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खो�ने त�रका 
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सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  
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सयंु� इजलास

१
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१५४०, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. िवर�े��साद 
पराजुली

��ततु वारदात पीिडत भिनएक� 
जाहेरवालीको आगँनमा भएको र सो समयमा 
जाहेरवालीको �ीमान् तथा िनजको सौता घरमा 
नै रहेको र वारदात ह�दँा िनजले हारगहुार मा�द ै
िददी िददी भनी कराएको कुरा जाहेरी बेहोराबाट 
दिेख�छ । घरमा �ीमान् र सौतासमेत भएको 
बेला उ� वारदात ह�दँा िनज जाहेरवाली कराउदँा 
पिन कसैले सनेुको अव�था छैन । वारदात िमित 
२०७१।४।१४ मा भएको तर जाहेरी िमित 
२०७१।५।११ मा मा� दता� भएको देिख�छ । यिद 
िनज �ितवादीले यी जाहेरवालीको इ�छािवपरीत 
करणी गरकेो भए वारदात भएको यित लामो 
समयस�म चपु लागेर ब�नपुन� कारण िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट देिखदँनै । जाहेरवालीको 
घरनिजकै �ितवादीलगायत अ�य मािनसह�को घर 
पिन रहेको देिख�छ । यिद �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो भए िनजले कराउदँा वा हारगहुार 
मा�दा अ�य मािनसले पिन थाहा पाउनपुन�मा कोही 
कसैले वारदातको बारमेा त�काल थाहा पाएको 
िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट देिखदँनै । 
जाहेरवाली र �ितवादी दवुैजना वय�क उमेरका 
छन् । य�तो अव�थामा �ितवादीले जाहेरवालीको 
इ�छािवपरीत िनजलाई करणी गन� ला�दा आ�नो 
सती�व र�ा गन� जाहेरवालीले सङ्घष� गनु�  

�वाभािवक हो तर जाहेरवालीको �वा��य परी�ण 
ह�दँा िनजको शरीरमा जबरज�ती करणी ह�दँा 
शरीरमा देिखने सङ्घष�का िच�ह� केही दिेखएको 
छैन । जाहेरीमा �ितवादीले खकुुरी ज�तो हितयार 
देखाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी उ�लेख भए 
पिन सो हितयार बरामद भएको नदिेखने ।

यसरी ��ततु घटनाको ��य�दश� 
कोही नभएको, जबरज�ती भएको भिनएको 
ठाउनँिजकै रहेको मािनसह�ले उ� वारदातको 
बारमेा थाहा पाएको िमिसल संल�न �माणबाट 
नदिेखन,ु जाहेरवालीको शरीरमा कुनै चोटपटक 
नदिेखनसुमेतका िमिसल संल�न �माणबाट 
�ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
िमिसल संल�न व�तिुन� �माणबाट शकंारिहत 
तवरले पिु� ह�न आएको नदेिखएकोले �ितवादीलाई 
सफाइ िदने गरी उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुद�छ भनी वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर एव ं िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी िवर�े��साद पराजलुीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेोले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद सजाय तथा सोही महलको १० 
नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �.५०,०००।- 
�ितपूित� भराई िलन पाउने ठह�याई झापा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी �ितवादी 
िवर�े��साद पराजलुीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७३।१२।१४ मा भएको 
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फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवशाल खड्गी
इित सवंत् २०७६ साल जे� १ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७२-CR-०३०१, 
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. भुवना 
भ�ने भुवन महतो कोइरी

यसरी �ितवादी भवुना भ�ने भवुन महतो 
कोइरीको नाममा िज�ला �शासन काया�लय 
महो�रीबाट जारी भएको �याद मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११० नं. को रीत नप�ुयाई तामेल भएको 
दिेखएको र िज�ला �शासन काया�लयबाट फैसला 
ह�दँा तपिसल ख�डमा �ितवादीलाई पनुरावेदन 
�याद िदने उ�लेख भएको अव�थामा �ितवादीको 
तफ� बाट िनजका कानून �यवसायीले न�कल 
िलएको िमितदिेख कानूनको �यादिभ� पनुरावेदन 
परी सनुवुाइ भई भएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसलामा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०८ नं. 
को �िुट भएको मा�न निम�ने ।

��ततु म�ुामा िमित २०६१।५।२६ का 
िदन अका� �ितवादी िवशेषकुमार यादवको साथबाट 
कटुवा ब�दकु १ थान र �यसमा ला�ने गोली ३ 
थान बरामद भएको र िनजले सो ब�दकु र गोली 
�ितवादी भवुना भ�ने भवुन महतो कोइरीको भएको 
भनी बयान गरकेा ह�न् । िनजको सो बयान बेहोरा 
िमिसल सलं�न कुनै पिन ठोस �माणबाट समिथ�त 
भएको दिेखदँैन । यस अव�थामा हातहितयार 
बरामद भएका �ितवादी िवशेषकुमार यादवलाई 
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा 
१५(१) र ३(२) को कसरु मा ऐजनको दफा २० 

को देहाय २ अनसुार �.१०००।- ज�रवाना र 
�याद गजुारी बसेका यी �ितवादी भवुना भ�ने 
भवुन महतो कोइरीलाई २ वष� कैद र �. ६०००।- 
ज�रवाना गन� गरी भएको फैसला �यायसङ्गत 
देिखएन । फौजदारी म�ुामा �याद गजुारी बसेका 
�ितवादीको हकमा पिन िमिसल संल�न सबदु 
�माणबाट िनज दोषी देिखएको ख�डमा िनजको 
कसरुको आधारमा मा� िनजलाई सजाय गनु�पद�छ 
भनी फौजदारी िविधशा�ीय मा�यता रहेको 
छ । सहअिभय�ु िवशेषकुमार यादवको पोल 
बयानबाहेक अ�य कुनै सबदु �माणबाट बरामद 
भएको हातहितयार �ितवादी भवुना भ�ने भवुन 
महतो कोइरीको रहेको नदेिखदँा िज�ला �शासन 
काया�लयको फैसला उ�टी गरी सहअिभय�ु 
िवशेषकुमार यादवलाई भएको सजायसरह नै यी 
�ितवादीलाई सजाय गन� गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी भवुना भ�ने भवुन महतो 
कोइरीले हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ 
को दफा ५(१) र ३(२) अनसुार कसरु गरकेोले 
िनजलाई ऐजन ऐनको दफा २० को देहाय २ 
अनसुार २ वष� कैद र �. ६०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई भएको फैसला सो हदस�म बदर गरी 
�ितवादी भवुना भ�ने भवुन महतो कोइरीलाई सोही 
ऐनको दफा २०(२) अनसुार �.१०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७१।२।१३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत्  २०७६ साल वैशाख ३० गते रोज २ शभुम् ।
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३
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७०-WO-०९५८, 
उ��ेषण, धनल�मी �यौपाने िव. िश�क सेवा 
आयोग, सानोिठमी भ�पुरसमेत

िनवेदक धनल�मी �यौपाने नेपाल सरकार 
िश�ा िव�ान तथा �िविध म��ालय, िश�ा तथा 
मानव �ोत िवकास के��, िश�ा िवकास तथा 
सम�वय इकाई कािलकोटको िमित २०७६।१।८ 
को िनण�यअनसुार आधारभूत / �ाथिमक तहको 
ततृीय �ेणी िश�क पदमा �थायी िनयिु� भएको 
कुरा िनजको कानून �यवसायीले बहस ��ततु गन� 
�ममा इजलासलाई जानकारी गराएको तथा सो 
िमितको िनजको िनयिु� प�को �ितिलिपसमेत 
पेस गरकेो दिेख�छ । यसरी िनज िनवेदकले �थायी 
िनयिु� पाउनको लािग ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गरी िनवेदन िवचाराधीन रहेकै अव�थामा िमित 
२०७६।१।८ मा �थायी िनयिु� भइसकेको देिखदँा 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको 
दिेखन आउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणले ��ततु 
�रट िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेकोले 
यसको औिच�यिभ� �वेश ग�ररहन परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित सवंत् २०७६ साल जे� २ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०७५५, 

उ��ेषण, भेषबहादुर वन िव. उ�च अदालत 
िवराटनगरसमेत

��ततु �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत म�ुा 
हाल सनुसरी िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामै रहेको छ । उ� म�ुामा सबतु �माणको 
मू�याङ्कन गरी फैसला ह�ने अव�था कायम नै 
रहेको छ । सोमा िच� नबझेु वैकि�पक उपचारको 
�यव�था िव�मान छँदाछँदै िनवेदकले यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�मा �वेश 
गरकेो देिख�छ । तायदाती फाटँवारी माग गन� िवषय 
म�ुाको एउटा �ि�यागत िवषय हो । अशं पाउने 
िदने �योजनका लािग सामा�यतः अशंब�डाको २० 
नं. बमोिजम अंश पाउन स�ने देिखन आएपिछ यो 
�ि�या अपनाइ�छ । यो आदेश अि�तम फैसला 
होइन । अि�तम फैसला ह�दँा अंश पाउने नपाउने, 
अंश पाउने भए कस-कसबाट पाउने वा कस-
कसबाट नपाउने कुन कुन स�पि� ब�डा ला�ने 
भ�ने कुराको िव�लेषण ह��छ । अदालतबाट फैसला 
भइसकेपिछ पिन आफूलाई िच� नबझेुको कुरामा 
पनुरावेदनको अिधकार प�लाई सरुि�त रहेको 
नै ह��छ । य�तो सरुि�त वैकि�पक अिधकार 
रहदँारहदँै तायदाती माग गरकेो आदशेउपर 
िनवेदक असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
यस अदालत �वेश गरकेो देिख�छ र �य�तो 
आदेशउपर परकेो ��ततु िनवेदनमा िनवेदकको 
िजिकरबमोिजम ग�रिदने हो भने स�ु िज�ला 
अदालतमा चलेको अंश म�ुाको िनण�यमा ��य� 
असर पन� जा�छ । मािथ�लो अदालतले त�लो 
अदालतमा िवचाराधीन कुनै म�ुालाई असर 
पान� गरी कुनै पिन आदेश जारी गनु�  उपय�ु 
नह�ने ।

नेपालको संिवधान, २०७२ को धारा 
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१३३(२) मा "यस संिवधान�ारा �द� मौिलक 
हकको �चलनको लािग वा अक� उपचारको 
�यव�था नभएको वा अक� उपचारको �यव�था 
भए पिन �य�तो उपचार अपया�� वा �भावहीन 
दिेखएको अ�य कुनै कानूनी हकको �चलनको लािग 
वा साव�जिनक हक वा सरोकारको कुनै िववादमा 
समावेश भएको कुनै संवैधािनक वा कानूनी ��को 
िन�पणका लािग आव�यक र उपय�ु आदेश 
जारी गन�, उिचत उपचार �दान गन�, �य�तो 
हकको �चलन गराउने वा िववाद टुङ्गो लगाउने 
असाधारण अिधकार सव��च अदालतलाई ह�ने 
छ ।" भ�ने �यव�था रहेको छ । यस �यव�थाअनसुार 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुाबाट िनवेदकको 
हक हनन भएको वा हकमा अपूरणीय �ित प�ुन 
गएको भनी कहीकँतैबाट देिखदँैन । यसरी िज�ला 
अदालतबाट िनण�य नै नभई िनज िनवेदक नेपालको 
संिवधान, २०७२ को धारा १३३ (२) को �योग 
गरी यस अदालतमा �वेश गरकेो देिख�छ । उ� 
अंश चलन म�ुामा ब�ुनपुन� �माण बझुी स�ु 
अदालतबाट ठहर िनण�य ह�ने नै ह�दँा हाल उ� 
िवचाराधीन रहेको म�ुाको काम कारबाहीमा असर 
पन� गरी यस अदालतबाट �रट जारी गन� उपय�ु 
ह�दँैन । ��ततु म�ुामा वैकि�पक उपचारको समाि� 
भएको मा�न िम�ने देिखएन । वैकि�पक उपचारको 
बाटो रहेभएको अव�थामा उ� संवैधािनक 
�यव�थाअनसुार �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�ने 
नदेिखने ।

अतः उ� सामा�य �े�ािधकारअ�तग�त 
चिलरहेको म�ुामा ह�ने फैसलाउपर पनुरावेदन 
गन� हक सरुि�त नै ह�ने भई वैकि�पक उपचारको 
पया��ता रहेभएको देिखएको ह�दँा �रट िनवेदनबाट 
मातहतको अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुाको 

काम कारबाहीमा असर पन� गरी �रट जारी गनु�पन� 
अव�था नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवुेदी
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित सवंत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७४-WO-०७५६, 

उ��ेषण, भपुाल वन िव. उ�च अदालत 
िवराटनगर भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-१२३२, 
हाडनाता जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
नारायण�साद कँडेल

पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट 
�ितवादी नारायण�साद कडेललाई जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरुमा पाचँ वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी भएको फैसलाउपर �ितवादीको तफ� बाट 
पनुरावेदन परकेो अव�था नदेिखदँा �ितवादीको 
उमेर स�ब�धमा तथा जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरु कायम भएको हदस�मको फैसलामा 
थप िव�ेषण ग�ररहनपुन� नदिेखने । 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनतफ�  हेदा�  
अिभयोग दाबीअनसुार कसरु कायम गरी हाडनाता 
करणीतफ� समेत �ितवादीलाई थप सजाय ह�नपुन� 
भ�नेसमेत म�ुय िजिकर िलएको पाइयो । सो 
स�दभ�मा हेदा�  �ितवादीले अनसु�धान अिधकारी 
र अदालतसम� गरकेो बयानमा जाहेरवालीले 
नानी नानी भनी कराएको सनेुपिछ आफूले करणी 
नगरी लगुा लगाउन थालेको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । अङ्कलले आटँीमा जाउ ँनानी भनी हात 
समातेर लानभुयो र ढोका खोली आटँीमा लगी सतु 
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नानी भ�नभुयो भ�नेस�म पीिडतको अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो कागजको बेहोरा रहेको 
पाइ�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनबाट 
हाइमन न�याितएको, योिनको व�रप�र नसिु�नएको, 
योिनमा कुनै पिन िकिसमको घाउ, चोट तथा 
िच�ह�समेत नदेिखएको र सङ्किलत �वाब 
(swab) मा वीय� नदिेखएको भनी उ�लेख भएको 
दिेखने ।

�ितवादीलाई हाडनाता करणीतफ�  थप 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको २ नं. अनसुार थप सजाय ह�नको 
लािग हाडनाताक� �वा�नी मािनसको जबरज�ती 
करणी गरकेो अथा�त् जबरज�ती करणीको वारदात 
भएको ठहरकेो ह�नपुन� देिखने ।

जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो 
कसरुमा उ� कानूनी �यव�थाअनसुार थप सजाय 
ह�न स�ने दिेखदँैन । मलुकु� ऐन, हाडनाता करणीको 
महलको दफा दफामा उि�लिखत �ावधानबाट 
पिन हाडनातामा करणी गरकेोमा करणी गन�लाई 
नाताको �कृितअनसुार सजाय ह�ने �यव�थास�म 
रहेको पाइ�छ । तर जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरकेो अव�थामा थप सजाय ह�न स�ने �यव�था 
रहे भएको दिेखन नआउने ।

�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गन� उ�ोग गरकेो ठहर भएकोले उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार �ितवादीलाई थप सजाय ह�ने 
दिेखन नआएकोले हाडनातामा थप सजाय ह�नपुन� 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पिन मनािसब देिखन नआई सो िजिकरसगँ समेत 
सहमत ह�न सिकने अव�था नरहने । 

अतः �ितवादी नारायण�साद कडेललाई 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(१) 
र ५ नं. तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(३) बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैदको 
सजाय गन� गरकेो स�ु स�यान िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) र ५ नं. बमोिजम ५(पाचँ) 
वष� कैदको सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुबाट िमित २०६८।०७।०६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०६७४, 
हाडनातामा जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
रामबहादुर म�डल

च�मिदद गवाह भिनएक� पीिडतक� 
आमासमेतले अदालतमा आई ग�रिदएको बकप� 
पर�पर बािझएको र मौकामा बिुझएक� पाव�तीदेवी 
िस�हासमेतको अदालतसम�को बकप�बाट 
�ितवादीउपरको कसरु सबदु �माणबाट समिथ�त 
ह�न नसकेको ि�थितमा केवल जाहेरी दरखा�तकै 
आधारमा उ� जाहेरीलाई �वत�� एवं अकाट्य 
�माणका �पमा �हण गरी �ितवादीलाई सजाय 
गनु�  कानून, �यायका सव�मा�य िस�ा�त एवं 
�ितपािदत निजरसमेतको िव�� ह��छ । यसथ�, 
�ितवादी अदालतमा आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रहेको अव�था, पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन एवं जाहेरवाली पीिडत र िनजक� आमाले 
अदालतमा गरकेो बकप� पर�पर बािझएको 
अव�थासमेतबाट �ितवादी रामबहादरु म�डलले 
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पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�न िम�ने 
दिेखएन । यस ि�थितमा �ितवादी रामबहादरु 
म�डललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला 
अ�यथा नदेिखदँा �ितवादीलाई सजाय कायम 
गन� �योजनका लािग िवप�ीलाई िझकाइपाउ ँ
भ�ने िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट �ितवादी रामबहादरु म�डलले 
पीिडत भिनएक� जाहेरवाला नाबािलग प�रवित�त 
नाम धनगढी A2 लाई जबरज�ती करणी गरकेो 
दिेखने व�तिुन� �माण  अिभयोजन प�ले 
प�ुयाउन नसकेको ि�थित, �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य शंकारिहत 
तवरले िमिसल संल�न कागजातबाट पिु� ह�न 
नसकेको अव�था, पीिडतको जाहेरी र िनजले 
अदालतमा गरकेो बकप�समेत एक आपसमा 
बािझएको ि�थित, पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन एव ं जबरज�ती करणीको वारदातलाई 
पिु� गन� दशी �माणको अभाव रहेको देिखने ��ततु 
म�ुामा �ितवादी रामबहादरु म�डलउपरको कसरु 
�वत�� र अकाट्य �माणबाट पिु� ह�न नसकेको 
ि�थितमा �ितवादी रामबहादरु म�डललाई आरोिपत 
कसरुमा सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
िदपायलको िमित २०७१।५।८ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित सवंत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०४६२, आगो 

लगाएको, नेपाल सरकार िव. मो.कुदुस िमयाँसमेत
��यथ� �ितवादीह� अनसु�धानको �ममा 

र अदालतमा आई बयान गदा�समेत आफूह�ले 
आरोिपत कसरु नगरकेो भनी इ�कारी बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवाला र �ितवादीह�को िबचमा 
कुनै �कारको पूव��रसइवी रहे भएको िमिसल 
�माणबाट देिखदँनै । �ितवादीह�ले तास खे�दै 
गरकेो अव�थामा जाहेरवालाले तास नखे�न 
आ�ह गरकेोमा सोही कारणबाट आवेशमा आई 
�ितवादीह�ले यी जाहेरवालाको कुखरुा फम�मा 
आगो लगाउने ज�तो ग�भीर अपराध गरकेा होलान् 
भ�न सिकने अव�था देिखदँैन । यी जाहेरवालाले 
घटनाको राित हारगहुारपिछ �ितवादीह� 
भागेको भनी उ�लेख गरकेोमा हारगहुारपिछ 
घटना�थलमा कोही कुनै �यि� उपि�थत भई 
आगो िनय��णको �यास गरकेो र जाहेरवालाले 
िचनेका �ितवादीह�लाई प�ाउ गन� �यास 
गरकेो भ�नेसमेत नदिेखने । जाहेरवालाले यी दईु 
�ितवादीबाहेक अ�य ५।७ जनाको समूह भनी 
उ�लेख गरकेोमा ती �यि� को को कहा ँ कहाकँा 
ह�न् भनी उ�लेख गन� सकेको पाइदँैन । िमित 
२०७०।८।२ गते राित भएको घटनाका स�ब�धमा 
जाहेरवालाले �ितवादीह�बाट �ितपूित� भ�रपाउन 
र िनजह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भनी िमित 
२०७०।९।४ गते मा� इलाका �हरी काया�लय 
लहानमा जाहेरी दरखा�त दता�  गराएको देिखएबाट 
घटना�थलनिजक घर भएका �ितवादीह� िव�� 
जाहेरी दरखा�त िदन लामो समय लगाउने यी 
जाहेरवालाको जाहेरी कथन िव�वास�द देिखएन । 
�ितवादीह�ले आगो लगाउदँै गरकेो ��य� देखेको 
भ�ने यी जाहेरवालाले आ�नो �य�ो धनमाल न� 
ह�न ला�दा बचाउनतफ�  कुनै �यास गरकेो बेहोरा 
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उ�लेख गरकेा छैनन् । जाहेरवालाको कथन 
�माणमा �हण गन� सो कथनलाई िव�ास गन� 
सिकने आधार र अव�था ह�नपुद�छ । यी जाहेरवाला 
नै घटनाका ��य�दश� िथए भनेर आरोिपत गनु�  
मा�ै कसरुदार कायम गन� आधार ब�न स�दैन । 
जाहेरवालाले आफूले यी �ितवादीह�ले आगो 
लगाएको देखेको ह� ँ भनी उ�लेख गर े पिन घटना 
भएको एक मिहनापिछ मा� जाहेरी दता� गराउनकुो 
िव�वसनीय आधार, कारण उ�लेख गन� सकेको 
नदेिखने ।

तसथ�, िमित २०७०।८।२ मा भएको 
घटनाको एक मिहनापिछ मा� जाहेरी परकेो 
दिेखएको, ��यथ� �ितवादीह� अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा बयान गदा�समेत अरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहेका, जाहेरवालाले आफूले रातको 
समयमा तास नखेलस�म भनेको �रसइवीले मा� 
�ितवादीह�ले आगो लगाएको भनेका र सोबाहेक 
जाहेरवाला र �ितवादीिबच मनमटुाव �रसइवी रहे 
भएको नदिेखएको ह�दँा जाहेरवालाबाहेक अ�य 
��य�दश� नभएको अव�थामा जाहेरवालाको कथन 
मा�लाई िव�वसनीय �माण मानी �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुमा सजाय ह�ने भनी ठहराउन ु
�यायोिचत नह�ने भई  �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अत: िमिसल संल�न आधार, �माणको 
िववेचना गरी स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।६।२६ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२।१२।३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराद� बडु / हीरा डंगोल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथेमा, ०७६-WH-०१३३, 
ब�दी��य�ीकरण, मकेुशबाब ु वा�ले िव. नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालय, िसंहदरबारसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश मानव 
अिधकारसगँ स�बि�धत िवषयव�त ु हो । नेपाल 
िविभ�न मानव अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
महासि�धह�को प� रा�� हो । महासि�धको 
प� रा�� भएको कारणबाट नेपालले उ� 
महासि�धमा भएको �यव�थाह� काया��वयन 
गनु�  आ�नो दािय�विभ� नै पद�छ । Universal 
Declaration On Human Right (UDHR) 
को धारा १९ मा Everyone has the right to 
freedom of opinion and expression; this 
right includes freedom to hold opinions 
without interference and to seek, receive 
and impart information and ideas 
through any media and regardless of 
frontiers भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । यसैगरी 
International Covenant on Civil And 
Political Right (ICCPR) को धारा १९(१) ले 
पिन  Everyone shall have the right to hold 
opinions without interference भ�ने �यव�था 
रहेको छ । यसरी अ�तरा� ि��य द�ताबेजले नै right 
to hold opinion भ�ने अिधकारको �यव�था 
रहेकोमा कुनै पिन �यि�ले आफूले चाहेको िवचार र 
आ�था रा�न स�छ । यिद कुनै �यि�लाई िवचार र 
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अिभ�यि�को �वत��ता निदने हो सो काय� मानव 
अिधकारको उ�लङ्घन ह�न जा�छ । उ� मानव 
अिधकारका अ�तरा�ि��य महासि�धमा भएका 
�यव�थाह�लाई �चिलत नेपालको संिवधानको 
धारा १७ ले समेत आ�मसात् गरकेो छ । नेपालको 
संिवधानको धारा १७ ले कानूनबमोिजम कुनै पिन 
�यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत नग�रने 
कुराको ��याभूित गद� �यि�का िविभ�न �कारका 
�वत��ताह� ज�तै िवचार र अिभ�यि�, िवना 
हातहितयार शाि�तपूव�क भेला ह�ने, राजनीितक दल 
खो�ने, नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत 
र बसोबास गन�, पेसा, रोजगार उ�ोग, �यापार, 
�यवसाय गन�लगायतका �वत��ताको ��याभूित 
ग�रिदएको छ । यसरी अ�तरा� ि��य द�ताबेज र 
संिवधानले ��याभूत गरकेो �यव�थाबाट कुनै पिन 
नाग�रकलाई वि�चत गन� निम�ने । 

नेपालको संिवधानले वैयि� हक, 
�वत��ताको हक, यातना िव��को हक एव ं
�यायको हकलगायतका मौिलक हकह�लाई 
िविश� �थान �दान गरकेो दिेख�छ । कुनै पिन 
�यि�लाई मनािसब आधार र कारणिबना ब�दी 
बनाउन नह�ने र कुनै अिभय�ुलाई उसको अिभयोग 
�मािणत नभएस�म िनज िनद�ष रहेको मािनने, 
अिभय�ुलाई आफू िव��को अिभयोगमा सफाइ 
पेस गन� उिचत मौका िदनपुन�लगायतका कुराह� 
फौजदारी �यायका �चिलत मा�य िस�ा�त 
ह�न् । सोही कुराको मनन गरी नेपालको संिवधानको 
धारा १६ ले ��येक �यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हकको सिुनि�तता �दान गरकेो छ । साथै 
संिवधानको धारा १८ ले कानूनको �ि�मा सबै 
समान ह�ने, कानूनको समान संर�णबाट कसैलाई 
वि�चत नग�रने र ऐ. संिवधानको धारा २० ले 

कुनै पिन �यि�लाई गैरकानूनी थनुामा नरािखने 
र धारा २२ ले थनुामा रहेको �यि�लाई शा�र�रक 
वा मानिसक यातना िदन नह�ने कुराको संवैधािनक 
��याभूित गद� नाग�रकको मौिलक हकउपरका 
गैरकानूनी ि�याकलापका िव�� संवैधािनक 
उपचारको हकको समेत सिुनि�तता धारा ४६ 
ले �दान गरकेो छ । यसै गरी संिवधानको धारा 
१३३ ले मौिलक हकको �चलनका िनि�त सव��च 
अदालतलाई असाधारण अिधकार�े� �दान गरकेो 
छ भने सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७ मा बदिनयत, �व�ृ भावना िलई 
कानूनिवपरीत वा अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� 
काय�िविध पालना नगरी ब�दीलाई थनुामा राखेको 
देिखएमा र ��यथ�ले ब�दीलाई थुनाबाट छोड्न ु
नपन� कुनै मनािसब कारण देखाउन नसकेमा वा 
िनजले देखाएको कारण मनािसब नदेिखएमा 
ब�दीलाई थनुाबाट छोड्ने आदेश िदन स�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�थाको रोहबाट 
हेदा� , कानूनबमोिजम बाहेक कसैको पिन वैयि�क 
�वत��ता हनन गनु�  ह�दँैन सो काय� कानूनी रा�यमा 
शोभनीय काय� मा�न पिन सिकँदनै । कानूनले 
तोकेको िविध र �ि�या पूरा नगरी िवनाआधार, 
कारण कुनै पिन �यि�को वैयि�क �वत��ता हनन 
गन� अिधकार संिवधान र कानूनले कसैलाई �दान 
गरकेो छैन । ��ततु स�दभ�मा यी िनवेदकउपर 
लागेको अिभयोग एकाितर िनजलाई थनुामा नै राखी 
अनसु�धान गनु�पन� �कृितको देिखएको छैन भने 
अक�ितर उिचत एव ंपया�� आधार र कारणिवना नै 
िनजको हकमा पटकपटक �याद थप गन� गरी भएका 
िवप�ीह�का काय�ह� कानूनसङ्गत देिखदँैन । 
िनवेदक ब�दीले �हरी कम�चारीलाई अभ� �यवहार, 
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गाली गलौज गरकेोले अभ� �यवहारको कसरुमा 
अनसु�धानको �ममा िनजलाई थुनामा राखेको 
भ�ने िवप�ीह�को िजिकर रहेको दिेखए तापिन 
िनवेदकह�लाई जनु अिभयोगको स�ब�धमा 
म�ुा अनसु�धानको लािग भनी �याद थपको माग 
ग�रएको छ �यसमा �प� आधार र कारण उ�लेख 
भएको नदिेखने ।

यसै स�ब�धमा “सिंवधान र �चिलत 
कानूनबमोिजम रा�य स�चालनको �यव�थाले 
मा� कानूनी रा�यको �थापना र �व��नमा 
सहयोग पु�ने ह��छ । साव�जिनक अिधकार�ा�त 
िनकाय वा पदािधकारीले आ�नो अिधकारको 
�योग गदा� वा नगदा� कानूनको प�रिधिभ� रहरे 
कानूनबमोिजम गरमेा मा� कानूनको शासन 
�थािपत गन� म�त पु�ने । कानूनले तोकेको िविध र 
�ि�या पूरा नगरी िबनाआधार र कारण �यि�को 
वैयि�क �वत��ता हनन गन� अिधकार सिंवधान 
र कानूनले कसैलाई पिन �दान गरकेो छैन । 
�यि�को वैयि�क �वत��ताको अपहरण गदा� 
सवेंदनशील ह�नुपन� ।” (ने.का.प.२०७५, अङ्क 
५, िन.नं.१००२०) शारदा पा�डे िव�� नेपाल 
सरकार गहृ म��ालयसमेत भएको ब�दी��य�ीकरण 
म�ुामा यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपादन भएको 
दिेख�छ । ��ततु िस�ा�त यस �रट िनवेदनका 
स�दभ�मा पिन आकिष�त र सा�दिभ�क देिखन 
आउने ।

उि�लिखत संवैधािनक एवं कानूनी 
�यव�था र सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका रोहबाट हेदा�  िनवेदक कृ�ण�साद 
वा�लेलाई िबनाआधार र कारण पटकपटक प�ाउ 
गन� काय�लाई कानूनस�मत मा�न िम�ने अव�था 
दिेखएन । िनजलाई िवप�ीह�ले िबनाआधार 

र कारण केबल फरक आ�था र िवचार राखेको 
आधारमा �व�ृ भावना राखी गैरकानूनी �पमा 
िहरासतमा राखेको दिेखएको अव�थामा म�ुा हेन� 
अिधकारीले िविधस�मत प�ाउ गरी िहरासतमा 
रािखएको भ�ने िव�ान् सह�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः व�तिुन� आधार र कारणिवना 
िनवेदकह�लाई प�ाउ गन� र अनसु�धानको �ममा 
भनी थनुामा रा�ने काय� �याियक �ि�कोणबाट 
औिच�यपूण� नदेिखएको र िनवेदकह�लाई थनुामा 
रा�ने िवप�ीह�को काय� कानूनबमोिजमको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव� 
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत्  २०७६ साल काित�क २६ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०६७-CI-०७८३, िनण�य 
बदर हक कायम, चि�डका राजोपा�याय िव. 
गोिव�द�साद चािलसे

दाबीको िक�ाको लगत िभडेको छैन 
भ�ने िजिकरतफ�  हेदा�  सभ� नापीको समयमा 
नै गोिव�द�साद चािलसेको नाममा नापी भई 
िफ�डबकु तथा ज�गाधनी दता�  �े�ता तयार भई 
ज�गाधनी �माण पजुा�  िदएको छ । उ� िक.नं. ४४९ 
को २-१३-१-० ज�गाको िफ�डबकुको कैिफयतमा 
१४ नं. मौजे सवुण�परु सा.ल.नं.८४२, ८४२ 
बाट िभडी दता� भनी उ�लेख भएको दिेखएको 
अव�थामा लगत िभडाउन िच� लगाउन छुटेको 
मा� कारणले उ� सभ� नापीका बखत दता�  भएको 
ज�गालाई लगत िभडेको छैन भनी भ�न नसिकने ।
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मोहीले कृ�णह�रको ज�गा भनी िनवेदन 
िदई कुत बझेुको भरपाईसमेत पेस गरकेोमा सोको 
मू�याङ्कन भएन भ�ने िजिकरतफ�  हेदा� उ� ज�गा सभ� 
नापी भएका बखत ज�गाधनी गोिव�द�साद चािलसे 
र मोही िव�णबुहादरु कम�समेत उपि�थत भएको 
दिेख�छ । ज�गा नापी गरी तयार गरकेो िक.नं.४४९ 
को २-१३-१-० ज�गाको िफ�डबकुको िकसानको 
बेहोरामा मोही िवकुबहादरु कम�ले यो ज�गा कुतमा 
जोती आएको छ । यो ज�गा गोिव�द�सादको ठहर 
भ�ने बेहोरा लेखी सहीछाप गरकेो दिेख�छ । उ� 
ज�गाको िफ�डबकुमा ज�गावाला गोिव�द�साद 
चािलसे र मोही िवकुबहादरु कम� उ�लेख भएको 
छ । िफ�डबकुमा लेिखएको बेहोरा अ�यथा 
मा�न सोस�ब�धी म�ुा परी अदालतले िनण�य 
गनु�पद�छ । अदालत आफँैले िववाद �याउने 
होइन । िफ�डबकुमा ज�गाधनी र मोही दवैु प� 
उपि�थत भई सहीछाप गरकेो छ । दवुै प�ले सहीछाप 
गरी िविधवत् �पमा खडा भएको िफ�डबकुको 
बेहोरा बदर नभई कायम रहेको अव�थामा मोहीले 
पछािड लेखाएको बेहोरालाई �माणमा िलन िम�ने 
नदेिखने ।

िमित २०४८।०५।३० मा भएको ज�गा 
दता�को बदरतफ�  दाबी नै नरहेको भ�ने िजिकरतफ�  
हेदा� स�ु दता� रहेको ज�गा कानूनस�मत 
रिहरहेको अव�थामा सोही ज�गाको िवषयमा 
सो पछािड भएका दता�ह� �वतः बदर ह�ने 
भएकोले िमित २०४८।०५।३० मा भएको 
दता�  बदरतफ�  दाबी निलएको मा� आधारमा 
मा� जेठो दता�ले कानूनी मा�यता पाउदँनै भ�न 
निम�ने ।

पनुरावेदकका कानून �यवसायीले 
बहसको �ममा िक.नं.४४९ को २-१३-१-० 

ज�गाको िफ�डबकुमा ०२३।९।५ लेिखसकेपिछ 
गोिव�द�साद चािलसेको ठहर भनी अलग िलिपका 
साथ सिंद�ध बेहोरा लेिखएको भनी उठाएको ��का 
स�ब�धमा स�कल िफ�डबकु हेदा�  िफ�डबकुमा 
लेिखएको मसी र (टाकँा) कलम फरक छ तर 
सोही महलको तल मािथ अ�य िक�ाको बेहोरामा 
समेत मसी र टाकँा फरक पारी बेहोरा उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । उ� िक.नं.४४९ को २-१३-१-० 
ज�गाको िफ�डबकुको िकसानको बेहोरामा उ�लेख 
भएको ०२३।९।५ लेिखसकेपिछ गोिव�द�साद 
चािलसेको ठहर भनी अलग िलिपका साथ 
लेिखएको भ�ने बेहोरालाई पिछ थप गरकेा ह�न् भनी 
भ�न िम�ने अव�था देिखएन । सो कुराको कतैबाट 
पिु� पिन नह�ने ।

दाबीको भ�परु िज�ला कटु�जे ६(ख) 
िक.नं.४४९ को २-१३-१-० ज�गाको सभ� नापीको 
समयमा ज�गाधनी गोिव�द�साद र मोही िवकुबहादरु 
कम� भनी उ�लेख भई िकसानको बेहोरामा 
गोिव�द�सादको ठहर भनी उ�लेख भई कैिफयतमा 
१४ नं. मौजे सवुण�परु सा.ल.नं.८४२, ८४२ बाट 
िभडी दता�  भनी उ�लेख भएको देिखएबाट उ� 
ज�गा दता�  गदा� लगत िभडाई दता� गरकेो देिख�छ । 
२०२३ सालमा नै दता�  भइसकेको एउटै ज�गा पनुः 
२०४८ सालमा आएर दता� ह�न स�ने देिखदँैन । 
सािबकको दता� कायम रिहरहेको अव�थामा सोही 
ज�गाको स�ब�धमा नया ँदता�ले मा�यता पाउछँ भ�न 
िम�दैन । २०२३ सालमा नै नापन�सा भई 
ज�गाको �े�ता पजुा�समेत तयार भएको अव�थामा 
�ितवादीले सोही समयमा उजरु गनु�पन�मा सो 
गरकेो नदेिखएको र उ� ज�गा पनुः २०४८।५।३० 
मा दता� भएको देिखएको अव�थामा जेठो दता�ले 
कानूनी मा�यता पाउने ह��छ । जेठो दता�ले कानूनी 



11

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, पसु - २

मा�यता पाउने भएकोले सोहीबमोिजम दाबीको 
िक.नं. ४४९ को २-१३-१-० ज�गामा वादी 
गोिव�द�साद चािलसेको हक कायम ह�ने ह�दँा उ� 
ज�गामा हक कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न स�ने अव�था 
नह�दँा पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदकका कानून 
�यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, दाबीको िक.नं.४४९ को २-१३-
१-० ज�गामा हक कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६४।०३।२० गते भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६६।०६।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
उ� फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल भा� २ गते रोज २ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-CR-००२०, अपहरण शरीर 
ब�धक, नेपाल सरकार िव. राज भ�ने ठाकुरबहादरु 
िव.क.

��यथ� / �ितवादी ठाकुरबहादरु 
िव.क. ले अदालतमा बयान गदा� मेरो �ीमती 
सिुनता िव.क. यी जाहेरवालासगँ कोठा ब�द गरी 
होटलमा गफ गररे बसेको देखी छलफल भएको 
हो कुनै नगद वा िज�सी िलएको होइन भनी 
अिभयोग दाबीमा इ�कार रहे तापिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� जाहेरवालालाई अपहरण गरी 
िफरौती रकम माग गन� उ�े�यले ब�धक बनाई 

�.२ लाख रकम िदने सहमितमा िनजको 
मोटरसाइकल आफँै राखेको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवालाको ग.५ प ६९६९ को 
मोटरसाइकल �हरीले आ�नै साथबाट बरामद 
गरकेो कुरामा यी �ितवादी अदालतमा सािबती नै 
भएको पाइने ।

िमिसल संल�न जाहेरी बेहोरा, स�तोषी 
होटलका स�चालकको कागज, �ितवादीको मौका 
र अदालतसम�को बयान कागज, जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल �ितवादीबाट जफत भएको भ�ने 
�ितवेदनलगायतका �माणह�बाट यी ��यथ� 
�ितवादीले पीिडत जाहेरवालालाई बल �योग 
गरी ध�क� िदई, डर �ास देखाई, यातायातको 
साधन क�जा वा िनय��णमा िलई कुनै ठाउमँा 
जान बा�य गराई िफरौती रकम माग गरकेो र िनज 
पीिडतले आफूसगँ रकम नभएकोले िदने सत�मा 
�यहाबँाट भा�न सफल भई जाहेरी िदएको देिखन 
आयो । यसबाट यी ��यथ� �ितवादीको आपरािधक 
मनसायले पूण�ता पाएको नदेिखने ।

उ�च अदालतबाट उ� कसरुको उ�ोग 
ठहर गरी भएको फैसला िमले निमलेको के छ ? 
भनी िवचार गदा�  मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ५ नं. मा “कुनै �यि�ले 
यस महलमा लेिखएको कसरु गरी नसकेको सो 
कुराको उ�ोगस�म गरकेो भए �य�तो �यि�लाई 
सो कसरुमा ह�ने सजायको आधा सजाय गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । �यसैगरी “कसैले 
कुनै रकम माग गरी �य�तो रकम निदएमा 
अपहरण गन� वा शरीर ब�धक िलने ध�क� िदएमा 
िनजलाई उ�ोग गन� �यि�सरह सजाय गनु�पछ� ” 
भनी सोही महलको ६ नं. मा उ�लेख भएको 
पाइयो । यस�कार अपहरणको काय� भइसकेको 
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अव�थामा मा� वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीबमोिजमको सजाय  गन� सिकने देिख�छ तर 
��ततु म�ुामा यी �ितवादीले जनु िकिसमको 
मनसाय िलएर वारदातमा सलं�न भएको देिख�छ 
�यो मनसाय पूरा भएको पाइदँनै । यसरी आपरािधक 
मनसायले गरकेो वारदातमा मनसायले नै पूण�ता 
नपाएको अव�थामा पूण� अपराध कायम गन� 
िमलेन । य�तो अव�थामा उ� वारदात उ�ोग नै 
ठहन� देिखने । 

उ� वारदातमा अ�य �यि�ह� पिन संल�न 
रहेको भनी जाहेरवालाले अनसु�धान र अदालतमा 
बकप� गरकेो, अिभयोगप�मा सो बेहोरा उ�लेख 
भएको साथै पनुरावेदन िजिकरसमेत रहेकोमा 
अ�य �ितवादीह� त�काल प�ाउ पन� सकेको 
दिेखदँैन । अिभयोजन प�ले पिन सो घटनामा 
संल�न रहका अ�य �ितवादीह�को वा�तिवक नाम, 
थर, वतन हालस�म खलुेको नदिेखएको िनजको 
हकमा पिछ खलुी आएमा वा प�ाउ प�रआएका 
बखत कानूनबमोिजम ग�रने भनी म�ुा तामेलीमा 
रहेको देिख�छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादी 
राज भ�ने ठाकुरबहादरु िव.क. उपर मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको 
७ नं. को अिभयोग दाबी िलई दईुभ�दा बढी �यि� 
अपराधमा संल�न रहेको भनी मा�न िम�ने नदेिखदँा 
वादी नेपाल सरकारको सो हदस�मको अिभयोग 
दाबीसमेत िम�ने देिखएन । तसथ�, पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
सिकएन । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन तथा 
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस िजिकर र यस 
अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा िलइएका आधार र 
कारणह�सगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार, �माण र 

कारणबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी भएको 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी भई �ितवादीले 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
६ नं. अनसुार उ�ोग गन� कसरुस�म गरकेोले उ� 
ऐनको ५ नं. अनसुार ३१/

२
 वष� (तीन वष� छ मिहना) 

कैद र �.२५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०७०।१२।१८ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत्  २०७६ साल काित�क १५ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७१-CR-०६००, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. जोगे�� महतोसमेत

व�ततुः फौजदारी म�ुामा �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� भार वादी प�मा िनिहत 
रहने ह��छ । ��ततु म�ुामा वादी प�ले ��यथ�, 
�ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी शकंारिहत 
तवरले पिु� गन� सकेको भ�ने दिेखन नआएकोले 
अिभयोग दाबीबाट ��यथ�, �ितवादीह� 
रामएकवाल पासमान, जािहर िमया,ँ जोगे�� महतो 
र राजकुमार महतोले सफाइ पाउने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी च�दर भ�ने रामच�� महतोको 
हकमा स�ुले फरार रही कसरु �वीकार गरी 
बसेको भनी िनजलाई हातहितयार खरखजाना 
ऐन, २०१९ को दफा २०(३) बमोिजम कैद वष� 
३ र �.२०,०००।- ज�रवाना गन� गरकेो फैसला 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट मलुकु� ऐन, 
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अ.बं. २०५ नं को कानूनी �यव�थालाई �या�या 
गरी िनजलाई सफाइ िदएको पाइयो । उ� मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०५ नं. हेदा�  “एकै मु�ामा हान� 
झगिडयाम�ये कसैको पुनरावेदन उजुर परकेोबार े
जाँिचदा इ�साफ वा सजाय उि�टने भई सो 
इ�साफ सजाय उि�टन जाने भयो भने �य�तोमा 
पुनरावेदन उजुर परकेो छैन भनी सदर ग�रिदन 
ह�दँैन । पुनरावेदन उजुर निदनेका हकमा समेत 
पुनरावेदन उजुर िदनेसरह उ�टाई िछनीिदनुपछ�  ।” 
भ�ने कानूनी �ावधान रहेको पाइ�छ । यसरी उ� 
कानूनी �यव�था पनुरावेदन नगन� �ितवादी जोगे�� 
महतो अनसु�धान र स�ु म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको र िनजको साथबाट 
उ� हितयारह� बरामदसमेत नभएको अव�थामा 
िनजका हकमा मा� सा�दिभ�क देिखने ।

अका� �ितवादी रामच�� महतोको हकमा 
�ितवादी राजकुमार महतोको उपि�थितमा िनज 
राजकुमारको गोठमा खानतलासी गदा� हातहितयार 
खरखजाना िनजकै गोठबाट बरामद भएकोमा 
उ� बरामिदत हितयार खरखजाना िनजकै दाज ु
यी �ितवादी च�दर भ�ने रामच�� महतोले १ 
मिहनाअिघ �याई लकुाई िछपाएको देखेको ह� ँभनी 
अनसु�धान र स�ु म�ुा हेन� अिधकारीसम�को 
बयानमा �य� गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादी 
रामच�� महतोको घर दैलोमा रीतपूव�कको �याद 
तामेली भएको देिख�छ तर िनजले आफूउपरको 
आरोिपत कसरुलाई अनसु�धान वा म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� उपि�थत भई अ�यथा �मािणत 
गनु�पन�मा सो नगरी �याियक �ि�यालाई असहयोग 
गरी फरार भई िनजउपरको आरोिपत कसरुलाई 
�वीकार गरकेो देिखन आयो । पनुरावेदन 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.बं. २०५ नं. को कानूनी 

�यव�था यी �ितवादी रामच�� महतोको हकमा पिन 
लाग ुह�ने भनी भने तापिन िनजको हकमा के कित 
कारणले उ� कानूनी �यव�था लाग ुह�ने हो सोको 
पिु� र िव�ेषण गरी फैसला गरकेो देिखएन । यसरी 
स�ुदेिख नै फरार रही �यादसमेत गजुाररे आरोिपत 
कसरुलाई �वीकार गरी बसेको अव�थामा यी 
�ितवादी च�दर भ�ने रामच�� महतोलाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं. २०५ नं. को कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालतले सफाइ िदने गरी 
भएको फैसला उ� कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, वादीले अिभयोग दाबी पिु� गन� 
सकेको नदिेखदँा �ितवादीह�लाई कसरुदार 
कायम गन� गरी भएको िज�ला �शासन काया�लय 
िसराहाको फैसला निमलेकोले उ�टी भई 
�ितवादीह� रामएकवाल पासमान, जािहर िमया,ँ 
जोगे�� महतो र राजकुमार महतोले सफाइ पाउने 
ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०७०।०७।११ को फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने र मलुकु� ऐन, अ.बं. २०५ नं. बमोिजम 
�ितवादी रामच�� महतोसमेतले सफाइ पाउने 
ठह�याई भएको फैसलाको हकस�म उ� फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी च�दर भ�ने 
रामच�� महतोलाई हातहितयार खरखजाना ऐन, 
२०१९ को दफा २०(३) बमोिजम कैद वष� ३ 
(तीन) र ज�रवाना �.२०,०००।- (िबस हजार) 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय�
इित संवत्  २०७६ साल काित�क १५ गते रोज ६ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७१-CI-०८४५, मोही 
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दता�  नामसारी, राजे�र�साद साह िव. फुदनीवित 
थ�नीसमेत

िमिसल संल�न भूिम सधुार काया�लय 
स�रीमा ह�र�साद साह सडुीले म�ुा खारजे ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िम.नं. २७५३ को मोही दता�  नामसारी 
म�ुामा गाउ ँ�लक नं. १९९ को ०-१८-१० ज�गाको 
मोही दता� नामसारीको माग दाबी गनु�पन�मा �लक नं. 
२०१ को सािबक िक�ा नं. १०८२ को ०–१३–
१४ ज�गाको माग दाबी िलएको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यसरी िहरालालको छोरा ह�र�साद साह 
सडुी एकासगोलमा रहे भएको मा�नपुन� ह��छ । य�तो 
अव�थामा दो�ो प�ुताका वादी राजे�र चौधरीले 
िक�ा स�चाई ��ततु म�ुा दायर गरकेो देिखन 
आउछँ । मोहीको हक ज�गा कमाउने �यि�ले 
कानूनले तोकेको सत�ह� पालन गरी पूरा गरकेो 
अव�थामा मा� �ा� ह�ने हक हो । भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१  को  दफा  २६ अनसुार मोहीले 
कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको 
हक िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित, प�नी, 
छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु धम�प�ु, धम�प�ुी, छोरा, 
बहुारी, नाित, नाितनी, नाितनी बहुारी, दाजभुाइ 
वा िददीबिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको 
�यि�लाई �ा� ह�ने कानूनी �यव�था भएकोले 
वादीको िपताको मोही हक कायम भइसकेको 
अव�थामा ज�गाधनीले प�याएमा िनजको नाममा 
नामसारी ह�ने हो । वादीका बाजे बाबलेु नै मोही हक 
दाबी गरी हक �ा� नगरकेो मोही हक �वग�य बाजे 
बाबकुो नाममा कायम गराई आ�ना नाममा नामसारी 
गराइपाउ ँ भनी दाबी िलने हक भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ ले यी वादीलाई �दान गरकेो देिखदँैन । 
यस स�ब�धमा सव��च अदालतबाट "मोहीको 
हक ज�गा कमाउने �यि�ले कानूनले तोकेको 

सत�ह� पालन गरी पूरा गरकेो अव�थामा मा� 
�ा� ह�ने हक हो । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६ अनुसार मोहीले कमाई आएको ज�गामा 
मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, बाबु, धम�पु� 
आिदम�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�ने कानूनी �यव�था भएकोले वादीको िपताको 
मोही हक कायम भइसकेको अव�थामा ज�गाधनीले 
प�याएमा िनजको नाममा नामसारी ह�ने हो । िनजका 
बाबुले नै मोही हक दाबी गरी हक �ा� नगरकेो 
मोही हक �वग�य िपताको नाममा कायम गराई 
आ�ना नाममा नामसारी गराइपाउँ भनी भ�नलाई 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले वादीलाई �य�तो हक 
�दान गरकेो नदेिखने । वादीका बाबुले नै आ�नो 
नाममा मोिहयानी हक कायम नगराएको अव�थामा 
बाबुको मृ�युपिछ मृतक �यि�लाई मोही कायम गरी 
वादीका नाउँमा नामसारी गरी मोही दता�  गरी िदने 
अव�था देिखन नआउने" भनी ने.का.प. २०७५, 
अङ्क ६, िन.नं. १००२९ मा �या�या भएको 
छ । यसरी वादीका बाब ुबाजेले नै आ�नो नाममा 
मोिहयानी हक कायम नगराएको अव�थामा बाब ु
बाजेको म�ृयपुिछ मतृक �यि�लाई मोही कायम गरी 
यी वादीका नाउमँा नामसारी गरी मोही दता�  ग�रिदने 
अव�था नदिेखने ।

य�तै िववादको ज�गा गाउ�ँलकिभ�को 
घरबारीको ज�गा हो भ�ने कुरामा वादी 
�ितवादीिबचमा िववाद देिखदँैन । भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१  को  दफा  २५ को उपदफा ५ अनसुार 
घरबारीको ज�गा कमाएको �यि�लाई मोहीको 
हक ह�ने छैन भ�नेसमेत उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
उ� कानूनी �यव�थासमेतबाट पिन यी पनुरावेदक 
वादीको बाब ुबाजेलाई मोही कायम गरी यी वादीका 
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नाउमँा नामसारी गरी मोही दता�  ग�रिदने अव�था 
दिेखन नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण, निजर र 
कानूनी �यव�थाका आधारमा वादी दाबीबमोिजम 
िववादको ज�गाको मोही दता�  गरी भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोिजम मोही 
नामसारीसमेत ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसला 
िमलेको नदिेखदँा वादी दाबी नप�ुने भनी उ�टी ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७०।११।१२ भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : निबन आचाय�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत्  २०७६ साल काित�क १४ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-CI-०८४४, 

०७१-CI-१३३१, ज�गा िखचोला 
मेटाई घर उठाई चलन चलाइपाऊँ, 
ह�र�साद साह सडुीसमेत िव. फुदनीवती 
थ�नीसमेत, फुदनीवती थ�नीसमेत िव. 
ह�र�साद साह सडुीसमेत यसैअनसुार 
फैसला भएको । 

इजलास न.ं२

१
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी
 �काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०१४३,
 उ��ेषण / परमादशे, दानबहादुर िसजंाली मगर िव.
चमेिलया जलिव�ुत् आयोजनासमेत

ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ को  दफा १६ 
(२) मा मआु�जा िनधा�रण गदा� िवचार रा�नपुन� 
कुराह� (क) ज�गा �ा� गन� सूचना �कािशत 

गदा�को समयमा �चिलत ज�गाको मोल, (ख) 
ज�गामा लागेको बाली तथा घर, पखा�ल, टहरो 
आिदसिहत ज�गा �ा� गरकेोमा �यसको मोल, (ग) 
ज�गा �ा� गरकेो कारणले सरोकारवाला �यि�ले 
आ�नो बसोबास वा कारोबारको ठाउ ँअ�य� सानु�  
परबेाट बेहोनु�परकेो नो�सानीसमेतको िनधा�रण गररे 
ज�गाको मआु�जा िदएर ज�गा अिध�हण गनु�पन� 
�यव�था गरकेोमा ती आधार अव�थासमेतको 
िव�ेषण नगरी हचवुा िकिसमले मआु�जा िनधा�रण 
सिमितले गरकेो िनण�यलाई  औिच�यपूण� मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

िनवेदकको हकभोगमा रहेको ज�गामा 
िव�तु् को हाइटे�सन टावर िनमा�ण गदा�  टावरले के 
कित ज�गा आवाद गन� निम�ने ह��छ ? हाइटे�सन 
तारबाट �सारण ह�ने िव�तुीय शि�बाट सो 
ज�गाको भोगचलनमा के क�तो असर पन� स�छ ? 
टावर िनमा�ण �थलको �थलगत िनरी�ण गरी सो 
स�ब�धमा समेत यथोिचत िव�ेषण गरी मआु�जा 
िनधा�रण गनु�पन�मा सो केही नगरी रोपनीको ९० 
हजार मआु�जा िनधा�रण गन� भनी मआु�जा िनधा�रण 
सिमितबाट भएको िनण�यमा पारदिश�ता देिखन 
नआएकोले यी िनवेदक दानबहादरु िसंजाली मगरको 
हकमा िवप�ीह��ारा भएको मआु�जा िनधा�रणको 
काय� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । 
िनवेदकको ज�गामा िनमा�ण ह�ने भएको िव�त्ु को 
हाइटे�सन लाइनबाट के कित ज�गा आवाद गन� 
निम�ने हो ? सो ज�गाको �चिलत मू�य कित 
हो ? कित ज�गा अिध�हण गनु�पन� स�ब�धमा 
�थलगत िनरी�ण गरी �यायोिचत एवम् पारदश� 
�ि�याबाट पनुः मू�य िनधा�रण गरी मआु�जा 
उपल�ध गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
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परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
िनवेदकले आ�नो ज�गामा गािडएको 

हाइटे�सनको पोल टावर अ�य� सानु�  भ�ने आदेश 
ग�रपाउ ँ भनी माग गरकेो देिखए पिन िनवेदन 
बेहोराबाटै टावरको जग िनमा�ण भइसकेको भ�ने 
दिेखएको र न�साङ्कन भई िव�त्ु �सारणको 
लािग टावर िनमा�ण भइसकेको ह�दँा अ�य� सान� 
काय� उपय�ु नह�ने ह�दँा �यसतफ� को िनवेदकको 
मागसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०९६६, 
लागु औषध (खैरो िहरोइन), िनमा शेपा�  िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी िनमा शेपा�को साथबाट ४० 
�ाम खैरो िहरोइन बरामद भएको बरामदी मचु�ुका 
रहेछ । आ�नो साथमा रहेको लाग ु औषधको 
िब�� मू�य र िब�� गन� �यि�को नामसमेत 
खलुाएर उनीह�कै सरस�लाहअनसुार आफूले 
र�सौलबाट राजेश भैया भ�ने �यि�सगँ उ� 
लाग ु औषध ख�रद गरी �याएको कुरा खलुाई 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो पाइयो । �हरी सहायक िनरी�क 
लोके��बहादरु रावलले ४० �ाम खैरो हेरोइन 
मसमेतको रोहबरमा बरामद भएको भनी बकप� 
गरकेो देिखयो । यसरी �ितवादीको मौकाको बयान 
बरामदी मचु�ुका र बरामदी मचु�ुकाको काम तामेल 
गन� �हरी सहायक िनरी�कको बकप�समेतबाट 

समिथ�त भएको पाइयो । �ितवादीले आफू लाग ु
औषध सेवनकता�स�म भएको भनी अदालतमा 
बयान गरकेो देिखए तापिन बरामद भएको लाग ु
औषधको प�रमाणलाई �ि�गत गदा�  यित ठुलो 
प�रमाणको लाग ु औषध सेवनकता�सगँ रहने भ�ने 
कुरा िव�ासलायक देिखदँैन । तसथ�, बरामदी लाग ु
औषधको प�रमाणसमेतलाई �ि�गत गरी �ितवादी 
िनमा शेपा�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदिेखने ।

तसथ�, �ितवादी िनमा शेपा�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम १०(दश) वष� कैद र �.१,००,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७१।११।२६ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CR-०८३६, ०७०-
CR-०३७६, कत��य �यान, मंगलबहादुर िमजार 
साक� िव. नेपाल सरकार, कालु साक� िमजार िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी मंगलबहादरु िमजारको मतृक 
स�तकुमारीसगँ मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी 
रहेको पिन देिखदँैन । मतृकको भाले हराएको र 
मंगलबहादरुले चोरकेो भनी वादिववाद भइरहने भ�ने 
देिखए पिन यही सानो िववादकै कारणले ह�याज�तो 
जघ�य अपराध गरकेो भ�ने कुरा िव�ासलायक 
देिखदँैन । मतृक स�तकुमारीको घरबाट बरामद 
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खकुुरीको सनाखतसमेत यी �ितवादीबाट गराएको 
दिेखदँैन । सह�ितवादी काल ुसाक� िमजारले नै यो 
खकुुरी घटनामा �योग भएको र िसतारामको हो 
भनी सनाखत कागज गर े पिन अदालतमा बयान 
गदा� सो खकुुरी िसतारामको ज�तो ला�छ भनी 
लेखाइिदएबाट उ� खकुुरी िसतारामकै हो भ�ने 
कुरा शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

वारदात िमित २०६६/१२/२५ को बेलकुा 
७ बजे गह�कँो भारी िलई गाउकैँ िबसौनीमा ब�न 
लागेको अव�थामा मैले काल ु िमजारलाई देखेको, 
अक� एकजना िच�न सिकन भनी टेककुमारी 
कटुवालको कागजबाट दिेख�छ । िनजको 
कागजबाट उ� िदन काल ुिमजार साक�सगँ आउने 
अक� �यि� मंगल िमजार नै ह�न भ�ने देिखदँैन । 
व�तिु�थित मचु�ुका तथा घटना िववरण कागजका 
�यि�ह�ले मंगलबहादरु पिन काल ु िमजारसगँ 
गाउमँा आएको भ�ने कुरा टेककुमारीकै भनाइको 
आधारमा लेखाइिदएको देिखदँा िनजह�को 
भनाइलाई �माणमा िलन िम�ने नदिेखने ।

घटना िववरण कागज गन� तेजबहादरु 
िमजारले अदालतसम� बकप� गदा�  िसतारामले 
चाही ँमारकेो होइन काललेु मारकेो हो भनेको िथए ँ
भनी लेखाइिदएको देिख�छ । �ितवादी मंगल 
िमजारका सा�ी �यामबहादरु साक�ले वारदातका 
समयमा आफू र मंगल िमजारसमेत ५ जना 
लिलतपरुको �वाखु� भ�ने ठाउमँा पानी ट्याङ्क� 
बनाउने काममा िथय� । काठमाड� बसेका मािनसले 
�यान मारकेो ह�न स�दैन भनी �ितवादीको 
इ�कारीलाई समथ�न गरी अदालतसम� बकप� 
ग�रिदएसमेतको उपयु�� आधार �माणह�बाट 
�ितवादी िसताराम भ�ने मंगलबहादरु िमजार 

साक�को मतृक स�तकुमारीलाई कत��य गरी 
ह�या गन� कुरामा संल�नता रहेको भ�ने देिखन 
नआउने ।

�ितवादी मंगलबहादरु िमजारउपरको 
दाबी �मािणत गन� िकिसमको ��य� �माण केही 
पिन दिेखदँैन । िमिसल संल�न प�रि�थितज�य 
�माणह�बाट पिन िनजउपरको कसरु शकंारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न सकेको दिेखएको छैन । यस 
अव�थामा केवल िनजउपरको सह�ितवादीको 
पोल र अिभयोग दाबीकै आधारमा मा� िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) 
नं. को कसरुमा १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी काल ु साक� िमजारउपरको 
िकटानी जाहेरी, िनजले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� आफूले ठुली आमाको कानको 
�रङ ता�दा कराएकोले खकुुरीले िनजको घाटँी र 
टाउकोमा दईुचोिट हानेको ह� ँभनी कसरुमा सािबत 
भई ग�रिदएको बयान िनजको घटनामा सलं�नता 
रहेको भनी घटना�थल मचु�ुका तथा घटना 
िववरण कागज गन� �यि�ह�ले अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप� र वारदातका िदन काल ुसाक� 
िमजार र एकजना अका� �यि�समेत देखेको भनी 
मौकाको कागज गन� टेककुमारीको भनाइ िनजले 
भनेकै �थानबाट घटनामा �योग भएको खकुुरीको 
बरामदी तथा उ� खकुुरी मतृकलाई मान�मा �योग 
भएकै खकुुरी हो भनी िनजले ग�रिदएको सनाखत 
कागजसमेतका िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
यी �ितवादी काल ुसाक� िमजारकै खकुुरी �हारबाट 
मतृक स�तकुमारीको म�ृय ुभएको कुरा िनिव�वाद पिु� 
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भइरहेको दिेखदँा िनजलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ठहराई 
भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �माण 
र कानूनको रोहमा िमलेकै देिखने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी िसताराम भ�ने मंगलबहादरु िमजार साक� 
र काल ुसाक� िमजारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९/६/२३ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी सीताराम भ�ने मंगलबहादरु 
िमजार साक�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  । अका� �ितवादी काल ु साक� िमजारलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको सोही िमितको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी काल ु साक� िमजार र 
मतृकका िबच जेठी आमा र छोराको नाता रहेको 
दिेख�छ । मतृकले जेठी आमालाई मारी 
हा�नपुन�स�मको पूव��रसइवी केही नदेिखएको, 
�ितवादीको किललै उमेर भएको र आिथ�क 
अभावबाट �िसत भएको अव�थामा मतृकलाई मान� 
मनसायबाट पूव�तयारी नगरी मतृकसगँ रहेका सनुको 
गहना र नगद धनमालको लोभमा परी त�कालै 
घटना घटन गएको अव�था देिखएकोसमेतबाट 
घटनाको अव�था प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गदा� िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा�  चक� पन� जाने िच�ले देखेको ह�दँा कैद 
वष� १० गदा�  ऐनको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा िनज 

�ितवादी काल ुसाक� िमजारलाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम कैद वष� १०(दश) ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७४ साल आषाढ १८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७२-CR-००४९, ०७३-CR-
१६७६, कत��य �यान र चोरी, थाकुमायाँ आले िव. 
नेपाल सरकार, ��बहादुर थापा िव. नेपाल सरकार

मौकाको कागज गन� �यि�ह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई यी �ितवादी लालकुमारी 
भिनने थाकुमाया आलेलाई आधार र कारणसमेत 
उ�लेख गरी घटनामा ियनको समेत सलं�नता 
भएको बेहोरा उ�लेख गरी लेखाइिदएको 
देिख�छ । �ितवादी लालकुमारी भ�ने थाकुमाया 
आलेले आरोिपत कसरुलाई �वीकार गरी 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेोमा 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुलाई इ�कार 
गरी बयान गरकेो भए पिन सो इ�कारी भनाइ 
व�तगुत िव�सनीय �माण ��ततु गरी िनजले 
�मािणत गराउन सकेको नदेिखने । 

�ितवादी लालकुमारी भ�ने थाकुमाया 
आलेले अदालतमा गरकेो आ�नो इ�कारी बयान 
�माण ��ततु गरी �मािणत गराउन नसकेको, 
मौकामा भएको िनजको सािबती भनाइ उपि�थत 
भई बकप� गन� मौकाको �यि�ह�ले उ�लेख गरी 
लेखाइिदएको बकप� बेहोराबाट समिथ�त भई पिु� 
भएको र सह�ितवादी ��बहादरु थापाले मौकामा 
घटनाको बारमेा सिव�तार वण�न गरी �ितवादी 
लालकुमारी भिनने थाकुमाया आलेलाई पोल गरी 
लेखाएको र िनजले देखाएको �थानबाट मतृक 
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तलुीसरा ग�ुङको लास बरामद भएकोसमेत 
दिेखदँा आरोिपत कसरु �ितवादी लालकुमारी 
भिनने थाकुमाया आलेबाट भएको कुरा �मािणत 
भएको देिखने । 

अतः उि�लिखत आधार एवम् 
कारणह�बाट यी �ितवादी लालकुमारी भिनने 
थाकुमाया आलेलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ नं. को देहाय (४) बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरी ऐ.चोरीको महलको १४ नं. को 
दहेाय (२) समेतले सजाय गरकेो स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७१।०९।०८ फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

�ितवादी ��बहादरु थापाले स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा 
समेत िच� बझुाई बसी पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदनसमेत गरकेो देिखन आउदँैन । आफूले 
अदालतलाई अनसु�धानको कामकारबाहीमा 
सहयोग प�ुयाएकाले मलुकु� ऐनको अ.ब.ं१८८ 
नं. बमोिजमको सिुवधा माग गरी पनुरावेदन गरकेो 
भए पिन पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन नै 
नगरी यस अदालतमा पनुरावेदन िलई आएको 
दिेख�छ । मतृकलाई मनसायपूव�क मारी िनजले 
लगाएको सनुका गरगहनाह�म�ये म�ु�ी िलएको 
कुरा िमिसल सलं�न िनजको बयानबाट पिु� ह�न 
आएको देिख�छ । यी �ितवादीले  पनुरावेदनप�मा 
अ.बं.१८८ नं. को सिुवधा माग गरकेो भए पिन 
मतृकलाई मान� मनसाय राखी कसरुबाट ब�न मतृक 
तलुीसराको लासलाई लकुाउने, दबाउने ज�तो 
असफल �यास गरकेो भ�ने कुरा घटना�मबाट 
दिेखन आएकाले अ.बं.१८८ नं.को अव�था 

िव�मान रहेको नपाइदँा िनजको मागबमोिजम 
अ.बं.१८८ नं. �योग गरी कम सजाय ह�नपुन�समेत 
नदिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार एवम् 
कारणह�बाट यी �ितवादी ��बहादरु थापालाई 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. 
को दहेाय (३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ठहर भएको स�ु तनह� ँिज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पोखराबाट 
साधकका �पमा िमित २०७३।११।०८ मा भएको 
फैसला र पनुरावेदक लालकुमारी भिनने थाकुमाया ँ
आलेको हकमा स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत 
पोखराबाट िमित २०७१।०९।०८ मा भएको 
फैसलासमेत िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभुम् ।

५
 मा.�या.�ी केदार�साद चािलस र मा.�या.�ी
 बमकुमार ��े, ०७२-WO-०४५४, उ��ेषण /
 परमादेश, मोहन िव�म पोखरले िव. अि�तयार
दु�पयोग अनुस�धान आयोग टंगाल, काठमाड�

िमित २०७२।२।२८ मा भएको �थलगत 
मचु�ुकामा िववािदत ज�गाका सिँधयारसमेत रहेको 
केही �थानीयवासीह�ले गठुीको ज�गा घसेु नघसेुको 
थाहा नभएको भ�ने र केही �यि�ले गठुीको ज�गा 
घसेुको छैन भ�ने बेहोरा लेखाई िदएको देिख�छ । 
उ� मचु�ुका काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.१ 
का वडा सिचव राम�साद सापकोटा, नापी काया�लय 
िड�लीबजारका �ितिनिध सव��क, अ�णकुमार 
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लालदास, मालपोत काया�लय िड�लीबजारका 
�ितिनिध गौरी काक�, गठुी सं�थानको �ितिनिध 
राजन भजुसुमेतको रोहवरमा भएको देिखएको छ । 
यसरी गठुी सं�थानकै �ितिनिधसमेतको रोहवरमा 
भएको �थलगत मचु�ुकासमेतबाट िववािदत 
िक.नं.४१६३ को ज�गामा गठुीको ज�गा घसेुको 
भ�ने नदिेखएको ।

िनवेदकले उ�लेख गरकेो ज�गाह� कँडेल 
चोक भगवती गठुीको नाममा दता�  नै नभएको भ�ने 
गठुी सं�थानको प�बाट देिखएको छ । सािबक 
िक.नं. ८६ मा घसुाई नापी गराएको भिनएको ०-६-
०-२ ज�गा उ� िक.नं. ८६ को ज�गा पटकपटक 
िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं.४१६३ को 
ज�गामा परकेो भ�ने देिखने �प� आधारबेगर गठुीको 
ज�गा िववादमा आएको िक.नं.४१६३ मा घसेुको 
भनी अनमुान गरी मोही ज�गा बाडँफाटँस�ब�धी 
कारबाहीलाई अिनिण�त बनाइरा�न �यायोिचत 
नह�ने ।

यस अदालतबाट जारी भएको परमादेशको 
आदशेअनसुार िवप�ी भूिम सधुार काया�लयले 
स�बि�धत सरोकारवाला काया�लयह�मा प�ाचार 
गरी �ा� जवाफ एवं �थलगत सज�िमनसमेतका 
आधारमा भए गरकेो काम कारबाहीलाई यस 
अदालतको आदशेलाई अव�ा गरकेो भ�ने अथ� 
गन� िम�ने नदेिखने । 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा िनवेदन िदएको र सो आयोगले यस 
अदालतको आदेशबमोिजम कारबाही गन� उ�लेख 
गरी प�ाचार गरकैे कारणबाट िवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले ह�त�ेपकारी 
ढङ्गले प�ाचार गरकेो र सोही आधारमा िवप�ी 

भूिम सधुार काया�लयबाट िनण�य भएको भ�ने अथ� 
गन� निम�ने । 

मोही बाडँफाटँस�ब�धी िनण�य भए 
अदालतको िमित २०६७।१०।२७ को परमादशेको 
आदेशबमोिजम गठुीको ज�गा िववािदत िक.नं. 
४१६३ मा घसेुको छ, छैन घसेुको भए छुट् याई 
गठुीको ज�गा कायम गन�तफ�  गठुीको �े�ता र 
�यि�को दता�  �े�तासमेत िभडाई अिवल�ब पनुः 
आव�यक कारबाही गनु�  भनी भएको आदेशानसुार 
छानिबन गरी िनण�य भएकोले भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६घ ३ अनसुार तोिकएको 
अविधमा िनण�य नभएको भ�ने िनवेदकको भनाइसगँ 
सहमत ह�ने अव�था नरहने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत �माण आधारबाट 
िवप�ी शारदा वै�को नाउमँा कायम रहेको 
काठमाड� म.न.पा. वडा नं. १ को िक.नं. ४१६३ 
को ज�गा कँडेल चोक भगवती गठुीको ज�गा घसेुको 
छ, छैन ? घसेुको भए छुट् याई गठुीको ज�गा कायम 
गन�तफ�  गठुीको र �यि�को दता�  �े�ता िभडाई पनुः 
आव�यक कारबाही गनु�  भनी भूिम सधुार काया�लय 
काठमाड�ले मोही ज�गा बाटँफाटँ स�ब�धमा िमित 
२०६४।५।१० मा गरकेो िनण�य बदर गरी परमादेश 
जारी भएकोमा िवप�ी भूिम सधुार काया�लयले 
छानिबनको �ममा स�बि�धत काया�लयह� बझुी 
िववािदत घर ज�गाको �थलगत सज�िमनसमेत गरी 
गरकेो िमित २०७२।५।३१ को िनण�यमा ��य� 
कानूनी �िुट रहे भएको नदेिखएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु १० गते रोज ५ शभुम् ।
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 § यसमा यसै लगाउको ०७२-WO-०५४७, 
ग�ु�साद बराल िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टंगालसमेत म�ुामा 
पिन यसै �कृितको फैसला भएको छ । 

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-CR-०४८६, ०५६६, ०७६६, 
०८४३, ०३७५, कत��य �यान, िवशाल गु�ङ 
िव. नेपाल सरकार, पेमा छुि�टम तामाङ िव. 
नेपाल सरकार, ल�ु भ�ने फुवा�  तामाङ िव. नेपाल 
सरकार, िछ�रङ दोज� लामा िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िछ�रङ दोज� लामासमेत

�ितवादी ल� ु भ�ने फुवा� तामाङउपर 
िकटानी जाहेरी नपरकेो, अ�य सहअिभय�ुले 
यी �ितवादीसमेत वारदात�थलमा सगँसाथ रही 
मतृकलाई कुटिपट गन� काय�मा सलं�न रहेको भनी पोल 
गन� नसकेको, मौकामा कागज गन� �यि�ह�समेतले 
यी �ितवादीले वारदातमा यो य�तो कसरुज�य 
काय� गरकेा ह�न् भनी खलुाई लेखाउन नसकेको, 
वारदातका ��य�दश� भिनएका मानकुमारी �े�ठ, 
ड�बरबहादरु �े�ठसमेतको सनाखत िनिव�क�प 
�माणको �पमा दिेखन नआएकोसमेत ह�दँा यी 
�ितवादीसमेत वारदातमा संल�न भई मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो भ�ने देिखने शंकारिहत त�यगत 
�माणको अभाव रहेको देिख�छ । यी �ितवादी 
फुवा�  तामाङले वारदातमा को कसलाई, के कसरी 
कुटिपट गरकेो हो भ�ने ख�ुन आएको देिखदँनै र यी 
�ितवादीको वारदातमा संल�न रहेको दिेखने, पिु�ट 

ह�ने त�यय�ु �माण अिभयोजन प�ले पेस गरकेो 
नदिेखएको ि�थितमा यी �ितवादीलाई कसरुदार 
कायम गन� िम�ने नदिेखएकोले वारदातमा यी 
�ितवादीको उपि�थित देखाई िनजलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
कानूनस�मत नभई िमलेको देिखन नआउने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणसमेतका आधारमा �ितवादीह� पेमा छुि�टम 
तामाङ र िवशाल ग�ुङलाई कसरुदार कायम गरी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) को 
कसरुमा ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी िनजह�लाई ऐ. १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी िछ�रङ दोज� लामालाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने र िनज नाबालक ह�दँा १० वष� कैद ह�ने 
ठहर गरी भएको फैसला र �ितवादी ल� ुभ�ने फुवा�  
तामाङलाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठहरी गन� गरकेो 
हदस�म पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा सो हदस�म केही उ�टी भई �ितवादी 
िछ�रङ दोज� लामा र ल� ु भ�ने फुवा� तामाङले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।

�ितवादीह�म�ये पेमा छुि�टम तामाङ र 
िवशाल ग�ुङको हकमा �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
सािबक मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद सजाय गन� 



22

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, पसु - २

गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट राय ��ताव 
गरतेफ�  िवचार गदा�  यी �ितवादीह� र मतृकिबच 
पूव��रसइवी र स�ब�ध केही नभएको, वारदातमा 
यी �ितवादीह�बाट सङ्गीन जोिखमी हातहितयार 
�योग गरकेो नदेिखएको, यी �ितवादीह�को उमेर, 
वारदात ह�दँाको अव�था, घटना घट्नकुो कारण र 
यी �ितवादीह�को चालचलनसमेतलाई िवचार गदा� 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� दिेखएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई जनही ५(पाचँ) वष�को कैद सजाय 
मा� गन� गरी पेस भएको राय साधकको रोहमा जाचँ 
गदा� िमलेको देिखदँा सो रायसमेत सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७७ साल चै� १६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सु�मालता 
माथेमा, ०७२-CR-१३९१, वैदेिशक रोजगार, 
निवन पराजुली भ�ने गणेशबहादुर पराजुली िव. 
नेपाल सरकार

पनुरावेदकले जाहेरवालाह�लाई 
अ�य �ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगारका 
लािग �यानाडासमेतका दशेमा पठाउन नस�ने 
द�ेदादे�दै िनजह�बाट रकम ब�ुने बझुाउने 
काय� गरी अ�य �ितवादीलाई ठगी गन� काय�मा 
सहयोग प�ुयाउने मितयारको भूिमका िनवा�ह गरकेो 
भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट पिु�ट भएको 
दिेखदँा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
५६ अनसुार मितयारको कसरु गरकेो भनी अ�य 
म�ुय अिभय�ुह�लाई भएको सजायको आधा 
सजाय १(एक) वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना गन� गरी वैदेिशक 

रोजगार �यायािधकरणबाट भएको फैसला अ�यथा 
नदिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार, �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी निवन पराजलुी भ�ने 
गणेशबहादरु पराजलुीले वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० तथा ४३ िवपरीत कसरु गन� 
अ�य कसरुह�लाई कसरु गन� सहयोग गन� मितयार 
देिखएको ह�दँा ऐ. ऐनको दफा ५६ अनसुार सो 
कसरु गन� म�ुय �यि�ह�लाई भएको सजायको 
आधा १(एक) वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७१।१०।१२ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
इित संवत् २०७७ साल माघ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा. �या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७२-RB-०४८९, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. सुमन ह�मागाई ं

��ततु म�ुाको स�दभ�मा �ितवादीउपरको 
आरोिपत कसरु व�तिुन� िव�ासयो�य र शकंारिहत 
�माण�ारा पिु� भएको देिखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ मा फौजदारी कसरुमा दाबी 
�मािणत गन� �माणको भार वादीमा िनिहत ह�ने 
�यव�था भएको पाइ�छ । सो �यव�थाअनसुार 
अिभयोग मागदाबी व�तिुन� र िव�ासयो�य �माण 
��ततु गरी �मािणत गराउने कत��य अिभयोजन 
प�बाट िनवा�ह भएको पाइदँनै । आरोिपत कसरु 
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व�तिुन� �माण पेस गरी �मािणत गरकेो ह�नपुन� 
र देिखनपुन� ह��छ । शंकाकै भरमा कसैलाई पिन 
कसरुदार ठहराउन निम�ने ।

�ितवादी समुन ह�मागाई, आरोिपत कसरुमा 
कसरुदार ठहर भएका सह�ितवादीह�को साथी 
भएको कारण मा�को आधारमा िनजसमेतलाई 
आरोिपत कसरुमा कसरुदार कायम ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी प�को िजिकर सा�दिभ�क र तक� सङ्गत 
दिेखदँैन । आरोिपत कसरुमा �ितवादीको संल�नता 
रहेको भनी वादी प�ले स�माण पिु� गरपे�ात् 
�ितवादीलाई सजाय गनु�पन� फौजदारी �यायको 
िस�ा�त रहेकोमा ��ततु म�ुामा �ितवादीउपरको 
कसरु वादी प�ले िन:स�देह स�माण पिु� गन� सकेको 
नदेिखदँा �ितवादी समुन ह�मागाईले अिभयोग 
मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनुािसब नै 
दिेखयो । �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदन िजिकरलाई समथ�न 
गद� िव�ान् उप�यायािधव�ाले ��ततु गनु�भएको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी समुन ह�मागाईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७२।०५।०९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
क��यटुर : रिव दवुाल
इित संवत्  २०७७ साल असार ५ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-RB-०४९०, ब�िकङ 

कसरु, नेपाल सरकार िव. अिनश िदयाली 

भएको म�ुामा यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-RB-००३६, ब�िकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. दुगा�देवी शाही 

जाहेरवालाले �ितवादीबाट 
िबगोबमोिजमको रकम िफता� पाइसकेको भनी 
कागज ग�रिददँाको अव�थामा �वयं जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट िबगोबमोिजमको रकम िफता� नपाएको 
भनी बकप� बेहोरामा उ�लेख गरकेो दिेख�छ 
तापिन जाहेरवालाले िबगोबमोिजमको रकम िफता� 
पाइसकेको भ�ने कागज बेहोरा आ�नो नभएको वा 
सो कागजमा आफूले सो बेहोरा उ�लेख नगरकेो वा 
कागज बेहोरामा लेिखएको कुरा अ�यथा हो भनी 
स�माण भ�न सकेको पिन देिखदँैन । पनुरावेदक 
वादी प�ले व�तिुन� िव�ासयो�य, िववादरिहत 
र शंकारिहत �माण पेस गरी �ितवादीले 
अदालतसम�को बयानसाथ पेस भएको 
जाहेरवाला र �ितवादीिबच िबगोबमोिजमको रकम 
लेनदेन भइसकेको भ�ने स�ब�धमा भएको िलखत 
कागजको कुनै औिच�य नरहेको भनी स�माण 
पिु� गन� सकेको पिन देिखदँैन । िमिसल संल�न 
कागज �माणह�, जाहेरवालाले अदालतसम�को 
बकप�मा सो िलखत आफूले ग�रिदएको हो भ�ने 
बेहोरा, �ितवादीको बयान, िनजका सा�ीको 
बकप�समेतबाट �ितवादीले जाहेरवालालाई 
िबगो बझुाइसकेको भ�ने देिखएको अव�थामा 
�ितवादीबाट जाहेरवालालाई दोहोरो िबगो 
भराउनपुन� भ�ने वादी प�को िजिकर तक� सङ्गत 
र सा�दिभ�क दिेखदँैन । उि�लिखत कारणह�को 
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आधारमा �ितवादी दगुा�देवी शाहीले जाहेरवालालाई 
िबगो भराउन ुनपन� भनी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मनुािसब नै देिखयो । �ितवादीबाट 
जाहेरवालालाई िबगो भराइपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदन 
िजिकरलाई समथ�न गद� ��ततु गरकेो िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी दगुा�दवेी शाहीलाई 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१) अनसुार �ितवादीलाई िबगोबमोिजम 
�.१०,००,०००।- (दश लाख) �पैया ँ ज�रवाना 
र १० (दश) िदन कैद सजाय ह�ने र जाहेरवालाले 
िबगो �.१०,००,०००।- (दश लाख) बिुझिलई 
सकेको भ�ने िमित २०७५।०८।१६ मा कागज 
गरकेो देिखदँा िबगो भराइरहन ुपरने भ�ने बेहोराको 
िमित २०७५।१२।१७ मा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
क��यटुर : रिव दवुाल
इित संवत्  २०७७ साल असार ५ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-CR-०१२८, कत��य 
�यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. 
पदमबहादुर �े� 

�ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को सािबती बयान, जाहेरवालाको 
जाहेरी तथा बकप� बेहोरा, मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�को मौकाको कागजलगायत मौकामा खडा 

भएका घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका, बरामदी 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन तथा िवशेष� 
िचिक�सकले अदालतमा गरकेो बकप�समेतका 
त�य �माणह�बाट समिथ�त एव ं पिु� भइरहेको 
��ततु म�ुामा च�मिदद गवाहको अभाव रहे पिन 
िमिसल संल�न �माणह�ले मालाकार कडीका 
�पमा यी �ितवादीह�ले मतृकह� नारायणबहादरु 
ग�ुङ र �ेमकुमारी ग�ुङलाई मारी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो भ�ने 
कुरा पिु� भइरहेको अव�थामा त�यतः �मािणत 
गन� नसकेको �ितवादीह�को अदालतसम�को 
इ�कारी बयानका आधारमा िनजह� िनद�ष 
रहेछन् भनी मा�न िम�ने देिखन नआएको र 
िनजह�लाई अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय 
गन� गरकेो स�ु दोलखा िज�ला अदालतको 
फैसलाउपर पनुरावेदन गन� यी �ितवादीह�ले 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत 
पाटनको फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी िच� 
बझुाई बसेको अव�थासमेतबाट �ितवादीह�लाई 
स�ु अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको फैसलालाई सदर गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको फैसला साधकको रोहबाट 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा कुनै कसरुको 
सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध संिहतामा 
लेिखएकोभ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको प�र�े�यमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
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को दफा ४०(२) मा सव��वसिहत ज�मकैदको 
�यव�था नभएको र ऐ. को दफा १७७(२) मा �यान 
मान� कसरु गन� र गराउने �यि�लाई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोले स�ु 
अदालतबाट सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो फैसलालाई उ�च 
अदालत पाटनबाट सदर गरकेोमा सव��व गरकेो 
हदस�मको उ� फैसला कायम नरही ��ततु म�ुामा 
यी �ितवादीह� पदमबहादरु �े� र �यामबहादरु 
�े�लाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।

अब �ितवादीह� पदमबहादरु �े� र 
�यामबहादरु �े�उपर चोरीको कसरुमा िलएको 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय नह�ने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला सो हदस�म निमलेकोले बदर गरी 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई 
चोरीतफ�  सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार 
गदा�, �ितवादीह�ले मतृक नारायणबहादरु 
ग�ुङको घरबाट नगद र सनुका गहनासमेत गरी 
�.२,२१,७४७।- बराबरको धनमाल चोरी गरी 
लगेको ह�दँा िनजह�लाई मलुकु� ऐन चोरीको 
१ र ४ नं. बमोिजमको कसरुमा सजाय गरी उ� 
िबगो �.२,२१,७४७।- समेत �ितवादीबाट 
जाहेरवालालाई भराई पाउनसमेत अिभयोग मागदाबी 
िलएकोमा आ�ना बाब ु आमालाई �ितवादीह�ले 
मारी नगद �पैया ँ र सनुका गहनासमेत लटुी 
लगेको भनी चोरीको कसरुमा �ितवादीह�उपर 
जाहेरी िदने जाहेरवालाले अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीह�ले मतृकह�को गहना तथा 

नगदसमेत चोरी गरकेा ह�न् भनी यिकनसगँ भ�न 
सकेका छैनन् । �ितवादीह�ले अनसु�धानको 
बयानमा नगद तथा सनु चोरी गरी लकुाएको भनी 
लेखाइिदएको ठाउमँा खोजतलास गदा�  चोरीको 
सामान बरामद ह�न नसकेको भ�ने बेहोराको बरामद 
मचु�ुका रहेको छ । �यसरी िनज �ितवादीह�ले 
देखाइिदएको ठाउमँा चोरी भएको भिनएको नगद 
तथा गहनाह� फेला नपरपेिछ सो के भएको हो 
भ�ने स�ब�धमा अिभयोजन प�ले थप अनसु�धान 
गरकेो वा �ितवादीह�लाई थप सोधपछु गरी 
खलुाउन �यास गरकेो भ�नेस�म पिन नपाइएबाट 
�ितवादीह�उपरको चोरीतफ� को आरोिपत कसरु 
स�ब�धमा यथे� अनसु�धानको कमी भएको देिखन 
आई आ�नो दाबी पिु� गन� वादी प�ले �चरु �यास 
नगरकेो देिखन आएको ।

मौकामा कागज गन� अमतृकुमारी 
ग�ुङसमेतले अदालतसम� गरकेो बकप� 
बेहोरामा �ितवादीह�ले धन स�पि� चोरी गरकेो 
िवषयमा आफूह�लाई केही थाहा नभएको भनी 
लेखाइिदएको दिेख�छ । यसरी �ितवादीह�ले 
चोरी गरकेो भनेका नगद तथा सनुका गहनाह� 
अनसु�धानको �ममा बरामद ह�न नसकेबाट वादी 
प�ले �ितवादीह�उपरको दाबी त�यतः पिु� गन� 
सकेको पाइएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी कसरुमा दाबी �मािणत गन� �माणको भार 
वादीमा िनिहत ह�ने �यव�था भएको पाइ�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार व�तिुन�, शकंारिहत र 
िव�ासयो�य �माण ��ततु गरी �ितवादीह�उपरको 
चोरीतफ�  अिभयोग �मािणत गराउने कत��य 
अिभयोजन प�बाट पूण��पमा िनवा�ह भएको 
पाइदँैन । यस�कार िमिसल संल�न �माणह�को 
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सम�तामा मू�याङ्कन गदा�  �ितवादीह�ले 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम मतृकह�को घरबाट 
नगद तथा गहनाह� चोरी गरकेा रहेछन् भनी मा�न 
िम�ने देिखन नआएकोले �ितवादीह�उपरको 
चोरीको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने भनी स�ु 
दोलखा िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर 
गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
मनुािसब नै देिखयो । �ितवादीह�लाई चोरीको 
कसरुमा समेत सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� पदमबहादरु �े� र 
�यामबहादरु �े�लाई अिभयोग मादाबीअनसुार 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा ऐ.को १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई चोरीतफ� को अिभयोग 
मागदाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु दोलखा 
िज�ला अदालतको िमित २०७३।०३।२१ को 
फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको िमित २०७३।१२।२९ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा साधक सदर ह�ने ठहछ�  । मािथ उ�लेख 
ग�रएअनसुार �ितवादीह� पदमबहादरु �े� र 
�यामबहादरु �े�लाई सव��वको सजाय नह�ने ह�दँा 
सो हदस�म उ� फैसला कायम रहन नस�ने भई 
िनज �ितवादीह� पदमबहादरु �े� र �यामबहादरु 
�े�लाई ज�मकैदको मा� सजाय कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
क��यटुर : रिव दवुाल
इित सवंत्  २०७६ साल माघ १२ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-WO-०७९३, उ��ेषण 
/ परमादेश, तुफानी अिहर िव. मुरत अिहरसमेत 

िनवेदक तफुानी अिहर र िवप�ी मरुत 
अिहर एकासगोलमा रहेको र िनवेदकका बाब ु
िवप�ी मरुत अिहर घरको मूलीसमेत भएको 
अव�थामा िनवेदकका बाबलुे घर खच� र कमलेश 
यादवको लेनदेन म�ुाको िबगो नं. ६७/५००/१०१ 
को िबगो रकम बझुाउन भनी िमित २०७०/९/५ 
मा �.१०,००,०००।- दवेेश ग�ुङसगँ ऋण 
िलएको र उ� रकम भाखािभ� नबझुाएकोले देवेश 
ग�ुङले लेनदेन म�ुामा िफराद गरकेोमा �प�दहेी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/१/२१ 
मा वादी दाबी प�ुने गरी फैसला भएको र उ� 
फैसलाउपर पनुरावेदन नपरी अि�तम भएकोले 
फैसलाबमोिजमको िबगो भराई पाउन देवेश ग�ुङले 
सोही अदालतमा मरुतको नामको ज�गा देखाई 
दरखा�त गरकेो अव�था हो । य�तो अव�थामा 
लेनदेन �यवहारको महलको ८ नं., अशंब�डाको 
१८ नं. र द�ड सजायको २६ नं. समेतका 
आधारमा देवेश ग�ुङले देखाएको स�पि�बाट 
िनजको ऋण असलुउपर ह�नपुन� देिख�छ । 
िनवेदकले िनवेदनमा देवेश ग�ुङबाट िलएको ऋण 
बेदामी तमसकु मा� भएको तथा लेनदने म�ुा दायर 
गदा�  �ितवादी बनाउन नसकेको र उ� म�ुामा 
मलाई नबझेुको बेदामी तमसकु गदा�  मलाई सा�ी 
नराखेको भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । तर, रकम 
िलई तमसकुसमेत गरकेोलाई बेदामी भ�ने आधार 
देिखदँैन । तमसकुका स�ब�धमा अ�यथा भ�न 
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सकेकोसमेत देिखदँैन । केबल २०५३ सालमा 
मानो छु��एको भ�ने िजिकर िलई िनवेदकले ��ततु 
�रट िनवेदन गरकेो देिख�छ । तर, आफूले अशं 
पाउनपुदा� २०७० सालमा मानो छु��एको भ�ने र 
ऋण ितनु�पदा�  २०५३ सालमा मानो छु��एको भ�ने 
दोहोरो िजिकर आफँैमा खि�डत भई �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३४ ले िवबि�धतसमेत भएको 
दिेखन आउछँ । तसथ�, िनवेदक तफुानी अिहरले 
मरुत अिहरलाई िवप�ी बनाई हालेको अंश म�ुाबाट 
आ�नो अशं भाग पाएपिछ मा� देवेश ग�ुङले मरुत 
अिहरबाट ऋण असलुउपर गनु�पन� भ�ने िजिकर 
कानूनस�मत रहेको नपाइने ।

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार 
र कारणसमेतबाट यी िनवेदक वादी भई दायर 
गरकेो अशं नामसारी म�ुामा िनवेदक �वयंले 
िमित २०७०/०९/०८ स�म आफू र बाब ु मरुत 
अिहर सगोलमै रहेको भनी बाबलुाई �ितवादी 
बनाई अंश म�ुा दायर गरकेो ि�थितमा उ� अशं 
म�ुा पनु�भ�दा अिघ वादी �ितवादी सगोलमै रहेको 
अव�था ह�दँा घरको म�ुय मािनस मरुत अिहरले 
िलएको ऋण गो�ारा धनबाट नै भराइिदनपुन� 
भई उ� िबगो भराउने कारबाही �थिगत गन� 
निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७२।१२।१८ मा भएको आदेश कानूनस�मत 
रहेको, सामा�य कानूनको �योग गरी सोही सामा�य 
कानूनबाट कानूनी ��को िन�पण भइसकेको 
अव�था, �रट िनवेदकको कानूनी हक, संवैधािनक 
हक एवं मौिलक हकमा �ितकूल असर नपरकेो 
ि�थितमा असाधारण अिधकार�े�को �योग गरी �रट 
िनवेदन दायर गरकेो ह�दँा �रट जारी गनु�पन� अव�था 

र औिच�यता िव�मान रहेको देिखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको उ��ेषणलगायतका �रट 
आदेश जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत्  २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CI-०३८४, िनषेधा�ा, 
कु�तीदेवी अमाितनी  िव. उपे�� रायसमेत 

��ततु पनुरावेदनप�को �करण ३. क) 
मा उि�लिखत तथा िनवेदनको कागज ख�डमा 
उि�लिखत बेहोराबाट नै घर भि�कसकेको 
देिखएको । साथै, गाउ ँ प�रषदक्ो बैठकका 
िविभ�न िमितका िनण�यह�, उपभो�ा सिमितका 
िनण�यलगायत िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा सो 
�थानमा सडक र नालासमेत िनमा�ण भइसकेको 
भ�ने उ�लेख भएको तथा सडक िव�तार तथा मम�त 
गन� काय� स�प�न भइसकेको दिेखदँा िनषेधा�ाको 
�योजन समा� भएको भनी िनवेदन खारजे 
ग�रिदएको उ�च अदालत जनकपरुको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

जनु कामकारबाही रो�ने �योजनको 
िनवेदन माग हो सो काय� स�प�न भइसकेको भ�ने 
िमिसल सलं�न कागज �माणबाट देिखइरहेको 
अव�थामा िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�  िनरथ�क 
ह�ने दिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
बाटो बिनसकेको भ�ने आधारमा िनषेधा�ाको 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
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जनकपरुबाट िमित २०७३।०९।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत : िवकास ब�नेत
क��यटुर : रिव दवुाल
इित सवंत्  २०७७ साल साउन ११ गते रोज १ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-०४८१, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. बुि�बहादुर 
सापकोटा

जबरज�ती करणी ज�तो फौजदारी 
कसरु �वयंमा जघ�य र िन�दनीय हो । तथािप 
�ितवादीको कसरु शंकारिहत तवरबाट (Beyond 
Reasonable Doubt) पिु� ह�नपुद�छ । सोको 
लािग यथे� �माण (Sufficient evidence) वादी 
प�ले गजुानु�पन� ह��छ । जितसकैु ठुलो शंका होस ्
तर शंकाले �माणको �प धारण गन� स�दैन (Even 
highest degree of suspicion cannot take 
place of evidence) भ�ने �माण िविधशा�को 
अकाट्य अवधारणा रही आएको पाइ�छ । यसरी 
��ततु म�ुामा �ितवादीले जबरज�ती करणी 
नगरकेो भनी बयान गरकेो, �ितवादीका सा�ीह� 
ह�रकुमार देवकोटा र नवराज बरालले वारदातका 
बखत �ितवादी बिु�बहादरु सापकोटा आफूह�सगैँ 
रहेको र िनजले जबरज�ती करणी गरकेा होइनन् 
भनी �ितवादीको अदालतसम�को इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप�का गरकेो, 
पीिडतको शरीरमा जबरज�ती करणीको कुनै िच� 
ल�ण नदिेखएको, Hymen Intact रहेको, �तनमा 
पेटमा कुनै घाउ चोट नदेिखएको, िनजको योनाङ्गमा 
कुनै घाउ र सिुनएको नदिेखएको, योिनको िझ�ली 

अव�था सामा�य नै रहेको, मल�ारमा कुनै घाउ 
नभएको, िपसाबमा गभ�वती नभएको, गभ�वती 
जाचँ गदा�  गभ�वती नभएको, परी�णमा सङ्घष�का 
िच�ह� पिन नभएको भ�नेसमेत बेहोराको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनलाई समथ�न ह�ने गरी 
सो परी�ण गन� डा�टरले अदालतमा आई बकप� 
गरकेो, पीिडत एवम् जाहेरवालीको अनसु�धान 
तहिककातका बखतका बेहोरा अदालतसम�को 
बकप�सगँ िवरोधाभाषपूण� रहेको, �ितवादीलाई 
कसरु ठहर गन� कुनै ठोस �माण वा दशी �माण 
केही नभएको एवं �ितवादीले कसरु गरकेो भ�ने 
कुरा शंकारिहत तवरबाट �थािपत ह�न नसकेको 
ि�थितमा �ितवादीले पीिडत भिनएक� बािलकाको 
जबरज�ती करणी गरकेो मा�न सिकने नदिेखदँा 
उ�च अदालत पोखराको फैसला मनािसब देिखने ।

तसथ�, �ितवादी बिु�बहादरु सापकोटालाई 
जबरज�ती करणीको महलबमोिजम कसरु ठहर गरी 
सजाय गन� गरकेो स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०७४।७।२२ को फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  
भनी िमित २०७५।२।२८ मा उ�च अदालत 
पोखराबाट भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव 
इित संवत्  २०७७ साल जेठ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.
�ी ई�वर�साद खितवडा, ०७२-CR-००६२, 
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जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. सागर कामी
�ितवादीले िमित २०७०।२।२८ गते राित 

म आ�नै पालमा सतेुको िथए,ँ मसगँ मेरो साथी ख�ुमे 
बढुा पिन सगैँ िथए, मैले जाहेरवाला मानबहादरु 
म�लको पालमा गई नगद र धनमाल लटेुको 
होइन । जाहेरवालालगायतले कुट्छन् भ�ने डरले 
चोरी भएको धनमाल बराबरको नगद िद�छु भनेको 
ह� ँ। जाहेरवालासगँ यासा�ग�ुबा ख�रद िब�� गन� काम 
गद� आएको िथए भनी अनसु�धान अिधकृतसम� 
बयान गरकेा, जाहेरवाला मेरो पालमा आई मलाई 
मान� ध�क� िदई कुटिपट गरी मलाई काट्न मान� 
लागेका ह�न् तर मैले चोरी नगरकेो ह�दँा अ�वीकार 
नै गरकेो ह� ँ । चोरी गर े भ�ने बेहोरा झठुा हो भनी 
कसरुमा पूण� इ�कार रही अदालतसम� बयान 
गरकेो दिेख�छ । �ितवादीको िमित २०७०।३।३ 
मा �वा��य परी�ण भएको शरीरमा घा चोट रहेको 
भ�ने देिखने । 

�ितवादीबाट खानतलासी गदा� �माण 
ला�ने नगद तथा दशीको सामान फेला परकेो वा 
बरामद भएको देिखदँनै । घटना िववरण कागज 
गन� जयबहादरु बढुा, लालबहादरु बोहराले 
घटनाको बारमेा सनुी थाहा पाएका ह� भनी 
लेखाइिदएको । वादी प�ले िनजह�लाई 
अदालतमा उपि�थत गराई अिभयोग दाबी पिु� ह�ने 
गरी बकप� गराउन सकेको पाइएन । जाहेरवाला 
मानबहादरु म�ल तथा पीिडत कमला म�ल, तारा 
म�ल, शि� बढुाबाहेक अ�य वादी प�का सा�ी 
उपि�थत गराएको अव�था नरहेको, �ितवादीका 
सा�ी ख�मे बढुाले वारदातको राित �ितवादी 
र म सगैँ सतेुका िथय� । �ितवादीले जाहेरवाला 
मानबहादरु म�लसमेतको नगद तथा िज�सी 

चोरी गरकेो भ�ने आरोप झ�ुा हो भनी बकप� 
गरी �ितवादीको इ�कारी बयानलाई पिु� गरकेो 
पाइ�छ । मौकामा कागज गन� भ�बहादरु बढुा र 
प�ुपलाल वलीले �ितवादीले नै घटना घटाएको 
िव�ास ला�छ भनी लेखाई िदएको कुरालाई ��य� 
�माणको �पमा �हण गन� सिकँदैन । �ितवादीले 
आरोिपत कसरुमा इ�कारी रही अदालतमा बयान 
गरकेो तथा चोरी गरकेो कुनै पिन िचजव�तसुमेत 
�ितवादीबाट बरामद ह�न नसकेकोसमेतबाट 
चोरी गरकेो त�य �माणबाट पिु� भएको अव�था 
नदिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार, �माण र 
�ितवादीको इ�कारी बयानसमेतबाट �ितवादी 
सागर कामीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७१।१२।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�वर�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CR-०२८०, ०४५१, 
०७०-CR-१११८, लागु औषध (खैरो हेरोइन), 
िवरमान घलान िव. नेपाल सरकार, ठुलोका�छा 
तामाङ िव. नेपाल सरकार, �िमला चौधरी िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी ठुलोका�छा तामाङ आफू लाग ु
औषध सेवन गन� ह�दँा बरामद उ� लाग ु  औषध 
सेवनको लािग �याएको छु भनी अदालतमा बयान 
गर े तापिन �ितवादीम�येका वीरमान घलानले 
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आफूले वीरग�जबाट सामरी भ�ने �यि�बाट ख�रद 
गरी �याएको लाग ुऔषध काठमाड�मा ठुलोका�छा 
तामाङलाई िब�� गथ� भनी कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेो दिेख�छ । �ितवादी वीरमान 
घलानले वीरग�जबाट लाग ु औषध ख�रद गरी 
�िमला चौधरीलाई बोकाई सगैँ �याई सोही औषधी 
�ितवादी ठुलोका�छा तामाङलाई बे�ने गरकेो भनी 
�िमला चौधरीले समेत यी �ितवादीलाई पोल 
गरकेो देिख�छ । वीरमान घलान र �िमला चौधरी 
यसै लगाउको ०६९-CR-०२८१ का म�ुामा 
ियनै �ितवादीले पोल गरकेो आधारमा प�ाउ 
परकेोसमेत दिेखन आएको छ । बरामदी मचु�ुकामा 
ब�ने लोके��बहादरु रावलसमेतले उ� बरामदी 
मचु�ुकालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो देिखएको 
छ । �ितवादीले आफूबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
त�यलाई �वीकार गरकेो दिेखएबाट अिधकार�ा�त 
अिधकारीको सािबती बयानलाई अ�यथा भ�न 
सिकने अव�थासमेत नरहने ।

लाग ुऔषध खैरो िहरोइन ६५ �ाम बरामद 
भएको र �ितवादी ठुलोका�छा तामाङले सो बरामद 
भएको त�य �वीकार गरी अदालतमा समेत बयान 
गरकेो पाइ�छ । साथै सो बरामद भएको लाग ु
औषध सह�ितवादीह� वीरमान घलान र �िमला 
चौधरीबाट ख�रद गरकेो भनी पोल गरकेो र सो पोल 
बरामदी दशी �माणबाट पिु�ट भएको छ । साथै िनज 
�ितवादी ठुलोका�छा तामाङले कलंक� खसीबजार 
आई �ितवादी �िमला चौधरीलाई देखाई िचनाई 
सोही �थानबाट िनज �ितवादी �िमला चौधरी प�ाउ 
परकेो भनी �िमला चौधरीले अदालतमा बयान गरकेो 
पाइ�छ । अतः बरामद भएको लाग ु औषध अ�य 
�ितवादी वीरमान घलान र �िमला चौधरीबाट 

�ितवादी ठुलोका�छा तामाङले ख�रद गरकेो त�य 
पिु�ट ह�न आउने । 

बरामद भएको ६५ �ामको लाग ु औषध 
खैरो िहरोइनको प�रमाण केबल सेवन �योजनको 
लािग ख�रद गरकेो भ�ने देिखन आउदँनै । 
�ितवादीह�को बरामद भएको लाग ुऔषध ख�रद 
िब�� गन�मा सलं�नता रहेको त�य व�तगुत 
�माणबाट नै पिु� ह�न आएको पाइने ।

लाग ु औषधस�ब�धी म�ुामा आ�नो 
िनद�िषता �मािणत गन� भार �ितवादीमा 
रहेको पाइ�छ । �ितवादीबाट बरामद लाग ु
 औषध बेचिबखनको लािग नभई सेवनका 
लािग �याएको हो भ�ने �मािणत ह�ने कुनै 
व�तिुन�ठ �माणह� �ितवादीले पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । साथै अिभय�ुह�ले कसरुमा सािबत भई 
यी �ितवादीलाई पोल गरकेो अव�था छ । भारत 
ब�ने सामरी भ�ने �यि�बाट �ितवादी वीरमान 
घलान र �िमला चौधरीले लाग ुऔषध काठमाड� 
�याउने गरकेो त�य वीरमान घलान र �िमला 
चौधरीको बयानबाट पिु�ट भइरहेको देिख�छ । ियनै 
�ितवादी ठुलोका�छा तामाङको पोलको आधारमा 
�ितवादीह� वीरमान घलान र �िमला चौधरी 
प�ाउ प�ररहेको दिेख�छ । तसथ�, �ितवादीह� 
वीरमान घलान र �िमला चौधरीले वीरग�जबाट 
लाग ुऔषध खरी गरी �याई  �ितवादी ठुलोका�छा 
तामाङलाई िब�� िवतरण गन� गरकेो त�य पिु�ट 
ह�न आएको देिखदँा सेवनमा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादी वीरमान घलानले सामरीसगँ 
�ित�ामको ३०० का दरले १०० �ामदिेख ५०० 
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�ामस�म लाग ुऔषध ख�रद गन� र �ित�ाम ५०० 
वा दरले ठुलो का�छा तामाङको मागअनसुारको 
प�रणाममा िब�� गन� गरकेो भनी अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गरकेो देिखने । 

तसथ�, मािथ उि�लिखत आधार, कारण 
र �माणह�बाट �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) 
बमोिजम जनही १२ वष� कैद र एक लाख ज�रवाना 
ह�ने र �ितवादीम�ये ठुलोका�छा तामाङको हकमा 
ऐ. ऐनको दफा १८ग. बमोिजम ठहर भएको 
सजायमा िनजलाई १ वष� छुट िदने गरी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको िमित २०६८।११।२३ को पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित सवंत ्२०७४ साल आि�वन ३१ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-CR-०२८१, 

०३७३, लाग ु औषध खैरो िहरोइन, 
वीरमान घलान िव. नेपाल सरकार, �िमला 
चौधरी िव. नेपाल सरकार भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-११८०, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. सूय�बहादुर तामाङ

�ितवादीको पीिडतलाई मान� नै मनसाय 
भएको भए अिघ�लो िदन भएको घटनाको 

�रसइवीका कारण धा�रलो जोिखम हितयार िलई 
पूव�तयारीका साथ आउनपुन�मा �य�तो तयारीसाथ 
आएको नदिेखएकाले �यान मान�स�मको मनसाय 
रहेको देिखएन । �यान मान� उ�ोग कसरु ह�नको 
लािग �ितवादीले पीिडतलाई मान� मनसाय राखी 
सोहीबमोिजमको काय� गरकेो �मािणत ह�नपुद�छ 
र �य�तो काय�को प�रणाम �व�प पीिडतको कुनै 
कारणवश �यानस�म ब�न पाएको अव�था �प� 
�पमा �थािपत ह�नपुन� । 

�यान मान� उ�ोगको कसरु ह�नको लािग 
आव�यक त�वम�ये ते�ो प�को उपि�थित पिन 
एक हो । �यान मान� उ�ोगको अपराधका लािग 
पिन �यान मान�सरहकै सबै त�वह� िव�मान 
देिखनपुछ�  । ते�ो प�को ह�त�ेपलगायत कुनै 
कारणले �यान भने मन� नपाएको ह�नपुछ�  । ��ततु 
म�ुामा ते�ो प�को उपि�थितका कारण �यान मन� 
नपाएको भ�ने दिेखदँैन । घटना िववरण कागज गन� 
सीता तामाङले �ितवादीले पीिडतलाई हथौडाले 
हानी घाइते बनाएको हो मैले िनजलाई निहका�उन 
आ�ह गरकेाले भागी फरार भएका ह�न भनी उ�लेख 
गरबेाट ते�ो प�को उपि�थितका कारण �यान मन� 
नपाएको भ�न िम�ने नदेिखने । 

पीिडतको घा जाचँ केस फारामबाट 
मन�स�मको चोट नदेिखई सामा�य चोटपटक भएको 
देिख�छ । जाहेरवाला �ितवेदकह� अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा�  �ितवादीले पीिडतलाई 
हथौडाले हानेको आखँाले देखेको भ�न नसक� 
सनेुको हो भनेको पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८ मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�  
कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको 
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तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा �चिलत 
कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा 
उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� 
सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गरमेा �माणमा िलन ह��छ भ�ने पाइ�छ । �ितवादीले 
पीिडतलाई पछािडबाट हथौडाले हानी भागी 
फरार भएका ह�न् भनी मौकामा गरकेो कागजलाई 
पीिडत �वयम् अदालतमा उपि�थत भई अिभयोग 
दाबी पिु�ट गन� आधारसिहत बकप� गन� आएको 
नदेिखने ।

वादी प�ले �ितवादीउपरको दाबीलाई 
स-�माण पिु� गन� नसकेको अव�थामा �यान मान� 
उ�ोग ज�तो कसरुमा कसरुदार ठहराई सजाय 
गन� फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने 
ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
बदर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार, 
�माणह�बाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने र सरोकारवालाले सकार गरमेा 
म�ुा कुटिपटमा प�रणत ह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७१।६।७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७४ साल काित�क २० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CI-११७६, दता� बदर 

दता� , जानक� देवक� िव. पु�षो�मलाल अ�वाल
व�ततुः पनुरावेदक वादीले आ�नो 

बाबलेु घरसारमा बकसप�को िलखत ग�रिदएको 
ज�गामा आ�नो िनर�तर भोग रहेको भनी दाबी 
िलए तापिन �ितवादी प�ुषो�मलाल अ�वालको 
आमा सर�वतीदेवीको नाउमँा गठुीको पूजाकलम 
भनी जिनई गठुीमा ितरो ितरकेो देिख�छ । �ितवादी 
प�ुषो�मलालले अंश म�ुाको िमलाप�बाट २०४७ 
सालमा आ�नो अंश भागमा िववािदत ज�गा परदेेिख 
नै िनर�तर�पमा सो ज�गा आ�नो नाउमँा दता�  
गराउन परमादेशको �रट िनवेदन िदई अदालतबाट 
िनज �ितवादीको नाउमँा िववािदत ज�गा दता�  
ग�रिदन ु भनी आदेश भएको दिेख�छ । यसरी 
िववािदत िक.नं.३१ र १५० को ज�गा �ितवादीको 
आमाले नै भोग गरी अशं म�ुाको िमलाप�बाट 
आ�नो भागमा परकेो उ� ज�गा कानूनबमोिजम 
आ�नो नाउमँा दता� गराउन अदालतमा �वेश 
गरी �ितवादीको हक कायम भएको देिखन 
आयो । तसथ�, अदालतबाट िववािदत ज�गा 
�ितवादीको नाउमँा दता� भई हक कायम ह�न आएको 
ज�गामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर भई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला अ�यथा भ�न 
िमलेन । वादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।     

अतः िववािदत िक.नं.३१ र १५० ज�गामा 
��यथ� �ितवादीको हक रहेको देिखन आएकाले 
िनजको दता�  बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६८।५।२६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
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सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः चेतराज प�त, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू 
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १६ गते रोज ४ शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६८-CI-११७७, िमलाप� बदर, जानक� 

दवेक� िव. प�ुषो�मलाल अ�वाल
 § ०६८-CI-११७५, ज�गा िखचोला 

चलन, जानक� देवक� िव. प�ुषो�मलाल 
अ�वाल

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-१३८१, मानव 
बेचिबखन, सुिनलकुमार बेरीवाल िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा पीिडत र �ितवादीह�लाई 
धनगढी बसपाक� बाट शंका�पद अव�थामा प�ाउ 
गरी कारबाहीका लािग पठाएको भ�ने िज.�.
का. कैलालीको प�बाट देिख�छ । बहुारी “फ 
माया” लाई बेचिबखन गन� उ�े�यले डडे�धरुाबाट 
धनगढी ह�दँै भारततफ�  लैजादँ ै गदा�  धनगढी 
बसपाक� बाट प�ाउ परकेो भ�ने जाहेरी रहेको छ । 
पीिडत “फ माया” ले अनसु�धानको �ममा बयान 
गरी अदालतमा सनाखत गरकेो बयानमा िनज 
१९ वष�को भएको र माइतीघरमा आई बसेको 
अव�थामा िहरोनी बनाइिद�छु, दःुख पद�न, मसगँ 
िबहे गर े पिन ह��छ भनी मलाई ललाई फकाई 
गरकेोले �ितवादीह�सगैँ भारततफ�  जादँै गदा� 
धनगढीबाट प�ाउ परकेो �वीकार गरकेो छ । 
�ितवादीम�येका सिुनलकुमार बेरीवालले पीिडत 
“फ माया” सगँ िववाह गन�का लािग डडे�धरुाबाट 

भारततफ�  लैजादँै गदा�  धनगढी बसपाक� बाट �हरीले 
प�ाउ गरकेो भ�ने �ितवादीह�को अिधकार�ा�त 
अिधकारी तथा अदालतमा गरकेो बयानसमेतबाट 
देिखएको छ । यसबाट िववाह भइसकेक� र 
माइतीमा आई बसके� १९ वष�क� पीिडतालाई 
घर प�रवारको म�जुरी स�लाह नगरी िनजको 
माइतीघर डडे�धुराबाट भारततफ�  लैजाने �ममा 
भारतको बोड�रनिजक पन� धनगढी बसपाक� बाट 
प�ाउ परकेो त�य �थािपत भएको देिखयो । 
तसथ�, िववािहत पीिडतालाई घरप�रवारको 
म�जुरी निलई, िहरोइन बनाइिद�छु भनी 
ललाई फकाई, िववाहको �लोभनमा पारी 
डडे�धुराबाट भारततफ�  लैजान धनगढी पु�याई 
िनज पीिडतलाई नेपालिभ�को एक ठाउँबाट 
अक� ठाउँमा लैजाने काय� भइसकेको देिखएकोले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ तथा ४ को उपदफा २ (ख) 
बमोिजमको कसरु �थािपत भएको देिखने ।

उि�लिखत जाहेरी दरखा�त, पीिडतको 
बयान, �ितवादीह� पीिडतसगैँ प�ाउ परकेो 
व�तिु�थितसमेतका िमिसल संल�न �माणबाट 
�ितवादीउपर आरोिपत कसरु �थािपत भइरहेको 
देिखने ।

��ततु म�ुाका पीिडतलाई िववाह 
गन� भारत लैजान लागेको हो भ�ने �ितवादी 
सिुनलकुमार बेरीवालको भनाइ अ�य सबदु 
�माणबाट समथ�न एवम् पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा पीिडतलाई नेपालिभ�को एक 
ठाउबँाट अक� ठाउमँा प�ुयाएको िनज �ितवादीको 
काय�लाई वैध काय� हो भनी मा�न िम�ने 
देिखदँैन । तसथ� िनज �ितवादीले पीिडत ‘फ 
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माया’ लाई िववाह गन�को लािग भारततफ�  लगेको 
हो भ�ने पुि� गन� नसकेको र िनजले पीिडतलाई 
बेचिबखन गन� उ�े�यले भारततफ�  लान ललाई 
फकाई नपेालिभ�को एक ठाउँ डडे�धुराबाट 
भारतको निजक बोड�र रहकेो ठाउँ धनगढीस�म 
लाने काय� गरी ओसारपसार ि�या भइसकेको 
देिखएकोले िनज �ितवादी सिुनलकुमार 
बेरीवालले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ तथा ४ को 
उपदफा २ (ख) बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आयो । अत: िनजलाई सो कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(ङ) को देहाय (२) बमोिजम १० वष� 
कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने । 

अिभयोग प�को टाइप गदा�  “मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र दफा ४ को उपदफा २(ख)” 
ह�नपुन�मा “मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा 
२(ख)” ह�न गएकोले �िुट स�याइपाउ ँभनी िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय डडे�धरुाले िनवेदन 
दता�  गरकेो देिखयो । उ� िनवेदन इजलाससम� 
पेस ह�दँा वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट िज�ला 
�यायािधव�ा �ी �ोणद� पौडेल र �ितवादीका 
तफ� बाट अिधव�ा �ी गणेशराज भ�को बहससमेत 
सनुी “अिभयोग प�को पाँच� पेज दो�ो 
अनु�छेदको सात� हरफमा मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र दफा ४ को उपदफा २ (ख)” कायम ह�ने गरी 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 

१७ बमोिजम �िुट स�याउने गरी डडे�धरुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।३।२० मा आदशे भएको 
देिखयो । उ� ऐनको दफा ३ र ४(२) एक अका�मा 
पर�पर अ�यो�याि�त रहेको पाइ�छ । दफा ४(२) 
मानव ओसारपसार गरकेो मािनने काय�को प�रभाषा 
गरी सोको आधारमा दफा १५ मा सजाय िनधा�रण 
रहेको र दफा ३ ले सो काय�लाई कसरु मािनने भ�ने 
देिख�छ । अत: दफा ४(२) को उ�लेखले पिन 
कसरुको �प� प�रभाषा गरकेो ह�दँा उ� संशोधन 
आदेशले दाबीमा ताि�वक असर नपन� दिेखने । 

साथै उ� सशंोधन आदशेको 
�ितिलिपसिहत च.नं. ८०७ िमित २०६९।३।२० 
को प�माफ� त िज�ला कारागार काया�लय 
डडे�धरुामा थुनामा रहेका �ितवादी सिुनलकुमार 
बेरीवाललाई जनाउ िदएकोमा िनजले सोही 
िदन उ� जनाउ प� बिुझिलई भरपाईसमेत 
ग�रिदएको देिखयो । स�ु अदालतमा दता� भएको 
अिभयोग प�को �िुट स�याउन परकेो िनवेदनउपर 
�ितवादीलाई समेत सनुवुाइमा सामेल गराई आदेश 
गरकेो पाइ�छ । यसरी दवुै प�लाई समावेश गरी 
सनुवुाइको मौका िदई िनवेदन मागबमोिजम �िुट 
संशोधन ह�न मनािसबदेिख �िुट स�याउने गरी स�ु 
अदालतबाट भएको आदेश बदर घोिषत नभएस�म 
कानूनस�मत आदेश मा�नपुन� ह��छ । अिभयोग 
प�मा रहेको �िुट स�याउन भएको उ� आदशेलाई 
�ितवादीले बे�रतको आदेश भनी बदर गराउन 
सकेको पिन छैन । तसथ�, अिभयोगप� संशोधन 
गन� आदशे कानूनस�मत छैन भ�ने �ितवादी 
सिुनलकुमार बेरीवालको पनुरावेदन िजिकर तथा 
अिभयोग प� संशोधन गन� आदशे गदा� अिभय�ुलाई 
�ितवादको अवसर निदएको भनी यस अदालतबाट 
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��यथ� िझकाउने आदेश गदा�  िलइएको आधारसगँ 
समेत सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ िववेचना ग�रएको आधार, 
कारण एवं �याियक िस�ा�तसमेतका आधारमा 
�ितवादी सिुनलकुमार बेरीवालले मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ तथा दफा ४(२)(ख) िवपरीतको कसरु गरकेोले 
सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ) को देहाय (२) 
बमोिजम दश वष� कैद र तजिबजी �.५०,०००।– 
(पचास हजार) ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु 
डडे�धरुा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गरी पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट भएको 
िमित २०७०।९।२१ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: देिवना खितवडा 
इित सवंत् २०७५ साल फागनु २ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CR-०५५३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कमलबहादुर शाही

मतृक र �ितवादीको िबचमा �यान 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी भएको पिन देिखदँैन । 
वारदातको अिघ�लो िदन राित साथै सतेुको र राित 
३ बजे नै मतृक ख�चड िलई होटलबाट ख�चड िलएर 
घटना�थलतफ�  गएको भ�ने दिेख�छ । �ितवादीको 
उमेर १७ वष�को भ�ने रहेको र मतृकको उमेर ३५ 
वष� भ�ने ख�ुन आएको छ । शंकाको भरमा जाहेरी 
िदएर शकंाकै भरमा बकप�समेत भएको अव�थामा 
सो शंका पिु� गन� �वत�� �माणको अभावमा 
कत��य �यान ज�तो अपराधमा दोषी करार गनु�  

�यायको रोहमा मनािसब नदेिखने ।
िभरबाट मतृक रामबहादरु पनु खसेको 

घटना�थल मचु�ुकाबाट �प� ह��छ । िभरबाट 
लड्दा ढुङ्गामा परी धा�रलो चोट ला�न स�ने पिन 
ह��छ । रातको समयमा िभरको बाटोमा दघु�टना ह�न 
स�ने र �ितवादी कमलबहादरु शाहीले नै मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो भनी �प� �मािणत ह�न नसकेको 
साथै शकंारिहत तवरबाट वादी प�ले �मािणत गन� 
नसकेको अव�थामा शकंाको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने नै देिखयो । अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
ढुङ्गाले हानेको, च�कुले काटेको भनी �ितवादीले 
बयान गर ेतापिन सो सािबती बयानलाई पिु� ह�ने 
अ� �माण गजुान� सकेको पाइ�न । च�कुले गाला 
तासेको भ�ने आरोप रहेकोमा सो च�कुमा रगत 
नला�नलेु �वयं घटनालाई खि�डत गरकेो दिेख�छ 
िभरमा टोपी, गलब�दी अड्िकएको, िस�नोको झाडी 
भािँचएको र ढुङ्गामा रगत लागेको िमिसल संल�न 
मतृकको फोटोसमेतका त�यह�बाट अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �ितवादीले गरकेो सािबती बयान 
िमिसल संल�न प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट 
समिथ�त नभएको अव�थामा आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदनपुन�मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट �ितवादीलाई 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला कानूनस�मत नै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� 
नदिेखने ।

अतः उपयु�� आधार �माण एवं 
त�यह�बाट �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
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अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी डो�पा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१२।१७ मा  भएको फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहराई भएको 
पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको िमित २०६८।३।२७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-CR-१४५६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
राजन भ�ने िनरबहादुर तामाङसमेत

साङ्केितक नाम उला�बारी क ४६, 
उला�बारी क ४९, उला�बारी क ५२, उला�बारी क 
५५, उला�बारी क ५८ र उला�बारी क ६१ समेत 
६ जना मिहलाह�लाई िविभ�न बहाना र लोभ-
लालचमा पारी िवदेश पठाइिदने �लोभन दखेाई 
भारततफ�  लगी िब�� िवतरण गन� र सो काय�मा 
सहयोग गन� मािनसह�लाई खोजतलास गरी 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको �.
ना.िन. िकरण �साईको �ितवेदन परकेो देिखयो । 
पीिडताह�लाई भारततफ�  लाने कुरा थाहा नभएको 
भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही �ितवादीह�ले 
बयान गरकेो देिखयो । साङ्केितक नाम उला�बारी क 
५२, उला�बारी क ५५, उला�बारी क ५८ र उला�बारी 
क ६१ समेतका मिहलाह� अदालतमा उपि�थत 

भई हामी साथी-साथी िमली इलाम घ�ुन आएका 
िथय�, हामी चढेको बस उला�बारीस�म मा� आउने 
रहेछ, हामीह� �यही ँ िचया खाजा खान उ�ेका 
बेलामा �हरीले समातेका ह�न्, �हरीमा भएको बयान 
हामीह�को बेहोरा होइन, ले�न पढ्न नजा�ने ह�दँा 
�हरीह�ले नै लेखी �याएको कागजमा सहीछाप 
गराएका ह�न् भ�नेसमेत बेहोराको बकप� गरकेो 
देिखयो । यसबाट िनजह�ले म�ुामा अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान कागज खि�डत भएको 
देिख�छ । बािलग उमेरका यी पीिडत भिनएका 
मिहलाह�को बकप� बेहोरालाई अ�यथा भ�नपुन� 
कुनै उिचत कारण दिेखदँैन । पीिडत मिहलाको 
अदालतसम� परी�ण भएको भनाइलाई अ�यथा 
ठानी केवल शंका र अनमुानका आधारमा कसरु ठहर 
गनु�  �याियक मा�यताअनकूुल ह�दँैन । अ�य कुनै पिन 
भरपद� वा िव�सनीय �माण पेस गरी अिभयोजन 
प�ले दाबी �मािणत गन� सकेको पाइएन । तसथ�, 
�माणको अभावका कारणबाट �ितवादीह�उपरको 
अिभयोग वादी ठहर गन� निम�ने ।

अतः अिभयोग दाबी पिु� ह�ने �माणको 
सव�था अभाव रहेको देिखदँा स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुको अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७४/११/१६ को फैसला मनािसब भएकाले 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सजृना गौतम
इित संवत् २०७७ साल जे� ३२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७५-CR-१६८१, मानव 
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बेचिबखन तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. 
कुमार मैनालीसमेत

जाहेरवालीलाई कोही कसैसगँ भेटघाट 
गन�समेत निदई ब�धक बनाई यौन ि�याकलापमा 
लगाएकोले कारबाही ग�रपाउ ँ भनी च उपनामले 
जाहेरी दरखा�त िदएप�ात् ��ततु म�ुाको 
अनसु�धान स�ु भएको दिेख�छ । �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही जाहेरवालीलाई 
मानव बेचिबखन तथा शरीर ब�धक गन� काय�मा 
संल�नता रहेको छैन भनी बयान गरकेो पाइ�छ । 
जाहेरी बेहोरा मेरो होइन, सहीछाप मा� मेरो हो । 
मेरो शरीर ब�धक बनाई यौनज�य ि�याकलापमा 
लगाई वे�याविृ�समेत गन� लगाएको पिन होइन र 
छैन भ�नेसमेत बेहोराको जाहेरवाली च उपनामले 
�वयम् स�ु अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो 
पाइ�छ । व�तिु�थित मचु�ुकामा बेहोरा लेखाएका 
िदपक �यौपानेले जाहेरवालीलाई �ितवादीह�ले 
इ�छािवपरीत मानव बेचिबखन तथा शरीर ब�धक 
गरी राखेका होइनन् भनी स�ु अदालतमा बकप� 
ग�रिदएको देिखने । 

िनज �ितवादीह�ले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� तथा अदालतसम� आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । पीिडताले 
होटलको किमसनबापतको रकम पाउनपुन�मा 
नपाएपिछ आवेशमा आएर जाहेरी िदएक� ह�न् 
भनी �ितवादीले बयानमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादीह�ले पीिडतालाई डर �ासमा पारी ब�धक 
बनाई यौनज�य ि�याकलापमा लगाएको, षड्य�� 
गरकेो वा िमलेमतोमा फसाएकोलगायत अ�य 
कसरुज�य काय� गरकेो िमिसलबाट देिखन आउदँनै । 
पीिडताले �वयम् जाहेरी बेहोरा मेरो होइन, सहीछाप 

मा� मेरो हो । मलाई मेरो शरीर ब�धक बनाई 
यौनज�य ि�याकलापमा लगाई वे�याविृ�समेत गन� 
लगाएको पिन होइन भनी स�ु अदालतमा बकप� 
गरकेो देिख�छ । मानव बेचिबखनको आपरािधक 
काय� िनज �ितवादीह�को संल�नता वा िमलेमतोमा 
भएको भ�ने देिखन नआउदँा यी �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठहराउन ुमनािसब दिेखन नआउने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� दािय�व वादी प�मा 
रहेको ह��छ । वादी प�ले �ितवादीह�उपरको 
अिभयोगदाबी व�तिुन� �माणबाट शकंारिहत 
तवरले पिु� गन� सकेको देिखदँैन । अपहरण तथा 
शरीर ब�धक ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी 
कसरुमा �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शकंारिहत 
तवरबाट पिु� ह�नपुद�छ । अ�यथा शंकाको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेत रहेको छ । जाहेरी नै िव�सनीय 
नदिेखएको अव�थामा �हरीको �ितवेदनका 
आधारमा नै कसरु ठहर गन� िम�ने देिखदँनै । यस 
�कार िमिसल सलं�न त�यगत आधार, �माणबाट 
�ितवादीह�उपरको आरोिपत कसरु �मािणत 
नभएको अव�थामा केवल अनमुानको भरमा 
�ितवादीह�लाई सजाय गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट �ितवादीह�उपरको अिभयोग 
दाबी पिु� ह�न आएको नदेिखदँा स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।०१।२७ 
मा �ितवादी अि�बका लइुटेँल (मैनाली) लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
सदर गरी अका� �ितवादी कुमार मैनालीको हकमा 
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स�ुको फैसला उ�टी गरी िनज �ितवादी कुमार 
मैनालीलाई समेत आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७३/०५/२० को फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ओजा लािमछाने 
इित संवत् २०७७ साल जे� ३२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७०-WO-०३७१, 
उ��ेषण, सुिनता �े� ए�ड क�पनी िव. काठमाड� 
महानगरपािलकासमेत

िनवेदक र नेपाल जेिसजिबच िमित 
२०४९/८/२९ मा स�प�न स�झौताको �करण 
६ मा उ�लेख भएको सत�अनसुार �चिलत 
कानूनबमोिजम नेपाल सरकार तथा अ�य 
कानूनबमोिजम सङ्घ सं�थालाई सो घर भोग-
चलन गरबेापत बझुाउनपुन� कर घरको भोगािधकार 
रहेस�म िनवेदक सिुनता �े� ए�ड क�पनी िल.ले 
बझुाउने र �य�तो ितन� बझुाउनपुन� कर ितर े
बझुाएको िन�सा �य�तो राज�व दािखला गनु�पन� 
समयाविधिभ� जेिसजलाई एक�ित बझुाउनपुन� 
दिेख�छ । भवन िनमा�णप�ात् उ� भवनमा स�चालन 
ग�रने �यवसायसगँ स�बि�धत सबै िकिसमको कर 
स�बि�धत िनकायमा बझुाउने दािय�व िनवेदक 
क�पनीको ह�ने कुरा स�झौतामा उ�लेख ग�रएको 
सत�बाट ��ट देिख�छ । �रट िनवेदकले उ�लेख 
(दाबी) गरकेो रकम िनवेदक �ा.िल.ले घर ज�गाबापत 
कानूनबमोिजम ला�ने कर हो भ�ने देिखएको 
छ । घर ज�गा कर ितनु�पन� िवषयमा उि�लिखत 
स�झौताको �करण ६ आकिष�त ह�ने देिखयो । 

यसरी भवन िनमा�णप�ात् उ� भवनमा स�चालन 
ग�रने �यवसायसगँ स�बि�धत सबै िकिसमको कर 
स�बि�धत िनकायमा बझुाउने दािय�व िनवेदक 
क�पनीमा नै रहने गरी स�झौतामा नै सत� िकटान 
ग�रएको देिख�छ । तसथ�, स�झौतामा उ�लेख 
भएको सत� �ितकूल ह�ने गरी घर ज�गा करको 
दािय�व नेपाल जेिसजको हो भनी िनवेदकले गरकेो 
दाबी मनािसब नदेिखने ।

घर ज�गा कर ऐन, २०१९ को दफा ४ 
तथा दफा ६ बमोिजम घर ज�गाको करस�ब�धी 
िववरण पेस गन� तथा कर च�ुा गन� कानूनी 
दािय�व सो घर ज�गा जसका नाउमँा कायम रहेको 
छ सोही दता�वाला (�वािम�ववाला) मा रह�छ 
भनी िनवेदकतफ� बाट कानूनी �� उठाइएको 
पाइयो । उि�लिखत तक�  वा िजिकरलाई सतही 
वा आवरणबाट हेन� हो भने भवन िनमा�ण ग�रएको 
ज�गा नेपाल जेिसजको भएको कारणबाट घर 
ज�गा करको दािय�व पिन सोही नेपाल जेिसजमा 
रहने हो िक भनी अलमल ह�ने ि�थित पिन देिखन 
स�छ । तर िववािदत िवषयको स�दभ�लाई यसरी 
सीिमत अथ�मा �हण गनु�  मनािसब देिखदँैन । यो 
दािय�व करारीय स�झौताको आधारमा िनधा�रण 
गनु�पन� दिेख�छ । स�झौताका प�ह�ले �वीकार 
गरकेा सत�ह�को अधीनमा रही स�झौताको 
काया��वयन ह�ने गद�छ । यसरी हेदा�  िनवेदक क�पनी 
र नेपाल जेिसजिबच भएको स�झौताको �करण 
६ अनसुार घर ज�गा कर ितन�, बझुाउने दािय�व 
िनवेदक क�पनीमा रहेको देिखदँा सो सत� �ितकूल 
ह�ने गरी घर ज�गा कर बझुाउने दािय�व नेपाल 
जेिसजमा रह�छ भनी ठहर गन� िम�ने नदेिखने ।

िलजमा घर ज�गा िलने प�को कानूनी 
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हैिसयतका �ि�ले हेदा� पिन घर ज�गा कर भ�ुान 
गन� दािय�व िलजमा िलने प�मा रहने देिख�छ । कुनै 
स�पि� िलजको �पमा िलनकुो ता�पय� अ�थायी 
�पमा र सीिमत अथ�मा सो स�पि�उपरको 
�वािम�व �हण गनु�  ह�ने ।

िलजको अविधमा सो स�पि�को 
वा�तिवक �वािम�ववाला (दता�वाला) को हकमा 
�हण (Eclipse) ला�न पगेुको ह��छ र िलज िलने 
प�मा अ�थायी �पमा केही हक र दािय�व सन� 
प�ुदछ । यही मा�यतालाई आ�मसात् गररे केही 
नेपाल कानूनमा �ावधानह�समेत समावेश भएका 
दिेख�छन् । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२ (क) को देहाय (४) मा “ज�गावाला” श�दको 
प�रभाषािभ�  कुनै “ज�गावालाको हकको ज�गा अ� 
कसैले भोग वा �ि� ब�धक�मा िलई कानूनबमोिजम 
भोग चलन गरी आएको भए �यसरी भोग चलन 
ग��जेल सो �यि�” लाई पिन ज�गावालाको �पमा 
समेिटएको दिेख�छ । यसबाट ज�गाको वा�तिवक 
दता�वालालाई मा� “ज�गावाला” वा “�वािम�ववाला” 
मा�नपुद�छ भ�ने तक�  कानूनसङ्गत देिखन 
आउदँैन । सयं�ु आवासको �वािम�वस�ब�धी ऐन, 
२०५४ को दफा २(घ) मा "आवास इकाइ धनी" 
भ�नाले यस ऐनबमोिजमको स�झौतामा उि�लिखत 
सत�ह�का अधीनमा रही आवास इकाई ख�रद गन�, 
भाडा (िलज) मा िलने वा अ�य कुनै पिन िकिसमले 
भोग गन� �यि� वा सङ्गिठत सं�था स�झनपुछ� ” 
भनी िलजको िवषयसमेत उ�लेख भएको 
दिेख�छ । बह�त�लाका सामूिहक आवास (Multi-
storied Building / Apartment / Flat) को 
अवधारणा, �योग र त�स�ब�धी कानूनका �ि�ले 
हेदा�समेत ज�गाको दता�-ि�थितलाई नै एक मा� 

िनणा�यक आधार मानेर “�वािम�ववाला” िनधा�रण 
गनु�  तक� पूण� ह�ने देिखदँैन । तसथ�, पिन ��ततु 
िववादका स�दभ�मा भवन िनमा�ण गरी �योग गन� 
िनवेदक क�पनीलाई घर ज�गा कर ऐन, २०१९ 
को दफा ४, दफा ६ समेतका कानूनको �योजनका 
लािग “�वािम�ववाला” भनी मा�नपुन� देिखने ।

�रट िनवेदकका प�बाट नेपाल जेिसज 
एक सेवा �दायक सामािजक सं�था भएकाले सो 
सं�थाको स�पि�मा कर लगाउन ह�दँैन भनी िजिकर 
ग�रएकोसमेत पाइयो । यस स�ब�धमा हेदा� िववािदत 
घर ज�गा कर नेपाल जेिसजबाट असलु ग�रने नभएर 
स�झौताअनसुार भवन िनमा�ण गरी �यापा�रक काय� 
स�चालन गन� क�पनीबाट असलु गन�स�ब�धी िवषय 
समावेश रहेको देिखयो । यस अव�थामा सामािजक 
सं�था भएको भ�ने कारणबाट घर ज�गा करको 
दािय�वबाट िनवेदक क�पनीले छुट पाउने अव�था 
देिखएन । कुनै सामािजक सं�थालाई कर लगाउने 
वा नलगाउने भ�ने कुरा कानूनी अि�तयारीिभ� 
रहेर तत् स�ब�धी िनधा��रत कानूनी �ि�याअनसुार 
छुट वा िमनाहा िदने वा निदने भनी स�बि�धत 
िनकायबाट िन�पण ग�रनपुन� िवषय देिख�छ । 
केवल सामािजक सं�थासगँ भएको स�झौतालाई 
आधार मानेर घर ज�गा कर छुट ह�नपुद�छ भ�ने 
िजिकर उिचत नदेिखने ।

अतः िनवेदक सिुनता �े� ए�ड क�पनी 
िल.ले नेपाल जेिसजसगँ स�झौता गरी भवन 
िनमा�ण गरकेो र �यापा�रक कारोबार गरकेो अव�था 
देिखएको ह�दँा िनवेदक क�पनीबाट घर ज�गा कर 
असलु गन� भनी काठमाड� म.न.पा.बाट िविधस�मत 
�पमा िनण�य भएको देिखएको र सो िनण�य एवम् 
काम कारबाहीको कारणबाट िनवेदकको कुनै पिन 
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हक अिधकारमा आघात पगेुको नदिेखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम �रट आदेश जारी गन� िमलेन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सजृना गौतम
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल काित�क १४ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-MS-००१५, 

उ��ेषण, सिुनता �े� ए�ड क�पनी िव. 
काठमाड� महानगरपािलकासमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको  
छ ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७१-WO-०७८५, उ��ेषण / 
परमादेश, कृ�ण�साद आचाय�समेत िव. �धाम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िश�कह�को बढुवा ह�दँा बढुवा भएको 
पदको स�ु तलबमानभ�दा खाइपाई आएको 
तलबमान बढी भएको अव�थाका लािग िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ मा “मािथ�लो 
तलबमानको कुनै �ेणीमा बढुवा पाउने िश�कले सो 
तलबमानको स�ु तलब पाउने छ । तर, िनजले हाल 
पाइरहेको तलब मािथ�लो �ेणीको तलबमानको 
�यूनतम तलब बराबर वा सोभ�दा बढी भएमा 
मािथ�लो तलबमानमा िनजको तलब तो�दा 
दहेायबमोिजम गरी तोिकने छ” भनी उ�लेख भएको 
दिेख�छ । सो िनयमको देहाय (क) मा “िनजले हाल 
पाइरहेको तलब मािथ�लो तलबमानको स�ु तलब 
बराबर भएमा सो तलबमा एक तलब विृ� थप ग�रने 
छ” भ�ने र देहाय (ख) मा “सािबक �ेणीमा पाइरहेको 
तलब बढुवा भएको �ेणीको स�ु तलबभ�दा बढी 

भएको अव�थामा मािथ�लो �ेणीको तलब तो�दा 
हाल पाइरहेको तलबमा नपगुस�मको तलब विृ� 
गरी मािथ�लो �ेणीको एक तलब विृ�समेत िदइने 
छ” भ�ने �ावधान रहेको देिखने ।

झापा िज�लाका �ा.िश. ततृीय �ेणीबाट 
ि�तीय �ेणीमा बढुवा ह�ने िश�कह�ले िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ को (क) र 
(ख) बमोिजमको तलब विृ� माग गरी दायर भएको 
�रट िनवेदक राम�साद िघिमरसेमेत र ��यथ� 
िश�ा म��ालयसमेत भएको (�रट नं. २०६७-WF-
००२० को उ��ेषणय�ु परमादशे) को िनवेदनका 
स�दभ�मा िनवेदकह� बढुवा भएको �ा.िव. ि�तीय 
�ेणीको तलबमान िनजह�को हकमा सािबक 
ततृीय �ेणीमा रहदँा िनजह�ले खाइपाई आएको 
तलबमानभ�दा कम रिहरहन ु िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को कानूनी �यव�था र �यायको रोहबाट 
समेत उपय�ु दिेखदँैन । तसथ�, नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६६।४।४ को िनण�यबाट 
िनधा��रत भएको िनवेदकह�को तलबमानमा 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ को 
�यव�थाअन�ुप िमलान गरी िनवेदकह�ले बढुवा 
पाएको �ा.िव. ि�तीय �ेणीको पदअनकूुल बनाउन 
उपय�ु र आव�यक दिेखएको छ । िनवेदकह�को 
�ा.िव. ि�तीय �ेणीको तलबमान िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १०२ अनकूुल ह�ने गरी हालस�म 
निमलाएको भए िमलाउन ु भनी परमादेश जारी 
गन� गरी यस अदालतको पूण� इजलासबाट िमित 
२०६८।१२।२ मा आदेश भएको देिखयो (ने.का.प. 
२०६९, अङ्क ३, िन.नं. ८७७८, प�ृ ३६८) । 
��ततु िववादका स�दभ�मा समेत उपयु��अनसुार 
�ितपािदत िस�ा�त अनसुरण गनु�  मनािसब 
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दिेखयो । िश�ा िनयमावलीमा रहेको �ावधानअनसुार 
सिुवधा �दान गन� िज�मेवारी एक अक� िनकायको 
हो भनी पि�छन खो�ने गरी िलिखत जवाफमा 
ग�रएको िजिकरलाई उिचत ठा�न नसिकने ।

अत: िनवेदकह�को तलबमान कायम गन� 
स�ब�धमा िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१०२ �ितकूल ह�ने गरी भएको हदस�म िमित 
२०६६।४।४ को िनण�यसिहतका िवप�ीह�को 
काम कारबाही उ��ेषणको आदेशले बदर ह��छ । अब 
िनवेदक िश�कह�को तलबमान िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम १०२ को �ितब�धा�मक वा�य 
(क) र (ख) समेत बमोिजम बढुवा भएको िमितदिेख 
नै पाउने गरी तलब विृ� कायम गरी तलबमान 
िनधा�रण गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७७ साल असार २१ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं८

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७६-WO-१११३, उ��ेषण 
/ परमादेश, कुलबहादरु िल�बू िव. सं�कृित, पय�टन 
तथा नाग�रक उड्डयन म��ालय, िसंहदरबार

िनवेदकलाई हवाई उडानको लािग 
इजाजतप� एक वष�को लािग िनल�बन गन� गरी 
गरकेो नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरणबाट 
िमित २०७७।२।१९ मा भएको िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा िनवेदकलाई लेिखएको िमित 
२०७७।२।२१ को प�समेत कानूनको उिचत 

�ि�या अवल�बन नगरी र कानूनको अि�तयारी 
सही िकिसमबाट �योग नगरी भए गरकेो दिेखदँा 
उ� िनण�य र प�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको ।

यहा ँ सेवा करार िनवेदकले �वे�छाले 
अ��य गरकेो अव�था छैन । यस ि�थितमा करारीय 
स�ब�ध तोिडएकोबाट अ�य दािय�वह� िसज�ना 
ह��छन् वा ह�दँैनन् भ�ने िवषयमा िनजलाई आ�नो 
कुरा भ�ने मौका �दान नगरी आिथ�क दािय�व 
िसज�ना गरकेो िमलेको देिखएन । तसथ�, इजाजत 
प� िनल�बन भएको आधारमा करार सेवा अ��य 
गरकेोलाई कानूनिवपरीत भ�न सिकने अव�था 
नह�दँा सेवा करार अ��य गरकेो हदस�म िनगमको 
िमित २०७७।३।९ को प� बदर ग�ररहन परने । 
तर करारीय स�ब�धमा करारबमोिजम ह�न स�ने 
भए पिन सेवा अ��य गन� �ममा एउटै िनण�यबाट 
िनवेदकलाई आ�नो कुरा भ�ने मौका निदई आिथ�क 
दािय�व िसज�ना गरी रकम असलुउपर गन� गरकेो 
हदस�म िवप�ी नेपाल वाय ु सेवा िनगमको िमित 
२०७७।३।९ को िनण�य सो हदस�म कानूनअन�ुप 
भए गरकेो नदेिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�बाट िनवेदकलाई �प�ीकरण माग गदा�  
नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण नाग�रक 
उड्डयन िनयमावलीको िनयम ४०(१) र कारबाही 
गदा�  सोही िनयमावलीको िनयम ८० बमोिजम 
भनी िट�पणीको आधारमा िनवेदकको इजाजत 
िनल�बन गन� गरी भएको िवप�ी नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरणको िमित २०७७।२।१९ को 
िनण�य र िमित २०७७।२।२१ को प� तथा सेवा 
अ��य गन� िवषयमा िनवेदक र िनगमिबच भएको 
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करारको मािथ उि�लिखत सत� १ बमोिजम गन� 
स�ने देिखए पिन सोही िनण�यबाटै िनवेदकलाई कुनै 
कुरा भ�ने अवसर �दान नगरी िनवेदकबाट रकम 
असलु गरकेो हदस�म नेपाल वाय ु सेवा िनगमको 
िमित २०७७।३।९ को िनण�यसमेत उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेज�साद पौडेल
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं९

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-RC-०१०३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िकशोर चुनारा

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
मतृक प�नी जय�ी चनुाराको च�र� रा�ो िथएन, 
२०७४।१।९ गतेको िबहान ७/८ बजेितर घरको 
पछािडप�� केटा बोलाई करणी गरकेो मैले आ�नै 
आखँाले देखेको ह�,ँ मेरो भाइसगँ पिन करणी गन� 
गरकेो मैले देखेको ह�,ँ गाउकँा पडौसी मलाई दखेेर 
िखसी काट्ने गद�थे । मलाई �रस आई सहन नसक� 
प�नीको घाटँी �यापी मारकेो ह� ँभनी आरोिपत कसरु 
गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । यसरी 
हेदा� �ितवादी र मतृकको वैवािहक जीवन रा�ो 
दिेखदँैन । �ितवादी िकशोर चनुाराले मतृकलाई 
बानीमा सधुार गन�का लािग धेर ै पटक स�झाउने 
गरकेो पिन देिख�छ । वैवािहक जीवन एक मिहला 
र प�ुषको िबचमा स�प�न ह�ने अित गो�य एवम् 
िव�ासमा अडेको ह��छ । जब �ीमान् र �ीमतीिबच 
नै शकंा, उपशंका गन� थािल�छ तब घर प�रवारमा 

िखचलो र तनावको ि�थित िसज�ना ह��छ । य�तो 
प�रि�थित र प�रवेशमा गिु�रहेको वैवािहक जीवनमा 
कुनै पिन समय र अव�थामा कुनै पिन िकिसमको 
अि�य घटना घट्न स�ने अव�थालाई नकान� 
सिकँदैन । तसथ�, ��ततु म�ुामा वारदात ह�दँाको 
मनोदशा, प�रवेश, पा�रवा�रक जीवन, सामािजक 
वातावरण, अपराध गनु�पन�स�मको सामािजक एवम् 
पा�रवा�रक कु�ठासमेतका आधार र कारणह�ले 
गदा�   अपराध गनु�परकेो घटना र प�रि�थितलाई 
स�य त�य�पमा अनसु�धान र अिभयोजन गन� 
अिधकारी तथा अदालतमा समेत अिभ�यि� िदई 
अनसु�धानमा सहयोग गरकेो अव�थाको िववेचना 
गरी अ.बं.१८८ �योग ह�न स�ने ।

 अत: स�ु अदालतको फैसलालाई सदर 
ठहर गन� गरी भएको उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासको िमित २०७६।१।५ को 
फैसला तथा मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद सजाय गन� रायसमेत िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०८३५, कत��य 
�यान, िसि�कमे साइँला भ�ने िवजय राई िव. 
नेपाल सरकार

��ततु म�ुाको वारदातमा �ितवादीले 
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जोिखमी हितयारले मतृक रामबहादरु राईलाई 
�हार गरी सोही चोटका कारण मतृकको म�ृय ुह�न 
गएको ह�दँा �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. तथा १३(१) नं. अ�तग�तको कसरु 
गरकेो देिखयो । �ितवादीको सािबती बयान, 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, ��य�दश� 
अि�बका राईको कागज तथा बकप�समेतका 
िमिसल सलं�न �माणबाट �ितवादी िसि�कमे 
साइला भ�ने िवजय राईले मान� मनसायले रामभ� 
भ�ने रामबहादरु राईलाई बा�फोकले �हार गरकेो 
र सोही चोटका कारण िनजको घटना�थलमै म�ृय ु
भएको देिखएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने तथा घाइते 
गजे�� राईलाई ियनै �ितवादीले �हार गरकेो भनी 
�यान मान� उ�ोगतफ�  िलएको अिभयोग दाबी नप�ुने 
भनी ठहर गरकेो स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट िमित २०७४।२।२२ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणह�बाट 
�ितवादी िसि�कमे साइलँा भ�ने िवजय राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई तथा �यान मान� उ�ोगतफ�  िलएको 
अिभयोग दाबी नप�ुने भनी स�ु पाचँथर िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
िमित २०७४।२।२२ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी िसि�कमे साइलँा 

भ�ने िवजय राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको 
फैसलालाई साधकको रोहबाट सदर गरकेो उ�च 
अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको फैसला 
त�कालीन कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको 
देिखए तापिन “मुलुक� अपराध सिंहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�न े रहछे भने यो सिंहता 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� 
सव��व ह�न ेगरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने र केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) 
मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर 
भएको कुनै फौजदारी कसुरका म�ुामा सजाय 
गनु�पदा� सोही कानूनबमोिजम नै गनु�पन� छ तर 
कुनै फौजदारी कसरुको सजाय मलुुक� अपराध 
सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भने मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रही मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ मा सव��वको सजाय गन� 
�ावधान रहेको नह�दँा ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
िसि�कमे साइला भ�ने िवजय राईलाई सव��वको 
सजाय ह�ने देिखएन । तसथ�, िनज �ितवादीलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक�
इित संवत् २०७६ साल माघ २८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१०६३, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. रामु 
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सापकोटा
िमित २०७२।१।२८ को साझँ �ितवादी 

पीिडतको घरमा गई पीिडतलाई कोठािभ� लगी 
िनज �ितवादीले पीिडतको �तन र योिनमा समेत 
समाई स�ुसमुाएको अव�थामा मैले देखी हारगहुार 
गरी ह�ला भएपिछ �ितवादी भागेको भ�ने त�य 
घटनाको ��य�दश� च��ा सवुेदीको कागज तथा 
बकप�मा उ�लेख भएको देिख�छ । यसरी पीिडतको 
संवेदनशील अंश समाइरहेको र करणी गन� नपाएकै 
अव�थामा िनज च��ा सवुेदीले देखी ह�ला भएको 
ह�दँा कसरु नगरी जबरज�ती करणीको महलको ५ 
नं. बमोिजमको जबरज�ती करणीको उ�ोगस�मको 
कसरु गरकेो त�य �थािपत ह�न आएको ।

अतः िमित २०७२।१।२८ मा यी 
�ितवादीलाई िकटानी ग�रिदएको जाहेरीमा िमित 
२०७१।१२।२८ मा समेत पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनी बेहोरा उ�लेख गर ेपिन घटना 
घटेको लग�ै कुनै जाहेरी नपरकेो, सो वारदातको 
स�ब�धमा कुनै अनसु�धान पिन नभएको, िमित 
२०७२।१।२८ को वारदातमा आफूलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भनी पीिडतले यिकनका साथ 
भ�न नसकेको अव�थामा िमित २०७१।१२।२८ 
समेतको वारदातलाई जबरज�ती करणीको कसरु 
ठहर गरी अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीलाई 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

मािथ उि�लिखत आधार, �माणह�बाट 
�ितवादीले १४ वष�क� नाबालक पीिडतालाई करणी 
गन� उ�े�यको साथ पीिडताको संवेदनशील अङ्ग 
छुने, समाउनेलगायतका िविभ�न ि�याकलापह� 
गरी करणी गन� उ�ोगस�म गरी मलुकु� ऐन, 

जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो देिखदँा �ितवादीलाई सोही महलको ३(३) 
नं. ले ह�ने सजायको ऐ. ५ नं. बमोिजम आधा सजाय 
३(तीन) वष� कैद ह�ने गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७४।२।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नवराज काक�
क��यटुर : स�ुभा अया�ल 
इित संवत् २०७६ साल माघ २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-१००५, 
उ��ेषण, पूण�माया राना िव. ि�भुवन िव�विव�ालय, 
सेवा आयोग, क�ित�पुर काठमाड�समेत

ि�भवुन िव�िव�ालय कम�चारी 
िनयिु� एव ं बढुवाका आधार, काय�स�पादन 
मू�याङ्कन तथा काय��मता अङ्क िवभाजन 
एवं िसफा�रसस�ब�धी काय�िविध, २०६८ ले 
कम�चारीको बढुवा गन� �योजनका लािग खलुाइएको 
आधारह�मा तोिकएको अङ्कभारम�ये 
काय�स�पादन मू�याङ्कनबापत िनवेिदका र 
बढुवा भएका िवप�ीिबच ११ अङ्कको िभ�नता 
भई िनवेिदकालाई िनजले हािसल गरकेो उप�लो 
शैि�क यो�यताबापतको अङ्क थप गदा�समेत 
िवप�ीले �ा�त गरकेो कुल ९६ अङ्कभ�दा 
िनवेिदकाको अङ्क कम नै रहेको पाइयो । ि�भवुन 
िव�विव�ालय सेवा आयोगबाट �कािशत भएको 
िव�ापनमा उ�मेदवार कम�चारीलाई बढुवा गन�का 
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लािग �दान ग�रने मू�याङ्कनको अङ्क िदने काय� 
िव�विव�ालयको आ�त�रक एव ं �शासिनक काय� 
भएकोले सो काय�लाई यस अदालतबाट समेत 
अ�यथा गन� िम�ने देिखएन । तसथ�, �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारायण सापकोटा
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल पौष २२ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७३-WO-१००४, 

उ��ेषण, नमुाया ग�ुङ िव. ि�भवुन 
िव�विव�ालय, सेवा आयोग, क�ित�परु 
काठमाड�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७६-CR-१७०२, लागु औषध 
�ाउन सुगर, नेपाल सरकार िव. िदिलप था�

�ितवेदक �.ह.कमल�साद आचाय�ले 
अदालतसम� बकप� गदा� �ितवादीको साथबाट 
लाग ु औषध बरामद भएको त�यस�म उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । िनजले �ितवादी लाग ु औषध 
िब�� िवतरण गद� गदा�को अव�थामा प�ाउ परकेो 
हो भनी खलुाउन सकेको दिेखदँैन । �ितवादीले 
उ� बरामदी लाग ु औषध िब�� िवतरण गन�का 
लािग �याएको त�य पिु�ट ह�ने िव�सनीय आधार 
एव ं ठोस �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
दिेखदँैन । �ितवादीको साथबाट लाग ु औषध 
बरामद ह�दँमैा िब�� िवतरणको लािग �याएका ह�न् 
भनी अनमुान गनु�  �यायसङ्गत नह�ने ।

स�पि� जफत गनु� पूव� स�पि� धनीलाई 
सूिचत गरकेो अव�था नदेिखएबाट सो �कुटी जफत 

गन� उिचत र �यायसङ्गत नह�ने भएकोले �कुटी 
जफत नह�ने ठहर गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट भएको फैसला िमलेकै देिखन 
आएकोले �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गरी �कुटीसमेत जफत ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर एवं 
िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहससगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�,  �ितवादी िदिलप था�लाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (घ)
(ङ) र(च) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद तथा �.५,०००।- 
ज�रवाना र ल.ु२६ प २३०६ नं. को �कुटी जफत 
ह�ने ठह�याएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
िमित २०७४।०९।०३ को फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ४(छ) को कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा १४ को (१)(ङ) बमोिजम १ वष� 
कैद ह�ने र बरामद भएको �कुटी जफत नह�ने ठहर 
गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट 
िमित २०७६।०१।१० मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७८ साल असार २५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१९९३, ०७४-
CR-०७८०, कत��य �यान, गोिव�दबहादुर 
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बटाला िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
गोिव�दबहादुर बटाला

�ितवादीह� कालीबहादरु खाम, केशव 
अिधकारी, गगंाराम थापाको हकमा ��ततु म�ुा 
अ.बं.१९० नं. ले म�ुतबी रहेकाले िनजह�का 
हकमा िववेचना गनु�  नपन� ।

मतृकको म�ृयकुो कारणमा मतृक 
रामह�र �े�को टाउकोमा ग�भीर चोट लागेको 
कारण म�ृय ु भएको हो भ�ने बेहोराको िश�ण 
अ�पताल महाराजग�ज काठमाड�को शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत देिखन आएको छ । मतृक 
लासमा देिखएको यी ल�णबाट मतृकको म�ृय ु
टाउको तथा शरीरका अ�य भागमा �हार गरकेो 
िविभ�न चोटह�को कारण भएको देिखने ।

शंकारिहत तवरले पिु� गन� �माणको भार 
वादी प�मा रहने भएकोले यी �ितवादी जीिवत भ�ने 
गोिव�दबहादरु बटालाले कसरु गरकेो कुरा व�तिुन� 
�पमा वादी प�ले पिु� गन� सकेको देिखदँनै । 
वारदातबार े�ितवादी �वयम् ले नै जानकारी िदएपिछ 
मा� िकटानी जाहेरी िदएको दिेख�छ । जाहेरी जे 
ज�तो प�ृठभूिममा पर ेपिन सोलाई अ�य �वत�� 
�माणह�बाट समथ�न र पिु�ट नभएस�म जाहेरी 
आफँैमा �माण ह�न स�दैन । जाहेरी दरखा�त 
घटना भएको वा घटना घट् ने स�भावना रहेको 
अव�थामा �ारि�भक�पमा सूिचत गन� मा�यम 
हो । �ितवादीको संल�नता रहेको भनी िदएको जाहेरी 
अ�य कुनै �माणबाट समिथ�त नभएको अव�थामा 
यसको �ामािणक मू�य रहेको मा�न िम�दैन । य�तो 
अव�थामा केवल जाहेरी दरखा�तको मा� आधार 
िलई कत��य �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा दोषी 
ठहर गन� िम�ने नदेिखने ।

वारदातको �कृित हेदा� का.म.न.पा. वडा 
नं.३५ कोटे�रि�थत रामह�र �े�को घरमा रहेको 
जनमिु� सेना ते�ो िडिभजन स�पक�  काया�लयमा 
िमित २०६४।१२।१४ गते राित भएको हितयार 
र नगद �पैयाकँो चोरीको आरोपमा संल�न केशव 
अिधकारी, गगंाराम थापा र रामह�र �े�लाई 
छानिबनको लािग िब�ेड कमा�डर जीिवत भ�ने 
�ितवादी गोिव�दबहादरु बटालाले िचतवनि�थत 
शि�खोरमा लगी एउटै कोठामा थनुी राखेको बखत 
चोरीको रह�य िकन खोलेको ? भनी �ितवादी 
गंगाराम र केशव अिधकारीले मतृक रामह�रलाई 
िनघा�त कुटिपट गरी मरणास�न अव�थामा रहेको 
कुरा िमित २०६५।१।२८ गते कोठाको ढोका 
खोली हेदा� �ितवादी गोिव�दबहादरु वटालाले देखी 
थाहा पाई सोबार े शि�खोरि�थत हेड �वाट�रमा 
�रपोिट�ङ गरी उपचार गन� िनजलाई गाडीमा राखी 
लैजादँै गदा� िबच बाटोमा नै िनजको म�ृय ुभएपिछ 
अब लासलाई नारायणी नदीमा फािलिदने भनी 
अ�य दईु �ितवादीले भनेको कुरामा �ितवादी 
गोिव�दबहादरु बटालाले सहमित नजनाएको र 
रामह�रको म�ृयकुो बारमेा शि�खोर ि�थत हेड 
�वाट�रमा जानकारी िदन िनज गाडीबाट ओल� 
मोबाइलमा कुरा गन� अिलपर गएका बखत �ितवादी 
गंगाराम र केशव अिधकारीले लासलाई निजकैको 
नारायणी नदीमा फालेको भ�ने रहेको छ । 
वारदातको उ� अव�थालाई िवचार गदा�, �ितवादी 
गोिव�दबहादरु बटालाले आ�नै ते�ो िडिभजन 
स�पक�  काया�लयबाट नगद र हितयार चोरी भएको 
िवषयमा छानिबन गन� तीनै जनालाई काठमाड� 
कोटे�वरबाट िचतवनि�थत शि�खोरस�म 
लगेको देिख�छ । सो वारदातको िवषयमा िनजले 
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मतृकलगायत अ�य �ितवादीह�सगँ शि� �योग 
गररे कुनै केरकार गरकेो पिन देिखदँनै । �ितवादी 
गोिव�दबहादरु बटालाले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो र गन� लगाएको अव�थासमेत छैन । मतृक 
रामह�रसिहत अ�य दईु जना �ितवादी गंगाराम र 
केशव अिधकारीलाई एउटै कोठामा थनुी राखेको 
अव�थामा िनजको म�ृय ुभएको अव�था छ । िमित 
२०६५।१।२८ गते िनजह�लाई थुनामा राखेको 
कोठा खोली हेदा� मतृक रामह�र कुटिपटबाट 
मरणास�न अव�थामा रहेको दखेी �ितवादी 
गोिव�दबहादरु बटालाले उपचार गन� त�कालै 
गाडीमा राखी अ�पताल लगेको र जादँाजादँ ै
मतृक रामह�रको बाटैमा म�ृय ु भएको देिख�छ । 
िनजको म�ृयपुिछ त�कालै लासलाई िचतवनि�थत 
शि�खोरमा नै फका�उने वा के गन� भ�ने 
स�ब�धमा �ितवादी गोिव�द बटालाले हेड अिफस 
शि�खोरमा कुरा गन� ला�दा अ�य �ितवादीह�ले 
लासलाई नारायणी नदीमा फालेको िमिसलबाट 
दिेख�छ । �यसरी लासलाई नारायणी नदीमा 
फािलिदने काय�मा �ितवादी गोिव�दबहादरु 
बटालाको स�लाह र सहमित भएको र िनजले 
लासलाई नारायणी नदीमा फालेको काय�समेत 
गरकेो देिखदँैन । वारदातको उपयु�� �ङ्ृखलाको 
कुनै चरणमा पिन �ितवादी गोिव�दबहादरु बटालाको 
मतृक रामह�र �े�लाई मान� र फा�नेस�मको काय�मा 
संल�नता रहेको नदेिखदँा ��ततु वारदातमा िनज 
कुनै पिन �कृितको कसरुदार रहे भएको देिखन 
नआउने ।   

�ितवादी गोिव�दबहादरु बटालालाई मतृक 
रामह�र �े�लाई काठमाड�बाट िचतवन ि�थत 
शि�खोरमा (जनमिु� सेनाको िडिभजन) लगी 

थनुेर राखेको अव�थामा िनजको म�ृय ुभएको एउटै 
वारदातमा िनज िव�� पिहला कत��य �यान म�ुा 
दायर गरी सोमा लागेको तीन वष� कैद भ�ुान गरी 
िनज कैदबाट �रहा भएपिछ िनजलाई पनुः प�ाउ 
गरी अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुा दायर गरी िनज 
पपु��को लािग थनुामा रहेको अव�थामा उ� वारदात 
एउटै भएको ह�दँा एउटै वारदातको अपराधलाई 
अलग गरी िनकै अिघ र पिछ गरी अिभयोगप� 
दायर गन� कानून र संिवधानस�मत ह�दँैन भ�ने 
�ि�कोणबाट उ� ब�दी��य�ीकरणको �रटमा 
आदेश जारी भएको हो । िनज िव�� पिछ दायर 
भएको अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुा अिहले पिन 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको भए पिन उ� म�ुा 
एउटै वारदातमा एउटा म�ुाको प�रणाम िवचार गरी 
लामो समयको अ�तरालमा पनुः अक� म�ुा चलाउन 
िम�दैन भ�ने अिभ�ायका साथ अदालतबाट जारी 
भएको यो ब�दी��य�ीकरणको आदेशले मह�वहीन 
ह�न गएको छ । ब�दी��य�ीकरणको आदेशमा 
एउटै वारदातलाई टु�याएर पिहला दायर गरकेो 
म�ुाको प�रणाम िवचार गरी पिहला दायर भएको 
म�ुामा �ितवादी छुट्ने वा छुटेपिछ लामो समयको 
अ�तरालमा पनुः अक� म�ुा दायर गन� िम�दैन 
भ�ने आशयसिहतको िस�ा�त �ितपादन भएको 
ह�दँा उ� ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा 
भएको आदेशमा �ितपािदत िस�ा�त िनज िव�� 
पिछ दायर भएको अपहरण तथा शरीर ब�धक 
म�ुामा नै ि�याशील ह�ने भएको देिखदँा उ� 
�रट िनवेदनमा भएको आदेश र �ितपादन भएको 
िस�ा�त ��ततु म�ुासगँ स�बि�धत र सा�दिभ�क 
रहेकोसमेत देिखदँनै । एउटै वारदातलाई खि�डत 
गरी पिहला चलाएको कत��य �यान म�ुाको प�रणाम 
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िवचार गरी पिछ दायर गरकेो अपहरण तथा शरीर 
ब�धक म�ुामा अिभयोगप� दायर भई �ितवादी 
पपु��को लािग थुनामा रहेको अव�थामा जारी 
भएको ब�दी��य�ीकरणको आदेशले �ितवादी 
थुनाम�ु भएको र उ� म�ुा मह�व एव ंऔिच�यहीन 
अव�थामा पगेुको कारणले सो म�ुामा भएको आदेश 
एव ंिनण�य ��ततु म�ुाको लािग कुनै पिन कानूनी एव ं
संवैधािनक �ि�टकोणबाट सा�दिभ�क नदेिखदँा उ� 
म�ुामा भएको आदशे एव ंिनण�य र सोमा �ितपािदत 
िस�ा�तलाई ��ततु म�ुासगँ जोडेर केही उ�लेख 
र िववेचना ग�ररहनपुन� कानूनी आधार नदेिखने । 

�ितवादी सकं�प भ�ने अजु�न काक�को 
हकमा िवचार गदा�, िनजले अदालतको बयानमा 
कसरुमा इ�कारी भई बयान गरकेो देिख�छ । अका� 
�ितवादी जीिवत भ�ने गोिव�दबहादरु बटालाले 
अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतको 
बयानमा यी �ितवादी �ाइभर भएकोले वारदातमा 
िनजको कुनै संल�नता नभएको भनी बयान गरकेा 
छन् । �ितवादी संक�प भ�ने अजु�न काक�को 
साथबाट कसरुसगँ स�बि�धत कुनै दशी बरामद 
ह�न सकेको पिन छैन । जाहेरवाला रिमला �े�ठले 
बकप� गदा�  �ितवादी संक�प भ�ने अजु�न काक�को 
संल�नता भए नभएको िवषयमा कुनै कुरा भनी 
बकप� गरकेो पाइदँैन । �माणको भार शंकारिहत 
तवरले पिु�ट गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले यी 
�ितवादी संक�प भ�ने अजु�न काक�ले कसरु गरकेो 
कुरा व�तिुन� �पमा वादी प�ले पिु�ट गन� सकेको 
दिेखदँैन । यी �ितवादी �ाइभर भएकोले वारदातमा 
िनजको कुनै संल�नता नभएको भनी बयान गर े
तापिन आ�नो गाडीमा रहेका मतृक रामह�र 

�े�ठको म�ृयकुो बारमेा यी �ितवादीलाई उसैबेला 
जानकारी नभएको भ�न निम�ने ह�दँा र सो कुरा 
िनजले जाहेरस�म गरकेो नदेिखदँा स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतले िनज �ितवादी संक�प भ�ने 
अजु�न काक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको २५ नं. बमोिजम कसरु कायम गरी 
सोहीबमोिजम सजाय गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला मनािसब नै 
देिखएकोले अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

अजु�न काक�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको २५ नं. िवपरीतको 
कसरुमा सोही नं. बमोिजम �.२०।- (िबस �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने गरी भएको फैसला िमलेको नै दिेखदँा 
िनजको हकमा सो फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । अका� 
�ितवादी जीिवत भ�ने गोिव�दबहादरु बटालालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ. १७(३) नं. बमोिजम नै 
३ वष� कैद ह�ने गरी िचतवन िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।२।१७ मा भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७०।१०।५ मा भएको फैसला निमलेकोले सो 
हदस�मको फैसला उ�टी भई �ितवादी जीिवत 
भ�ने गोिव�दबहादरु बटालाले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत्  २०७६ साल फागनु १८ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७६-WH-०२३८, ब�दी��य�ीकरण, 
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िदलबहादुर थापामगर िव. कारागार काया�लय, 
न�खुसमेत

िनवेदक िदलबहादरु थापामगरलाई 
खोटाचलन तथा सङ्गिठत अपराध म�ुामा कुल 
३ वष� कैद र �. एक करोड िबस लाख ज�रवाना 
ह�ने ठहरी उ�च अदालतबाट िमित २०७५।५।२६ 
मा फैसला भएको दिेखयो । िनज िनवेदक 
िमित २०७२।१२।२२ गतेदेिख थुनामा रहेको 
पाइयो । िनजलाई ठहर भएको ३ वष� कैद िमित 
२०७५।१२।२१ मा भ�ुान भइसकेको दिेखयो । 
यसपिछ ज�रवानाबापत िमित २०७५।१२।२२ 
दिेख हालस�म कुल १० मिहना ९ िदन िनज 
कैदमा रहेको दिेखयो । मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को दफा १६१ (२) समेतका 
कानूनबमोिजम एक िदनको �. ३००।– का 
दरले �. ९२,७००।- बराबरको कैद बिससकेको 
दिेखयो । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा २५७ अनसुार खोटा चलन म�ुामा कैदका 
अित�र� स�री हजारस�म ज�रवाना ह�ने 
दिेख�छ । सोअनसुार गणना गदा�  िनवेदकले स�री 
हजार ज�रवानाबापत पिन कैद भ�ुान गरकेो ।

फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ तथा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) 
बमोिजम प�रवित�त कानून मलुकु� अपराध संिहता, 
२०७४ मा तोिकएभ�दा बढी सजाय गन� निम�ने 
भएबाट िनवेदकलाई अदालतको फैसलाअनसुार 
लागेको कैद तथा ज�रवाना असलु भइसकेको 
दिेखदँा िनजलाई कैदमा रा�न ु गैरकानूनी 
दिेखएकोले िनजलाई त�काल कैदम�ु ग�रिदन ु

भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�  
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७६ साल फागनु १ गते रोज ५ शभुम् ।  

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-RC-०१५८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. स�तलाल भ�ने 
सुशीलकुमार गु�ङ

घटना�थल र लास जाचँ मचु�ुका तथा शव 
परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Blunt Force 
Injury of chest भ�ने उ�लेख भएसमेतबाट मतृक 
वीरबहादरु ग�ुङको म�ृय ु कुटिपटबाट लागेको 
चोटले भएकोमा िववाद नदेिखने ।

�ितवादी सशुीलकुमार ग�ुङ रातको 
समयमा कामबाट फक� आ�नो घरमा आइप�ुदा 
आ�नी �ीमती तारा थापा मगर र मतृक वीरबहादरु 
ग�ुङ एक आपसमा यौनस�पक�  ग�ररहेको 
अव�थामा देखी उि� नै खेर उठेको �रस था�न 
नसक� पिहला घरको ढोकामा लगाउने बासँको 
आ�लोसमेतले मतृकलाई घरिभ� कुटिपट गरी पनुः 
लखेट्द ैकुटिपट गद� घरबाट ३०० िमटर टाढा मकै 
बारीस�म प�ुयाएको भ�ने त�यलाई �ितवादीको 
घरदेिख अं.३०० िमटर टाढा मकैबारीमा लास 
रहेको भ�ने घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकाले 
पिु� गनु�को साथै �ितवादीको बयान र शव परी�ण 
�ितवेदनमा उ�लेख भएको म�ुयकुो कारणसमेतबाट 
मतृकको म�ृय ुयी �ितवादी सशुीलकुमार ग�ुङको 
कुटिपटको चोटबाट भएको दिेखन आउने ।

मतृक र �ितवादीिबच �यानै िलनपुन�स�मको 
पूव��रसइवी झैझगडा रहे भएको िमिसलबाट 
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दिेखदँैन । आ�नी �ीमती अ�य परप�ुषसगँ 
अनैितक �पमा शारी�रक स�पक�  ग�ररहेको 
आपि�जनक अव�थामा देखी कोठािभ� प�दा 
पिहला मतृकले नै �ितवादीलाई आ�मण गरकेा 
र सोसमेतका कारणले यी �ितवादीलाई उसैबेला 
उठेको �रस था�न नसक� मतृकलाई कुटिपट गनु�  
अ�वाभािवक भ�न िम�ने अव�था देिखदँैन । 
मतृक वीरबहादरु ग�ुङले �ितवादीको �ीमतीलाई 
शारी�रक स�पक�  ग�ररहेको अव�थामा �ितवादी 
लो�नेले दे�नकुो कारण नै �ितवादी र मतृकिबच 
कुटिपट ह�न गएको र सोही ज�रयाबाट मतृकको म�ृय ु
भएको अव�था देिख�छ । यो ि�याको िसलिसलामा 
�थमत: यी �ितवादीले मतृकलाई त�काल उठेको 
�रसको कारण पिहला घरिभ� कुटिपट गदा�  भागी 
गएपिछ पनुः िनजलाई कुटिपट गद� लखेट्दै घरदिेख 
३०० िमटर पर मकैबारीस�म प�ुयाई बासँको 
आ�लोसमेतले मतृकलाई पटकपटक कुटिपट गरकेा 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको अव�था छ । आ�नो 
�ीमतीलाई मतृकसगँ अपि�जनक अव�थामा 
दखेेपिछ �ितवादी पिहला कोठामा जादँा मतृकले 
नै आ�मण गरपेिछ �ितवादीले पिन मतृकउपर 
कुटिपट गरकेो अव�था देिख�छ । वारदातको 
प�ृभूिम, अव�था र ज�रयाबाट नै �ितवादीउपर 
�रस उठी उ� वारदात घटेको देिख�छ । ��ततु 
वारदातमा मतृक र �ितवादीिबच पूव��रसइवी र 
मानु�पन� कारण, योजना, तयारी केही पिन देिखदँनै । 
यी �ितवादी सशुीलकुमार ग�ुङको त�कालै उठेको 
�रसबाट मतृकको �यानै िलने मनसाय िवकिसत 
(Developing Mens Rea) भएको भ�ने देिखन 
आएको अव�थामा स�ु फैसला सो हदस�म 
उ�टी गरी �ितवादी स�तलाल भ�ने सशुीलकुमार 

ग�ुङलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. को कसरु अपराधमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
भए तापिन मलुकु� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा "कानूनमा कुनै कसरुबापत 
सव��वको सजाय ह�ने रहछे भन ेयो सिंहता �ार�भ 
भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने 
गरी सजाय ग�रने छैन ।" भ�ने �यव�था भएको 
देिखदँा सव��वसिहत ज�मकैद नभई ज�मकैद मा� 
गन� गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादी र मतृकको िबच पूव��रसइवी र 
कुनै �कारको झैझगडा नरहेको, पूव�तयारी र योजना 
केही नभएको कामबाट आफू घरमा आइप�ुदा आ�नी 
�ीमती अ�य परप�ुषसगँ अनैितक �पमा शारी�रक 
स�पक�  ग�ररहेको आपि�जनक अव�थामा दे�दा 
पिहला मतृकले नै आ�मण गरी चोट छाडेको 
कारणले त�काल उठेको �रसलाई था�न नसक� 
त�कालै सोही अव�थामा आएको िवचारबाट 
कुटिपट ह�नाका साथै �ितवादी आफँै िज�ला �हरी 
काया�लय धािदङको स�पक� मा आई मौकामा र 
अदालतमा बयान गदा�  आफूले कसरु गरकेो भनी 
कसरुमा सािबत भई �याियक �ि�यालाई सहयोग 
प�ुयाएसमेतबाट िनजले उ� कसरु गदा�को अव�था 
र प�रि�थितसमेतलाई हेदा�  यी �ितवादीलाई 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� ह�दँा त�कालीन 
मलुकु� ऐन अ.बं.१८८ नं. बमोिजम यी �ितवादीले 
उ� कसरु गदा�को मािथ उि�लिखत अव�था र 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� िनजलाई फैसला 
ह�दँा ठह�रएको ज�मकैदको सजाय गनु�  �यायको 
रोहमा बढी पन� देिखदँा यी �ितवादी स�तलाल 
भ�ने सशुीलकुमार ग�ुङलाई ५ (पाचँ) वष� कैद 
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सजाय ह�न भनी लगाएको रायसमेत मनािसब नै 
दिेखदँा अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

�ितवादी स�तलाल भ�ने सशुीलकुमार 
ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. को कसरु कायम गरी सोही नं. बमोिजम सजाय गन� 
गरकेो स�ु धािदङ िज�ला अदालतको फैसला सो 
हदस�म केही उ�टी गरी �ितवादी स�तलाल भ�ने 
सशुीलकुमार ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेमा हाल 
�चिलत मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ को 
दफा ४०(२) बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याई कसरु 
गदा�को अव�था र प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गरी मलुकु� ऐन अ.बं. को १८८ नं. बमोिजम यी 
�ितवादी स�तलाल भ�ने सशुीलकुमार ग�ुङलाई 
५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७५।१०।१४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा उ� फैसला साधक जाचँको रोहमा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७७ साल �ावण १६ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-१००९, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. शेरबहादुर 
तामाङ

जाहेरवाला �वयम् ले �यवहार लेनदेन भई 
सहमितमा वैदेिशक रोजगारको िलखत ग�रएको 
हो । �ितवादीले वैदेिशक रोजगारमा पठाउछुँ भनी 
रकम िलएको होइन । मैले िनज �ितवादीबाट 

पाउनपुन� स�पूण� रकम िफता� पाइसकेको छु भनी 
बेहोरा उ�लेख गरबेाट जाहेरवाला र �ितवादीिबच 
वैदिेशक रोजगारस�ब�धी िवषयमा रकम िलन ुिदन ु
नभई �यवहार लेनदेन भएको िमिसलबाट दिेखने ।

जाहेरवालाले �यायािधकरणसम� 
उपि�थत भई �यवहार लेनदेनको हो कागज मा� 
वैदिेशक रोजगारको ग�रिदएको हो भनी बकप� 
गरकेो र यी �ितवादीबाट सबै रकम पाइसकेको 
भनी बयानसमेत गरकेो कुरा िमिसल संल�न 
�माणह�बाट दिेखन आएकोले जाहेरवाला र यी 
�ितवादीिबचको कारोबार वैदेिशक रोजगारअ�तग�त 
नभई लेनदेन �यवहारअ�तग�तको नै पन� 
देिखयो । फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तअनसुार 
शंकारिहत तवरबाट अिभयोग पिु� ह�नपुछ�  । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० र १८ लाई हेदा�  
जाहेरवालाले पिन अदालतमा उपि�थत भई आ�नो 
जाहेरीलाई पिु� ह�ने गरी बकप� नगरकेो जाहेरीलाई 
�माणमा िलइरहनपुन� अ�य कुनै कारणसमेत 
नदिेखएको अव�थामा केवल िलखतमा वैदिेशक 
रोजगारमा पठाउने �योजनको लािग रकम िलएको 
भ�ने वा�यांश उ�लेख भएकै आधारमा मा� 
वैदिेशक रोजगार ठगीको कसरु कायम गरी सजाय 
गनु�  �यायोिचत र तक� सङ्गत नह�ने ।

�ितवादी शेरबहादरु तामाङउपरको 
अिभयोग दाबी प�ुन नसक� िनजलाई सफाइ िदने 
गरी र लेनदेनको िवषयमा वैदेिशक रोजगारको 
कागज तयार गरी सोही िलखतको �माण बनाई 
झ�ुा जाहेरी िदई पोल गरकेोमा जाहेरवालालाई 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध (संिहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ४४ बमोिजम �.५,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
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काठमाड�बाट िमित २०७५।५।१२ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७७ साल जेठ २२ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-WH-००८९, 
ब�दी��य�ीकरण, म�रयाम थापासमेत िव. उ�च 
अदालत पाटनसमेत

िनवेदकह�ले आफूह� काय�रत मानव 
उ�ार प�रषद ् नामको सं�थाको तफ� बाट चेकमा 
ह�ता�र गरकेो आधारमा स�ंथाको दािय�वअ�तग�त 
�यि�गत �पमा दोषी देखाई हामीलाई थनुामा 
रािखएको छ । यसरी सं�थाको तफ� बाट ग�रएको 
काय�को िनिम� हामी �यि�लाई प�ाउ गरकेो काय� 
गैरकानूनी ह�दँा थनुाम�ु ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन 
मागदाबी िलएको दिेखयो । िमिसल संल�न थनुामा 
रािखएको स�ब�धमा रहेका प�ाउको अनमुित-प�, 
प�ाउ पजु�, �याद थप-प�लगायतका कागजातका 
�ित तथा िवप�ीह�को िलिखत जवाफसमेतबाट 
प�ाउ गन� र थनुामा रा�ने काय� कानूनी �ि�या 
प�ुयाएर नै भए ग�रएको देिखने ।

िवप�ीह� भवानी खरले र किवता 
पौडेलले आफूह�लाई �ा�त चेकबमोिजमको रकम 
ब�कले रकम अभाव भएको भनी भ�ुानी निदई  चेक 

अनादर भएपिछ ब�िकङ कसरुमा िदएको जाहेरी 
कानूनले �यव�था गरअेन�ुपकै उपचारको उपाय 
रहेको देिख�छ । सोअन�ुप जाहेरी परपेिछ िवप�ी 
महानगरीय �हरी व�ृ र उ�च अदालत पाटनले 
गरकेा सबै ि�याकलापह� कानूनी �ि�या र 
दायराअन�ुप नै भएका ग�रएका देिख�छन् । 
सोअन�ुप �ि�यागत �पमा अनसु�धान काय� 
स�प�न भई उ�च अदालत पाटनमा म�ुा दता�  
भई थनुछेकको आदेशको �ममा अदालतले माग 
गरकेो धरौटी रकम बझुाई िनवेदकह� तारखेमा 
रहने गरी थनुाम�ु भई गइसकेको भ�ने िव�ान् 
सह�यायािधव�ाले बहसको �ममा इजलाससम� 
बताउन ुभएको ।

िनवेदकह� हाल उ�च अदालत पाटनले 
थनुछेकको �ममा माग गरकेो धरौटी रकम बझुाएर 
थनुाम�ु भइसकेको भ�ने कुरा देिखन आएकोले 
िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ग�ररहनपुन� अव�था रहे भएको 
नपाइएको ।

�रट िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
िव�मान रहेको नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल काित�क ८ गते रोज ६ शभुम् ।


