुामा भएको तीन वष� कैद भएको कुरा उ�लेख 
भएको र सोही कुरालाई पनुरावेदन अदालतको 
२०७१।७।२५ को फैसलामा इङ्िगत गरकेो र यस 
अदालतसम� परकेो पनुरावेदनमा सो कुरा होइन 
भनी कुनै िजिकर निलएबाट यी पनुरावेदक उ�र ेभ�ने 
उ�मबहादरु थापालाई भएको कैद भ�ुान भइसकेको 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

कारागार ऐनको दफा २४(४) मा कैद थप 
सजाय भ�ने श�द �योग भएको पाइ�छ । “सजाय” 
भ�ने श�दिभ� कैद र ज�रवाना दवैु पन� र जनु िमितमा 
�ितवादी थनुाबाट भा�यो सो िमितमा ज�रवाना भ�ुान 
भइसकेको िथयो भनी �ितवादी तफ� बाट कैदी भगायो 
भ�ने म�ुामा वा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा 
समेत उ�लेख गन� नसकेको ह�दँा थनुाबाट भा�दाको 
अव�थामा ज�रवानासमेतको डेढीको िहसाब गरकेोलाई 
कानूनिवपरीत भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम द�ड 
सजायको ४१ नं. को �यव�था र कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४ को �यव�थासमेतबाट पनुरावेदक 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�न िम�ने नदेिखदँा 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
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पाटनको िमित २०७१।७।२५ को आदशे प�रवत�न 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
उ�र ेभ�ने उ�मबहादरु थापाले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको उ� फैसला उ�टी गरी पनुरावेदकलाई 
थुनाबाट म�ु ग�रनपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०६२१, िनषेधा�ा, 
िसफैत यादव िव. दवे नारायण यादव 

राजीनामा दूिषत भए सोउपर पनुरावेदकले 
अ�य वैकि�पक कानूनी उपचारको बाटो खो�न ुपन�मा 
सो उपचार खोजेको भनी पनुरावेदन िजिकर िलन 
सकेको अव�था पिन पाइदँैन । गाउ ँ�लकमा ह�दँै नभएको 
िवप�ी �रट िनवेदकको भोगै नरहेको ज�गाको िवषयमा 
दायर गरकेो िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िवप�ीको 
िलिखत जवाफ देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३३ ले कुनै �यि�को क�जा, भोग वा चलनमा रहेको 
स�पि�उपर सो �यि�को �वािम�व छ, छैन भ�ने �� 
उठेमा सो स�पि�उपर सो �यि�को �वािम�व छैन 
भ�ने प�ले नै सो कुरा �मािणत गनु�पछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । िववािदत ज�गामा �रट िनवेदक वा 
िनजको दाताको �वािम�व नभएको भए सोको व�तिुन� 
�माण प�ुयाउने भार यी पनुरावेदकमा नै रहने जाने 
ह��छ । �य�तो �माण पनुरावेदकले प�ुयाउन सकेको 
अव�था पिन देिखदँैन । य�तो अव�थामा अदालत�ारा 
थप �माण बिुझरहनकुो  औिच�यसमेत नदेिखने । 

तसथ�  पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको आदशेमा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८४(क) तथा १८५ नं.को कानूनी 

�िुट भयो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । अत: िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०७१।३।१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-१५८४, िनषेधा�ा, 
ई�दल साहसमेत िव. छोटेलाल यादव 

मूलत: अदालतले िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गदा�  ह�न गइरहेको वा भइरहेको कामबाट कुनै 
�यि�को कानूनी हकमा आघात पन� जाने ि�थितको 
आशङ्काको िव�मानतालाई हेन� । िवप�ी वौवालाल 
साहसमेतको िलिखत जवाफमा िववािदत िक.नं. 
२०२ र २०३ को पोखरी ज�गा साव�जिनक नभई 
हा�ो िनजी पोखरी ज�गा भएको र सािबकमा दता� 
छुट ह�न गएकोले छुट ज�गा दता�स�ब�धमा मालपोत 
काया�लयमा उजरुी िनवेदन िददँा दता� गन� नमानेउपर 
परमादेशको िनवेदन िदएको छु भ�ने बेहोरा लेिखएबाट 
पोखरीको ज�गामा िवप�ीह�को हक �वािम�व 
�थािपत नभइसकेको अव�थामा पोखरीलाई आ�नो 
हक �वािम�वको हो भनी दाबी गन� पनुरावेदकह�बाट 
पोखरीको माछा मान� आशङ्काको िव�मानता देिखन 
आयो । साथै िवप�ी गाउ ँिवकास सिमितको काया�लय, 
किवलासा स�रीका सिचव मखनलाल सरदारले अ�य 
िवप�ी मसुह� साह, वौवालाल साह र िकत�न साहले 
साव�जिनक पोखरीको माछा पटकपटक मारी िब�� 
िवतरण गन� गथ� भ�ने िलिखत जवाफ िफराएबाट समेत 
सो कुरा पिु� ह�न आउछँ । अत: िनवेदन मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदशे जारी गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
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राजिवराजबाट िमित २०७१।७।१६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CI-०८४९, करार ऐन, २०५६ 
को दफा ८७ बमोिजम उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ,ँ 
ई�र अिधकारी िव. माछापु��े ब�क िल.

िवप�ी माछाप�ु�े ब�क िलिमटेडले 
िविभ�न च.नं. �ारा िमित २०६८।१।४ मा पिहलो 
प� रिव���साद �धान, दो�ो िवप�ी माछाप�ु�े 
ब�क र ते�ो प� गाडी ख�रदकता�ह�को तफ� बाट 
िमित २०६७।११।२६ मा भएको ितन प�ीय 
संझौताबमोिजमको अनसूुचीमा रहेका गाडी गाडी, 
ख�रदकता�का नाममा नामसारी ग�रिदन ुभनी यातायात 
�यव�था काया�लय, लिलतपरुका नाउमँा प�ाचार गरकेो 
िमिसल सामेल रहेको कागजातह�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ  । यसरी आयात ग�रएका गाडीह� स�बि�धत 
ख�रदकता�का नाममा नामसारी ग�रिदन ु भनी िवप�ी 
ब�कले प�ाचार ग�रसकेको अव�थामा पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ 
बमोिजम जो चािहने उपय�ु आदेश जारी गरी रहन ु
पन� अव�था देिखन आएन । अत: पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६८।२।१८ को आदशे िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०९०३ र ०६८-CR-
०९५० र ०६८-CR-१०१७, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, पाव�ती प�रयार िव. नेपाल सरकार, राजु 
नेपाली िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. राजु 

नेपालीसमेत
�ितवादी राज ु नेपालीउपर स�झना 

तामाङसमेतलाई िब�� गरकेो अिभयोग लगाए तापिन 
िब�� गरकेो दाबी �मािणत गन�सकेको दिेखएन । 
तर िमिसल संल�न �माणह�बाट यी �ितवादी र 
सहअिभय�ु पाव�ती प�रयारको िमलेमतोमा स�झना 
तामाङ र िनजको २ वटा नाबालक छोराह� 
समेतलाई नेपालको तनह�बँाट िचतवनको मिु�लन ह�दैँ 
यी �ितवादी राज ु प�रयारले भारत िद�ली लगेको, 
िनजले स�झनालाई आफूसगँ ७।८ मिहनासगैँ राखेको, 
�यसपिछ िनजले स�झना तामाङलाई आफूसगँ 
नराखी अ�य� पठाइएबाट यी �ितवादीले शोषण गन� 
उ�े�यले ललाईफकाई नेपालबाट भारत िद�लीमा 
लगी मिहन� शोषण गरेको देिखएबाट मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार ऐन, ०६४ को दफा ४(२)(ख) को 
कसरु गरकेो देिखन आयो । तसथ� यी �ितवादी  राज ु
नेपालीलाई ऐ. ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. 
ऐनको दफा १५(१) (छ) अनसुार १० (दश) वष�को 
कैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादी पाव�ती प�रयार र सह�ितवादी 
राज ु नेपालीको िमलेमतोमा यी �ितवादीसमेतले 
जाहेरवालाको �ीमती स�झना तामाङ र िनजका दईु 
नाबालक छोराह� समेतलाई नेपालको तनह�बँाट 
िचतवनको मिु�लङस�म सगैँ लगी �यहाबँाट सह�ितवादी 
राज ु नेपालीसगँ गाडीमा चढाई भारत िद�लीमा 
पठाएको देिख�छ । तर िनजले यसरी सह�ितवादी राज ु
नेपालीसगैँ भारत िद�लीमा पठाएका जाहेरवालाक� 
�ीमती स�झना तामाङ र िनजका दईु नाबालक 
छोराह� नेपाल आइसकेको वा नेपालमा रहे भएको 
अव�था पाइएको देिखएन । �ितवादी राज ु नेपालीले 
पीिडत िनज स�झना तामाङको शोषण गरकेो दिेखए 
पिन यी �ितवादी पाव�ती प�रयारले स�झना तामाङ र 
छोराह� िलई सहअिभय�ु राज ुनेपाली सगँसगैँ भारत 
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िद�लीस�म गएको देिखएन । यी �ितवादी िनजह�सगँ 
तनह�बँाट मिु�लङस�म मा� गएको देिखएबाट िनजलाई 
सह�ितवादी राज ु नेपालीसरहको कैदको सजाय गन� 
�यायको रोहमा सजाय चक� पन� जाने ह�दँा मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
दफा ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) 
(छ) अनसुार १० (दश) वष� कैद ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला केही उ�टी भई िनज 
�ितवादी पाव�ती प�रयारलाई ऐ. ऐनको दफा ४ (२) 
(ख) अ�तग�तको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(छ) 
बमोिजम ८ (आठ) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजुली
इित सवंत् २०७४ साल असार २६ गते २ रोज शभुम् । 

इजलास न.ं ११

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-०५८६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. सिन�साद था� 

मतृक र �ितवादी आमा छोरा नाताका 
देिखएको िनजह�बीच मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी 
रहेको िमिसलबाट नदेिखएको र मतृकको मानिसक 
स�तलुन ठीक नभएको कारण �ितवादीमािथ आ�मण 
र गाली गलौज गदा� सोही कारणबाट �रस उठी 
घाटँीमा तारले क�दा मतृकको म�ृय ु भएको दिेखदँा 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदिेखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट 
पूव�योजना र मनसायपूव�क नभई मतृकले गालीगलौज 
गन� लागेको अव�थामा त�काल उठेको �रसको कारण 
घाटँीमा तारले क�दा मतृकको म�ृय ु ह�न गएको 
अव�था देिखदँा �ितवादी सिन�साद था�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १० 

वष� कैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित 
२०६८।३।१९ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-०२४४, अशं नामसारी, 
कैिसङ चौधरी था� िव. किपलदवे था�समेत

अंशब�डा भई िभ�न बसेक� फुलवा 
थ�नीले सो ब�डाप�बाट आ�नो अशं भागमा परकेो 
नवलपरासी िज�ला, मझ�रया गा.िव.स. वडा नं.८ 
िक.नं.३३६, ३१० र ३३४ का ज�गाह� म�येबाट 
िमित २०६१।११।१८ मा र.नं.२७९१ बाट जीतराम 
था�लाई, र.नं.२७९२ बाट नरिसंह था�लाई र 
र.नं.२७९३ बाट नरशे�साद चौधरीलाई हालैको 
बकसप� पास ग�रिदएको र उ� बकसप�को बेहोरामा 
मेर ै हक भोग दता�को नाितह� िजतराम, नरिसंह र 
नरशे�साद चौधरीले पालनपोषण गरी �रझाएको ह�दँा 
�रझाएबापत हालैको बकसप� ग�रिदएको भनी उ�लेख 
भएकोसमेत देिखयो । अशंब�डा गरी छु��ई िभ�न 
भई अंश िलइसकेक� फुलवा थ�नीले आफूखसु गन� 
पाउने स�पि� राजीखसुीले हालैको बकसप� पा�रत 
गरीिदएको िमिसल संल�न �माणबाट देिखन आउने ।

व�ततुः उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणह� समेतबाट �ितवादीह� िजतराम था�, 
नरिसंह चौधरी र नरशे�साद चौधरीले ब�यै फुलवा 
थ�नीलाई सेवा टहल पालनपोषण गरी �रझाएबापत 
िनज फुलवा थ�नीले आफूखसु गन� पाउने स�पि� 
िनज �ितवादीह�लाई बकसप� ग�रिदएको िनजी 
आज�नको भई समान प�ुताका यी पनुरावेदक / 
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वादीलाई सो स�पि�बाट ब�डा ला�ने दिेखन नआउने । 
अतः िमित २०५८।०६।१९ मा र.नं.८४८ 

को अशंब�डाको िलखतबाट अशंब�डा गरी िभ�न 
भएको फुलवा थ�नीले सोही अंशब�डाबाट िभ�न 
भएका किपलदेवका छोराह� जीतराम था�, नरिसंह 
चौधरी र नरशे�साद चौधरीलाई हालैको बकसप� गरी 
�मशः र.नं.२७९१, २७९२ र २७९३ बाट िदएका 
ज�गाह� अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम ब�डा नला�ने 
ठह�याउन ु पन�मा सो नगरकेो हदस�म नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।११।१५ मा भएको 
फैसला केही उ�टी भई अ�मा सदर ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७०।१०।२७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CR-०५१०, जबरज�ती चोरी, 
नेपाल सरकार िव. नरिजत िव.क.

चोरी भएको भिनएका दशीका सामान यी 
�ितवादी नरिजत िव.क. का �ितवादी साथबाट बरामद 
ह�नसकेको पाइदँनै । बरामद भएका दशी यी �ितवादी 
नरिजत िव.क.बाट बरामद नभई अका� फरार �ितवादी 
�योती िव.क.को घरबाट बरामद भएको दिेखयो । 
घटना िववरण कागज गन� महेश ल�साल, मानबहादरु 
रावतसमेतले कागज गदा� जाहेरवालाको घरमा चोरी 
भएको भ�ने कुरा भोिलप�ट सनुी थाहा पाएका ह�, 
देखेको होइन भनी कागज ग�रिदएको र िनज सा�ीह� 
अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत गरकेो 
देिखदँैन । जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� यी 
�ितवादीह�ले मेरो घरमा चोरी गरकेा ह�न् भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गर े पिन �ितवादी नरिजत िव.क.लाई �हरी 
काया�लयमा देखेकोस�म ह� ँिच�दनै भनी बकप� गरकेो 
देिखदँा �ितवादीको मौकाको बयान अ�य िमिसल 

सलं�न कागजातबाट समिथ�त पिु� भएको नदिेखने । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 

फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीको 
ह�नेमा यी �ितवादीले चोरीको कसरु गरकेो भ�ने 
कुरा ठोस सबदु �माण वादी प�ले गजुान� सकेको 
देिखदँनै । फौजदारी म�ुामा कसरु ठहर गन� शङ्कारिहत 
ठोस सबदु �माण वादीले गजुान� स�न ुपन�मा �य�तो 
�माण िमिसल संल�न नदेिखएको र शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने फौजदारी कानूनको िस�ा�त 
नै हो । व�तिुन� �माणको अभावमा केवल जाहेरी 
दरखा�तकै आधारमा �ितवादीलाई कसरुदार ठहर 
गन� �यायोिचत ह�ने नदिेखदँा �ितवादीलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर कानूनसङ्गत नदिेखने । 

तसथ� �ितवादी नरिजत िव.क.लाई अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने दिेखदँा कसरुदार ठहर गरकेो 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६६।७।१२ 
को फैसला िमलेको नदिेखएको भनी उ�टी गरी 
�ितवादी नरिजत िव.क.ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु िमित 
२०६८।२।१९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६६-CI-०९४२, अंश चलन, 
जगरनाथ म�डल गनगाई िव. अघोरनीदवेी गनगाई 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको ३० 
नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार मलकु� ऐन, सात� 
सशंोधन-२०३४।०९।२७ बाट यताका ब�डाको 
कागज कानूनबमोिजम खडा गरी रिज��ेसन गनु�पन� 
अिनवाय�ता दिेख�छ । सो िमितअिघका ब�डा �यवहार 
�माणले �थािपत ह�न आएमा सो ब�डालाई मा�यता 
िदने भनी अिघ�ला �यवहारमा भएका ब�डालाई 
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मा�यता िदएको देिखने । 
वादी �ितवादीबीच �यवहार �माणबाट 

एकासगोलका अिंशयार रहेको नदेिखएकोले ब�डा 
ला�ने भनी देखाइएको अिन��को नामको र िनजको 
प�नीह� जसोिदया र अघोरनीको नामको ज�गाबाट 
ब�डा नला�नेसमेत ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः ियनै वादी �ितवादीम�येको अक� 
अंिशयारको हागँामा चलेको अंश म�ुामा सव��च 
अदालतबाट समेत अंश पाउ ँ भ�ने मागदाबी प�ुन 
नसक� फैसला भएको, वादी �ितवादीको बीचमा 
एकआपसमा तमसकु िलन ु िदन ु गरकेो, अिन��को 
हागँामा िमित २०३४।०३।२७ मा ब�डाप� भएको 
कुरालाई पनुरावेदकले �वीकारकेो, वादी र �ितवादीको 
छु�ाछु�ै भ.ुस.ु७ नं. फाराम भ�रएकोसमेत दिेखदँा 
वादी र �ितवादीको बीचमा भएको उि�लिखत 
�यवहारबाट मलुकु� ऐन, सात� सशंोधन अिघको कुरा 
भई �माणको �पमा �ा� नै ह�ने देिखएको र त�काल 
�चिलत मलुकु� ऐन, अशंब�डाको ३० नं.अनसुार 
�यवहार �माणको आधारले वादी र �ितवादीह� छु�� 
िभ�न भएको देिखदँा अंश पाउ ँभ�ने दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६४।१०।२४ को फैसला िमलेको नै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�य ुिल�बू
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-११२७, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. सुिनल भ�डारी 

सवारी साधन अनमुितप� निलई सवारी 
साधन चलाउने काय� �ितवादीले गरकेो देिखदँा िनजले 
गरकेो उ� काय�लाई लापरवाहीय�ु मा�नपुन� नै देिखन 
आउने । 

सवारी अनमुितप� �ा� नगरी �ितवादीले 
चलाएको सवारी साधनको ठ�करबाट मतृक मोतीलाल 
महज�नको म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय नगरी कम सजाय 
गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत रहेको देिखन 
आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
��यथ� �ितवादी सिुनल भ�डारीले आरोिपत कसरु 
अपराध गरकेो पिु� ह�न आएको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।०२।०५ को फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादी सिुनल भ�डारीलाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद सजाय र सोही 
ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम �. २,०००।- (दईु 
हजार) ज�रवानासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल काि�क ०८ गते रोज ०४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WH-००९४, 
ब�दी��य�ीकरण, �मोद नािपत िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत

�याद तामेल ह�दँाका बखत �थानीय 
िनकायको िनवा�चन स�प�न भइनसकेको र �थानीय 
िनकायका िनवा�िचत पदािधकारीह�को पद �र� रहेको 
अव�थामा स�बि�धत वडाको �शासक�य �मखुको 
हैिसयतले वडा सिचवले नै काय�भार स�हा�दै आएको 
पाइ�छ । तामेल भएको �यादमा �शासक�य �मखुको 
हैिसयतले राजेश �े� रोहबरमा बसेको देिख�छ । 
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रोहबरमा ब�ने राजेश �े� काठमाड� वडा नं. २० का 
वडा सिचव होइनन् भनी यी �रट िनवेदकले भ�नसकेको 
समेत पाइदैँन । यसरी कानून�ारा िनधा��रत �ि�या 
पूरा गरी तामेल भएको �यादलाई बेरीतको मा�न िम�ने 
नदेिखने । 

िनवेदक �थानीय मािनस भएको र साइिनङ 
�टार सेिभङ ए�ड �ेिडट को-अपरिेटभ िल. का 
स�चालक सद�य भएको त�यमा िववाद छैन । 
आफू स�चालक सद�य रहेको सं�थाबाट २२ 
करोडभ�दा बढी रकम ठगी भएको भनी ६१७ जना 
स�चयकता� जाहेरवालाले उजरुी गरकेो कुराको 
त�कालै यी िनवेदकले जानकारी पाएका िथएनन् 
होला भनी अनमुान गन�स�मको कुनै कारण दिेखएको 
छैन । यस प�रि�थितमा अदालतबाट िविधवत् जारी 
भई कानूनबमोिजम �याद तामेल भएको अव�थामा 
ठगी म�ुामा यी �रट िनवेदकलाई सफाइको उिचत 
मौका �दान नग�रएको र �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तलगायतका कुनै �याियक िस�ा�तको �ितकूल 
काय� भएको भनी ठा�न ुउिचत नह�ने । 

अतः �रट िनवेदकसमेत �ितवादी भएको ठगी 
म�ुामा िनजको नाममा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०३।२३ मा तामेल भएको �याद 
रीतपूव�क तामेल भएको देिखयो । यसरी आ�नोउपर 
लगाइएको फौजदारी कसरु स�ब�धमा �ितवादका 
लािग �दान ग�रएको मौकाको सदपुयोग गरी �याियक 
�ि�यामा समािहत ह�न ुआव�यक िथयो । सोअनसुार 
नगरी म�ुा च�दाको �ममा अदालतमा हािजर ह�न नगई 
�यादै गजुारी बसेको अव�थामा कानूनबमोिजमको 
�ि�या पूरा गरी म�ुा फैसला गरकेो र कसरु ठहर 
भएको देिख�छ । यस अव�थामा अदालतबाट म�ुाको 
रोहमा भएको फैसलाअनसुार ठहर भएको कैदबापत 
कानूनबमोिजम कैदी पजु�समेत िदई थुनामा रािखएको 

कुरालाई गैरकानूनी थुना भनी मा�न िम�दैन । �रट 
िनवेदकलाई कुनै कानूनको �ितकूल ब�दी बनाएको 
भ�ने देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गरी रहन परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-०३८९, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ाने�� सा� मगरसमेत 

�ितवादी �िदप भ�ने �ाने�� सा� मगरले 
कार, जीप र डेिलभरी �यान ज�तो हलकुा सवारी 
साधनह� मा� चलाउन पाउने गरी ख (B) वग�को 
अनमुितप� िलएको देिख�छ । िनज �ितवादीले 
ट्याङ्कर ज�ता भारी सवारी साधन चलाउने 
अनमुितप� �ा� गरकेो देिखदैँन । सवारी साधन 
चलाउने अनमुितप� िलनपुन� �यव�था ऐि�छक नभई 
ऐनले गरकेो अिनवाय� �यव�था भएकोले स�बि�धत 
सवारी साधन चलाउने अनमुितप� निलएको �यि�ले 
सवारी साधन चलाउन नपाउने कुरा ��ट देिखने । 

सवारी साधन चलाउने अनमुितप� निलएको 
वा एउटा वग�को हलकुा सवारी साधन चलाउने 
अनमुितप� िलई अक� वग�को भारी सवारी साधन 
चलाउने काय� गरकेो देिखदँा �ाने�� सा�ले गरकेो 
उ� काय�लाई लापरवाहीय�ु मा�नपुन� । 

आ�नो िज�माको सवारी साधन चलाउन 
िदनभु�दा अिघ सवारीचालकसगँ स�बि�धत सवारी 
चलाउने अनमुितप� छ, छैन भनी जा�ने ब�ुने कानूनी 
दािय�व गाडी मािलकको ह�ने । �ितवादी राजे���साद 
बजगाईले भारी सवारीचालकको अनमुितप� नभएको 
�यि�लाई आ�नो िज�मामा रहेको बा.१ ख. ७०२२ 



65

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - २

नं. को सवारी साधन �ितवादी �दीप भ�ने �ाने�� सा� 
मगरलाई चलाउन िदएको र िनजले चलाएको गाडीको 
ठ�करबाट पैदल या�ी मनोज तामाङको म�ृय ु ह�न 
गएको देिखदँा �ितवादी राजे���साद बजगाइलेँ सवारी 
तथा यातायात ऐन, २०४९ को दफा ४६ र १६१ को 
उपदफा (५) अनसुारको कसरु अपराध गरकेो दिेखन 
आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी �िदप भ�ने 
�ाने�� सा� मगरलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अनसुार ४ मिहना १५ 
िदन कैद र २०००।– �पैया ँज�रवाना ह�ने र �ितवादी 
राजे�� �साद बजगाईले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको िमित २०६९।१०।२८ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी �दीप 
भ�ने �ाने�� सा� मगरलाई सवारी तथा यातायात 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम २ (दईु) वष� 
कैद सजाय र सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम 
२,०००।– (दईु हजार) �पैया ँज�रवाना ह�ने ठहछ�  । 
अका� �ितवादी राजे���साद बजगाईलँाई उ� ऐनको 
दफा १६१(५) बमोिजम २ (दईु) मिहना कैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित सवंत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०४५१ र ०७२-CR-

१३४७, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. अ�बर 
गु�ङ र कमल िसहं राई (कमल राई) िव. नेपाल सरकार 

मौकामा कागज गन� मािनसह�को कागजको 
बेहोरा तथा मौकामा वारदात भएको कोठाको भइुमँा 
सतेुका ��य�दश�सरहका अक� �ितवादी अ�बर 
ग�ुङले मौकामा बयान गदा� �ितवादी �.स.िन. 
(अ.स.ई.) ले म आफूलाई भइुमँा स�ुन लगाएको, 
पीिडतलाई खाटमा स�ुन लगाई, िनज सतेुको 
अव�थामा िनज पीिडतलाई िनज सतेुको खाटमा गई 
जबरज�ती करणी गरकेा, िनज पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो थाहा पाई आफू च�ने, खो�ने काय� 
गरकेो, िनज �ितवादीको डरले आफू अक� िवपरीत 
िदशातफ�  को�टे फेरी सतेुको भनी मौकामा बयान गदा� 
आ�नो बेहोरा लेखाइिदएका,  �य�तै िनज पीिडताले 
मौकामा आफूले िदएको जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� 
अदालतसम� बकप� गदा� जाहेरी दरखा�तमा भएको 
बेहोरा र सिहछाप मेर ैहो । कमल राईले मलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनी आ�नो बेहोरा लेखाइिदएको 
अव�था र  मौकामा बिुझएका वारदात घटनाका �ममा 
पीिडताले वारदातको �ितकार गदा� रोएको, कराएको, 
�ितकार गरकेोसमेत आवाज स�ुने एवम् वारदात 
घटना भएको �थलको आसपासमा रहे भएका �हरी 
जवान िनम�ल काक�को �ीमती िव�ण ुकाक�, वारदात 
भएको िवमान�थल सरु�ा गाड� सकेुटारको काया�लयमा 
काय�रत �हरी जवान सलबहादरु अिधकारी, िनम�ल 
काक�, पिवता शमा�ले पीिडत र यी �ितवादीले समेत 
सतेुको कोठामा पीिडत रोए कराएको आवाज सनुी 
ढोका खो�न लगाई पीिडतलाई उ�ार गरी सोधपछु 
गदा� यी �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी बताएक� ह�न भनी लेखाइिदएको बेहोरासमेतबाट 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने त�यलाई पिु� 
ह�ने गरी लेखाइिदएका घटनािववरण कागज तथा 
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िनजह�ले अदालतसम� बकप� गदा� लेखाइिदएको 
बेहोरासमेतका आधार �माणका अित�र� यी 
�ितवादीले �.स.िन. कमल िसंह भ�ने कमल राईले 
प�ाउ गरी �याएक� यी पीिडतालाई सोधपछु गन� 
िनउमँा रातको समयमा आ�नो कोठामा िझकाई राखी 
आ�नै कोठामा रहेको खाटमा सतुाएको कुरा र त�यमा 
�वीकार गरकेो आधार र अव�थासमेतबाट �ितवादी 
�.स.िन. कमल िसंह भ�ने कमल राईले पीिडतालाई 
आ�नै �हरी काया�लयको आफू स�ुने कोठामा रातको 
समयमा राखी स�ुन लगाई डर �ासमा पारी अिभयोग 
मागदाबीअनसुार पीिडतलाई जबरज�ती करणीको 
कसरु अपराध गरकेो देिखन आउने ।
 पीिडतको छोरा िदपक ग�ुङ तथा यी 
�ितवादीको �ीमती िनशा ग�ुङले मौकामा कागज 
गदा� तथा अदालतसम� बकप� गदा�को अव�थामा 
समेत यी �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भनी भ�न र लेखाउन नसकेको, पीिडतको 
अदालतसम� भएको बकप�मा समेत जबरज�ती 
करणी नै भएको भनी भ�न र लेखाउन नसकेक� र 
िनज �ितवादी उ� वारदात र कसरुमा मौकामा समेत 
इ�कार रहेको अव�थामा र अव�थासमेतबाट िनज 
�ितवादी अ�बर ग�ुङले अिभयोग दाबीको कसरु 
अपराध गरकेो अव�था दिेखन नआउने ।

उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट यी 
�ितवादी कमल राईले प�ाउमा परके� पीिडतासमेतका 
मािनसलाई सोधपछुस�म गन� आ�नो कोठामा राखेको 
अव�था नभई सोही कोठामा रातको समयमा आफूसमेत 
स�ुने कोठामा िनजह�लाई समेत स�ुन लगाएको भ�ने 
त�यमा िनज �ितवादीले �वीकार गरकेो र पीिडत 
�वयम् ले मौकाको जाहेरी बेहोरालाई अदालतमा 
बकप� गदा�समेत िनज �ितवादी कमल राईले आफूलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी लेखाइिदएको अव�था 

देिखयो । साथै िनज मातहतका �हरी कम�चारीह�ले 
पिन िनजउपर पोल गरी बकप�समेत गरकेो 
देिखयो । िमिसल संल�न कागजातह�बाट यी �ितवादी 
कसरुदार दिेखएकोले िनज �ितवादी कमल राईलाई 
समेत सफाइ िदने गरी गरकेो स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०७०।६।१६।४ को फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी �.स.िन. 
कमल राईलाई जबरज�ती करणीको ३ नं.को देहाय ५ 
बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र पीिडतलाई जबरज�ती 
करणीको १० नं. बमोिजम �.२५,०००।- �ितपूित� 
भराइिदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
िमित २०७१।१०।२७ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. �ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७१-CR-१५८१, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. इ��मान तामाङ 

पीिडतले अनसु�धानको �ममा गरकेो 
कागज तथा अदालतसम� बकप� गदा�समेत 
�ितवादीले िनजको ग�ुताङ योिनमा िलङ्ग �वेश 
गराई करणी गरकेो नै हो भनी भ�न र लेखाउन सकेको 
देिखदँनै । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
जबरज�ती करणीमा ह�नपुन� कुनै िच� तथा ल�णह� 
नपाइएको भनी परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । करणी गरमेा �ितवादी अदालतमा इ�कार 
भएको अव�था छ । �ितवादीको अनसु�धानको बयानकै 
आधार हेदा�  पिन �ितवादीले करणीको उ�ोगस�म 
गरकेो दिेखयो । यस आधार �माणबाट पीिडतउपर 
जबरज�ती करणीको पूण� अपराध पिु� भएको देिखन 
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आएन । पीिडतलाई �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
जबरज�ती करणी गरेको भ�ने अव�था िमिसल 
संल�न �माण कागजातबाट देिखन र ख�ुन नसके 
पिन िनज �ितवादीले मौकामा गरेको बयान बेहोराबाट 
जबरज�ती करणी गन� �यास गरपेिन सो काय� पूरा ह�न 
नसकेको अव�था दिेखन आयो । यस अव�थामा िनज 
�ितवादीले लाटी, अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगस�म कसरु अपराध गरकेो भनी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न ुनपन� ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादीले लाटी, अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गन� �यास गर ेपिन सफल ह�नसकेको अव�था 
पिु� ह�न नसकेको र लाटी, अपाङ्ग मिहलालाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरुस�म गरकेो 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ५ नं. बमोिजमको कसरु अपराध 
गरकेोले िनज �ितवादी इ��मान तामाङलाई सोही 
महलको ३(५) नं.ले ह�ने सजाय ५ वष� र ३(क) नं. ले 
ह�ने थप सजाय ५ (पाचँ) वष� गरी ज�मा १० (दश) वष�को 
आधा ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७१।११।४।२ मा 
भएको  फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल , ०६९-CR-०११३, ०६९-CR-

०१३५, ०७२-CR-१५४४ र ०७३-RC-०११०, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. गोपाल चौधरीसमेत, 
सूय�नारायण चौधरी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. अ�दुल िमयाँ र नेपाल सरकार  िव. आलम िमयाँ

�ितवादी सूया� भ�ने सूय� नारायण चौधरीले 
म डर �ासमा परी �यान बचाउन मा� गई वारदातमा 
सलं�न भएकोले पनुरावेदन अदालतबाट ज�मकैद ह�ने 
गरी गरकेो सजाय चक� भयो भ�ने नै िनजको पनुरावेदन 
िजिकर दिेख�छ । िनजले डर �ासको कारण गएको भनी 
िजिकर िलए पिन सोको यिु�य�ु �माण िमिसलबाट 
देिखदँनै । िनजको अदालतको बयानबाटै कसरुमा 
सलं�नता देिखई सो बयानलाई सह�ितवादीको बयान 
तथा सहदेव यादवलाई वारदात�थलमा लगी मारी 
गाडेको भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकासमेतले पिु� गरकेो 
देिखदँा �ितवादी सूया� भ�ने सूय�नारायण चौधरीलाई 
स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसला केही उ�टी 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६८।६।३० को फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ।

�ितवादी सूया� भ�ने सूय� नारायण चौधरीलाई 
�यानस�ब�धीको ४ नं. बमोिजम थप सजाय नगरकेो 
िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा�  यी �ितवादीलाई पनुरावेदन 
अदालतले �यानस�ब�धीको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ठहर भइसकेको अव�था ह�दँा 
सो सजायमा ऐ. ४ नं. बमोिजमसमेत थप सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने िजिकरतफ�  तक� सङ्गत देिखएन । यसथ� 
�ितवादी सागर भ�ने अशोक साह र गोपाल चौधरीले 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने र �ितवादी सूया� भ�ने 
सूय�नारायण चौधरीलाई �यानस�ब�धीको १३(४)
ले ज�मकैदको सजाय ठहर गरी ऐ. ४ नं. को थप 



68

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, भदौ - २

सजाय नगरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०६८।०६।३० को फैसला मनािसब नै दिेखन 
आउने । 

अिभयोगप�मा �ितवादीको नाम अ�दलु िमया ँ
भनी उ�लेख भएको र िनजको वतन िज�ला स�री 
खोजपरु वडा नं.४ खरचईुया भनी उ�लेख भएकोमा 
�ितवादी नाग�रकता �ितिलिपसिहत अदालतमा 
उपि�थत ह�दँा िनजको वतन अिभयोगप�को 
नदेिखदँा स�री िज�ला खोजपरु गा.िव.स. वडा नं.८ 
िझङ्गरुको छोरा अ�दलु िमया ँभ�ने देिखएको र वादी 
नेपाल सरकारले िनजको बाबकुो नामसमेत नखलुाई 
अिभयोगप� पेस गरकेो देिखयो । िनजलाई पोल गन� 
�ितवादीले अ�दलु िमया ँभनी उ�लेख गर ेपिन पोल 
गरकेा �यि� ियनै ह�न् भनी सह�ितवादीले सनाखत 
गरकेो देिखदँनै । अिभयोगप�मा िदएको वतन तथा 
नाम िनजले पेस गरकेो नाग�रकताभ�दा फरक परकेो र 
अिभयोगप�मा बाबकुो नामसमेत नखोलेको अव�थामा 
�यानज�तो ग�भीर अपराधमा शङ्काकै भरमा 
कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत नदिेखदँा िनज �ितवादी 
अ�दलु िमयालँाई कसरुबाट सफाइ िदएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।०३।०७ को 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

�ितवादी आलम िमयालेँ अदालतमा बयान 
गदा� कसरुमा इ�कार रही आफू वारदातको समयमा 
िवदशे मलेिसयामा रहेको भनी िजिकर िलएपिन 
िनजले सो कुराको �माण पेस गन�सकेको देिखदँनै । 
धेर ै�ितवादी भई कसरु गरकेा र ती अिभय�ुम�येका 
सह�ितवादी आफू कसरुमा सािबत भई अ�य 
�ितवादीलाई गरकेो पोल सङ्किलत अ�य �माणबाट 
समेत पिु� भइरहेको स�दभ�मा कुनै �ितवादी आफू 
वारदातको समय अ�य� रहेको भनी एिलवी (Alibi) 
को िजिकर िलएको र सो िववादलाई पिु� गन� िनिव�वाद 

र यिु�सङ्गत �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
�य�तो Alibi को िजिकरलाई �माणमा �हण गन� िम�ने 
नदिेखने ।

फौजदारी कसरुमा Alibi को िजिकर 
�यितखेर मा� शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�नस�छ 
जितखेर आरोिपत कसरु पिु� गन� अ�य �माणको 
अभाव रहेको ह��छ । आरोिपत कसरु पिु� गन� �माणको 
पया��ततामा �माणरिहत इ�कारीको कुनै अि�त�व रहन 
नस�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा �ितवादी आलम िमयालेँ 
म वारदातमा िथइन,ँ सोबखत िवदेश मलेिसयामा 
िथए ँ भनी िजिकर िलए पिन सोको �माण पेस गन� 
नसकेको र सह�ितवादीले पोल गनु�पन� कुनै �रसइवी 
रहेको भ�नेसमेत नदेिखएको ह�दँा यी �ितवादी आलम 
िमयालँाई सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।१२।२९ को फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७२।०३।०७ को फैसलामा कुनै �िुट नदेिखदँा 
िनजको हकमा जाहेर भएको साधकसमेत सदर ह�ने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणबाट स�री 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१।५ मा भएको 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी सूया� भ�ने 
सूय�नारायण चौधरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) बमोिजम ज�मकैद ह�ने र �ितवादी 
सागर भ�ने अशोक साह तथा गोपाल चौधरीले 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।६।३० 
को फैसला र �ितवादी आलम िमयालँाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।२९ को फैसलालाई सदर गरकेो 
र अ�दलु िमयाकँो हकमा िमित २०६७।०१।०५ को 
स�ु फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादी अ�दलु िमयालँाई 
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सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
भएको िमित २०७२।०३।०७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल फागनु २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े , ०६७-CI-००४१, नामसारी िनण�य 
बदर, नरबहादुर िच�कार िव. ितथ�राज िच�कार  

वादीको बाब ु जगतबहादरु र �ितवादी 
ितथ�राज िच�कारको बाजे नाताको जगतबहादरु 
िच�कार फरकफरक �यि� रहेको देिखएबाट दाबीको 
भ�परु िज�ला, दवुाकोट गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं.१(घ), िक.नं.३८५ को ०-१२-१ र ऐ. वडा 
नं.२(ख), िक.नं.११५ को १-५-१ ज�गा वादीका 
बाब ु जगतबहादरु िच�कार वा �ितवादी ितथ�राज 
िच�कारको बाजे नाताका जगतबहादरु िच�कारम�ये 
सािबक कसको �वािम�व तथा हक भोगमा रहेको हो 
भ�ने ��नको िववेचना गनु�पन� भई सो ��तफ�  िवचार 
गदा�, वादीले आ�नो बाब ु जगतबहादरु िच�कार 
२०३३ सालमा र आमा तलुसीमाया २०३५ सालमा 
नै िनधन भएको भनी िफरादमा उ�लेख गरकेा छन् । 
िनज वादी नरबहादरु िच�कारले ��ततु म�ुाको स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतमा िमित २०६१।०५।३१ मा 
िफराद दता� गदा� िनजको उमेर ६९ वष� भनी उ�लेख 
गरकेो दिेखदँा आ�नो बाबकुो िनधन २०३३ सालमा 
ह�दँा िनज ४१ वष�को देिखएको र बाब ु आमाको 
िनधनपिछ पिन लामो समयस�म आ�नो नाममा ज�गा 
नामसारी नगरी ब�नकुो मनािसब कारण त�यय�ु 
तवरले खलुाएको पाइदँनै । वादीको तफ� बाट दाबीको 

ज�गाह� आ�नै बाब ु जगतबहादरु िच�कारको 
नाउ ँ दता�को हो भ�ने त�यको पिु� गराउन ज�गाको 
�वािम�व �थािपत ह�ने �माणह�, भोगसगँ स�बि�धत 
�माणह�, ितरो, राज�व ितरकेो �माणह� तथा मोही 
भए सोस�ब�धी बाली बझेुको भरपाई ज�ता कुनै पिन 
�माण पेस भई िमिसल संल�न रहेको दिेखदँैन । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २६ मा “देवानी म�ुामा आ�नो 
दाबी �मािणत गन� भार वादीमा ह�ने छ” भ�ने �यव�था 
रहेकोले ��ततु म�ुामा वादीले दाबीका ज�गाह� 
आ�नै बाब ुजगतबहादरुको �वािम�वको हो भनी पिु� 
गनु�पन� देिख�छ । सोबमोिजम वादीले दाबीको ज�गा 
आ�नै बबुा जगतबहादरुको �वािम�वको रहेको भनी 
पिु� गन�सकेको नदेिखने ।  

�ितवादी ितथ�राज िच�कार जगतबहादरुको 
नाित नातािभ�को देिखन आई �यसतफ�  िववाद 
ग�रएको पाइदँैन । �ितवादीले दाबीको ज�गा आ�नो 
नाममा नामसारी �योजनाथ� िज�ला �शासन 
काया�लय, भ�परुबाट िमित २०४८।०१।०६ मा 
भएको नाता �मािणत प�, िमित २०४७।११।२४ 
को आफू हकवाला रहेको पखुा�को म�ृय ु दता� 
�माणप� ज�ता �माण कागज राखी �ि�या अिघ 
बढाएको त�य मालपोत काया�लय, भ�परुबाट �ा�त 
नामसारी िमिसल नं. २२३।०५०।०५१ को �माण 
िमिसलबाट देिख�छ । सोही कागजातअनसुार मालपोत 
काया�लय, भ�परुबाट िनज ितथ�राजको नाममा 
िमित २०५०।०५।१३ मा नामसारीको िनण�यसमेत 
भएको देिख�छ । साव�जिनक सूचनासमेत जारी भई 
सूचनामा उ�लेख भएको �याद समा�त भएपिछ 
नामसारीको काय� ग�रएको कुरा िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट देिखएको र समयको लामो अ�तरालमा 
तहतह िब�� �यवहार भई अ�य �यि�मा समेत हक 
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स�रगएको भ�ने त�यसमेत िमिसलबाट देिखन आएको 
ह�दँा दाबीको ज�गामा �ितवादी ितथ�राज िच�कारको 
बाजे नाताका जगतबहादरुकै �वािम�व रहेको दिेखन 
आउने । 

समयको यित लामो अविधस�म वादी िनि��य 
भई चपु लागेर ब�न ुर �माण पेस गरी आव�यक �ि�या 
पूरा गरी नामसारी ह�ने काय� स�प�न भएप�चात् मा� 
पनुरावेदक वादीले दाबी िलएको दिेखनजु�ता िनज�ारा 
देखाइएको ि�याकलापबाट पिन िनजको भनाईमा 
िव�वास गरी भर गन� सिकने अव�था देिखदँनै । भनाई 
र गराईको साम�ज�यताको पिन आ�नै मह�व ह��छ । 
सो कुरा पनुरावेदक वादीबाट िनवा�ह भएको देिखएन । 
�यसैले समयको अ�तरालसमेतलाई नजरअ�दाज गरी 
केवल जगतबहादरु भ�ने नाम िमलेकै भरमा ज�गाको 
हकको लािग चािहने आव�यक �माण कागजको 
अभावमा िववािदत िक.नं.११५ र ३८५ को ज�गामा 
वादीको हक प�ुने नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला इ�साफको रोहमा मनािसबै देिखने । 

अतः वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको 
स�ुको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६५।१२।२० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�य ुिल�बू
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल चैत  २८ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०६७-CR-००३१, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. हक� बहादुर राईसमेत  

 § ०६७-CR-००३०, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. ितथ�राज िच�कारसमेत  

 § ०६७-CR-००२९, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. ितथ�राज िच�कारसमेत  

 § ०६७-CR-००२८, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. ितथ�राज िच�कार 

 § ०६७-CR-००२७, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. बाबुराम पोखरलेसमेत  

 § ०६७-CR-००२६, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. र�नमाया सुवालसमेत

 § ०६७-CI-००४०, नामसारी िनण�य 
बदर हक कायम, नरबहादुर िच�कार िव. 
गणेशबहादुर िच�कार

 § ०६७-CI-००२५, जालसाजी, नरबहादुर 
िच�कार िव. गणेशबहादुर िच�कार

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-०३५८, मोही 
नामसारी, रमेश�साद िसहं िव. समान�द चौधरी
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इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६७-CI-०३५९, मोही दता� 
नामसारी, रमेश�साद िसंहसमेत िव. ललकु 
चौधरी भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान , ०७०-CI-१२६५, घर ज�गा 
टंटा िखचोला छोडाई चलन चलाई पाउ,ँ जीतनारायण 
साह कानू िव. सारदा साह सोनारसमेत  

�य िब�यको िलखत िववादरिहत रहेको 
अव�थामा �ेतालाई िनजले कानूनबमोिजम �ा� 
गरकेो ज�गा कानूनबमोिजम छुट्याई िनजलाई भोग 
गन� िदन ु िब�ेताको कानूनी दािय�व ह�ने ह�नाले 
�ेताले कानूनबमोिजम �ा� गरकेो ज�गा िनजले भोग 

गन� नपाएको अव�थामा �ेताको िलखतअनसुारको 
ज�गा पगेुपिछ बाकँ� रहेको ज�गा मा� िब�ेताको ह�न ु
�यायोिचत ह�ने ह�दँा िव�ेता �ितवादीह�को बाकँ� ज�गा 
नै दता� �े�ताभ�दा बढी नभएकोले �ितवादीह�ले 
वादीको ज�गा िखचोला गरकेो नठहन� भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाको तक� सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह�ले वादीलाई िब�� गरी हक 
ह�ता�तरण गरकेो घरज�गा िक.नं. १८६ र िक.नं. १८८ 
मा वादीको नै हक भोग नभई वादी �ितवादीबाहेक उनाउ 
�यि�को नाउमँा रहेको अव�थामा न.नं. ६ र न.नं ७ 
को िववािदत ज�गालाई न.नं. ८ को िक.नं १८७ र न.नं 
९ को िक.नं १८९सगँ जोड्दा �ितवादीह�को ज�गा 
�े�ताअनसुार प�ुने भनी संल�न िलखतह�, न�सा 
�ेस तथा न�सा मचु�ुकासमेतको सही मू�याङ्कन 
नै नगरी अ�य अमूक �यि�को भोगमा रहेका ज�गा 
िक.नं. १८६ र १८८ नै वादीको ज�गा भएको भ�ने 
आधार िलई वादीको हकको ज�गामा वादीको भोगमा 
रहे नरहेतफ�  �यान निदई �ितवादीह�को बाकँ� ज�गा 
नै �े�ताअनसुार नपगु भएकोले वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६९।८।२४ को फैसला िमलेको देिखन नआउने ।  

वादीले ियनै �ितवादीह�बाट ख�रद गरकेो 
िक.नं १८६ र िक.नं १८८ को ज�मा ज.िव.०-०-०-
८ (आठ कनवुा) ज�गा �ितवादीह�ले वादीलाई भोग 
गन�बाटै वि�चत गरकेो िमित २०६९।६।२० को न�सा 
मचु�ुकाबाट दिेखन आएकोले वादी दाबीबमोिजमको 
िक.नं १८६ र िक.नं १८८ को ज�गा �ितवादीह�ले 
िखचोला गरकेो देिखन आउने ।

तसथ� पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६९।८।२४ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले वादीको 
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िक.नं. १८६ र िक.नं. १८८ का ज�गा िखचोला गरकेो 
ठहछ�  र उ� ज�गामा वादीले चलनसमेत चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-१६१६, अशं 
अपतुाली दता�, गभ� देवी थ�नी िव. भुटु चौधरीसमेत 

वादी गभ�देवीले आमाको अपतुाली पाउने 
हो भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरी �ितवादीम�येकै 
भजनलाल चौधरी र भटुु चौधरीको �ितउ�र िजिकर 
रहेको देिखएबाट यी वादी �ितवादीबीच प�ुतावारीमै 
पिन मखु िमलेको देिखएन । अंश अपतुाली म�ुामा 
ब�डा ला�ने नला�ने के कित स�पि� क�का िज�मामा 
रहेको र क-कसलाई ब�डा ला�ने भ�ने प�ुतावारी 
स�ब�धमा तथा हद�याद स�ब�धमा जे जो ब�ुन पन� 
हो बझुी ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत अंिशयारह�बीच 
चलेको अंश म�ुासमेत साथै राखी िकनारा गनु�पन� 
देिखएको र वादी �ितवादीका कानून �यवसायीले 
वहसका �ममा अ�य अिशयंारह�का अंश म�ुा स�ु 
िज�ला अदालतमा चिलरहेको भनी िजिकर गरकेो 
देिखएबाट समेत ��ततु म�ुा पनुः िनण�यको लािग स�ु 
अदालतमा पठाउन ुपन� देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
स�ु स�री िज�ला अदालतको िमित २०६९।२।२८ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०७०।०५।११ को फैसला बदर ग�रिदएको 
छ । अब, ��ततु म�ुामा हद�यादस�ब�धी ��,  

प�ुतावारी तथा ब�डा ला�ने नला�ने स�पि�  
स�ब�धमा जे जो ब�ुन ु पन� बझुी �यहा ँ िज�ला 
अदालतमा चिलरहेको ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत अ�य 
अंिशयारह�को अंश म�ुासमेत साथै राखी िकनारा 
गनु�  भनी प�ह�लाई स�ु स�री िज�ला अदालतमा 
हािजर ह�न जान ुभनी तारखे तोक� ��ततु म�ुाको स�ु 
िमिसल स�री िज�ला अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CR-०३९५, 
जालसाज, गभ� देवी मंडर चौधरी िव. 
राजे���साद ठाकुर भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०४८६, उ��ेषण , 
�यानबहादुर तामाङ िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
काठमाड�समेत

िफराद दता� भएपिछ स�पि� रो�का गन� 
भएको अ�तरकालीन आदेशउपर पनुरावेदन स�ुने 
अदालतमा अ.ब.ं १७ नं. बमोिजमको िनवेदन पर ेपिन 
जनु म�ुामा अ�तरकालीन आदेश भएको सो म�ुा नै स�ु 
अदालतबाट फैसला भइसकेको अव�थामा पनुरावेदन 
स�ुने अदालतबाट अ�तरकालीन आदशेउपरको अ.बं. 
१७ नं. को िनवेदनमा िवचार ह�नस�ने पिन नह�ने ।

िवप�ी लालमाया तामाङ घरको म�ुय �यि� 
भएको पिन नदिेखएको स�ब�ध िव�छेद भइसकेपिछ 
िनवेदकसमेतको नाममा रहेको घरज�गामा िनजको 
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हक पगेुको पिन नदेिखएको र �यानबहादरु तामाङको 
सो लेनदेनको तमसकुमा म�जरुी भएको पिन नदिेखदँा 
लेनदने �यवहारको ९ नं. बमोिजम िनवेदक �यानबहादरु 
तामाङको म�जरुीबेगर स�ब�ध िव�छेद भई अलगअलग 
भएपिछ स�ब�ध िव�छेद ह�नभु�दा अिघ�लो िमित 
देखाई लेनदेनको तमसकु गरकेो आधारमा िवप�ी 
लालमाया तामाङले िलएको ऋण स�ब�धमा म�ुाका 
प� नै कायम नरहेका �यि�को स�पि�बाट ज�गा 
रो�का गरी असलुउपर गन� पाउछँ भनी भ�न निम�ने । 

घरको म�ुय �यि� नै नभएक� लालमाया 
तामाङले स�ब�ध िव�छेद गनु�अिघ तमसकु नै 
ग�रिदएको भए पिन स�ब�ध िव�छेद गदा�को अव�थामा 
उ� तमसकुको बारमेा केही उ�लेख भएको भए उ� 
तमसकु� �यवहारको दािय�व यी िनवेदकमा पन� नपन� 
भनी यिकन ह�न स��यो । उ� तमसकुपिछ भएको 
स�ब�ध िव�छेदमा तमसकुको बेहोरा र दािय�वको 
उ�लेख नभएको र तमसकुमा म�ुय �यि�को म�जरुी 
एवम् सा�ी नबसेको अव�थाले िवना कानूनी आधार 
िनवेदक �यानबहादरु तामाङका नाउमँा भएको स�पि� 
रो�का राखी रहन कानून र �यायको रोहमा िम�ने दिेखन 
नआउने ।

िनवेदक �यानबहादरु तामाङलाई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तबमोिजम सनुवुाइको मौका निदई 
�यानबहादरुको नाममा रहेको घर ज�गा रोका रा�ने  
गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।२।२० र िमित २०७३।५।२४ आदेश र 
सोलाई सदर गरकेो िवप�ी उ�च अदालत, पाटनको 
िमित २०७३।८।२ को आदेश र सोबमोिजम 
भएका प�ाचारसमेत िनवेदकको संिवधान�द� 
स�पि�स�ब�धी मौिलक हकमा ��य� असर प�ुन 
गई �िुटपूण� देिखदँा उ� आदशेह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकको नाउकँो 

ज�गा फुकुवा ग�रिदन ुभनी िवप�ी काठमाड� िज�ला 
अदालत, काठमाड� िज�ला अदालत, तहिसल शाखा 
र मालपोत काया�लय, चाविहल काठमाड�समेतको 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १९

मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०१११, लाग ु औषध 
चरसे, कृ�णसाह वण�वाल िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी कृ�ण साह वण�वाल 
प�ाउ परी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
मकवानपरुितर घर बताउने �यि�बाट लाग ु औषध 
चरसे िलई िब�� गन� गरकेो हो भनी कसरुलाई �वीकार 
गरी बयान गरकेो र अ�य �ितवादी मोटर भ�ने 
सदुश�न साह वण�वाल र �दीपकुमार सहनीले समेत 
यी �ितवादी कृ�ण साह वण�वालको घरमा गई चरसे 
िलई आएको हो भनी कृ�ण सहनीको बयानसगँ एकै 
िमलानको बयान गरी �ितवादी कृ�ण साह वण�वालको 
कसरुमा रहेको सलं�नतालाई पिु� गरी बयान गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीह� मौकामा सािबत रही अदालतमा 
बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहे पिन बरामदी त�यसगँ 
मौकाको बयान िम�न आएको र इ�कारी बयान अ�य 
�माणबाट समिथ�त नभएको ह�दँा इ�कारी बयानलाई 
�माणमा �हण गन� िम�ने नदिेखने । 

लाग ु औषध चरसे बरामदसगैँ प�ाउ पन� 
�ितवादीह�ले आफू कसरुमा सािबत रही यी पनुरावेदक 
�ितवादी कृ�ण साह वण�वाललाई पोल गरकेो र 
िनजलाई अनाहकमा पोल गनु�पन� �रसइवी र कारणको 
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िजिकरस�म पिन पनुरावेदक �ितवादीले िलनसकेको 
देिखदँैन । बरामदी मचु�ुकाका मािनसले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेा र सह�ितवादीको पोल 
बरामदीलगायतका त�यबाट पिु� भइरहेको अव�थामा 
अदालतसम� गरकेो इ�कारी बयान र िब�� ग�रसकेको 
कारण िनजको घरबाट बरामद नभएको भ�ने आधारमा 
मा� �ितवादी कृ�ण साह वण�वाल िनद�ष रहेछन् भनी 
मा�न िम�ने अव�था नदेिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ यस इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी कृ�ण साह वण�वालसमेतलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१) को ख�ड (घ) (४) बमोिजम १ वष� ३ मिहना 
कैद र �.१०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई पसा� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१०।९ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६९।११।२२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

पूण� इजलासमा पेस ह�ने

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७४-WH-००७९, 
ब�दी��य�ीकरण, िव� चौधरी िव. सुनसरी िज�ला 
अदालतसमेत

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक�को राय
नाबालकले कुनै पिन बाल िब�याई गदा� 

अ�जानमा बालसलुभ मनि�थितले गरकेो ह��छ, 

�यसैले उसको भिव�य हेरी नाबलकको सव��म िहत 
ह�नेतफ�  �यान िदइनपुछ�  भ�ने कानूनको मकसद रहेको 
देिखन आउने । 

�माण सङ्कलन भइसकेपिछ पिन सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।०५।१२ मा भएको 
थनुछेकको आदेशमा पनुिव�चार गरकेो नदेिखएबाट 
ज�म दता�को रिज�टर र ज�मदता�को �माणप�बाट 
िव�व चौधरीको ज�मिमित २०५९।१।४ मा भएको 
देिखएबाट दईुवटा मोटरसाइकल चोरीको दवुै 
म�ुाको वारदात ह�दँा िनज १६ वष�मिुनको देिखई 
नाबालक नै भएको मा�नपुन� दिेखन आयो । यस 
अदालतबाट िविभ�न म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तका 
आधारमा िज�ला अदालतबाट भएको आदेश र 
उ�च अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी नगन� गरी भएको आदशेका आधारमा धरौटी 
रा�न नसकेको कारणबाट थुनामा रा�ने गरी भएको 
आदशेलगायतका कामकारवाहीका आधारमा रहेको 
थनुा कानूनअन�ुपको भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८, 
बाल अिधकार महास�धी, १९८९ तथा यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तअनसुार नाबालकको 
सव��म िहत (Best Interest of Child) हे�रन ुपद�छ 
भ�ने मा�यताअनसुार िनवेदक िव�व चौधरीलाई माग 
भएको धरौट दािखला गन� नसकेको भनी कारागार 
काया�लय, झ�ुका सनुसरीमा वय�क ब�दीसगैँ थनुामा 
रा�न पठाएको सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।०५।१२ मा भएको थुनछेकको आदेशमािथ 
उि�लिखत निजरको आधारमा �िुटपूण� देिखन 
आयो । सनुसरी िज�ला अदालतको उ� आदेश �िुटपूण� 
देिखदँा सो आदेशको आधारमा िनवेदकलाई थनुामा 
पठाउने गरी लेिखएको प�समेत बदर भई यी िनवेदक 
िव�व चौधरीलाई थनुा म�ु गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. ४७ 
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नं. बमोिजम साधारण तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� 
िदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । सहयोगी माननीय �यायाधीश 
डा. �ी आन�दमोहन भ�राईले फरक राय �य� गनु�  
भएकोले िनण�याथ� सव��च अदालत, िनयमावली, 
२०७४ को िनयम २३ को उपिनयम (२) को ख�ड 
(क) बमोिजम पूण� इजलासमा िनयमानसुार गरी पेस 
गन� ।

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राईको राय
चोरी म�ुामा अदालतमा बयान गदा� िनवेदकले 

उमेरबारमेा पिहलो पटक कुरा उठाएको छ र उमेरको 
कुरा उठाएपिछ यसबारमेा �माण बझुी नाबालक 
देिखएमा आ�नो आदेशमा पनुः िवचार गन� �प�टता 
अदालतले दखेाएकै छ । तसथ�, पपु��को िसलिसलामा 
भएको आदेशलाई गैरकानूनी भ�न सिकने अव�था छैन 
र सो �थािपत भएको अव�था पिन यो नह�ने । 

�थानीय पि�जकािधकारीबाट िनवेदकको 
ज�मिमित २०५९।०१।०४ मा भएको हो भ�ने प� �ा�त 
भएको मा� कुराले थनुछेकको आदेशलाई गैरकानूनी 
बनाई हा�दैन । जब िववाद �याियक िनकायमा छ र 
उमेर यिकन गन� स�दभ�मा ऊ आफ�  �माण ब�ुदै छ, 
नाबालक हो भ�ने �मािणत भएमा आ�नो आदेशउपर 
पनुिव�चार गछु�  पिन भिनरहेको छ भने सबदु �माणको 
िव�लेषण गरी िनवेदक नाबालक हो भ�ने कुरामा सोही 
िनकाय िन�कष� प�ुन ुपन� । ��ततु िववादमा आफूसम� 
�ा�त भएका �माणह� हेरी सनुसरी िज�ला अदालत 
नै िनवेदक नाबालक हो वा होइन भ�ने िन�कष� प�ुनपुछ�  
र प�ुन िदइनपुछ�  । सो िन�कष� प�ुन अनाव�यक िढलाई 
गरमेा �य�तो िढलाई परमादेशको िवषयस�म ब�न स�छ 
तर �यसलाई ब�दी��य�ीकरणको िवषय बनाउदँा 
सव��च अदालतले उ�च अदालत वा स�ु िज�ला 

अदालतको �याियक अिधकारलाई �ित�थापन गद� 
ती अदालतह�को तहमा िवचाराधीन रहेको म�ुाको 
औिच�यमा �वेश गन� प�ुछ, जनु �याियक �वाय�ताको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । त�लो िनकायको 
�वाय�ताको हरहालतमा संर�ण ग�रन ुपछ�  । अ�यथा 
�याियक तह सोपानलाई (Judicial Hierarchy) 
खलब�याउने ग�ती मािथ�लो अदालतले गन� प�ुने ।

थनुाको वैधतासगँ जोिडएको अक� ��न कुन 
िमितबाट िनवेदकको थुना गैरकानूनी भयो भ�ने पिन 
हो । के अदालतमा अिभयोगप� पेस गरपेिछ िनवेदकले 
बयान सगैँ कुनै �माण कागज पेस गना�साथ थुना 
गैरकानूनी ह��छ ? वा कुनै �माण ब�ुने आदेश भयो 
र िनवेदकको प�मा कुनै �माण �ा�त ह�न आयो, सो 
िमितबाट थुना गैरकानूनी ह�न आउछँ ? वा अदालतले 
सो �माण हेरी उमेरबार ेअझै यिकन ह�नसकेन र थप 
�माण ब�ुने आदशे ग�यो, सो िमितबाट गैरकानूनी थुना 
ह��छ ? यो सहज र यिकन �पमा भ�न सिकँदा तसथ� 
य�तो िवषयको यिकन गन� अिधकार म�ुा हेन� सोही 
अदालतलाई िदइनपुछ�  । ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट 
ह�त�ेप ग�रन ुह�दैँन । य�तो काय�ले �यायमा िबचलन 
�याउने ।

ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन िलएर प� 
अदालत �वेश गरपेिछ िनजलाई अ.बं.१७ नं.को 
बाटो उपल�ध छ भनी िनवेदन अ�वीकार गन� 
िम�दैन । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनलाई अ.बं. १७ 
नं. को बाटो देखाई खारजे गन� िम�दैन भ�दाभ�दै पिन 
�प�ट गनु�पन� कुरा के छ भने अ.बं.१७ नं. वा �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा १२ का �ि�याह� 
पिन �याियक �ि�या नै ह�न् । ितनलाई सोझै ितर�कार 
ग�रनपुन� कारण पिन छैन । अ.ब.ं१७ नं. को �ि�या 
�थानीय तहमा नै उपल�ध ह��छ र िमिसल हेरी सबदु 
�माणका रोहमा थनुछेकको आदेशको परी�ण ग�रने 
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ह�दँा �भावकारी पिन ह�ने ।
वत�मान संिवधानको धारा २० को उपधारा 

(९) ले “�व�छ सनुुवाइको हक” ��याभूत गरकेो छ । 
�व�छ सनुवुाइिभ� शी� सनुवुाइको हक पिन पछ�  । यो 
कुरालाई हरके अदालत र �याियक िनकायले पालना 
गनु�पन� । 

अतः उ�लेख गरेबमोिजम िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�न निम�ने भएकोले 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । तर ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी नभए पिन संिवधानको धारा १३३ को 
उपधारा (३) बमोिजम म�ुामा उिचत उपचार �दान 
गन� यस अदालतले अ�य उपय�ु आदेश जारी 
गन�स�ने भएकोले िनवेदकको मागको स�दभ�मा, 

�ा�त सबदु �माणको िव�लेषण र कानूनबमोिजम 
थप कुरा ब�ुन ु पन� भए सोसमेत बझुी फैसला �ा�त 
भएको िमितले १ मिहनािभ� थनुछेक स�ब�धमा 
पनुः आदेश गनु�  भनी सनुसरी िज�ला अदालतका 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहछ�  । सहयोगी 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक�ले िनवेदकको 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
गरी �य� गनु�  भएको रायसगँ सहमत ह�न नसकेकोले 
सव��च अदालत, िनयमावली, २०७४ को िनयम 
२३ को उपिनयम २ को ख�ड (क) बमोिजम संय�ु 
इजलासको लगत क�ा गरी ��ततु िनवेदन सनुवुाइको 
लािग पूण� इजलासमा पेस गन� ।  
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शभुम् ।


