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

हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७८, चैत – २, पृ� १ 

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

सूचना 

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

१
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-१३३७, 
१३३८, ०७५-CR-००३४, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, देवोसा काक�समेत िव. नेपाल 
सरकार, सीता खड्का िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. सािव�ा भ�ने चेतकला बरालसमेत

पीिडतह� �ितवादी सीता खड्काको 
होटेलमा केही िदन काम गरकेो कुरा �ितवादी 
सीता खड्काको बयान बेहोराबाट पिु� भएको छ । 
पीिडतह�ले �ितवादी सीता खड्काले िनजह�को 
इ�छािवपरीत र�े� र�ेटमा आउने �ाहकसगँ 
जबरज�ती अनैितक ि�याकलाप गन� लगाउने 
वे�याविृ�मा लगाउने गरकेो भने पिन सो कुरालाई 
पिु� ह�ने गरी िमिसल सलं�न कुनै �माण पेस भएको 
दिेखदँैन । घटना िववरण कागज गन� मािनसह�ले 
सो कुरा लेखाएको भए पिन सो कागज घटना भएको 
भिनएको �थानमा गई तयार ग�रएको नदेिखएकोले 
�यसलाई �माणको �पमा �हण गन� िमलेन । 
पीिडतह� र�े�र�ेटमा काम गदा�  िनजह�लाई बािहर 
आवत जावत गन� वा अ�य कुनै मािनससगँ कुरा गन� 
�ितब�ध लगाएको अव�था पिन दिेखदँैन । �ितवादी 
सीता खड्काले िनज पीिडतह�लाई वे�याविृ�मा 
लगाएको भए सो िव�� त�कालै उजरु गन� अव�था 
िव�मान नै रहेकोमा िनज पीिडतह�ले सोउपर 
त�कालै कहीकँतै उजरु गरकेो पाइदँैन । अझै 
पीिडतह�ले सीता खड्काको र�े� र�ेटमा काम गन� 

छोडेप�ात् पिन यस स�ब�धमा कही ँउजरु गरकेो 
नदिेखने । 

पा�पा िज�ला, ब�ढेङ्गगढी गा.िव.स. 
वडा नं. २ ि�थत �ितवादी देवोसा काक�को घरमा 
िमित २०७२।५।१० मा झै-झगडा भएप�ात् 
मा� जाहेरी परी ��ततु म�ुाको उठान भएको 
देिख�छ । पीिडतह�लाई �ितवादीले डर �ासमा 
पारकेो कारणले त�कालै उजरु गन� नसकेका 
ह�न् िक भनी पीिडत ४७(उ) कुमारीले �ितवादी 
सीता खड्काले स�चालन गरकेो होटेलबाट 
काम छोडेप�ात् पिन बटुवलमा बसी काम गरकेो 
िनजको बयान बेहोराबाट देिखएको ह�दँा �ितवादीले 
िनज पीिडतह�लाई डर �ासमा पारकेो पिन 
देिखएन । यसरी �ितवादी सीता खड्काले िनज 
पीिडतह�लाई जबरज�ती वे�याविृ� वा अनैितक 
ि�याकलापमा लगाएको त�य िमिसल संल�न कुनै 
कागज �माणबाट पिु� ह�न नसकेको । 

तर यी पीिडतह�को आिथ�क अव�था 
कमजोर रहेको र िनजह�सगँ आय आज�न गन� 
कुनै मा�यम नभएकोले िनज पीिडतह�को सो 
नाजकु अव�थाको फाइदा िलई �ितवादी सीता 
खड्काले िनजह�लाई काममा लगाई आ�नो 
शि�को द�ुपयोग गरी पीिडतह�ले काम गरकेोमा 
िनजह�लाई भिनएबमोिजमको तलब िदएको 
िमिसल संल�न कागजबाट देिखदँैन । पीिडतह�लाई 
काममा लगाउने तर उिचत पा�र�िमक निदने 
गरकेो भ�ने देिखदँा �ितवादी सीता खड्काले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(ख) बमोिजमको 
कसरु गरकेो नदेिखई ऐजन ऐनको दफा ४(२)(ख) 
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बमोिजमको कसरु गरकेो देिखन आउने । 
�ितवादीह� देवोसा काक� र सािव�ा भ�ने 

चेतकला बरालका हकमा हेदा� पीिडत प�रवित�त 
नाम ४७(उ) कुमारीलाई सीता खड्काले स�चालन 
गरकेो होटेलमा प�ुयाउनको लािग �ितवादी देवोसा 
काक�ले अका� �ितवादी सािव�ा भ�ने चेतकला 
बरालकहा ँ प�ुयाएको िनज सािव�ा भ�ने चेतकला 
बरालले पिहला पीिडत प�रवित�त नाम ४७(इ) 
कुमारीलाई दवेोसा काक�ले पीिडत प�रवित�त नाम 
४७(उ) कुमारीलाई िनजको िज�मा लगाएपिछ 
�ितवादी सीता खड्काले स�चालन गरकेो होटेलमा 
प�ुयाएको कुरा िनज �ितवादीह�को अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान बेहोराबाट देिख�छ । िनज 
�ितवादीह�को सो बयान बेहोरा पीिडतह�को 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान तथा 
अदालतमा भएको बकप�समेतबाट पिु� भएको 
छ । िनज �ितवादीह�ले पीिडतह�लाई पठाएको 
सीता काक�को र�े� र�ेटमा िनजह�को �मशोषण 
भएको पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीह�ले 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) अनसुारको कसरु 
गरकेो देिखन आउने । 

तसथ�, �ितवादी सीता खड्कालाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(१)(ख) को कसरुमा ऐजन दफा 
१५(१) को देहाय (ख) अनसुार १० वष� कैद र �. 
५०,०००।– ज�रवाना तथा �ितवादीह� सािव�ा 
भ�ने चेतकला बराल र देवोसा काक�लाई सोही 
ऐनको दफा ४(२)(ख) को कसरुमा ऐजन ऐनको 
दफा १५(१)(च) अनसुार १ वष� कैद सजाय ह�ने 

ठह�याएको पा�पा िज�ला अदालतको फैसला 
�ितवादी सीता खड्काको हकमा िमलेको नदिेखदँा 
केही उ�टी भई िनज �ितवादी सीता खड्काले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा 
१५(१)(च) बमोिजम २ वष� कैद ह�ने र �ितवादी 
सािव�ा भ�ने चेतकला बराल र देवोसा काक�को 
हकमा िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट 
िमित २०७३।१२।१ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत ्२०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शुभम ्।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-CR-०९७८, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. लोकराज 
पा�डे 

�ितवादी लोकराज पा�डेले घरमा कोही 
नभएको बेला जबरज�ती करणी गरकेो भनी पीिडत 
�वयंले महानगरीय व�ृ तीनकुनेमा जाहेरी िदएको 
देिख�छ । पीिडतलाई जाहेरी िदन लगाउनेलगायतका 
काममा सहजीकरण ग�ररहेको कुमिुदनी स�ंथाका 
अ�य� पजुा महतोले जाहेरी बेहोरालाई समथ�न 
गद� अनसु�धानको �ममा कागज लेखाई िदएको 
देिख�छ । �ितवादी लोकराज पा�डेले आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा समेत बयान गरकेा छन् । पीिडतको 
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क�याजाली 3 O’clock को Position मा परुानो 
�याितएको तर िनजको शरीरमा कुनै घाउ खत 
नरहेको पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
दिेख�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण गन� डा�टरले 
अदालतमा बकप� गदा� करणी भएको यिकन भ�न 
नस�ने भनी बकप� गरकेो देिख�छ । मौकामा कागज 
गन� पीिडत पढ्ने �कुलका �धाना�यापक गणेश राई 
र िश�क िदनेश �यौपानेसमेतले अदालतमा बकप� 
गदा� अनसु�धानको �ममा �हरीले गराएको कागज 
बेहोरा पढ्दै नपढी सही गराएको हो । उ� बेहोरा मैले 
भनेको होइन भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । यसका 
अित�र� पीिडतका बबुाले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो होइन भनी बकप� गरकेा छन् । �य�तै 
वारदात भएको भिनएको िमित २०७३।१०।२२ का 
िदन �ितवादी लोकराज पा�डे आ�नो �ीमतीसगँ 
रहेको कुरा िनजक� �ीमती िपङ्क� भ�डारीले 
अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
लोकराज पा�डे डेरा िलई बसेको तथा वारदात 
भएको भिनएको घरधनी स� खड्काले वारदात 
भएको भिनएको िदन समयमा उि�लिखत वारदात 
घरमा नभएको भनी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� ग�रिदएक� देिखने । 

यसरी पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनबाट िनजसगँ जबरज�ती करणी भएको 
कुनै ल�ण देिखएको छैन । वारदात भएको िमित 
समयमा �ितवादी आ�नो प�रवारसगँै रहेको र सो 
घरमा पीिडतले भनेको ज�तो कुनै आपरािधक 
काय� भएको भए सो कुरा सोही घरमा ब�ने घरधनी 

एवं �ितवादीका प�रवारका अ�य सद�यले समेत 
थाहा पाउन स�ने नै ह�दँा कसैले थाहा पाएका 
छैनन् । �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भ�ने अनसु�धानको �ममा कागज 
लेखाउने र बकप� गन� पजुा महतो, मिनता 
धरलेसमेतका �यि�ह� ��य�दश� नभई पीिडतले 
भनेको आधारमा अनसु�धानको �ममा कागज 
लेखाई सोहीअनसुार बकप� गरकेो देिखएकोले 
िनजह�को बेहोरालाई िव�सनीय �माण मा�न 
सिक�न । िमिसल संल�न कुनै ठोस सबदु �माणबाट 
�ितवादी लोकराज पा�डेले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो नदेिखएको अव�थामा पीिडतको 
भनाइलाई मा� आधार मानी �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुमा सजाय गन� िम�दनै । �ितवादी िनद�ष 
रहेको कुरा िनजका सा�ीह� एव ंपीिडतका बबुा, 
पीिडत अ�ययन गन� िव�ालयका �धाना�यापक 
एवं िश�कको बकप�समेतबाट पिु� भएकोले 
�ितवादी लोकराज पा�डेलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदएको उ�च अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

तसथ�, �ितवादी लोकराज पा�डेलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ र ३(४) नं. 
को कसरुमा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम ५ 
वष� कैद र सोही महलको १० नं. बमोिजम �. 
२५,०००।- �ितवादीबाट पीिडतले �ितपूित� पाउने 
ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी लोकराज पा�डेले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।२।७ मा भएको 
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फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�  
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७६ साल जेठ १ गते रोज ४ शुभम ्। 

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०३०१, परमादेश, 
केशवराज पौडेल िव. भूिमसुधार काया�लय, 
काठमाड�समेत

िनवेदक केशवराज पौडेलले 
हदब�दीस�ब�धी �यव�था लाग ु ह�नभु�दा अगावै 
िमित २०२१।८।६ मा दाताबाट िनवेदनमा 
उि�लिखत ज�गाह� हा.ब. बाट आ�ना िपताले 
�ा�त गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन उ� 
ज�गा दािखल खारजे गन�का लािग िनवेदकका 
िपता तथा आफूह� स�बि�धत काया�लय 
गएको वा के कुन कारणबाट क�रब ५० वष�स�म 
दाखेल खारजेको लािग जान नसकेको भ�ने कुरा 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गरी ��ट पान� सकेको 
दिेखदँैन । िनवेदकले आ�नो हक भोगको ज�गा 
अका�को स�पि�को �पमा गणना भई हदब�दी 
छानिबन भएको भ�ने िजिकर िलए तापिन िमित 
२०५६।२।७ मा भएको छानिबनको फैसलाको 
जानकारीसमेत क�रब १४ वष�प�ात् िनवेदकले 
�ा�त गरकेो भ�ने कुरा �वाभािवक नदेिखने ।

आ�ना िपताले हा.ब. बाट �ा�त ज�गा 
दािखल खारजेका लािग स�बि�धत िनकायमा 

गएको भ�ने िनवेदकको भनाइ रहेको देिखदँैन । 
िनवेदकका िपताले िमित २०२१।८।६ मा हा.ब. 
बाट �ा�त ज�गा दाताले नै आ�नो नाममा नापी 
गराई दता�  गराएको भए अ�य कानूनी उपचारको 
मा�यम अवल�बन गरी अदालतमा �वेश गन� 
स�नेमा िफराद दता� गदा� कानूनबमोिजम रीत, 
ढाचँा, �े�ािधकार, हकदैया, हद�यादसमेतको 
िवचार गरी मा� स�बि�धत अड् डा अदालतले दता�  
गन� कानूनी �ावधान छ । ��ततु िनवेदनमा लामो 
समयस�म चपु लागी आ�नो अिधकारको वा�ता 
नगरी ब�नेलाई अदालतले सहयोग गन� स�ने 
देिखदँैन । हा.ब. बाट �ा� गरकेो भिनएको स�पि� 
आ�नो नाममा नामसारी गराउन िनवेदकलाई 
के क�तो प�रब�दले िवल�ब ह�न गएको हो भनी 
व�तिुन� �माणले पिु� गन� सकेको नदिेखने ।

तसथ�, िनवेदकको िफराद िलई िदन ु
भनी िवप�ी भूिमसधुार काया�लय काठमाड�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन िजिकर �यायसङ्गत नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको �रट जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
इित सवंत ्२०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शुभम ्।
 § यसमा यसै �कृितको ०७२-CI-०३०२, 

परमादेश, कमलादेवी भ�राईसमेत िव. 
भूिमसुधार काया�लय काठमाड�समेत 
भएको म�ुामा समेत यसैअनुसारको 
फैसला भएको छ ।
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२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�  र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०७४०, 
करारबमोिजम �याज रकम िदलाइपाऊँ, रोजन 
कमा�चाय� िव. नेपाल एसिबआई बैङ्क िलिमटेड, 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं.१ हाि�सारसमेत

वादीले धरौटी रकमको �याज पाउने हो 
वा होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा�  �ितवादी बैङ्कले 
आ�नो बैङ्कको हक�द सेयर ख�रद गन� जारी 
गरकेो ��तावमा धरौटी रकमको �याजसिहत िफता� 
गन� गरी कुनै सत� राखेको देिखदँैन । वादीले �याज 
पाउने अपे�ाले रकम ज�मा गरकेो नभई सेयर ख�रद 
�योजनको लािग धरौटी राखेको देिख�छ । वादीको 
म�ुय अपे�ा सेयर ख�रद गन� नै हो भ�ने कुरा िनजले 
यस अदालतमा िदएको �रट िनवेदनबाट समेत पिु� 
ह��छ । िनवेदकले उ� �रट िनवेदन गरकेो कारण र 
समयमै धरौटी रकम िफता� िलन नआएको कारण 
पिन लामो समयस�म उ� धरौटी रकम बैङ्कमै 
रहेको भ�ने बैङ्कको िजिकर अ�यथा देिखएको 
छैन । ��यथ� एसिबआई बैङ्कको कारणले मा� 
वादीले राखेको धरौटी िफता�को �ि�या अव�� 
भएको भ�ने ि�थित देिखन आएको छैन । वादीको 
रकम अ�य� लगानी गरी वा पया�� �याज �ा� ह�ने 
खातामा ज�मा गरी बैङ्कले लाभ िलएको भ�ने 
पिु� ह�ने िव�सनीय आधार �माण िनवेदकले गजुान� 
सकेको देिखदँनै । उ� सेयर ख�रदको लािग धरौटी 
रा�ने अ�य �यि�ह�को रकम पिन िवना�याज 
िफता� भइसकेको अव�थामा यी िनवेदकको हकमा 
मा� �याज उपल�ध गराउन ुपन� कुनै कानूनी आधार 
नदेिखने ।

��ततु िववाद पनुरावेदकले दाबी िलएको 
ज�तो करारीय दािय�वको िवषय हो वा होइन भ�ने 
स�दभ�मा हेदा� कुनै पिन करारको स�ुवात प�ले 
गरकेो ��तावबाट ह�ने हो । ��यथ� एसिबआई 
बैङ्कले हक�द सेयर ख�रद गन� जारी गरकेो 
बोलप� आ�ान करारीय ��तावको आम��णको 
�पमा रहेको दिेख�छ । िनवेदकले सेयर ख�रदको 
लािग धरौटी राखेको काय� सेयर ख�रदको लािग 
िनवेदकको तफ� बाट ��ततु भएको ��तावको 
�पमा मा� रहेको दिेख�छ । उ� सेयर िब��को 
सूचनाको सत� नं. ६ मा "सेयर िब�� गन� वा 
नगन� स�पूण� अिधकार यस बैङ्कमा िनिहत रहने 
छ" भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� ��ताव 
��यथ� एसिबआई बैङ्कबाट �वीकृत नह�दँास�म 
�वतः सेयर ख�रद िब��स�ब�धी करार भएको 
मा�न सिकने ि�थित देिखदँैन । ��यथ� एसिबआई 
बैङ्कले जारी गरकेो सूचनामा धरौटी रकम िफता� 
गदा�  �याजसमेत पाउने भनी उ�लेख नभएको र सो 
सत�िवना नै धरौटी रकम ज�मा गरकेो अव�थामा 
�य�तो धरौटी रकम िफता� गदा� �याजसमेत 
भराउनपुन� भ�ने दाबी करारको सै�ाि�तक मू�य 
मा�यताअनकूुल नदेिखने । 

िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
बैङ्कले हक�द सेयर ख�रद गन� �ममा िसलब�दी 
बोलप� आ�ान गदा� �याजसिहत िफता� गन� गरी 
��ताव आ�ान गरकेो नदेिखएको, वादी एवं 
�ितवादी नेपाल एसिबआई बैङ्किबचको करारले 
पूण�ता पाएको नदिेखएको, �ितवादी बैङ्कको गलत 
िनयतको कारण वादीको धरौटी रकम समयमै 
िफता� ह�न नसकेको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
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�ितपूित�बापत वादीले सेयर ख�रद गन� बैङ्कमा 
राखेको धरौटी रकमको �याज भराइपाउने अव�था 
नदेिखदँा वादीलाई �ितवादी नेपाल एसिबआई 
बैङ्क िल.बाट �ितपूित�बापत �याज रकमसमेत 
भराइिदने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन 
नस�ने भनी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।३।१२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल, शा.अ. अनजुा शमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७६ साल पौष १० गते रोज ५ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७३-CI-०५३२, अंश चलन, 
च�पादवेी कमा�चाय�समेत िव. इभान कमा�चाय�समेत

पनुरावेदक �ितवादी च�पादेवी र 
स�जबुाहेकका अ�य �ितवादीह�ले वादी 
�ितवादीह�िबच िविधवत् अशंब�डा भएको 
छैन, वादी दाबीबमोिजम अंशब�डा ह�नपुछ�  भनी 
�ितउ�र पेस गरकेा र ��यथ� वादीह�का सा�ी 
एव ं �ितवादी कृ�णनारायण कमा�चाय�समेतका 
सा�ीह�ले समेत वादी �ितवादीिबच ब�डा भएको 
छैन भनी बकप� ग�रिदएको अव�था दिेख�छ । यी 
��यथ� वादीह�का िपता �ेमनारायण कमा�चाय�ले 
अंशबापत बझेुको  घर ज�गाबाट वादीह�ले पिन 
अंश पाइसकेको भ�न िम�ने दिेखदँैन । उ� घर 
ज�गाबाट वादीह�ले के कित अंश पाएको हो भ�ने 
ख�ुन सकेको छैन । य�तो अव�थामा वादीका पितले 
िमित २०६४/६/६ मा गरकेो िलखत अंशब�डाको 

१ र २ नं. िवपरीतको देिखन आयो । तसथ�, स�ुको 
फैसला केही उ�टी गरी ��यथ� वादीह�ले वादी 
दाबीबमोिजम अंश छुट्याई चलन चलाई पाउने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमिसल 
�माणको रोहबाट मनािसब नै देिखन आउने ।

अत: वादी दाबीबमोिजम वादी �ितवादीले 
पेस गरकेो तायदातीमा उि�लिखत दता� �े�ता िमले 
िभडेका स�पि�लाई ५ भाग लगाई सो ५ भागको 
१ भाग वादीह�का िपता �ेमनारायण कमा�चाय�को 
अशं भाग छु�्याई सो १ भागको ४ भाग लगाई 
सोम�ये २ भाग अशं वादीह�ले �ितवादीबाट अंश 
पाउने ठहराउनपुन�मा सो नगरकेो हदस�म स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०७१/१/१७ 
को फैसला केही उ�टी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७२।१२।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ताराद� बडु
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत ्२०७६ साल पौष ४ गते रोज ६ शुभम ्।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ :
 § ०७३-CI-०५३४, अशं चलन, च�पादेवी 

कमा�चाय�समेत िव. सभु�ा कमा�चाय�
 § ०७३-CI-०५३७, दूिषत अंश भपा�ई 

बदर, च�पादेवी कमा�चाय�समते िव. 
सभु�ा कमा�चाय�

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-१५७३, कत��य �यान, 
िदपक अ�वाल भ�ने दीपककुमार अ�वाल िव. 
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नेपाल सरकार 
मतृकलाई मान� मनसाय नरहेको र 

आकि�मक �पमा वारदात घट्न गएको ह�दँा 
आवेश�े�रत ह�या भएको हो भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा हेदा�  �ितवादी र 
िनजक� �ीमतीको िबचमा झगडा तथा वादिववाद 
ह�दँा �ितवादीले िनजको घाटँी �याक� घाटँी दबाएको 
भ�ने त�य �ितवादीकै बयानबाट खिुलआएको 
छ । मतृक �ीमतीले छोरालाई मा�रिद�छु भनेर 
अगािड आएको ह�दँा िनजको घाटँी �याकेको ह� ँभ�ने 
सािबती बयान रहेको दिेखए तापिन �ितवादीले 
मतृकलाई रो�नका लािग िनजलाई धके�ने वा 
एक दईु पटक हातले िहका�उनेस�म गरकेो अव�था 
छैन । �यसैगरी छोरालाई बचाउन मतृकको �यान 
नै िलनपुन� अव�य�भावी अव�था पिु� ह�न सकेको 
दिेखदँैन । छोरालाई बचाउन तथा �ीमतीलाई शा�त 
पान� सिकने अ�य अव�थाह� वा िवक�पह� नै 
नरहेको भ�ने देिखदँैन । �ितवादीले बयानमा खलुाए 
ज�तो �ीमती छोरालाई मा�रिद�छु भ�दै अगािड 
आएको अव�था िथयो भ�ने त�यलाई मा�ने हो भने 
पिन  छोरालाई मान� उ�े�यले कुनै काय� गरकेो वा 
ग�ररहेको भ�नेसमेत पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

�ितवादीले कसरुलाई पूण� �पमा �वीकार 
गरकेो देिखए तापिन घटनाको ��य�दश� कोही 
नभएको अव�थामा �ितवादीले भने जसरी नै 
घटना भएको भ�नेसमेत पिु� भएको अव�था 
छैन । मतृकसगँ झगडा िववाद भएपिछ �ितवादीले 
घाटँी दबाएको ह�दँा मतृकको म�ृय ुभएको भए तापिन 
एकै पटक उ� काय� भएको देिखदँनै । मतृकको घाटँी 
दबाएको, �यसपिछ एयरफोनको तारले मतृकको 

घाटँी बा�ँन ला�दा िचि�लएको र �यसपिछ बेडमा 
लडाएर घाटँी �याकेको र �यसपिछ मा� मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने त�य खलेुको अव�था देिख�छ । 
मतृकको घाटँी पटकपटक दबाइन ुतथा एयरफोनले 
घाटँी बा�ँन ला�दा िचि�लएपिछ पनुः घाटँी �या�ने 
ज�ता काय� गरकेो दिेखएको ह�दँा त�कालको 
आवेशमा भएको घटना भनी मा�न सिकने अव�था 
ह�दँैन । �ितवादीले अनसु�धानको �ममा बयानमा 
घाटँी �याकेपिछ फे�र घुडँाले घाटँी दबाएको उ�लेख 
गरकेा छन् । यसले एकपटक घाटँी �यािकसकेपिछ 
पनुः �ितवादीले घाटँी िथचेको भ�ने देिख�छ । एक 
पटक  घाटँी �याकेपिछ छोिडिदएको अव�थास�म 
पिन नभई पनु: घाटँी िथ�नलुाई आवेश�े�रत ह�या 
भएको भनी िन�कष�मा प�ुन सिकने अव�था नरहने । 

आवेश�े�रत ह�याका स�ब�धमा भएको 
कानूनी �यव�था र आवेश�े�रत ह�यालाई 
प�रभािषत ग�रएको बेहोरालाई हेदा� �ितवादीले 
पटकपटक घाटँी �या�ने तथा िथ�ने काय� गरकेो 
र मतृकको म�ृय ु नह��जेल घाटँी दबाएको भ�ने 
��ततु म�ुाको त�य उ� �यव�था तथा कानूनको 
प�रभाषासगँ मेल खान आएको देिखदँैन । यसरी 
मतृकको म�ृय ु �ितवादीले घाटँी �या�ने तथा 
िथ�ने ज�ता काय� गदा�  भएको भ�ने पिु� भएको, 
पटकपटक एकपिछ अक� काय� गद� मतृकको घाटँी 
�यािकएको र मतृकको हातगोडा नच�ने तथा 
िचसो ह��जेल अथा�त् नम��जेल घाटँी दबाइरहेको 
अव�था पिु� भएको ह�दँा �ितवादीको काय�मा 
मनसाय त�व नरहेको भ�ने अव�था नभएको 
ह�दँा घटना वारदात पूव��रसइवीको कारणले तथा 
पूव�योजना बनाई घटाइएको भ�ने पिु� ह�न नआएको 
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भए तापिन त�कालको आवेशमा घटना घिटत 
भएको र कसरु गन� मनसायसमेत नरहेको भ�ने 
�ितवादीको िजिकर कानूनी �ावधान तथा त�य 
र �माणको िव�ेषणको रोहमा �थािपत ह�न स�ने 
दिेखन नआउने । 

अतः �ितवादी िदपककुमार अ�वालले 
िनजक� �ीमती मतृक �योती अ�वाललाई घाटँी 
�या�ने तथा दबाउने काय� गदा�  िनज मतृकको म�ृय ु
भएकोले �ितवादीकै कत��यबाट मतृकको म�ृय ु
भएको पिु� भएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी भएको 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
भएको िमित २०७५।०४।१६ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । तथािप सम� 
घटना प�रि�थितको िववेचना गरी हेदा�  �ितवादीको 
मतृकसगँ �यान िलनपुन�स�मको पूव��रसइवी रहेको 
दिेखदँैन । पूव�योजना बनाइ कत��य गरकेो भ�ने पिु� 
ह�न सकेको पिन छैन । वारदातपिछ �ितवादी भा�ने 
उ�कने �यास गरकेोसमेत देिखदँैन । घटनाको बारमेा 
घरबेटीलाई बताई �हरी आउने बेलास�म वारदात 
�थलमा नै रहेको तथा अनसु�धानको �ममा र स�ु 
अदालतमा बयान गदा�समेत कसरुलाई �वीकार 
गरी यथाथ� घटना िववरण बताई अनसु�धान र 
�याय स�पादनको �ि�यालाई सहयोग गरकेो 
अव�था देिख�छ । मतृक आ�नै �ीमती रहेको र 
�ीमतीलाई मानु�पन�स�मको पूव�कारण नदेिखएको । 
�ितवादीको नाबालक छोरा रहेको र िनजको पालन 

पोषण गनु�पन� दािय�वसमेत यी �ितवादीमा रहेको 
अव�थालाई �ि�गत गदा� �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
देिखएको ह�दँा मलुकु� ऐन अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई १० 
(दश) वष� कैद सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर इलाम इजलासबाट �य� ग�रएको राय 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शुभम ्। 

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०६९-CI-०७६५, उ��ेषण 
/ परमादेश, राजन िसंह भ�डारीसमेत िव. अथ� 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िधतोमा रहेको ज�गामा दोहोरो रो�का 
रहेको स�दभ�मा कसले �ाथिमकता पाउनपुन� हो 
भ�ने िवषयमा िवचार गदा� , आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १०३ को कानूनी �यव�थाका अित�र� 
बैङ्क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७(१) को कानूनी �यव�थासमेतलाई 
िवचार गनु�पन� ह�न आउदँछ । बैङ्क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१) मा 
“कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाले इजाजत 
�ा� सं�थासगँ भएको  कजा�को स�झौता वा 
सत� कबिुलयतको पालना नगरमेा वा िलखतको 
भाखािभ� इजाजत �ा� सं�थाको कजा� च�ुा 
नगरमेा वा इजाजत �ा� स�ंथाले जाचँबझु गदा�  
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कजा� िलएको कजा� रकम जनु �योजनको लािग 
िलएको हो सो �योजनमा नलगाएको वा िहनािमना 
वा द�ुपयोग भएको देिखएमा स�बि�धत िलखत वा 
�चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
ऋणीले इजाजत �ा� स�ंथालाई लेिखिदएको वा 
इजाजत �ा� स�ंथामा राखेको िधतो सरु�णलाई 
इजाजत �ा� सं�थाले िललाम िब�� गरी वा अ�य 
कुनै �यव�था गरी आ�नो सावँा �याज असलुउपर 
गन� स�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । जसबाट अ�य �चिलत कानूनमा लेिखएको 
कुरालाई बाहेक गररे यसै दफाको �यव�था लाग ुह�ने 
अव�था देिख�छ । यसै स�दभ�मा ने.का.प. २०७१, 
अङ्क ७, िन.नं. ९२०० मा �या�या भएको छ । 
�य�तै ने.का.प. २०७४, अङ्क ४, िन.नं. ९७९५ 
मा �या�या भएको देिख�छ । �यसैगरी अक� म�ुामा 
ने.का.प. २०७५, अङ्क ९, िन.नं. १०१०६ मा 
�या�या भएको देिख�छ । उपयु�� �यव�थाह�बाट 
ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
ब�क वा िव�ीय सं�थाले �वाह गरकेो ऋण सावँा 
�याज आिद तोिकएको समयमा च�ुा नगरमेा पिहले 
रो�का रािखएकोले नै �ाथिमकता पाउने अव�था 
दिेखने ।

िनवेदकले कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी िललाम सकार गरकेो ज�गा आ�नो नाउमँा 
दािखल खारजे गन� मालपोत काया�लयमा लेखी 
पठाएपिछ उ� काया�लयले दाखेल खारजे गन� 
इ�कार गन� िम�छ िम�दनै भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा�, ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५६ को उपदफा (३) मा “इजाजत �ा� 

सं�थाले यस दफाबमोिजम कजा�को सरु�णबापत 
िलएको स�पि� कुनै पिन बेहोराबाट कसैका 
नाउमँा रिज��ेसन वा दािखल खारजे गन� रो�का 
ग�रिदनका लािग स�बि�धत काया�लयमा लेखी 
पठाउनपुन� छ” भ�ने �यव�था रहेको छ भने ऐ. 
उपदफा ४ मा “उपदफा (३) बमोिजम रिज��ेसन 
वा दािखल खारजे रो�का ग�रिदनको लािग 
इजाजत �ा� सं�थाबाट लेखी आएमा स�बि�धत 
काया�लयले रिज��ेसन वा दािखल खारजे रो�का 
गरी िदनपुन� छ” भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । 
�यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को 
उपदफा (३) मा “�चिलत कानूनबमोिजम �थािपत 
कुनै ब�क, िव�ीय सं�था वा �थानीय िनकायले 
आ�नो आिथ�क कारोबारको िसलिसलामा कुनै घर 
ज�गा रो�का रा�न वा �यसरी रो�का रािखएको 
घर ज�गा फुकुवा गन� लेखी पठाएमा मालपोत 
काया�लयले तोिकएबमोिजम �य�तो घर ज�गा 
रो�का रा�न ु वा फुकुवा गनु�पन� छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसबाट अिघ कुनै 
बेहोराले रो�का नरहेको स�पि� ब�कको अनरुोधमा 
स�बि�धत िनकायबाट रो�का रहेपिछ ऋण सरुि�त 
ह�ने र त�प�ात् मा� ऋण �वाह ग�रने ह�दँा ब�कको 
ऋण लगानी सरुि�त रा�ने �योजनको लािग ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
८ख (३) समेतमा रहेको कानूनी �यव�थाअनसुार 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाले कुनै �यि� सं�था वा 
िनकायबाट िधतो िलई ऋण �वाह गरी �य�तो 
िधतो कुनै बेहोराले अ�य� हक ह�ता�तरण ह�न 
नस�ने गरी रो�का रा�न स�बि�धत काया�लयमा 
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लेखी पठाउन स�ने र ब�क वा िव�ीय सं�थाले 
�यसरी रो�का रा�नका लािग लेखी पठाएपिछ 
�य�तो काया�लयले आदेशबमोिजमको ऋण असलुी 
�योजनको लािग रो�का राखी िदनपुन� बा�या�मक 
कानूनी �यव�था रहेको देिखने । 

ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५६(६) मा “यस दफाबमोिजम 
इजाजत �ा� सं�थाले िधतो सरु�णमा रहेको 
चल अचल स�पि� िललाम िब�� गदा� कसैले 
नसकारमेा �य�तो सं�थाले तोिकएबमोिजम 
आ�नो �वािम�वमा िलने छ” �यसैगरी उपदफा (७) 
मा “उपदफा (६) बमोिजम इजाजत �ा� सं�थाले 
आ�नो �वािम�वमा िलएको स�पि� आ�नो 
नाउमँा रिज��ेसन वा दािखल खारजे ग�रिदनका 
लािग स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउनपुन� 
छ । यसरी लेखी आएमा �चिलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन स�बि�धत काया�लयले 
�य�तो इजाजत �ा� सं�थाको नाममा �य�तो 
स�पि� रिज��ेसन वा दािखल खारजे ग�रिदनपुन� 
छ” भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम िनवेदक ब�कले 
यिुनटी �रयल�टेट ए�ड हाउिजङ �ा.िल. लाई 
िदएको ऋणबापत िधतो िलएको ज�गा रो�का 
राखेको देिखएबाट एकपटक ब�कले रो�का गरी 
आ�नो ऋण असलु भई सरुि�त भई नसकेको 
अव�थामा िवप�ी आ�त�रक राज�व िवभागको 
प� अनरुोधको आधारमा भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको प�अनसुारको रो�काको 
�योजन रहने अव�था देिखएन । ब�कबाट िधतोको 
स�पि� िललामी ग�रएको वा आफँैले सकार गरकेो 

अव�थामा सो �योजनको लािग दािखल खारजे 
ग�रिदने कत��य मालपोत काया�लयको ह�ने ह�दँा कुनै 
कारणवश ब�कले उपयु�� नामसारी दािखल खारजे 
�योजनका लािग बाहेक ऋण च�ुा भएको आिद 
कारणबाट पूण��पमा आ�नो हकमा भएको रो�का 
फुकुवा गन� लेखी पठाएमा मा� कानूनबमोिजमका 
पिछ�ला रो�का आदेश काया��वयन ह�न स�ने 
अव�था देिखने । 

अतः िनवेदकह�ले पिहले रो�का राखी 
ऋण �वाह गरकेो अव�थामा िनवेदकह�को 
रो�काको �योजन नै समा� नभएको दिेखदँा 
पिछ राज�व अनसु�धान िवभागको अनरुोधमा 
भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको 
प�ानसुार रािखएको रो�काले �ाथिमकता पाउने 
देिखदँैन । तसथ� िनवेदक ब�क तथा िव�ीय सं�थाले 
दाबीको ज�गा आफूले कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
अव�थामा दोहोरो रो�का नरा�न ुफुकुवा गरी िदई 
दािखल खारजे नामसारी ह�न िदन,ु नरो�न ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशलगायत उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन माग दाबी खारजे 
ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०६९।५।६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
ह�ने ठहछ�  । अब, दोहोरो रो�का रा�न पठाउने 
िवप�ी राज�व अनसु�धान िवभाग र भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागका प�ह� र सोसगँ स�बि�धत 
आदेश, िनण�य, काम कारबाहीसमेत उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िदएको छ । िनवेदक ब�कको 
प�ानसुार रो�का रहेको ज�गा िनवेदकले दािखल 
खारजे गन� लेखी पठाएबमोिजम ब�कका नाउमँा 
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दािखल खारजे ग�रिदन ु भनी िवप�ी मालपोत 
काया�लय, कलंक�समेतका नाउमँा परमादेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुवेर पा�डे / गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत ्२०७६ साल मङ्िसर २२ गते रोज १ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-११३६, १४८६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. पशु�राम भ�डारी, पशु�राम 
भ�डारी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी पशु�राम भ�डारीको बयान, 
��य�दश� ��वल भ�डारीको मौकाको कागज 
र बकप� तथा घटना�थलमा प�ुने मािनसले 
मौकामा गरकेो कागज एवम् बकप�समेतबाट 
िमित २०७३।१०।२१ गते बेलकुाको खानासमेत 
खाई बािहर गएका पित पशु�राम भ�डारीलाइ� 
प�नी ल�मी �े�ठ (भ�डारी) ले पटकपटक फोन 
गदा�समेत समयमा नआई िढला गरकेो कारणबाट 
घरमा आइपगेुपिछ मोबाइल खोसी फाली गाली 
गलौज गद� धकेल धाकेलसमेत गरके� प�नी ल�मी 
�े�ठ (भ�डारी) लाई �ितवादी पशु�राम भ�डारीले 
हातले �हार गदा� क�चटमा ला�न गइ� म�ृय ु ह�न् 
गएकोसमेतको प�रि�थितबाट मतृक �वयंले नै 
िनह� ँखोजी िववाद गरकेो कारणबाट ��ततु घटना 
घट्न गइ� म�ृयसुमेत ह�न गएको भ�ने देिख�छ । 
वारदातका िदन िदउसँोको िडउटी सक� घरमा 
आई बेलकुाको खानासमेत सगैँ बसी बाब ु आमा 
र छोरा ��वल भ�डारीसमेतले खाएको अव�था 

र प�रि�थितसमेतबाट िनजह�िबच �यानै 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी र कारण रहे भएको 
देिखदँैन । वारदातमा घातक हितयारको �योग 
भएको पिन नदेिखएको, �यानै मानु�पन� कारण र 
पूव��रसइवी नरहेको, सिुनयोिजत तवरबाट कुटिपट 
गरकेोसमेत नदेिखएको वारदातको �कृितसमेतबाट 
�ितवादी पशु�राम भ�डारी मादक पदाथ� र�सी सेवन 
गरी घरमा िढलो आएको िवषयमा प�नी ल�मी �े�ठ 
(भ�डारी) सगँ िववाद भइ� झगडा ह�दँा आवेशमा आइ� 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� �ितवादी पशु�राम 
भ�डारीले प�नी ल�मी �े�ठ (भ�डारी) लाइ� हातले 
�हार गदा� क�चटमा ला�न गइ� सोही चोटको कारण 
मतृक ल�मी �े�ठ (भ�डारी) को म�ृय ु भएको 
भ�ने त�य जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीले मौका 
र अदालतमा गरकेो बयान, घटनाको ��य�दश� 
�ितवादी तथा मतृकको छोराले मौकामा गरकेो 
कागज एवम् बकप� र घटना�थलमा त�काल 
प�ुने बिुझएका मािनसह�ले मौकामा गरकेो घटना 
िववरण कागज एवम् बकप�समेतका �माणबाट 
�थािपत भएको देिखने ।

र�सीको नसामा रहेका �ितवादी पशु�राम 
भ�डारी र िनजको प�नी ल�मी �े�ठ (भ�डारी) िबच 
घरमा िढलो आएको िवषयमा िववाद भइ� झगडा गरी 
धकेलपकेल ह�दँा �ितवादीले त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� म�ुकाले मतृक प�नीलाइ� क�चटमा 
�हार गरी कुटिपट गदा� लडी बेहोस भइ� �यसैको 
चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको दिेखएबाट ��ततु 
ह�या मनसाय�े�रत नभइ� आवेश �े�रत ह�या 
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भएको अव�था ह�दँा यी �ितवादीको हकमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं.को 
कसरुमा सोही १३(३) नं. को कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ नं.को 
कानूनी �यव�थाअनसुार र�सीको नशामा रहेका 
�ितवादी पशु�राम भ�डारी र िनजको प�नी ल�मी 
�े�ठ (भ�डारी) घरमा िढलो आएको िवषयमा िववाद 
भइ� झगडा गदा�  मान� मनसाय नराखी �ितवादीले 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� मतृक प�नीलाइ� 
म�ुकाले क�चटमा �हार गरी कुटिपट गदा�  लडी 
बेहोस भइ� �यसैको चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
वारदात आवेश �े�रत ह�या भएको दिेखदँा यी 
�ितवादी पशु�राम भ�डारीलाइ� उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७५।२।२७ मा भएको 
फैसला मनािसब दिेखदँा वादी नेपाल सरकार र 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी पशु�राम भ�डारी मादक पदाथ� र�सी 
सेवन गरी घरमा िढलो आएको िवषयमा प�नी 
ल�मी �े�ठ (भ�डारी) सगँ िववाद भइ� झगडा ह�दँा 
आवेशमा आइ� त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
�ितवादीले मतृक प�नीलाइ� हातले �हार गदा� 
क�चटमा ला�न गइ� सोही चोटको कारण मतृकको 
म�ृय ु भएको देिखन आएको ह�दँा िनज �ितवादी 
पशु�राम भ�डारीलाइ� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम दश वष� कैद सजाय 

ह�ने गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।४।२६ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याइ� 
उ�च अदालत िदपायलबाट िमित २०७५।२।२७ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७७ साल असार २२ गते रोज ३ शुभम ्।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-००१२, 
रा�यिव��को अपराध, नेपाल सरकार िव. उपे�� 
घत�मगरसमेत

�ितवादीह�ले िव�ि� र पचा��ारा 
जनचेतना अिभयानमाफ� त रा�य �यव�थासगँको 
अस�तिु�का आवाजह� �य� गन� खोजेको 
देिख�छ । यसरी �ितवादीह�ले कुनै जाितका 
नाग�रकह�लाई रा�यबाट समान �यवहार नगरी 
िवभेदज�य �यवहार ग�रदँ ैआएको भ�ने महससुका 
साथ उ�प�न भाव �कट गरकेो पाइ�छ । रा�यको 
�ोत, साधन र शि�को �योगमा रा�य�ारा 
समान पह�चँ, अवसर र अिधकार �दान गनु�पन�, 
रा�यको कानूनको नजरमा सबै नाग�रकह� समान 
मािननपुन� र कानूनको �योगमा सबै नाग�रकह�का 
िबच कुनै पिन िकिसमको भेदभाव नह�नपुन�मा 
�यसको िवपरीत िवभेदपूण� र असमान �यवहार 
ग�रएको छ भ�ने अस�तिु�का आवाजह� उ� 
िव�ि� र पचा�ह�बाट �य� भएको पाइ�छ । रा�य 
लामो समयस�म ���को भमुरीमा रहेको प�र�े�य 
र शाि�त वाता��ारा राजनीितक �पमा सहमित भई 
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��� समा� भइसकेको अव�थामा यस िकिसमका 
केही िछटपटु घटना देिखन ु�वाभािवक नै ह��छ । मूल 
�वाहबाट बािहर रहेका हितयारय�ु समूहसगँ वाता� 
गररे ती समूहह�लाई समेत शाि�तपूण� त�रकाबाट 
मूल �वाहमा �याउने �यास िनर�तर चिलरहेको 
त�कालीन अव�थामा केही �यि�ह�सगँ सामा�य 
िकिसमका हातहितयार र खरखजाना बरामद 
भएको िवषयलाई रा�य िव��को कसरु ठह�याउन 
उपय�ु नदिेखने । 

यस अव�थामा अिभयोग दाबीमा 
उ�लेख गरबेमोिजम �ितवादीह�ले नेपालको 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य एकतामा 
खलल पान� िनयतले कुनै अ�यव�था उ�प�न गन� वा 
सो को उ�ोग गरकेो भ�न सिकने नदिेखदँा िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला निमलेको भनी वादी 
नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीह�ले रा�य िव��को 
अपराध गरकेो भ�ने कुरा त�यय�ु िकिसमबाट 
पिु� ह�न सकेको नपाइएको ह�दँा �ितवादीह� 
उपे�� घत�मगर, दावा भ�ने ते�डी शेपा�, वनबहादरु 
�याङ्वो, अजय तामाङ, सवुास राई भ�ने 
सवुाशच�� राई,  प�ृवीनारायण िल�बू, सिच�� 
पालङ्ुवा, रिवन �े� र नारायण भ�ने टु�के �े�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०७५।०९।२३ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: निबन आचाय�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०९६५, उ��ेषण 
/ परमादेश, गोपाल सापकोटा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत

िनवेदकको एस.एल.सी.को शैि�क 
�माण प�मा उ�लेख भएको भिनएको ज�मिमित, 
नाग�रकता �माण प� र िनजले भरकेो वैयि�क 
िववरणमा िनजको ज�मिमित फरकफरक रहेको 
देिखएकोले सोका आधारमा िनजको ५८ वष� प�ुने 
िमित िछटोमा २०७२।१०।२८ नै ह�ने देिखएकोले 
िनवेदकको ज�मिमित २०१४।१०।२८ लाई नै 
अिनवाय� अवकाशको लािग ज�मिमित कायम ह�न 
आउने देिखएकोले िनजामती िकताबखानाले िमित 
२०७२।१०।२८ दिेख लाग ु ह�ने गरी अिनवाय� 
अवकास िदने गरी गरकेो िमित २०७३।११।०१ 
को िनण�य सो हदस�म मनािसब नै देिखएकोले 
सो हदस�मको िनवेदकको िनवेदन मागदाबी प�ुन 
नस�ने । 

िनवेदकले िमित २०४६।१०।०१ मा 
भरकेो िनजामती कम�चारीको वैयि�क िववरण 
(िसटरोल) मा िनजको ज�मिमित २०१६।१०।२८ 
र ६० वष� उमेर प�ुने िमित २०७६।१०।२७ भनी 
उ�लेख भएको, िनजले िज�ला काया�लय झापाबाट 
िमित २०३९।५।४ मा �ा� गरकेो नाग�रकता 
�माणप� नं.११८०५३० मा ज�मिमित २४ वष� 
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उ�लेख भएको र िनजको एस.एल.सी.को शैि�क 
यो�यताको �माणप�को �ितिलिप िमिसल संल�न 
रहेको नदेिखए पिन िनज िनवेदकले आ�नो 
एस.एल.सी.को शैि�क �माण प�मा उ�लेख 
भएको ज�मिमित २०१४।१०।२८ भनी �वीकार 
गरकेो देिखएको आधारमा िनवेदकको अगािडको 
ज�मिमित २०१४।१०।२८ नै भएको देिखएको 
कारणले सो िमितबाट िनवेदकको उमेर ५८ वष� 
िमित २०७२।१०।२८ मा पगुेको देिखएको ह�दँा 
िनजामती िकताबखानाको िमित २०७३।११।०१ 
को िनण�यानसुार ख�रदार गोपाल सापकोटाको 
िमित २०७२।१०।२७ मा ५८ वष� पूरा 
भइसकेकोले िमित २०७२।१०।२८ दिेख अिनवाय� 
अवकाश िदन ुभनी भएको हदस�मको िनण�यस�म 
मनािसब नै दिेखन आयो तर िनवेदक गोपाल 
सापकोटा िनजामती िकताबखानाको उ� िमित 
२०७३।११।०१ को िनण�यभ�दा पिछको िमितस�म 
िनयिमत �पमा काया�लयमा हािजर भई काय�रत 
रहेको र िनजले आफूले काम गरकेो अविधको तलब 
भ�ालगायतका सिुवधाह� उपभोग गरकेो भ�ने 
दिेखएको ह�दँा िनजले िमित २०७२।१०।२८ दिेख 
हालस�म उपभोग गरकेो सबै तलब भ�ालगायतका 
सिुवधाह� यिकन गरी ह�न आउने रकम नगद ै
सरकारी कोषमा दािखला गरी स�कल भौचरसिहत 
पठाइिदनहु�न भनी मेची भ�सार काया�लयलाई 
भएको िमित २०७३।११।०१, च.नं.४९९२ 
प�ाचारको हदस�म यस अदालतबाट �ितपादन 
भएको िस�ा�तसमेतको आधारमा िमलेको देिखन 
नआउने । 

तसथ�ः मेची भ�सार काया�लय, 

काकँडिभ�ा झापामा काय�रत ख�रदार गोपाल 
सापकोटाको िमित २०७२।१०।२७ मा ५८ 
वष� पूरा भइसकेकोले िमित २०७२।१०।२८ 
देिख अिनवाय� अवकाश िदई िनजले िमित 
२०७२।१०।२८ देिख हालस�म उपभोग गरकेो सबै 
तलब भ�ालगायतका सिुवधाह� यिकन गरी ह�न 
आउने रकम नगद ै सरकारी कोषमा दािखला गरी 
स�कल भौचरसिहत पठाइिदनहु�न भनी िनजामती 
िकताबखानाबाट िमित २०७३।११।०१ मा भएको 
िनण�यका आधारमा मेची भ�सार काया�लयलाई 
िमित २०७३।११।०१, च.नं.४९९२ मा गरकेो 
प�ाचारको हदस�म उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेदकले िनयिमत �पमा गरकेो 
सेवा अविधको तलब भ�ालगायतका सिुवधाह� 
माग नगनु� , नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७५ साल काि�क १३ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७०-WO-०८३४, 
उ��ेषण / परमादेश, च�बहादरु िव� िव. रौले�र 
उ�च मा�यिमक िव�ालय, िव�ालय �यव�थापन 
सिमितसमेत

िनवेदकसमेतले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको िमित २०७०।१२।२८ को िनण�यलाई 
पनुिव�चार गरी हामीले खाइपाइ आएको तलब भ�ा 
२०७१ साल आषाढ मसा�तस�म खान पाउ ँभनी 
िमित २०७१।१।४ मा िव�ालयका �चाय�लाई 
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स�बोधन गरी िदएको िनवेदन मागबमोिजम 
नै िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित 
२०७१।३।१८ को बैठकले िमित २०७१।१२।२८ 
मा भएको िनण�यलाई पनुिव�चार गरी उ.मा.िव. तहमा 
काय�रत �ाचाय�, िश�क र कम�चारीको हकमा उ�च 
मा.िव.तहको शैि�क स� आषाढ मसा�तमा समा� 
ह�ने भएकोले िनजी �ोतबाट तलब भ�ा खान पाउने 
सबैलाई २०७१ साल आषाढ मसा�तस�मको 
पा�र�िमक यथावत् �पमा आगामी शैि�क स�मा 
आिथ�क �ोत �यव�थापन गरी उपल�ध गराउने 
भनी िनण�य गरकेो देिखएको ह�दँा िनवेदकले 
खादँै आएको तलब भ�ा २०७१ साल आषाढ 
मसा�तस�म मागअनसुार नै सािबकबमोिजम नै 
पाउने भएको दिेखएको अव�थामा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�था दिेखन नआउने । 

तसथ�, रौले�र उ�च मा�यिमक 
िव�ालय, िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित 
२०७१।३।१८ को िनण�यबाट िनवेदकको तलब 
भ�ा सािबकबमोिजम नै यथावत रा�ने भ�ने 
दिेखएकोले िनवेदकको िनवेदनमा माग गरकेो िवषय 
स�बोधन भइसकेको ह�नाले ��ततु �रट िनवेदनको 
�योजन नै समा� भइसकेको दिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत ्२०७५ साल काि�क १३ गते रोज ३ शुभम ्। 

 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CI-११३२, 
उ��षेण / परमादेश, च�बहादुर िव�ट 
िव. रौले�वर उ�च मा�यिमक िव�ालय, 

िव�ालय �यव�थापन सिमितसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसै �कृितको 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०२४२, 
नाग�रकता �माणप� बदर, राम एकवाल दास 
वैरागी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीको बयानसमेतका 
आधारमा िनज राम एकवालको वा�तिवक िपताको 
नाउ ँ ि�वेणी दास वैरागी नभई मोहर राय यादव 
भएको, यी पनुरावेदकको २०४६ सालभ�दा अगावै 
नेपालको रौतहट िज�ला िसतलपरु बैरगिनया 
गा.िव.स.मा ज�म भई नेपालमा नै बसोबास गरी 
आएको भ�ने दिेखएको र नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा ४(१) मा सवंत् २०४६ साल चै� 
मसा�तस�म नेपाल सरहदिभ� ज�म भई नेपालमा 
�थायी �पले बसोबास भई आएको �यि� ज�मको 
आधारमा नेपालको नाग�रक ह�ने छ भ�ने �यव�था 
रहेको दिेखएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीले 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोिजम 
ज�मिस� नाग�रकता �ा� गन� स�ने अव�था 
देिखदँादेिखदँै िनजले िपता मोहर राय यादव भनी 
उ�लेख गनु�पन�मा ग�ु िपता ि�वेणी दास बैरागीलाई 
िपता उ�लेख गरी िमित २०६३/१२/२६ मा 
नाग�रकता �ा� गरकेो देिखदँा ग�ु िपतालाई िपता 
भनी बेहोरा फरक पारी नाग�रकता �ा� गरकेो 
िमलेको देिखन नआउने ।

ग�ुचेलाको नाताबाट नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� िलन स�ने कानूनी �यव�था रहे भएको 
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पाइदँैन  । ग�ुलाई बाबकुो नाता दखेाइन ु र सोही 
आधारमा नाग�रकता िलने काय�लाई झ�ुा िववरण 
दखेाई नाग�रकताको �माणप� िलएको मा�नपुन� ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी रामएकवाल 
दास वैरागी, ि�वेणी दासको चेलास�म भएकोमा 
झ�ुा िववरण िदई ि�वेणी दास बैरागीलाई बाब ु
उ�लेख गरी िनज रामएकवाल दास बैरागीले 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� िलएको देिखएकोले 
सो नाग�रकता बदर गन� गरकेो िज�ला �शासन 
काया�लय रौतहटको िमित २०६८।९।३ को िनण�य 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६९।१।८ को फैसला मनािसब नै देिखएकोले 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७५ साल काि�क १६ गते रोज ६ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.

 �ी ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-११५६,
 उ��ेषण, िटकाराज काक� िव. िवराटनगर
उपमहानगरपािलका काया�लय, िवराटनगरसमेत

नगरप�रषदले् �वीकृत गरी �थानीय 
�वाय� शासन ऐन र िनयमावलीले िदएको अिधकार 
�योग गरी लगाएको सेवा श�ुक कानूनबमोिजम नै 
लगाइएको ह�दँा संिवधानको धारा १७ (च), १८ 
र २५ को �ितकूल छैन भनी िवप�ीले िजिकर 
िलएको भए तापिन �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा २६५ को उपदफा (२) ले आ�नो 
काय� स�चालनका लािग सो ऐन र सोअ�तग�त 
बनेको िनयमको अिधनमा रही अिधकारको �योग 

गन� अिधकार �थानीय िनकायह�लाई �दान 
गरकेो पाइ�छ । ऐनले �थानीय िनकायह�लाई ऐन 
र िनयममा तोिकएभ�दा थप सेवा वा व�तमुा कर 
वा सेवा श�ुक लगाउन पाउने अिधकार �थानीय 
िनकायह�लाई �ा� भएको भ�न िम�ने नदेिखने ।

स�बि�धत ऐन र िनयमले के कुन व�त ुवा 
सेवामा के कित दरमा सेवा श�ुक वा कर लगाउन 
स�ने भ�ने स�ब�धमा �प� �यव�था ग�रसकेपिछ 
सोभ�दा बाहेकका सेवा वा व�तमुा कुनै पिन 
नामबाट कर वा द�तरु लगाउन स�ने अिधकार 
नभएको अव�था ह�दँाह�दँै स�बि�धत ऐन र िनयममा 
उ�लेख नै नभएको िनजी स�पि�मा रािखएको 
िव�ापन, �चार�सारको लािग रािखएको होिडङ 
बोड�समेतमा कर, द�तरु वा सेवा श�ुक लगाउन 
स�ने अिधकार �थानीय िनकायलाई �ा� भएको 
नदिेखने ।

तसथ� कानूनले िदएको अि�तयारीभ�दा 
बािहर गई �यि�गत िनजी घर ज�गामा राखेको �चार 
साम�ीसमेतमा िवराटनगर महानगरपािलकाले 
आ.व.०७२/७३ र आ.व.०७३/७४ को िव�ापन 
कर िलने गरी िवप�ी िव�ापन एजे�सीह�सगँ गरकेो 
स�झौताह� सो हदस�म उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । उ� कानूनिवपरीत �यि�गत घर 
ज�गामा रािखएको �चार�सार साम�ीको आ.व. 
०७२/७३ र ०७३/७४ को कर िलने काय� नगनु� , 
नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत ्२०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शुभम ्।
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 § यसमा यसै लगाउको ०७४-WO-
०१५८, उ��षेण, किवता म�ल िव. 
सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय, िसहंदरबारसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसै �कृितको फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७६-CR-०५९२, वैदिेशक रोजगार 
कसुर, नेपाल सरकार िव. ल�मण�साद प�त

��ततु म�ुामा यी �ितवादी ल�मण�साद 
प�तले जाहेरवाला कुशल आलेमगरलाई वैदेिशक 
रोजगारमा लगाइिदने भनी झ�ुा आ�वासन र 
�लोभन देखाई वैदिेशक रोजगारको लािग टक� 
तथा दि�ण अि�का मलुकुमा पठाइिद�छु भनी 
जाहेरवालाबाट ज�मा �.११,००,०००।- िलएको 
तर भनेबमोिजम वैदिेशक रोजगारमा नपठाएको र 
रकमसमेत िफता� नगरकेो भ�नेस�म देिखन आएको 
तर भारतस�म लगी अलप� पारकेो भ�ने िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा �ितवादी ल�मण�साद प�तले जाहेरवाला 
कुशल आलेमगरलाई भारतस�म प�ुयाएको देिख�छ 
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: �ितवादी ल�मण�साद प�तले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज 

�ितवादी ल�मण�साद प�तलाई ऐ. ऐनको दफा 
४३ बमोिजम १।६।० (एक वष� छ मिहना) कैद 
तथा �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�को िमित २०७६।०१।०८ 
को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ ७ गते रोज ४ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७७-WH-०१७१, ब�दी��य�ीकरण, 
पूण�बहादुर �े�ठसमेत िव. गृह म��ालयसमेत

बा�या�मक �पले पालना गनु�पन� 
काय�िविध पालना भएकोसमेत नदेिखदँा �रट 
िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला अदालतबाट �याद 
थप गरी थुनामा रा�ने गरकेो स�पूण� काम कारबाही 
कानूनअन�ुप भए गरकेो देिखएन । िबनाआधार 
र कारण िनवेदकह�को संिवधान �द� मौिलक 
हकह�मािथ अनिुचत ब�दजे लगाउने गरी �व�ृ 
भावना राखी राजनीितक आ�थाको कारणबाट 
प�ाउ गरी िवप�ीह�ले गैरकानूनी �पमा 
थनुामा राखेको देिखयो । यसरी िनवेदकह�लाई 
कानूनसङ्गत �पले कानूनी �ि�या पूरा गरी वा 
पालना गरी थनुामा राखेको नभई गैरकानूनी तवरले 
थनुामा राखेको देिखदँा नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजमको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त सव��च अदालतले 
"ब�दी��य�ीकरणलगायत अ�य उपयु� आदेश 
जारी गन� स�ने छ ।" भ�ने �यव�थाअन�ुप 
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सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७ बमोिजम िनवेदकह�लाई थुनाबाट छाड्ने 
गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
दिेखयो । अत: िनवेदकह� पूण�बहादरु �े�ठ र 
नारायण तोलाङ्गेलाई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गनु�  
भनी िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७७ साल पौष २७ गते रोज २ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७०-CR-०६११, लागु औषध 
(कोर�ेस), नेपाल सरकार िव. मनोजकुमार 
साहसमेत

�ितवादी मनोजकुमार साह अदालतसम� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे पिन िनजले आ�नो 
इ�कारी िजिकर �मािणत गन� सकेको छैन । केबल 
इ�कारी मा� सजायबाट उ�मिु� पाउने आधार ह�न 
नस�ने ।

अतः यी �ितवादी अदालतमा कसरुमा 
इ�कार रहे तापिन मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� कसरुमा सािबत रहेको र िनजको 
उ� सािबतीलाई बरामदी मचु�ुका, �हरी �ितवेदन 
तथा बकप�समेतले पिु� गरकेो, घटना�थलबाट 
मोटरसाइकलसिहत �हरीले आफूलाई प�ाउ 
गरकेो कुरा अदालतसम� समेत �वीकारकेो 
समेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट यी 
�ितवादी मनोजकुमार साहले वादीले लगाएको 
अिभयोगबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न 

आएकोले िनजलाई सफाइ िदने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी िवजे�� तामाङ र दावािछ�रङ 
तामाङले मौकामा तथा अदालतसम� बयान 
गदा�समेत �ितवादी मनोजकुमार साहलाई 
आफूह�ले निचनेको र आफूह� लाग ु औषधको 
कारोबारमा संल�न नभएको भनी कसरुमा पूण�त: 
इ�कार रहेको देिख�छ । साथै अदालतमा हािजर 
ह�न आएका अका� �ितवादी संजय थापाले समेत 
अदालतसम� बयान गदा� कसरु गरकेो कुरामा पूण�त 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । यी तीनैजना 
�ितवादीह� घटना�थलमा रहेको तथा िनजह�बाट 
लाग ु औषध बरामद भएको भ�नेसमेत दिेखदँैन । यी 
�ितवादीह�उपर �ितवादी मनोजकुमार साहले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा�  पोल गर े
पिन अदालतमा बयान गदा�  यी �ितवादीह�लाई 
पोल गरकेोसमेत देिखदँैन । �ितवादी मनोजकुमार 
साहले यी �ितवादीह�उपर मौकामा गरकेो पोल 
अ�य �वत�� सबतु �माण�ारा पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा यी �ितवादीह� िवजे�� तामाङ, 
दावािछ�रङ तामाङ र संजय थापालाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसला सो हदस�म अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखदँा िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी मनोजकुमार साहको हकमा 
स�ु फैसला केही उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट 
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िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजको फैसला सो हदस�म निमलेकोले 
केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ), (ङ) र 
(च) को कसरुमा सोही ऐनको १४(१)(झ) बमोिजम 
बरामद कोर�ेसको मा�ासमेतलाई �ि�टगत गरी 
दईु (२) वष� कैद र �.१,००,०००।- (एक लाख) 
ज�रवाना ह�ने र सो लाग ुऔषध ओसारपसार गदा� 
�योग भएको ज.४ प. १६९२ नं. को मोटरसाइकल 
सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफतसमेत 
ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर ह�ने र अ�य 
�ितवादीह� िवजे�� तामाङ, दावािछ�रङ तामाङ 
र संजय थापाका हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।६।१६ मा भएको फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सो हदस�म सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत ्२०७६ साल माघ २८ गते रोज ३ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७७-WH-०३६९, 
ब�दी��य�ीकरण, रमेश तामाङ िव. नुवाकोट 
िज�ला अदालत

ब�दी��य�ीकरणको आदशे मूलत: 
गैरकानूनी �पमा ब�दी बनाइएका �यि�लाई 
थुनाबाट म�ु गन� जारी ग�रने ह�दँा यो ��य�त: 
�यि�को वैयि�क �वत��ता एव ं मानव 
अिधकारको संर�णसगँ स�बि�धत रहेको 

ह��छ । कानूनी शासन �यव�थामा कानूनबमोिजम 
बाहेक �यि�को वैयि�क �वत��तामा अङ्कुश 
लगाउन सिकँदैन । रा�यले नाग�रकका वैयि�क 
�वत��तामा अङ्कुश लगाउदँा सारवान् कानून 
र काय�िविध कानूनले िनिद�� गरकेा कानूनी 
�यव�थाह�को अ�रश: पालना गनु�पछ�  । ��ततु 
स�दभ�मा यी िनवेदक �ितवादी रमेश तामाङले 
रहजनी चोरी म�ुामा फैसलाले तोकेको कैदबापत २ 
(दईु) मिहना कैद अविध िमित २०७७।०९।०९ मा 
भ�ुान गरी ज�रवानाबापत िमित २०७७।०९।१० 
देिख हालका िमितस�म क�रब ५ (पाचँ) मिहना 
२० (िबस) िदन बढी नै कैदमा बसेको देिखदँा िनज 
गैरकानूनी थुनामा रहेको देिखन आउने । 

अतः �रट िनवेदक रमेश तामाङ िमित 
२०७७।०९।१० देिख हालका िमितस�म 
गैरकानूनी थनुामा रहेको देिखदँा िवप�ी नवुाकोट 
िज�ला अदालतको नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �वुबहादरु कँुवर
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत् २०७८ साल असार १ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-१०७१, लागु 
औषध (डाइजेपामसमेत), िदिलपकुमार साही िव. 
नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा बरामिदत बा.१ ज.४५२६ 



20

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, चैत - २

नं.को ट्या�सी यी �ितवादी िदिलपकुमार साहीको 
नाममा दता�  भइरहेको अव�थामा यी �ितवादीले 
धािदङ िज�ला, गजरुी गा.िव.स. वडा नं.१ 
ब�ने अजु�न सापकोटालाई एक लाख �पैया ँ
बझुी बाकँ� अ� रकम च�ुा भएपिछ नामसारी 
ग�रिदने सत�मा बेचेको िमिसल संल�न �माणबाट 
दिेख�छ । यसैगरी म�ुय अिभय�ु ट्या�सी 
चालक संगम ग�ुङले स�ु अदालतमा बयान 
गदा� यी �ितवादी िदिलपकुमार साहीलाई पोल 
गरकेो अव�था पिन नदेिखई ट्या�सी साह� सरुशे 
�जा ह�न् भनी खलुाइ लेखाइ िदएको पाइ�छ । 
यसरी �ितवादी िदिलपकुमार साहीले सो ट्या�सी 
म�ुय �ितवादी संगम ग�ुङलाई चलाउन िदएको 
कहीकँतैबाट ख�ुन आएको दिेखदँैन । यसरी उ� 
सवारी अपराध गन� �योग ग�रने वा ग�रएको कुरा 
यी �ितवादी िदिलपकुमार साहीलाई थाहा नभएको 
त�य िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न 
आएको देिख�छ । तसथ�, स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट यी �ितवादी िदिलपकुमार साहीको 
नाउमँा दता� भएको बा.१ ज.४५२६ नं.को ट्या�सी 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ 
बमोिजम जफत ह�ने ठह�याई स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/०९/२३ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०/१२/०४ मा 
भएको फैसला मनािसब नदेिखने ।

�ितवादी िदिलपकुमार साहीलाई आ�नो 
नाममा दता� भएको बा.१ ज.४५२६ नं.को ट्या�सी 
कानूनिवपरीतको अपराध गन� �योग ग�रने वा 
ग�रएको कुरा थाहा नभएको त�य पिु� ह�न आएको 

नदिेखएकोले �ितवादी िदिलपकुमार साहीलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १५ 
बमोिजमको कसरु गरकेो नदेिखएकोले अिभयोग 
मागदाबी प�ुन नस�ने र लाग ुऔषधसिहत बरामद 
भएको उ� बा.१ ज.४५२६ नं. को ट्या�सी लाग ु
औषध ओसार पसार गन� काय�मा �योग भएको 
आफूलाई थाहा िथएन भनी सोको यिु�सङ्गत 
�माण िनजले पेस गन� सकेको नदेिखदँा उ� 
ऐनको दफा १८ अनसुार सवारी साधन जफत 
ह�ने ठह�याई स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९/०९/२३ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
िमित २०७०/१२/०४ मा भएको फैसलामा 
�ितवादी िदिलपकुमार साहीउपर सोही ऐनको 
दफा १५ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग 
मागदाबी प�ुन नस�ने ठहरी भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २३ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७१-WO-०२५४, उ��ेषण / परमादशे, 
ल�मण काक� िव. िश�क सेवा आयोगसमेत

�रट िनवेदकले दाबी िलएका रवे�त 
बरालको स�ब�धमा हेदा� िनज मोरङ िज�लाको 
िवराटनगर ि�थत �ी एजेिलया बोिड�ङ �कुलको 
मा�यिमक तहको अ�ंेजी िवषयका िश�कको 
�पमा िमित २०६३।८।१ देिख अ�थायी िनयिु� 
पाई सेवारत रहेका कारण िश�क सेवा आयोगको 
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िमित २०६६।७।२६ को िनण�यानसुार भएको 
अ�यापन अनमुितप�को िव�ापनमा काय�रत 
िश�कका �पमा दरखा�त फाराम भरकेो देिख�छ । 
िनजले उ� िव�ालयमा िमित २०६७।१।१५ स�म 
िनर�तर सेवा गरकेो भ�ने स�बि�धत िव�ालयको 
िमित २०७०।१२।३० को प�बाट दिेखएको ह�दँा 
िनजले �रट िनवेदकले दाबी गरकेो ज�तो गैरकानूनी 
�ि�याबाट झ�ुयानमा पारी आवेदन फाराम भरी 
िश�ण अनमुितप� �ा� गरकेो होइन । िनजले 
काय�रत िश�कका नाताले िनयमस�मत �पमा 
अ�यापन अनमुितप� �ा� गरकेो र िश�क पदको 
परी�ा िदन िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को िनयम १० बमोिजम अयो�य नदेिखएकोले 
िनज यो�यता�मका आधारमा छनौट भई �थायी 
िनयिु�का लािग िसफा�रस भएको देिखने । 

िश�क सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ 
को िनयम ६घ को उपिनयम २क मा उपिनयम 
(१) को ख�ड (च) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन स�बि�धत िवषयमा �नातको�र तह उ�ीण� 
गरकेो �यि� मा�यिमक िव�ालयको िश�कको 
अ�यापन अनमुितप�को लािग िलइने परी�ामा 
उ�मेदवार ह�न स�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
दिेख�छ । सोही दफा ६घ को उपिनयम २ को (क) 
मा संवत् २०५७ साल काित�क चौिबस गतेभ�दा 
अिघ िश�क पदमा िनयिु� पाई यो ख�ड �ार�भ 
ह�नअुिघ क�तीमा चौध वष� अ�यापन गरकेा 
गैरनेपाली नाग�रक िश�क सेवा आयोगको परी�ामा 
सहभागी ह�न स�ने भनी गैरनेपाली नाग�रकलाई 
अ�यापन अनमुितप� िलनको लािग एक पटकको 
लािग छुट िदएको अव�था देिख�छ । सो �यव�था 

िश�ा िनयमावलीको नव� सशंोधनबाट थप भएको 
र उ� नव� सशंोधन िमित २०७१।१०।२६ मा 
भएको देिखएको छ । यस�कार िनज हेम�तकुमार 
िसंह िश�क सेवामा �वेश गदा� नेपाली नाग�रक 
ह�नपुद�छ भ�ने बा�या�मक कानूनी �यव�था नरहेको 
र यो दरखा�त फाराम भदा�  नेपाली नाग�रकता �ा� 
ग�रसकेको देिखदँा �रट िनवेदन त�यमा आधा�रत 
भई दायर भएको नपाइने । 

यसका अित�र� �रट िनवेदक ल�मण 
काक� िज�ला िश�ा काया�लय, सनुसरीको च.नं. 
१०९१ िमित २०७२।९।१४ बाट �थायी िश�कमा 
िसफा�रस भई �ी जनता मा�यिमक िव�ालय 
गौतमपरुको मा�यिमक तह ततृीय �ेणीमा �थायी 
िनयिु� भई कामकाज ग�ररहेको भनी िनवेदकका 
कानून �यवसायी अिधव�ा �ी राजकुमार िनरौलाले 
सो प�को �ितिलिपसमेत बहसको �ममा पेस 
गरकेो देिखदँा समान तहमा िनयिु� पाउ ँभनी परकेो 
��ततु �रट िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको 
देिखने । 

तसथ�, दवुै िलिखत जवाफ ��ततुकता�ह� 
�ी रवे�त बराल र �ी हेम�त कुमार िसंह िश�ा 
ऐन, िनयमावली तथा िश�क सेवा आयोग 
िनयमावलीअन�ुप दरखा�त फाराम भन� यो�य भई 
छनौटका लािग िसफा�रस भएका र यी �रट िनवेदक 
ल�मण काक�ले पिन समान तहमा �थायी िनयिु� 
िलई कामकाज ग�ररहेको भ�ने देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�य समा� भइसकेको दिेखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शुभम ्।
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३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७५-CR-०७०६, कत��य 
�यान, जबरज�ती करणी र जबरज�ती चोरी, 
रोिहणीबहादुर काक� िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा यी �ितवादीले खकुुरी ज�तो 
धा�रलो हितयार �योग गरी घाटँी रटेी ह�या गरकेो 
भ�ने लासजाचँ मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनबाट 
पिु� भएकोबाट य�तो जोिखमी हितयार �योग गरी 
ह�या गरकेो अव�था देिख�छ भने �ितवादीले 
मतृकको ह�याप�चात् मतृकले लगाएको सनुको 
औठंी, िस�� रकम आिदसमेत चोरी गरी लगेको 
त�य यी पनुरावेदक / �ितवादीको सगँसाथबाट 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट पिु� भएको 
दिेख�छ । यसरी यी पनुरावेदक / �ितवादीले करणी 
गन� नपाएप�चात् मतृकको साथमा भएका गरगहना 
र पैसासमेत लाने आसय राखी मान� मनसायका 
साथ घाटँी रटेेर ह�या गरकेोसमेत देिखदँा य�तो 
मनसायपूव�क जोिखमी हितयार �योग गरी गरकेो 
ह�यामा �यानस�ब�धी महलको १४ नं.आकिष�त 
ह�न स�ने नदिेखने ।  

पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद भई मलुकु� ऐन, चोरीको १ 
र ४ नं. को कसरुमा सोही महलको १४ (२) नं. 
बमोिजम १ (एक) मिहना १५(प��) िदन थप कैद 
र िबगो �.६१,०१०।- (एकस�ी हजार दश) को 
डेढी बढाई � ९१,५१५।- (एकान�बे हजार पाचँ 
सय प��) ज�रवानासमेत ह�ने र सो ज�रवानाबापत 
समेत कैद ह�ने ठहर भएको उ�च अदालत 

िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाको 
फैसला अ�यथा नदेिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िव�ान् अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, स�ु खोटाङ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाको 
िमित २०७४।१२।४ को फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) बमोिजम कानूनमा “कुनै 
कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसरु सजाय गदा�  सव��व 
ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसुर स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भन ेघटी सजाय ह�ने गरी 
सजाय िनधा�रण गनु�पन� छ” भ�ने �यव�था भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को 
दफा ३९(२)(क) मा “कुनै कसुरको सजाय सािबक 
ऐनमा मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएकोभ�दा 
बढी रहछे भने सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था भएको 
प�र�े�यमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा 
सव��वसिहत ज�मकैदको कानूनी �यव�था नभएको 
र ऐ. को दफा १७७(२) मा �यान मान� कसरु गन� 
गराउने �यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने 
भनी कानूनी �यव�था भएको देिखएकोले ��ततु 
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म�ुामा पिन यी पनुरावेदक �ितवादी रोिहणीबहादरु 
काक�लाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभाकर खरले
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७७ आषाढ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०७४९, ०७१-
CR-०३३२, ठगी, नेपाल सरकार िव. अिजता 
पौडेलसमेत, स�तोष गौतम िव. नेपाल सरकार

�ितवादी स�तोष गौतमलाई कुनै पिन 
�यि�लाई सयं�ु रा�य अमे�रका पठाउने कारोबार 
गन� पाउने वैध इजाजत पाएको भ�ने नदेिखनकुा 
साथै िनजह�ले िविभ�न �यि�ह�बाट रकम िलई 
िनजह�लाई सयं�ु रा�य अमे�रका पठाउन कुनै 
आव�यक कामकारबाही गरकेोसमेत खलुाउन 
सकेको पाइदँैन । �ितवादी स�तोष गौतमले सो 
िलखतह�लाई कुनै व�तगुत �माणबाट अ�यथा 
ह�ने गरी पिु� गन� सकेको अव�था देिखदँनै । यसरी 
अमे�रका प�ुयाइिद�छु भ�ने झ�ुा आ�ासन िदई 
िविभ�न �यि�ह�बाट रकम िलने �ितवादीह�को 
उ� काय� त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, ठगीको 
महलको १ नं. मा रहेको “...जाल प�रप�च गरी 
वा जुनसकैु बेहोरासगँ धोका िदई गफलतमा पारी 
आ�नो हक नपु�ने अका�को हकको चल-अचल 
धनमाल िलए िदए िदलाएमा ठगी गरकेो ठहछ�” 
भ�ने �यव�था रहेको छ । �ितवादी स�तोष गौतमले 

जाहेरवालाह�लाई अमे�रका पठाइिद�छु भनेर 
िलखत कागजसमेत गरी रकम िलएर पिन अमे�रका 
नपठाएको ह�दँा स�तोष गौतमले जाहेरवालाह�लाई 
अमे�रका पठाइिद�छु भनेर जाल�प�च गरी झ�ुा 
आ�ासन िदएको पिु� ह�न आउदँा �ितवादी 
स�तोष गौतमको उ� काय� ठगीको महल १ नं. 
अ�तग�तको ठगीको प�रभाषाको दायरािभ� पन� भई 
यी �ितवादी स�तोष गौतमसमेतले ठगी कसरु गरकैे 
पिु� ह�न आएको दिेखदँा िनजले सफाइ िदलाइपाउ ँ
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले ठगीको 
कसरु गरकेो �थािपत भई �.५९,३०,०००।– िबगो 
कायम भएको देिख�छ । �ितवादीह� तीनजना भए 
तापिन िबगोको प�रमाण �.५९,३०,०००।– मा 
कुनै अ�तर आउने अव�था नरहनकुा साथै िनज 
�ितवादीह�म�ये कसले कित िबगो िलए खाएको 
देिखन नआएको अव�थामा दामासाहीले िबगो 
भराउन ु पन� दािय�व �ितवादीह�मा िनिहत रहने 
नै ह�दँा वादी नेपाल सरकारले ठहर भएको िबगो 
�.५९,६०,०००।– बमोिजमको ज�रवाना जनही 
ह�नपुन� भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । त�कालीन पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट भएको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

अतः स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी स�तोष गौतमलाई सफाइ िदई �ितवादीह� 
अिजता पौडेल र कृ�णबहादरु कटुवाललाई ५ वष� 
कैद तथा िबगो �. ५९,६०,०००।- बमोिजम 
ज�रवाना गन� गरी भएको फैसलालाई केही उ�टी 
गरी �ितवादी स�तोष गौतमसमेतले ठगी कसरु 
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गरकेो पिु� भएकोले �ितवादीह� अिजता पौडेल, 
स�तोष गौतम र कृ�णबहादरु कटुवाललाई 
मलुकु� ऐन, ठगीको महलको ४ र ५ नं. बमोिजम 
जनही २ वष� कैद ह�ने, िबगो �.५९,६०,०००।- 
को दामासाहीले ज�रवाना ह�ने र पीिडतह�ले 
दामासाहीले िबगोसमेत भरी पाउने भनी िमित 
२०७०।०३।०९ मा पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मिनता ग�ुङ 
क��यटुर: रािधका घोरासाइने 
इित सवंत् २०७७ साल पौष १६ गते रोज ५ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-CR-१२९५, कत��य 
�यान, खगी सतुपराई मगर िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले िशशलुाई मारी गाडेको 
भनी िनज �ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, मतृक िशशकुो शव परी�ण �ितवेदन, 
घटना िववरण कागज र सो मौकाको कागज गन� 
�यि�ह�ले एवं जाहेरवालाले अदालतमा आई 
गरकेो बकप�समेतबाट यी �ितवादीले िशशलुाई 
ज�म िदई िशशकुो घाटँीमा प�यौराले कसी मारी 
उ� लास सोही ठाउमँा खा�डो खनी गाडेको भ�ने 
त�य पिु� ह�ने ।

अत: पनुरावेदक �ितवादीले िजउदँो 
ब�चा ज�माई कत��य गरी मारी सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. 
को कसरु गरकेो पिु� भएकाले िनज �ितवादीलाई 
सोही कसरुमा सोही ऐनको १३(३) नं. बमोिजम 

सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु दलैेख िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७५।३।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसरुको सजाय 
सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएको 
भ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । �य�तै मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ 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�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा 
स�ु दलैेख िज�ला अदालतबाट सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो फैसलालाई उ�च अदालत सखु�तबाट 
सदर गरकेोमा सव��व गरकेो हदस�मको उ� 
फैसला कायम नरही ��ततु म�ुामा �ितवादीलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।

�ितवादीलाई सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरकेो भए तापिन आ�नो 
�ीमान् रोजगारको लािग िवदशे गएको अव�थामा 
�ितवादीको परप�ुषसगँको करणीबाट गभ� रही 
िनज �ितवादीले लोक ल�जाको कारण ज�मेको 
िशश ुमारकेो भ�ने त�य रहेको छ । िनज �ितवादी 
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माइतीघर जाने �ममा आ�नो गभ�मा रहेको िशश ु
ज�मने िदन आइसकेको अव�थामा एका�त �थल 
जंगलमा ��व वेदना स�ु भई �ितवादीले िबच 
बाटामै िशशलुाई ज�म िदएको देिख�छ  । यसरी 
जंगलको एका�त �थलमा भएको उ� घटना 
प�रि�थित र �यसमा पिन िशश ुज�मदा ह�ने ��व 
वेदनालाई सहनपुन� �ितवादीको प�रब�ध तथा िनज 
�ितवादीको उमेरसमेतलाई �ि�गत गरी हेदा� िनज 
�ितवादीलाई ठहर भएको ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखन आएकोले िनज �ितवादीलाई 
कम सजाय गदा�  पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने 
दिेखदँा िनज �ितवादीलाई सािबक मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ३ (तीन) वष� कैदको 
सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
क��यटुर: देवीमाया खितवडा 
इित संवत्  २०७७ साल आषाढ १५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७७-WH-०००१, 
ब�दी��य�ीकरण, सीता िल�बु खुजुम िव. झापा 
िज�ला अदालत, झापासमेत

कुनै पिन �यि� थुना वा कैदमा रा�दा 
कानूनले तोकेबमोिजम मा� रा�नपुन� ह��छ । 
कानूनले तोकेभ�दा बढी अविध थनुामा वा कैदमा 
रा�न ु गैरकानूनी ह��छ । गैरकानूनी �पमा कोही 
कसैलाई थनुामा वा कैदमा रा�न िम�दैन । �यसरी 
बढी समय थुनामा रािखएमा �यि�को वैयि�क 
�वत��ता र नाग�रक अिधकार हनन ह�नकुो 
साथै कानूनी �यव�था र अवल�बन गरी आएको 

िविधशा� िवपरीत ह�न जाने ।
िदलमाया राना मगरको जाहेरीले वादी 

नेपाल सरकार िनवेदक �ितवादी सीता िल�ब ु
भएको म.ुनं.०७४-CB-००१९ को ब�िकङ 
कसरु म�ुामा उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७४।०७।१९ मा फैसला ह�दँा िनजलाई १ 
मिहना कैद र िबगोबमोिजम �.२०,००,०००।– 
ज�रवाना भई फैसला अि�तम भएर बसेको 
देिख�छ । त�कालीन समयमा �चलनमा रहेको 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ को देहाय 
(१) मा फैसला काया��वयन गदा�  कैद वा ज�रवाना 
दवुै सजाय भएकोमा ज�रवाना नितरबेापतको कैद 
ठे�नपुदा�  ४ वष�भ�दा बढी अविधको कैद ठे�न ुह�दँैन 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । त�कालीन 
मलुकु� ऐनलाई िव�थापन गरी हाल �चलनमा 
आएको मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ र मलुकु� 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ िमित २०७५ 
साल भा� १ गतेदेिख मा� लाग ुभएको हो । केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा 
�प� �पमा "कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा 
दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका म�ुामा 
सजाय गनु� पदा� सोही कानूनबमोिजम नै गनु�पन� 
छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भने 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय ह�नेछ" र सोही दफा ३९(२)(ग) मा �प� 
�पमा "कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतबाट 
भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोिजम नै 
काया��वयन ह�ने छ । तर �य�तो सजाय मलुुक� 
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अपराध सिंहतामा सोही कसुरमा लेिखएको 
सजायभ�दा बढी ह�ने रहछे भने मलुुक� अपराध 
सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय 
काया��वयन ह�ने छ" भ�ने कानूनी �यव�थाअनसुार 
पिन फैसला काया��वयन गदा�  सजाय भइसकेको 
अव�थामा पिन सोही कानूनबमोिजम नै फैसलाको 
काया��वयन गनु�पन� ह��छ । यिद सािबकको 
कानूनभ�दा �चिलत कानूनले सजाय हद घटी 
भएको रहेछ भने पिन घटी सजाय नै काया��वयन 
ह�ने �प� रहेको छ । ज�रवानाबापत �चिलत 
कानूनले कैद ब�नपुन� अविध बढाई १० वष�को हद 
कायम गरकेो पाइ�छ । िनवेदकउपर दायर भएको 
ब�िकङ कसरु म�ुा िमित ०७४।७।१९ मा नै फैसला 
भई अि�तम भएको र सो अविधमा �चलनमा रहेको 
सािबक मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ३८ 
(१) नं. अनसुार ज�रवानाबापत अिधकतम कैद ४ 
वष� मा� गनु�पन� भ�ने रहेको पाइ�छ । िनवेदकउपर 
दायर भएको अिभयोग प� र उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७४।७।१९ मा ठहर भएको 
फैसलाप�ात् िमित २०७५।५।१ देिख �ार�भ 
भएको मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार ज�रवानाबापत 
सािबक कानूनभ�दा बढी कैदको लगत राखी 
फैसला काया��वयन गन� कानूनतः िम�ने नदेिखने । 

��ततु कसरु अपराधको अिभयोग प� 
दायर र फैसला ह�दँासमेत उ�पि� नै नभएको 
कानूनी �यव�थाअनसुार बढी सजाय ह�ने गरी 
फैसला काया��वयन ह�न स�ैन । उ� म.ुनं.०७४-
CB-००१९ को ब�िकङ कसरु म�ुामा िनज िनवेदक 
�ितवादी सीता िल�ब ु खजुमुलाई भएको कैद १ 

मिहना र ज�रवाना �.२०,००,०००।– बापतमा ४ 
वष� कैद गदा�  ज�मा ४।१।० (चार वष� एक मिहना) 
मा� कैद गनु�पन� देिखयो । िनज �ितवादी सीता 
िल�ब ुखजुमु िमित २०७४।४।१८ मा प�ाउ परी 
सो िमितदेिख हालस�म िनर�तर �पमा थनुामा 
रहनभुएको भ�ने देिखन आएकोले िनजलाई सो 
िमित २०७४।४।१८ देिख ४।१।० (चार वष� एक 
मिहना) कैद गदा�  िमित २०७८।०५।१७ मा िनजको 
कैद भ�ुान ह�ने भई िनजलाई िमित २०७८।०५।१८ 
मा कैदबाट म�ु गनु�पन� देिख�छ । तर झापा िज�ला 
अदालतबाट कारागार काया�लय जग�नाथदवेल, 
काठमाड�लाई लेखी िनज �ितवादी सीता िल�ब ु
खजुमुलाई बोधाथ� िदइएको च.नं ८/८७८३ िमित 
२०७६।९।७ को कैदी पजु�मा ज�रवानाबापतमा 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४६(२)
(क) बमोिजम िमित २०७४।५।१८ बाट लाग ुह�ने 
गरी िमित २०८४।५।१७ स�म १०(दश) वष� 
कैदमा रा�न ुभ�ने उ�लेख भएको देिखएको ह�दँा 
सो कैदी पजु�लाई कानूनसङ्गत हो भनी मा�न 
िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, िनवेदक �ितवादी सीता िल�ब ु
खजुमुलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ग) मा भएको �यव�थाबमोिजम 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा हाल �चलनमा 
रहेको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा 
४६(२)(क) ले भ�दा कम सजाय भएको अव�थामा 
त�कालीन मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
३८ को दहेाय (१) अनसुार ज�रवानाबापत ४ 
वष�स�म कैद गनु�पन�मा उ� कानूनको िवपरीत हाल 
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�चिलत कानूनी �यव�थाअनसुार ज�रवानाबापतमा 
मा� १० वष� कैद असलु गन� गरी झापा िज�ला 
अदालतबाट कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल 
काठमाड�लाई लेखी िनवेदक �ितवादी सीता िल�ब ु
खजुमुलाई बोधाथ� िदइएको च.नं ८/८७८३ िमित 
२०७६।९।७ को कैदी पजु� कानूनबमोिजमको 
नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब िनवेदक सीता िल�ब ुखजुमुलाई ठह�याएको 
ज�रवाना �.२०,००,०००।- बापतमा कैद गदा� 
त�कालीन समयमा �चलनमा रहेको मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको ३८ को देहाय (१) मा 
र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा 
३९(२)(ग) मा भएको �यव�थाबमोिजम फैसला 
काया��वयनको लािग संशोिधत कैदी पजु� िनवेदक 
र स�बि�धत कारागार काया�लयलाई पठाइिदन ु
भनी ��यथ� झापा िज�ला अदालतको नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७७ साल साउन २२ गते रोज ५ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७७-WH-०२८५, 
ब�दी��य�ीकरण, मानिसहं ग�ङ भ�ने आिमयल 
िसंह गु�ङ िव. काठमाड� िज�ला अदालत

िनवेदकलाई नकबजनी चोरी म�ुामा 
ठहरकेो एक मिहना कैदको सजाय भ�ुान 
भइसकेको र ज�रवानाको हकमा िनवेदकलाई 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा 

लेिखएबमोिजमको हदस�म सजाय काया��वयन 
ह�ने ह�दँा �चिलत कानूनबमोिजम ह�ने ज�रवाना 
�.३०,०००।– को बापत पिन कैद बसी भ�ुान 
भइसकेकोले िनवेदकको थनुा कानूनिवपरीत देिखन 
आयो । िनवेदकलाई काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।१।२४ मा भएको फैसलाबमोिजम 
ज�रवाना �.३,९३,३२६।– नबझुाएबापत कैद 
गनु�पदा�  �ितिदन �.२५।– को दरले क�ा गरी 
िमित २०७८।१२।८ स�म थनुामा रा�ने गरी िमित 
२०७५।६।१० को च.नं. १२८९ कैदी ढड्डा 
१३४ को  लगत नं. २३१२५ को कैदी पजु� �िुटपूण� 
भई िनवेदकको थुना गैरकानूनी देिखन आएकाले 
त�ु�त थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मिनता ग�ुङ
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा
इित सवंत् २०७८ साल वैशाख ६ गते रोज २ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े  र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७०-CR-१५१३, 
जालसाजी, खुिशलाल चौधरी िव. अशोककुमार 
चौधरी

��ततु म�ुाको त�यगत अव�थालाई 
िव�ेषण गरी हेदा�, यी वादीका एकाघरका छोरा 
अशोककुमार चौधरी िदने र िलने मागीलाल खेतान 
भई िक.नं.८२ ज.िव. ०-१-१३ को ज�गा र सो 
मा बनेको घरसमेत मोल िबगो �.१,४०,५००।– 
मा िमित २०५८।०९।१७ मा मालपोत काया�लय 
िसराहाको रिज��ेसन नं.१९२९ बाट ख�रद 
िब�� भएको दिेख�छ । यी वादीले सो ज�गा 
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ख�रद िब�� भएको कुरा िमित २०६७।३।१४ 
मा मालपोत काया�लय लहानबाट न�कल सारी 
िलदँा थाहा पाएको भ�ने दाबी िलई िनजले आफू 
जािगरमा बािहर रहेकोले सो कारोबार थाहा 
नभएकोमा पिछ न�कल सारी थाहा पाएको भनी 
िजिकर िलएका छन् । तर यसरी िलनिुदन ुभएको 
उ� घरज�गा िनज ख�रदकता� मागीलाल खेतानले 
स�ु�िब�� भएकै िमितदिेख भोगचलन गरी आएको 
दिेख�छ । कारोबार ह�दँाका बखत आफू अ�य� 
रहेको र �वाभािवक �पमा आफूले जानकारी 
पाउन स�ने अव�था नरहेको दिेखने त�य �माण 
िनज वादीले पेस गन� सकेको पिन देिखदँैन । घरको 
म�ुय �यि�ले आ�नो छोराले गरकेो उ� कारोबार 
के कसरी जालसाज गरी गर ेभ�ने कुरा �प� गन� 
सकेको देिखदँैन । जालसाजीपूण� ि�या हो भ�ने 
प�ले के कसरी जालसाजी भएर आ�नो हक 
मेिटन पगेुको छ र यित लामो समयस�म आफूलाई 
जानकारी ह�न नसकेको भ�ने औिच�यपूण� कारण 
पिन पेस गन� सकेको नदिेखने । 

िनज वादीका छोरा मकेुश चौधरीले समेत 
यसै िवषयमा लगाउको जालसाजी म�ुामा समेत यी 
वादीले िफराद िदएको क�रब एक वष�अिघ आफूले 
पिन न�कल सारी िलदँा उ� कारोबारको बारमेा 
थाहा जानकारी पाएको भ�ने िफराद दाबी िलएको 
दिेख�छ । यसरी एकाघरका छोराले िफराद िदएको 
एक वष�पिछ यी वादीले ��ततु िफराद िदएको 
दिेख�छ । एकाघरका दवैु बाब ुछोराले आ�ना दाज ु
तथा छोराले गरकेो कारोबारको बारमेा यित लामो 
समयपिछ थाहा जानकारी पाएको भ�न ुिव�ास�द 
पिन देिखएन । आ�नो हक भोगको सगोलको घर 

ज�गाको िब�� िवतरणको बारमेा २०५८ सालमा 
भएको कारोबारको यित लामो अ�तरालपिछ सो 
घरज�गाका हकदार बाबछुोराले थाहा जानकारी 
पाएको भ�ने कुरा िव�सनीय नदेिखने । 

तसथ�, ��ततु िफराद हद�यादिभ�को 
देिखन नआएकोले ��ततु िफरादप� खारजे गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०।०३।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  इ��बहादरु कठायत / मिनता 
ग�ुङ 
क��यटुर : रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७८ साल वैशाख १० गते रोज ६ शुभम ्।
 § यसै लगाउको ०७०-CR-१५३७, 

जालसाजी, मकेुश चौधरी िव. 
अशोककुमार चौधरी भएको म�ुामा पिन 
यसैअनुसार फैसला भएको ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७६-CR-१७००, लागु औषध 
(खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार िव. जनक थापा

�ितवादीले मौकामा अनसु�धानको 
िसिलसलामा र अदालतमा समेत बयान गदा� बरामद 
भएको लाग ुऔषध सेवन �योजनको लािग राखेको 
भनी बयान गरकेो दिेख�छ । िनज �ितवादीले 
बरामद भएको लाग ु औषध िब�� गन� �योजनको 
लािग पिन राखेको हो भ�ने पिु� ह�ने �माण वादी 
प�बाट पेस छैन । सेवन गरकैे अव�थामा प�ाउ 
परकेो र �वा��य जाचँबाट पिन लामो समयदेिख 
सेवन कता� भएको भ�ने िवशेष�को �रपोट�मा 
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उ�लेख भएको ह�दँा सेवनतफ�  सजाय गन� गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, �ितवादी जनक थापालाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
ख�ड (घ) र (च) ले िनषेिधत कसरु अपराधमा 
सोही ऐनको दफा १४ (१) (छ) (१) बमोिजम स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट ६(छ) वष� ६(छ) 
मिहना कैद र �.६,५००/- (छ हजार पाचँ सय) 
�पैया ँज�रवानासमेत ह�ने भनी किपलव�त ुिज�ला 
अदालतबाट िमित २०७५/१२/०४ मा गरकेो 
फैसलालाई केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई 
लागऔुषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम सेवनमा १ (एक) वष� कैद सजाय ह�ने 
गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट 
िमित २०७६/६/१ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िद�यराज िघिमर े
क��यटुरः रािधका घोरासाइने 
इित सवंत ्२०७८ साल असार १४ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-०३३६, अब�डा 
घर ज�गा ब�डा, कोिशला देवी िव. िव�ालाल �साद

पनुरावेदकले वादी िव�ालाल �साद 
रामकलीदेवी र देवनारायण साह कलवारको 
धम�प�ु भएर गइसकेको अव�थामा सो ज�गाबाट 

१ ख�ड िदनपुन� होइन भनी िजिकर िलनभुएकोमा 
धम�प�ुको िलखत िमित २०६३/१०/१० मा पा�रत 
भएको पाइ�छ भने िमित २०६६।१२।२२  गते सो 
धम�प�ुको िलखत बदर ह�ने गरी िमलाप� भएको 
देिख�छ । िमित २०६१।१२।२४ मा अंशब�डा 
भएप�ात् िमित २०६३।१०।१० मा मा� धम�प�ु 
ह�नगएको ह�दँा अंशब�डाको िलखत धम�प�ु ब�ने 
काय�भ�दा अिघ पा�रत भएको देिख�छ । कानूनी 
�पमा पिहले भए गरकेो काय�लाई पिछ भएको 
काय�ले िव�थािपत गराउन नस�ने ह�दँा �ितवादी 
कौिशलादेवीले दाबीको िक.नं. ४ को ज�गा 
वादी धम�प�ु ब�न जानभु�दा र वादी र �ितवादी 
आमािबच िमित २०५९।०४।२० मा ब�डाप� 
ह�नभु�दा अगािड ख�रद गरकेोमा सो ज�गा िमित 
२०६१।१२।२४ मा अंशब�डा ह�दँा ब�डा भएको 
नदिेखने । 

यस म�ुाका वादी �ितवादीह�िबच 
िमित २०६१।१२।२४ मा ब�डाप� ह�दँा िनजको 
आ�नो ज�म भएको घरको पैतकृ स�पि�मा 
अंश हक लागेको दिेखदँा सोभ�दा अगावै िमित 
२०५९।०४।२० मा �ितवादीले ख�रद गरकेो तर 
उ� ब�डाप�मा समावेश नभएको दाबीको िक.नं. 
४ को ज�गामा समेत वादीको अंश हक �वतः 
अ�तरस�बि�धत रहेको दिेखन आउछँ । उ� ज�गा 
�ितवादीले आ�नो िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेो 
भ�ने िजिकर रहेको स�ब�धमा िनजको आय आज�न 
ह�ने कुनै पेसा �यवसाय भएको देिखदँैन । उ� िक. 
नं. को ज�गा आ�नो घर माइती एवम् मावलीबाट 
कुनै दाइजोबाट �ा� गरकेो भनी �यसस�ब�धी 
कुनै िलखत पास भएको ि�थित दिेखदँैन । उ� 
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ज�गा िनजको माइती मावलीतफ� बाट पा�रत भएर 
आएकोसमेत देिखदँैन । सो नदेिखदँा पनुरावेिदका 
�ितवादीले उ� ज�गा िनजी आज�नबाट ख�रद 
गरकेो हो भ�ने िजिकरसमेत अ�य कुनै पिन 
वैधािनक �ोत एवम् िलखत �माणह�बाट समेत 
पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । सगोलमा रहदँा िमित 
२०५९।०४।२० मा िकनेको उ� िक. नं. ४ को 
ज�गा पिछ िमित २०६१।१२।२४ मा अंशब�डा 
गदा� अब�डासरह रहेको देिखएकोले पनुरावेदकले 
ख�रद गरकेो ज�गा िनजी तवरले िकनेको हो 
भनी �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा सो ज�गा 
त�काल कायम रहेका सबै अंिशयारको बराबर हक 
ला�ने स�पि� मा�नपुन� देिखन आएबाट उ� ज�गा 
ब�डा ह�नपुन� होइन भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर, यस अदालतको ��यथ� िझकाउने आदेश 
तथा पनुरावेदकका कानून �यवसायीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, स�ु पसा�  िज�ला अदालतबाट 
िववािदत ज�गा सगोलको स�पि� मानी वादी 
दाबीअनसुार िववािदत ज�गाबाट ३ ख�डको १ 
ख�ड ब�डा छुट्याई िलन पाउने ठहर गरी भएको 
िमित २०६८/२/२ गतेको फैसला सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको िमित 
२०६९/०३/०१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शुभम ्। 
यसमा यसै लगाउको िन�नानसुारका म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

 § ०७३-CI-०३३७, िलखत दता� बदर 
दता�, रामकलीदेवी कलवारीन िव. 
िव�ालाल �साद 
 § ०७३-CI-०३३८, �ि�ब�धक िलखत 

बदर रो�का फुकुवा ग�रपाऊँ, रामकला 
देवी कलवारीन िव. नेपाल एस.िव.
आई ब�क िलिमटेड शाखा काया�लय, 
आदश�नगर पसा�समेत
 § ०७३-CI-०३३९, िमलाप�को वा�यांश 

बदर, रामकलीदेवी कलवारीन िव. 
िव�ालाल �सादसमेत

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७६-WH-०३७९, 
ब�दी��य�ीकरण, सु�तली ठोकर िव. 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालत, धुिलखेलसमेत

िनवेदक स�ुतली ठोकरउपर चलेका 
०७६-CI-००८२, ०७६-CI-००८३ र ०७६-
CI-००१८ समेतका म�ुामा िनजसगँ धरौटी 
माग भएकोमा त�काल धरौटी दाखेल नभएकोले 
िनजलाई कारागारमा थनुामा रािखएको र पिछ 
धरौटी दाखेल भएपिछ िनजलाई अ�य कुनै कारणले 
थनुामा रा�न नपन� भए उि�लिखत ३ थान म�ुाबाट 
कैदम�ु ग�रिदन ु भनी का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट आदेश र प�ाचार भएको र िनज 
थनुाम�ु भइसकेको भ�ने उ� अदालतको िलिखत 
जवाफ रहेको पाइयो । इजलाससम� पेस ह�न 
आएका स�कल िमिसलको अवलोकनबाट समेत 
िनज थनुाम�ु भइसकेको (ता�रखमा रहेको) भ�ने 
देिखयो । �वयम् िनवेिदकाको तफ� बाट उपि�थत 
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िव�ान् व�र� अिधव�ा �ी एकराज भ�डारीले 
समेत इजलाससम� �रट िनवेिदका थुनाम�ु 
भइसकेको भनी छलफलको �ममा उ�लेख 
गनु�भएको पाइयो । यसबाट हाल िनवेिदकालाई 
थुनामा रािखएको अव�था दिेखन आएन । िनज 
अदालतको आदेशानसुार तारखेमा छुिटसकेको 
भ�ने त�यमा िववाद नदिेखएको ह�दँा अब िनवेदन 
िन��योजन भएकाले खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७७ साल असार २६ गते रोज ६ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी बमकुमार ��ेठ, ०७६-WO-०६६२, 
उ��ेषणसमेत, टाटा �ोजे�ट्स िलिमटेड िव. उ�च 
अदालत पाटनसमेत

मलुकु� देवानी सिंहता, २०७४ को दफा 
५४१ बमोिजम आदेश जारी गनु� पूव� �ितप�लाई 
सनुवुाइको मौका �दान गन�लगायतका केही 
आधारभूत �ि�या पूरा गनु�पन� ह��छ । यी काय� 
स�प�न गदा�  केही समय �वाभािवक �पमा ला�ने 
भएबाट करारको कुनै प�ले �य�तो करारको 
�कृितअनसुार गन� नह�ने कुनै काम कारबाही 
वा �यवहार गन� लागेको कारणबाट करारको 
प�रपालना स�भव नह�ने अव�था भएमा �यसलाई 
त�काल रोक� करारको प�रपालना ह�ने अव�थाको 
सिुनि�तता कायम गन� मलुकु� दवेानी काय�िविध 
संिहता, २०७४ को १५६ बमोिजम अ�तका�लीन 
आदशे जारी गन� सिकने नै ह��छ । मलुकु� देवानी 
संिहता, २०७४ को दफा ५४१ बमोिजम आदेश 

जारी गन� लामो समय लगाउने र मलुकु� दवेानी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५६ बमोिजम 
आदेश गन� �ि�यागत �पमा नै इ�कार गन� हो भने 
त�काल उपचार �दान गन� भनी मलुकु� दवेानी 
संिहता, २०७४ को दफा ५४१ मा अिभ�य� 
िवधाियकाको मनसाय परा�त ह�ने अव�था 
रह�छ । �यसैले “म�ुाको सनुवुाइ ह�दँा नै िन�पण 
ह�नपुन� �कृितको देिखएको” भनी �ि�यागत �पमा 
नै िनवेदकले माग गरकेो उपचार �ि�यामा �वेश 
गरी िवचार गन� इ�कार गनु�  उिचत ह�दँनै । तसथ�, 
“त�काल” आदशे गनु�पन� िवषयमा आदेश गन� 
इ�कार गरकेो काठमाड� िज�ला अदालत र उ�च 
अदालत पाटनको िववािदत आदेश मलुकु� दवेानी 
संिहता, २०७४ को दफा ५४१ तथा मलुकु� 
देवानी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५६ 
को भावना र मम� �ितकूल देिखन आउने ।

अतः िनवेदन मागअनसुारको त�यमा �वेश 
गरी आदशे गन� इ�कार गरकेो काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७६/०७/२० को आदशे र 
उ�च अदालत पाटनको िमित २०७६/०८/२६ 
को आदशे मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ को 
दफा ५४१ तथा  मलुकु� देवानी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १५६ समेत �ितकूल देिखदँा सो 
आदेश उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रएको छ । अब 
यसमा िनवेदन मागबमोिजम मलुकु� दवेानी सिंहता, 
२०७४ को दफा ५४१, तथा मलुकु� दवेानी 
काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा १५६ अनसुार 
आदेश जारी ह�नेस�मको पूवा�व�था िव�मान रहेको 
वा नरहेको कुराको मू�याङ्कन गरी; िववािदत 
त�य; प�ह�को िजिकर; करारका सत�; तथा 
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�चिलत नेपाल कानूनसमेतका आधारमा जे जो 
आदशे गनु�पन� हो, त�काल कानूनबमोिजम आदेश 
गनु�  भनी काठमाड� िज�ला अदालतका नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मोहन�साद बे�बासे
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत ्२०७७ साल काित�क २७ गते रोज ५ शुभम ्।
 § यसै �कृितको ०७६-WO-०६६३, 

०६६४, उ��षेणसमते, टाटा �ोजे�ट्स 
िलिमडेट र िच�ट इलेि��क क�पनी 
िव. उ�च अदालत पाटनसमेत, टाटा 
�ोजे�ट्स िलिमटेड िव. उ�च अदालत 
पाटनसमते भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७०-CR-०१४१, 
�यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. साँढे भ�ने 
कैलाशकुमार िसहं

��ततु म�ुाको स�दभ�मा पिन �ितवादीले 
आफू �हरीको प�ाउबाट जसरी पिन उ�कने 
र भा�ने मनसायबाट �े�रत भई घटना�थलमा 
उपि�थत �हरीह�लाई नै लि�त गरी हितयार 
चलाएका अव�थामा पूव�सेनामा समेत रही जािगर 
छाडेका �ितवादीले मािनस मन� स�छ भ�ने जानी 
जानी फाय�रङ गरकेो मा�नपुन� अव�था छ । पीिडत 
�हरी कम�चारीलाई शरीरका संवेदनशील अङ्गमा 

ला�नबाट जोिगन पगुी संयोगवश हातमा लागी घाइते 
भएबाट स�म िनजको �यान मन� नपाएको देिख�छ । 
य�तो अव�थामा कुनै ते�ो प� वा त�वको ��य� 
अवरोध िसज�ना ह�न ु नह�नलुे कुनै ताि�वक फरक 
पद�न । गोली �हार गनु�  नै कसैलाई मान� मनसायले 
ग�रने काय� भएकोले िनजको आपरािधक मनसाय 
पिु� ह�ने भई िनजले �यान मान� उ�ोगको कसरु 
अपराध गरकेो �मािणत ह�न आएको ।

�ितवादी साढेँ भ�ने कैलाशकुमार िसहंले 
पीिडत राज ुभ�डारीलाई गोली �हार गरी �यान मान� 
उ�ोगको कसरु गरकेो अव�थामा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी िमित २०६८/०२/३१ मा भएको 
फैसला र सो फैसला सदर ह�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९/१०/०२ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो फैसला उ�टी भई िनज 
�ितवादीले त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं. बमोिजम �यान मान� उ�ोग गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहरबेापत िनज ��यथ� �ितवादीलाई 
सोही महलको १५ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� 
कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रिवना फुयाल, लालिसहं थापा
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत ्२०७७ साल �ावण१३ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथमेा, ०७१-CR-१११५, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. अशोक भ�ने 
सिवन क�ेल

�ितवादी अशोक भ�ने सिवन क�ेलले वष� 
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३ क� नाबालक प�रवित�त नाम ७१D लाई आ�नो 
घर कोठामा लगी ढोका ब�द गरी जबरज�ती करणी 
गन� उ�े�यले खिटयामा सतुाई िनज नाबालकको 
त�लो शरीरमा लगाएको लगुा (पे�टी तथा क��) 
खोली िनज पीिडत नाबालकको ग�ुाङ्ग हातले 
चलाई आ�नो पाइ�टको चेन खोली उ�ेिजत िलङ्ग 
िनका�ने �ममा अचानक पीिडत नाबालकक� 
आमा जाहेरवाला ल�मीदेवी ऐरले दखेेको ह�दँा 
िनज पीिडतलाई �ितवादीले सोही �थानमा छोडी 
भागी गएको त�य िमिसल संल�न स�पूण� कागज 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएको दिेखदँा, िनज 
�ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १ नं. िवपरीत ३(१) नं. 
बमोिजम कसरु अपराध गरकेो नभई सोही ऐनको 
सोही महलको ५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणी 
गन� उ�ोगको कसरु अपराध गरकेो पिु� ह�न आएको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालत िदपायलले स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उ�टी गरी 
यी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको फैसला कानून र �यायको 
रोहमा िमलेको देिखन नआउने ।

िनज �ितवादीले अिभयोगप� 
मागदाबीबमोिजम सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको १ नं. िवपरीत ३(१) नं. बमोिजम 
कसरु अपराध गरकेो नदेिखई सोही ऐनको सोही 
महलको ५ नं. बमोिजम जबरज�ती करणी गन� 
उ�ोगको कसरु अपराध गरकेो �प� देिखएको 
अव�थामा कसरुबाट सफाइ िदने गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०७१।८।१४ को फैसला निमलेकोले उ�टी 

भई िनज �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सािबक मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ 
नं. िवपरीत ३(१) नं. बमोिजम कसरु अपराध गरकेो 
नदिेखई सोही ऐनको सोही महलको ५ नं. बमोिजम 
जबरज�ती करणी गन� उ�ोगको कसरु अपराध 
ह�ने ठह�याएको कैलाली िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।१०।२८ गतेको फैसला मनािसब नै देिखन 
आउने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी १६ वष�देिख 
१८ वष�िबचको देिखएकोमा त�कालीन मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ५ नं. बमोिजम 
ऐ.३(१) नं. बमोिजम ह�ने �यूनतम १० वष� कैद 
सजायको आधा अथा�त् ५(पाचँ) वष� कैदसमेत 
ह�नेमा फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ को �यव�था 
तथा उ� ऐन, २०७५ साल भा� १ गतेदेिख र 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ पिन िमित 
२०७५।६।२ गतेदेिख लाग ु भइसकेको स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा पिन बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ को �ावधान लाग ुह�ने अव�था दिेखने ।

स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी यी �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित 
२०७१।८।१४ गते भएको फैसला उ�टी भई िनज 
�ितवादी अशोक भ�ने सिवन क�ेललाई मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणी महलको ५ नं. बमोिजम ऐ.३(१) 
नं. बमोिजम ह�ने �यूनतम १० वष� कैद सजायको 
आधा अथा�त् ५(पाचँ) वष� कैदसमेत ह�नेमा िनज 
�ितवादी १६ वष�देिख १८ वष�िबचको नाबालक 
देिखएकोले बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
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को दफा ३६(४) बमोिजम िनजलाई उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई अथा�त्  तीन वष� 
चार मिहना कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत ्२०७७ साल �ावण १३ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०६७-WO-०५७७, 
परमादेश, भुषण िगरी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िनवेदकले डाबर नेपालको �रयल जसुको 
स�ब�धमा जानकारी नगराएको, उ�पादनको 
गणु�तरमा कारबाही गन� �े�ािधकार नभएको भ�ने 
िज�ला �हरी काया�लय, बाराको िलिखत जवाफ, 
िनवेदकले उठाएको िवषयको जानकारी यस 
काया�लयमा नगराएको र सो िवषयमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा उजरुी परी 
कामकारबाही स�ु भइसकेकोले सोही िवषयमा 
यस काया�लयबाट कुनै काय� गन� मनािसब दिेखदँैन 
भ�ने िज�ला �शासन काया�लय, बाराको िलिखत 
जवाफ, डाबर नेपालको �रयल जसुको स�ब�धमा 
यस आयोगमा उजरुी पन� आएकोले आव�यक 
अनसु�धानको काय� भइरहेको, अनसु�धानको काय� 
पूरा भएपिछ उपय�ु िनण�य ह�ने भनी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमेतको िलिखत 
जवाफबाट ख�ुन आएको देिखदँा िनवेदकले माग 

गरकेो िवषयमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगबाट अनसु�धानको काय� भइरहेको र 
अनसु�धानको �ि�या पूरा भएपिछ िनण�य ह�ने 
कुरा �प� ह�न आएको देिख�छ । साथै अ�य िवप�ी 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, उ�ोग म��ालय र वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयको िलिखत जवाफमा पिन जनताको 
�वा��यमा �ितकूल असर प�ुयाउनेलाई आव�यक 
कदम चा�न सरकार �य�नशील छ, दूिषत तथा 
गणु�तरहीन उ�पादन गन� िब�� गन� उ�ोग वा 
�यि�को स�ब�धमा उजरुी जानकारी �ा� ह�न 
आएमा आफू म��ालय तथा मातहतका िनकायबाट 
आव�यक काम कारबाही ह�दँ ैआएको भनी उ�लेख 
भएको पाइएबाट स�बि�धत िनकायह� आ�नो 
िज�मेवारी पूरा गन� �य�नशील र त�पर रहेको नै 
देिखएबाट उ� िनकायह�लाई थप आदशे ग�ररहन 
नपन� । 

िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी गनु�पन� अव�था नह�दँा  
िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः नवराज काक� 
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७६-WO-०५०५, उ��ेषण 
/ परमादेश,  कुमार�साद पोखरले िव. सङ्घीय 
मािमला तथा सामा�य �शासन म��ालयसमेत

िनवेदकले समायोजन गदा� मलाई मेरो 
सेवा �वा��य समूह हे.ई.को पद "भे�टर क��ोल 
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िनरी�क" अिधकृत छैठौ ँतहसमेतको उपहास एव ं
घटुवा गद� "भे�टर क��ोल सपुरभाइजर िनरी�क" 
पद अिधकृत छैठौ ँतहमा समायोजन गरी �वा��य 
तथा जनस�ंया म��ालयले गनुासो सनुवुाइसमेत 
नगरी अ�याय गरकेो भ�ने कुरा उठाउनभुएको 
छ । िवप�ी सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयलको जवाफमा कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोिजम कम�चारी समायोजन गदा� �ेणीगत 
�यव�थाअ�तग�तका कम�चारीको तहगत पदमा 
र तहगत पदलाई सोहीबमोिजम तहगत पदमा नै 
समायोजन ग�रएको हो । िनज िवप�ी �वा��य 
सेवाको कम�चारी भएकोले िनजको समायोजन 
पिन िव�मान तहबाटै सोही तहमा नै ग�रएको हो । 
कम�चारी समायोजन भएको िववरण हेदा�  िनज छैठ� 
तहको कम�चारी भएको र समायोजन गदा�  पिन छैठ� 
तहमा नै समायोजन ग�रएको देिख�छ भ�ने उ�लेख 
ग�रएको तथा िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयले नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को अनसूुची ३ मा रहेको भे�टर क��ोल 
सपुरभाइजर िनरी�क छैठ� तहमा िनजको 
समायोजन ग�रएको ह�दँा घटुवा ग�रयो भ�ने िजिकर 
िनराधार रहेको भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को अनसूुची ३ मा हे�थ इ�सपे�सन 
समूहअ�तग�त भे�टर क��ोल सपुरभाइजर 
िनरी�क, छैठ� तह भ�ने पद उ�लेख ग�रएको 
पाइदँा �रट िनवेदकलाई सो पदमा समायोजन गदा� 
घटुवा गरकेो भ�न िम�ने देिखएन । यसरी कानूनमा 
नै भे�टर क��ोल सपुरभाइजर िनरी�क छैठ� 
तह भ�ने पद रहेको स�दभ�मा िनवेदकको सेवा, 

विृ� िवकास, पद �ित�ा मानमया�दामा समेत 
आचँ पगेुको भ�ने िनवेदकको िजिकर �यायोिचत 
नदिेखने । 

िनवेदकको हकमा स�म िवप�ी नेपाल 
सरकार सङ्घीय मािमला तथा सामा�य �शासन 
म��ालयको च.नं. ५७९ िमित २०७६।३।१ को 
प�ानसुार िवप�ी �वा��य म��ालय सिचव�तरको 
िमित २०७६।५।९ को कम�चारी समायोजन िनण�य 
तथा िमित २०७६।५।९ को प�लगायतका स�पूण� 
कामकारबाही �िुटपूण� भएको दिेखदँा उि�लिखत 
िनण�य, प� तथा कामकारबाहीह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदकलाई 
समायोजन गदा� समायोजन ऐन, २०७५ बमोिजम 
िनजलाई संघको दरब�दीमा समायोजन गरी िनजको 
सेवा, समूहअनसुार पद�थापन गनु� , गराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारा�साद जोशी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत ्२०७७ साल चैत ५ गते रोज ५ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-२२२४, ०७५-
CR-२२३२, कत��य �यान, रिमता राई िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. कृ�ण�साद राईसमेत

�ितवादी रिमता राईले कृ�ण�साद राईको 
अवैध गभ�लाई ज�म िदने �ममा छोरी जि�मएको 
र �यसलाई माररे �लाि�टकमा पोको पारकेो भनी 
परकेो जाहेरी दरखा�तलाई घटना िववरण कागज, 
मौकामा गरकेो कागज, व�तिु�थित मचु�ुका र �वयं 
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�ितवादीह� कृ�ण�साद राई र रिमता राईको बयान 
तथा िनजको सा�ीह�को बकप�समेतबाट िनज 
�ितवादी रिमता राईले नै कृ�ण�साद राईको अवैध 
गभ�लाई ज�म िदएको कुरा पिु� भइरहेको देिख�छ । 
अब रिमता राईले ज�म िदएको ब�चा िजउदँै ज�मेको 
हो िक मरकेो ज�मेको हो भनी �माण कागजह� 
अ�ययन गदा�,  �ितवादी रिमता राईले िजउदँै ब�चा 
ज�माई कत��य गरी मारकेो भनी परकेो जाहेरी, 
�ितवादी रिमता राईले अनसु�धानकै �ममा ब�चा 
ज�माई मारकेो भनी गरकेो सािबती बयान तथा 
मेर ैदबाबमा �ितवादी रिमता राईले ब�चा ज�माई 
मारकेो ह�दँा सजाय भो�न तयार छु भनी �ितवादी 
कृ�ण�साद राईले समेत अनसु�धानको �ममा 
गरकेो सािबती बयान, मािथ उि�लिखत िविभ�न 
�यि�ले �ितवादी रिमता राईले ब�चा ज�माई मारकेो 
हो भनी गरकेो मौकाको कागज, घटना िववरण 
कागज र व�तिु�थित मचु�ुका तथा नवजात िशश ु
नाबािलकाको ज�म ह�दँा क�रब ९ मिहनाको भएको, 
ज�म ह�दँा जीिवतै रहेको भ�ने बेहोराको वी.िप. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान, धरानको िमित 
२०७४।५।७ गतेको प�साथ �ा�त शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतले �ितवादी रिमता राईले �ितवादी 
कृ�ण�साद राईको अवैध गभ� बोक� िजउदँो ब�चा 
ज�माई मारकेो बेहोरा �मािणत भइरहेको देिखदँा 
सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादीको िजिकर 
तथा �ितवादीह�तफ� का िव�ान् अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यसमा पनुरावेदनसिहतको िमिसल 
संल�न कागजात हेदा� नवजात िशश ु ज�माई 
मारकेोमा �ितवादी रिमता राईलाई मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�म कैद ह�ने ठहर गरी अपराध ह�दँाका 
अव�था र प�रि�थितलाई म�यनजर गरी मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैदको राय �य� गरी स�ु भोजपरु अदालतबाट 
िमित २०७५।१।२४ मा भएको फैसलाउपर उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासमा �ितवादी 
रिमता राईको हकमा स�ु फैसला सदर गरी �य� 
भएको कैद १०(दश) वष� ह�ने रायस�म चक� पन� 
देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
िनज �ितवादी रिमता राईलाई ३(तीन) वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी राय �य� भएकोमा िनज �ितवादी 
रिमता राईलाई गभ� बोकाउने �ितवादी कृ�ण�साद 
राईले सो गभ� मेरो होइन, म गभ� �वीकािद�न, क�को 
पेट बोकेको हो ? DNA गराउनपुछ�  भनी गभ�पतन 
गराउन मानिसक दबाब िदइरहेको अव�थामा 
सामािजक लोकलाजबाट ब�न सिक�छ िक 
भ�ने िवचार गरी अिववािहत �ितवादीले ब�चा 
ज�माई मारी फालेको देिखएकोमा अपराध गरकेो 
अव�था र प�रि�थितलाई िवचार गदा�  �ितवादी 
रिमता राईको हकमा उ�च अदालत िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासको िमित २०७५।११।२२ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखएको तथा जातक 
मान�मा अ� िकिसमका मतलबी दिेखएका अका� 
�ितवादी कृ�ण�साद राइ�लाइ� समेत स�ु िज�ला 
अदालतबाट सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम अिधकतम सजाय 
गरकेो हदस�मको फैसला चक� पन� देिखएको र 
िनजलाइ� २(दइु�) वष� कैद सजाय गदा�  पिन फौजदारी 
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�यायको म�सद पूरा ह�ने देिखएकोले िनजलाइ� 
सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम २(दइु�) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासबाट िमित २०७५।११।२२ मा �ितवादी 
कृ�ण�साद राइ�को हकमा भएको फैसलासमेत 
िमलेकै देिखदँा �ितवादीह�लाई कम सजाय भयो 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

यसमा कृ�ण�साद राईलाई सािबक मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
२(दइु�) वष� कैद सजाय भएको र पनुरावेदक 
�ितवादी रिमता राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. र १३(३) नं. बमोिजमको कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई अिववािहत मिहलाले 
सामािजक ला�छना र लोकलाजबाट ब�न ब�चा 
ज�माई मारकेो ��ततु म�ुामा अ�तरिनिहत 
त�यको िविश�तामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम ३(तीन) वष� कैदको राय �य� गरी उ�च 
अदालत िवराटनगर धनकुटा, इजलासबाट िमित 
२०७५।११।२२ मा भएको फैसला �यायोिचत नै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकार र पनुरावेदक �ितवादी रिमता राई दवुैको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िटके��वीर जङ्ग राणा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७७ साल माघ २५ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७८-RC-०००५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सािलकराम चलाउने

�ितवादी सािलकराम चलाउनेले जोिखमी 
व�त ु फलामको हतौडोले मतृकको सवंेदनशील 
अङ्ग टाउकोमा २ पटक �हार गरपेिछ िनजक� 
छोरी रि�मला चलाउनेले �ितवादीको हातबाट सो 
हतौडो खोसेको अव�थाले मतृकले �ितवादीको 
�यानै िलने मनसायका साथ �हार गरकेो भ�ने 
देिख�छ । हतौडो �हार ग�रसकेपिछ पिन �ितवादीले 
कुनै िकिसमको प�चाताप नगरी �यहाबँाट भागी 
िस�कुमाख ि�थत कुमाख लेकको जङ्गलमा 
लकु�िछपी बसेको अव�थामा �हरीले प�ाउ गरकेो 
देिखएबाट िनजले त�काल उठेको �रसको आवेगमा 
आई �ितवादीलाई मारकेो भ�ने देिखन नआएको 
ह�दँा िनजलाई मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा १७७(१) को कसरुमा ऐ.१७७(२) बमोिजम 
सजाय गन� गरी स�ु स�यान िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७६।०३।०१ मा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत सखु�तबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

�ितवादी सािलकराम चलाउनेलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम फौजदारी अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा १७७(१) को कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा १७७(२) बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ठहर गरी स�ु स�यान िज�ला अदालतबाट 
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िमित २०७६।०३।०१ मा भएको फैसला साधक 
सदर ह�ने र �ितवादी सािलकराम चलाउनेले 
मतृकलाई मानु�को कारण (Cause of action) 
आ�नो प�नीसगँ िजि�कई गरकेा अ�य �यवहारबाट 
िसिज�त भएको, �ितवादीले अनसु�धान तहिककात 
तथा अदालतसमेतमा वारदात स�ब�धमा सािबत 
रही बयान गरकेाले �याियक �ि�यामा सहयोग 
पगेुको, िनज �ितवादीको पूव� चालचलन र िनजको 
अ�य प�रि�थितका स�ब�धमा पेस ह�न आएको 
�ितवेदनसमेतका आधार, कारण एवं मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ३९ को कानूनी 
�यव�थासमेतका रोहबाट िनज �ितवादीलाई 
फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को दफा 
१४५(१क) एवं फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ 
क(१) बमोिजम १५ (प��) वष� कैद सजाय ह�ने 
राय �य� गरी उ�च अदालत सखु�तबाट िमित 
२०७६।११।०५ मा कसरु कायम गरी िमित 
२०७६।११।१९ मा सजाय िनधा�रण भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��कुमार �े�ठ
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७८ साल असोज ४ गते रोज २ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-१५१४, अब�डा 
ज�गा ब�डा, ब�चा यादवसमेत िव. िव�दे�र 
यादवसमेत

वादीह�का िबचमा िमित २०४३।३।३० 
मा र िमित २०६२।३।८ मा भएको ब�डाप�मा पिन 

िववािदत िक.नं. ११८ र ११९ को ज�गाको बारमेा 
केही उ�लेख नभएको, उ� िववािदत ज�गा ब�डा 
भएको पिन नदेिखएको र उ� ज�गाको ि�थित पिन 
पैतकृ देिखएको ह�दँा ��यथ� / वादीह�को अंश 
हक ला�दैन भ�न िम�ने नदेिखदँा पनुरावेदक / 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

पनुरावेदन अदालतले म�ुा गन� हद�याद 
नघाएर िफराद गरकेा कारण िफराद दाबीलाई 
खारजेस�म गरकेो देिखदँा सो फैसलाले समेत 
दाबीको ज�गाह� ब�चा यादवको ए�लो 
हकािधकारको रहेको भनी िन�य�ल गन� सकेको 
पाइदँैन । अंशज�तो नैसिग�क हकमा कानूनी 
तवरबाट हक ह�ता�तरण नभएस�म िवब�धन 
ला�छ भ�ने तक� सगँ सहमत ह�न सिकँदैन । यसथ�, 
फैसलाको अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत िववािदत 
ज�गाह�मा �ितवादीको िजिकर रहेको भ�ने 
��यथ� िझकाउदँाको आदेशमा िलइएको आधारमा 
समेत सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
स�री िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
िफराद दाबीबमोिजम िक.नं. ११९ र िक.नं. ११८ 
को ज�गा िक�ाकाट गरी कायम रहेको िक.नं.१८३, 
१८४, १८५ र १८६ म�ये ��येक िक�ाबाट ३ 
भागको १ भाग वादीम�येका महे���साद यादव 
र देवे���साद यादवको तथा िववािदत सोही 
िक�ाह�बाट ३ भागको अक� १ भाग वादीम�येका 
िव�दे�वर र लिख�दर यादवको आ-आ�नो अंश 
हक कायम भई िनजह�का नाउमँा दता�समेत ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सूय��साद भ�डारी / 
िवकाशकुमार रजक
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल भा� २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७५-CR-१४८५, कत��य 
�यान, दावा भ�ने सोमबहादुर तामाङ िव. नेपाल 
सरकार

आफँैले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम� बयान गदा� ठेस ला�दा मसमेत 
ह�ि�ई मेरो हातले मृतकलाई ला�न पुगी मृतक 
ह�ि�एर िभरितर लड्न पुगेको हो भनी बयान गरकेो 
तर सो घटनाको स�य त�य जानकारी िनजले 
कोही कसैलाई पिन उपल�ध गरकेो दिेखदँैन । 
ब� िनज पनुरावेदक उ�टै काठमाड�मा लकेुर 
बसेको पाइयो । कुनै पिन कसरुमा कसरु ह�दँाका 
बखत िनज अिभय�ुको मनसाय के िथयो भ�ने 
मा� आधारमा िनजलाई ह�ने सजाय तय ग�रदँनै, 
कसरु घिटसकेपिछ िनजले देखाउने �यवहारले पिन 
िनजलाई ह�ने सजायमा धेर ै मह�व रा�ने ह��छ । 
अ�जानमा घटना घिटसकेपिछ �यसको जानकारी 
गराउने कत��य पनुरावेदक �ितवादीले पूरा गरकेो 
पाइदँैन । िनद�ष �यि�ले आ�नो िनद�िषता पिु� 
गन� पिहलो कडी नै उसले आफूले गरकेो कसरु वा 
घटेको घटनाको यथाथ� जानकारी सफा �दयबाट 
स�बि�धत �यि� र िनकायलाई गराउन ु हो जनु 
पनुरावेदक �ितवादीले गरकेो पाइदँनै । यसरी आ�नै 
कारणले िभरबाट खसेका �यि�को उ�ार नगरी 

िनजको घर गाउमँा गएरसमेत कसैलाई घटनाको 
जानकारी निदई भागेकोसमेतबाट प�रि�थितज�य 
�माणबाट यी पनुरावेदक �ितवादी दावा भ�ने 
सोमबहादरु तामाङकै कत��यबाट मतृक गोपाल 
पराजलुीको म�ृय ु भएको �मािणत ह�न आएको 
छ । य�तो अव�थामा अिभयोग कसरुबाट पूण��पमा 
सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यस अव�थामा यी �ितवादी दावा भ�ने 
सोमबहादरु तामाङलाई त�कालीन मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. एवं मलुकु� 
फौजदारी अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ को दफा 
४०(२) बमोिजम ज�मकैद ह�ने भनी ठह�याएको 
उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेको देिखए 
पिन यी �ितवादी र मतृकसमेतले मादक पदाथ� 
सेवन गरी िहिँडरहेको भ�ने िमिसल संल�न �माण 
कागजात तथा �ितवादीह�को बयानसमेतबाट 
देिखनकुा साथै मतृक र यी �ितवादीिबच 
पूव��रसइवीसमेत रहेको भ�ने नदेिखदँा िनज 
�ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
भनी सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
८ (आठ) वष� कैद गन� उपय�ु ह�ने राय �य� 
ग�रएको उ�च अदालत पाटनको फैसलासमेत 
मनािसब नै दिेखएकोले िनजलाई ८ वष� मा� कैद 
गन� रायसिहतको उ�च अदालत पाटनको िमित 
०७४।३।५ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िहरा डंगोल
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७८ साल असोज १० गते रोज १ शुभम ्।
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इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-०८७२, िनषेधा�ा, 
�वणकुमार गोयल िव. क�साई नेरोलेक पे�टस 
िल. मु�बई ४००१३ भारत (Kansai Nerolac 
Limited  Mumbai, 40013, India) नेपाल 
�ा�च हेड, अ�णकुमार, कमलादी, काठमाड�समेत

��मनी इ�डि��ज �ा.िल. ले िमित 
२०६८।३।१९ मा नाम लोगो र आकारको 
नमनुासिहत  �ेडमाक�  दता�को लािग उ�ोग 
िवभागमा िनवेदन िदएकोमा िमित २०६८।४।१७ 
मा िवप�ी क�साई नेरोलेक पे�ट्स िल. लाई 
पिहला दता� भएको िनवेदनभ�दा िनकै पिछ उ�तै 
उ�तै खालको नाम, लोगो अङ्िकत �ेडमाक�  एकै 
�कृितको व�त ु Paint मा औ�ोिगक स�पि�को 
हकािधकार रहने गरी िवप�ी उ�ोग िवभागले 
�माण-प� जारी गरकेो काय�ले जनमानसमा कुन 
क�पनीको कुन रगं हो भ�ने �म िसज�ना भई 
िनवेदक क�पनीलाई �यापा�रक �े�मा अपूरणीय 
�ितसमेत प�ुने भएकोले पनुरावेदन अदालत 
पाटनको आदशे बदर गरी िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ
भनी म�ुय िजिकर िलएतफ�  िवचार गदा� िनवेदक 
क�पनीले उ�ोग िवभागबाट �माणप� नं.३११७१ 
मा RCI NEROLAC ULTRA EX-CEL र 
�माणप� नं.३११७२ मा  RCI NEROLAC 
श�दको �ेडमाक�  मा RCI श�दमा मा� एकािधकार 
रहने गरी �ेडमाक�  दता�को �माणप� �ा� गरकेोमा 

सो कुरालाई �वीकार गरी बसी क�रब एक वष�पिछ 
आएर �रट िनवेदनको मा�यमबाट अदालत �वेश 
गरकेो देिखने ।

िनवेदक क�पनीले �ेडमाक�  दता�को 
लािग िनवेदन िदएप�ात् िवप�ी क�साई िल. ले 
�ेडमाक�  दता�को लािग पेटे�ट िडजाइन र �ेडमाक�  
ऐन, २०२२ को दफा १८(१) मा “दफा १७ 
बमोिजम �ेडमाक� को दता�को िनिम� कसैको 
दरखा�त परमेा सो �ेडमाक� का स�ब�धमा 
आव�यक जाँचबुझ गरी कसैको दाबी िवरोध 
भए �य�तो दाबी िवरोध गन� मनािसब मौका 
िदई कसैको दाबी िवरोध पन� आएमा सोउपर 
समेत छानिबन गरी दता� गन� उपयु� ठह�रएमा 
सो �ेडमाक�  दरखा�तवालाको नाममा दता� 
गरी अनसुूची - २(ग) बमोिजमको �माणप� 
िदनुपछ� ।” भ�ने कानूनी �यव�थाअनसुार िवप�ी 
क�साई नेरोलेक पे�ट्स िल. लाई �ेडमाक� को 
�माण-प� िदनपूुव� िवप�ी उ�ोग िवभागले वष� 
६ अङ्क १ िमित २०६८।९।२९ मा औ�ोिगक 
स�पि� बलेुिटनमा दाबी िवरोधको लािग �काशन 
ग�रएको ९० िदनको �यादिभ� यी पनुरावेदक 
िनवेदक क�पनीले उ� �ेडमाक� को दता�बाट 
आ�नो �यापारमा असर प�ुने र क�पनी साखमा 
आचँ आउने छ भनी कुनै दाबी िवरोध िलई उजरु 
बाजरु गरकेो िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
देिखन आएन । आ�नो हक अिधकारमा आघात 
प�ुन जाने भए कानूनबमोिजमको समयाविधिभ� 
दाबी िवरोध गनु�पन�मा सोअन�ुप दाबी िवरोध गरकेो 
देिखदँैन । पनुरावेदक िनवेदक क�पनीको 
िनवेदनानसुार औ�ोिगक स�पि�अ�तग�त �ेडमाक�  
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दता�  गन� र सोको आव�यक कानूनी �ि�या पूरा 
गरी �माण-प� �दान गन� काय� उ�ोग िवभागको हो 
भने यसमा आव�यक कानूनी �ि�या र िविधसमेत 
अवल�बन गरी िवप�ी क�पनी �ेडमाक�  दता� 
भइसकेको अव�था छ । िनवेदकले, िवप�ीले 
तोिकएको समयभ�दा िढलो गरी �ेडमाक�  दता� 
गराएकोले सोले मा�यता पाउन ह�दँनै भ�ने 
िजिकरको स�ब�धमा िनवेदकले आ�नो �ेडमाक�  
दता�को लािग गरकेो कारबाही �थमत: कानूनी 
हद �यादिभ�ै रहेको छ साथै िनवेदक क�पनीले 
िवप�ीको �ेडमाक�  आ�नो क�पनीको �ेडमाक�  
भनी दता�  ग�रएको सबै काम कारबाही �ार�भदिेख 
नै जालसाजी र बदिनयतपूण� रहे भएको त�यह� 
पिु� ह�दँा �य�तो �ेडमाक� उपर दता�  बदरको लािग 
नालेस गन� र आ�नो �ेडमाक�  दता�  गराउनको लािग 
कुनै हद �यादको सीिमततामा रहन ुनपन� भनी आज 
यसै इजलासबाट ियनै िवप�ी िनवेदक क�साई 
नेरोलेक पे�ट्स िलिमटेड, म�ुबई, भारत र ��यथ� 
ियनै िनवेदक �कमनी केिमक�स इ�डि��ज �ा.
िल., भएको ०७४-RB-०१३५ को �ेडमाक�  दता� 
बदर म�ुामा िव�ततृ �पमा �या�या िववेचनासमेत 
भइसकेको ह�दँा तोिकएको समयाविधभ�दा िढला 
गरी �ि�या पूरा गरी िनवेदन दता�  गराएको भ�ने 
किथत आधार दखेाएर िनवेदनमा उि�लिखत 
�ेडमाक� मा औ�ोिगक स�पि�को एकािधकार �ा� 
भइहा�छ भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, िवप�ी क�साई नेरोलेक िलिमटेड, 
म�ुबई, भारतले �ेडमाक� को लोगो अङ्िकत 
उ�ोग िवभागबाट �माणप� �ा� ग�रसकेको 
र सो �माणप�को आधारमा िनजलाई आ�नो 

स�पि�को सरं�ण गन� हकािधकार रहेको 
अव�थामा िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।९।१ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय� र माधव 
भ�डारी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल फागुन ७ गते रोज ४ शुभम ्।
 § यसै लगाउको ०७०-MS-००२१, 

अदालतको अवहलेना, �वणकुमार 
गोयल िव. स�य �काशसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-२२६८, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. रािजव मुिखया

�वा��य जाचँबाट दिेखएको िचिक�सकको 
राय र िनजले उपि�थत भई ग�रिदएको 
बकप�समेतबाट जबरज�ती करणीको वारदात 
�थािपत भएको देिखने अव�था िव�मान नरहेको 
य�तो ि�थित र अव�थामा केवल पीिडतको ए�लो 
अप�या�रलो भनाइ मा� आरोिपत कसरु पिु� ह�ने 
आधार ह�न नस�ने ।

घटना दे�ने �यि� कोही नभएपिछ 
पीिडतको भनाइ र िनजको शारी�रक जाचँबाट 
देिखएको कुराको िबचमा �प� तालमेल र 
स�ब�ध देिखनपुन� । �ितवादीको शरीरमा पिन 
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�य�तो जबरज�ती करणीको ल�ण िच� पिन 
भेिटनपुछ�  । पीिडतको भनाइ नै अि�तम �माण 
िनरपे� होइन । पीिडतको बकप� प�रि�थितसगँ मेल 
पिन खानपुछ�  । पीिडतमािथ लगातार सहउमेरका 
�ितवादीले ३ घ�टा करणी गरमेा जबरज�ती 
करणी भए �ितकारका कुनै न कुनै ल�ण वा िच� 
अव�य नै देिख�छ । पीिडतले एकआध पटक 
अव�य पिन रोए िच�याइएको ह�नपुन� ह���यो । यी 
कुनै पिन �माण फेला नपरकेोले �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत 
जनकपरु, राजिवराज इजलासबाट भएको िमित 
२०७५।५।२० को फैसला मनािसब भई िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७७-WH-०१४०, 
ब�दी��य�ीकरण, स�तोष�साद ितवारी िव. 
महानगरीय �हरी वृ� महाराजग�जसमेत

कुनै फौजदारी कानून �ितकूलको काय�को 
अिभयोगमा आव�यक अनसु�धान एव ंतहिककात 
गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा �याउन ुस�ब� 
िनकायह�को कानूनी कत��य ह��छ भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । यसका लािग श�ु एव ं िन�प� �पले 
कानूनका सबै �ि�याह� चरणब� �पमा अपनाएर 
अिभय�ुलाई िनय��णमा िलई अनसु�धान 
तहिककात �ि�या अगािड बढाउन ु आव�यक 
पिन ह��छ । कानूनबमोिजम प�ाउ गरी अनसु�धान 

तहिककात गदा� पिन कानूनबमोिजमको उिचत 
�ि�याको समिुचत अनशुरण गनु�  अिनवाय� ह�ने ।

��ततु िनवेदकलाई अभ� �यवहारको 
आरोपमा प�ाउ गरी पया�� आधार र 
कारणिबना �व�ृ धारणा राखी थनुामा रािखएको 
देिख�छ । िनजले कसलाई के क�तो िकिसमको 
अभ� �यवहार गरकेो भनी कुनै अनसु�धानस�म 
पिन भएको देिखदँनै । केवल �हरीको �ितवेदनको 
आधारमा पटकपटक �याद थप गरी थनुामा 
राखेको देिखएबाट िनवेदकलाई त�यपरक एवं 
ठोस �माणिबना अभ� �यवहार कसरुको आरोप 
लगाई बदिनयत तथा �व�ृ भावना राखी जसरी 
पिन थुनामा रािखरहने गलत �विृ� रहेको देिखदँा, 
य�तो काय�लाई कानूनी मा�यता िदन िम�ने देिखन 
नआउने ।

तसथ�, �रट िनवेदक स�तोष�साद ितवारीले 
सरु�ाकम�लाई के क�तो प�ृभूिम र �कृितबाट 
अभ� �यवहार गरकेो भ�ने �प� आरोपबेगर 
केवल वैचा�रक आ�थाका आधारमा मा� �व�ृ 
धारणा राखी प�ाउ गरी थुनामा रा�ने गरकेो काय� 
गैरकानूनी देिखदँा िनवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट 
म�ु ग�रिदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिद�ा नेपाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल मिङ्सर २४ गते रोज ४ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७५-CR-२५८२, ०७६-CR-
११२८, वैदेिशक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार 
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िव. िमनबहादुर थापासमेत, जोसेफ �े� िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी िमनबहादरु थापाले 
जाहेरवालाह�बाट रकम िलएको भ�ने िमिसल 
संल�न आई.एम.ई. रिसदह�, जाहेरवालालाई 
कािटिदएको आ�नो खाता रहेको कृिष 
िवकास ब�कको चेक एव ं यी �ितवादीले िमित 
२०७४।१२।२९ मा ग�रिदएको िलखतसमेतबाट 
उ� कसरुमा िनजको संल�नता ��ट देिखन 
आउछँ । अका� �ितवादी जोसेफ �े� जे.एस. 
इ�टर�ाइजेजका िस.ई.ओ. रहेको यी �ितवादीको 
िभिजिटङ काड�समेतबाट देिखएको छ भने �ितवादी 
िमनबहादरु थापाले सोही जे.एस. इ�टर�ाइजेजलाई 
पटकपटक गरी रकम बझुाएको िमिसल संल�न 
रहेको सो इ�टर�ाइजेजको रिसदबाट देिखनकुा 
साथै यी �ितवादी जोसेफ �े�को नाममा रहेको 
लोटस क�स�टे�सीले जाहेरवालाह� रमेश महज�न 
र िदपक थापाको नाममा �मश: �.९,५०,०००।- 
र �.५,००,०००।- को चेक काटी िदएको 
िमिसलबाट देिखएको ह�दँा यी �ितवादी जोसेफ 
�े�समेतको संल�नतामा उ� कसरु भए गरकेो पिु� 
ह�ने ।

जाहेरवालह�ले वैदिेशक रोजगारको 
लािग को�रया जान भनी यी �ितवादी िमनबहादरु 
थापाले बझुाएको रकमम�ये जाहेरवालाह� 
िहराबहादरु बढुाले �.७०,०००।-, मधसुदुन 
�े�ले �.१०,०००।-, अिमत िव.क.ले 
�.६०,०००।- किपलदेव िव.सी.ले �.७५,८००।- 
र मनोहर सनुारले �.१०,०००।- �ितवादी 
िमनबहादरु थापाबाट िफता�  पाइसकेका छ� भनी 

�यायािधकरणमा गरकेो बकप�समेतबाट िबगो 
रकम घट्न गएको �वाभािवक नै दिेख�छ भने यी 
�ितबादीह� िमनबहादरु थापा र जोसेफ �े�लाई 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१ वष� ६ मिहना कैद र जनही �.१,५०,०००।- 
ज�रवाना तथा िबगो र िबगोको पचास �ितशतले 
ह�ने हजा�ना रकमसमेत जाहेरवालाह�ले 
�ितवादीह�बाट भराइपाउने गरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीभ�दा घटी सजाय गन� गरकेो �यायािधकरणको 
फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकार तथा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुद�छ 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादी जोसेफ �े�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, �ितबादीह� िमनबहादरु थापा 
र जोसेफ �े�लाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरुमा सोही 
ऐनको दफा ४३ बमोिजम जनही १ वष� ६ मिहना 
कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार) ज�रवाना तथा िबगोको हकमा जाहेरवाला 
िहराबहादरु बढुाको �.१०,७०,०००।- (दश लाख 
स�री हजार), मधसुदुन �े�को �.३,५०,०००।- 
(तीन लाख पचास हजार), िभमबहादरु बोहोराको 
�.१०,८०,०००।- (दश लाख असी हजार), 
िदिलप िव.क. को �.५,७५,०००।- (पाच लाख 
पचह�र हजार), अिमत िव.क.को �.७,४०,०००।- 
(सात लाख चािलस हजार), किपलदेव िव.िस.
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को �.१०,१०,०००।- (दश लाख दश हजार), 
मनोहर सनुारको �.९,५०,०००।- (नौ लाख 
पचास हजार), िदपक थापाको �.५,७५,०००।- 
(पाचँ लाख पचह�र हजार) र रमेश महज�नको 
�.४,००,०००।- (चार लाख �पैया)ँ र उ� 
िबगोह�को पचास �ितशतले ह�ने हजा�ना रकमसमेत 
जाहेरवालाह�ले यी �ितवादीह�बाट भराइपाउने 
ठह�याई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण 
काठमाड�बाट िमित २०७५।१२।१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी र गोिव�द 
आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७७ साल पौष १५ गते रोज ४ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-०३५३, 
ब�दी��य�ीकरण, �ेम िसजापती िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, का�ेपला�चोकसमेत

कानूनको उिचत �ि�या अवल�बन 
नगरी तथा कानूनबमोिजमको औिच�यपूण� कारण 
र आधारबाहेक नाग�रकको �वत��ताको हक 
अपहरण गन� िम�दैन । सिंवधान�ारा ��याभूत 
गरकेो अिधकारको उपभोग गन�बाट वि�चत गन� 
कानून�ारा िनषेिधत काय� गरकेो त�यगत आधार 
दिेखनपुन� ह��छ । कानून�ारा िनषेिधत कसरु 
गरकेो देिखने भरपद� र िव�वसनीय आधारिबना 
�यि�लाई �वत��ताको हक उपभोग गन�बाट 
वि�चत गनु�  कानूनी रा�यको अवधारणािवपरीत 
ह�न जा�छ । यसरी उिचत र पया��त आधारिबना 

गैरकानूनी थनुाबाट नाग�रकको संिवधान �द� 
मौिलक हकको संर�ण गनु�  यस अदालतको कत��य 
र दािय�वसमेत ह�न आउने ।

�रट िनवेदक लेखराज गजमेरलाई केबल 
फरक आ�था र िवचारकै आधारमा िनजलाई 
एकपिछ अक� गद� िविभ�न िज�लाह�मा अभ� 
�यवहारको कसरुमा पटकपटक प�� फरकफरक 
म�ुा लगाई �याद थप गरी केवल दःुख र हैरानी 
िदने िनयतले धरौटी तथा साधारण तारखेमा छाड्दै 
प�ाउ गरी म�ुा चलाएको त�य िमिसल संल�न 
कागजह�बाट दिेखन आएको छ । यी िनवेदकलाई 
पिछ�लोपटक का�ेपला�चोक िज�ला अदालतमा 
िव�फोटक पदाथ� तथा सङ्गिठत अपराधको 
कसरुमा म�ुा चलाइएको र सो म�ुा चलाउन ुमूलतः 
�व�ृ धारणा राखी िनवेदकउपर राजनीितक 
पूवा��ही तथा �ितशोधको भावनाबाट �े�रत भई 
म�ुा चलाइएको त�य िमिसल संल�न कागजह�बाट 
देिखन आएकोले यी िनवेदकलाई िवप�ीह�ले 
गैरकानूनी�पमा थुनामा राखेको देिखदँा िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने नै दिेखन आउने । 

अतः िनवेदक लेखराज गजमेरलाई 
िविभ�न िज�लाह�मा भएका वारदातह�मा म�ुा 
चलाई पटकपटक प�ने र छाड्ने काय� भएको 
तथा िनवेदकलाई पिछ�लोपटक का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतमा िव�फोटक पदाथ� तथा 
सङ्गिठत अपराधको कसरुमा थनुवुा पजु� िदई 
अनसु�धान गन� �योजनका लािग थनुामा रा�ने 
गरकेो काय� गैरकानूनी दिेखन आएकाले सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७(क) र 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, चैत - २

(ख) बमोिजम िनवेदक / ब�दी लेखराज गजमेरलाई 
थुनाम�ु ग�रिदन ुभनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ १४ गते रोज ४ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-२५७५, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. �ेमिसंह भ�ने 
रामे�र िसंह

�ितवादीले अनसु�धानका �ममा 
जाहेरवाला बासदुेव साहलाई िनजले काम गन� 
बजाज ओभरिसज �ा.िल.बाट वैदिेशक रोजगारमा 
कुवेत मलुकु पठाउछुँ भनी रकम िलई �ोसेस 
गदा�गद� क�पनी खारजे भएको कारणले पठाउन 
नसकेको र IME बाट पठाएको रकम बिुझिलनकुा 
साथै वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� इजाजत 
अनमुितप� निलएको भनी गरकेो सािबती बयान 
बेहोरालाई िकटानी जाहेरी, जाहेरवालाको बकप� 
र जाहेरी साथ पेस भएको IME रिसदसमेतका 
�माणह�बाट �ितवादीले जाहेरवालालाई कुवेतमा 
हेवी �ाइभरको पदमा १८० KD मािसक तलब 
पाउने गरी कुवेत वैदेिशक रोजगारमा पठाइिद�छु 
भनी झ�ुा आ�ासन िदई �लोभनमा पारी रकम 
िलई आरोिपत कसरु गरकेोमा िववाद नदेिखने ।

�ितवादीले वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गन� इजाजत अनमुितप� निलई 
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा कुवेत मलुकु 
पठाउन भनी �.४००००।– IME माफ� त 

जाहेरवालाबाट िलई िद�लीबाट सेिटङ िमलाएर 
वैदिेशक रोजगारमा कुवेत पठाउने भनी भारतको 
िद�लीस�म प�ुयाएकोमा जाहेरवाला �यहाबँाट 
नेपाल फक� आएको भ�ने जाहेरी बेहोरा र 
जाहेरवालाले �यायािधकरणमा गरकेो बकप�बाट 
देिखयो । यसरी वैदेिशक रोजगारीको लािग भारत 
ह�दँै रोजगारको ग�त�य मलुकु कुवेत लैजाने �ममा 
जाहेरवालालाई भारतस�म प�ुयाई भनेबमोिजम 
कुवेत पठाउन नसकेको अव�था कुवेतको Entry 
Visa �ाइम लाइफबाट वैदिेशक रोजगारको लािग 
जीवन िबमा गराएको िबमाको कागज, कुवेतको 
पि�लक �ा�सपोट�  क�पनीसगँ मािसक १८० 
KD तलब पाउने गरी हेवी �ाइभरको काम गन� 
गरी भएको इ���वाइमे�ट क��ाय�ट पेपर, सन् 
२०१८।७।१५ मा िद�ली र म�ुबई २०१८।७।१७ 
तारखे कुवेत जाने हवाई िटकटसमेतका िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट दिेखने ।

�ितवादीले जाहेरवालालाई वैदिेशक 
रोजगारका लािग भारतको िद�ली ह�दँै कुवेत पठाउन 
िद�लीस�म प�ुयाई भनेबमोिजमको रोजगारको 
लािग कुवेत मलुकु पठाउन नसकेकोले जाहेरवाला 
भारतबाटै नेपाल फक� आएको अव�थाले भारतको 
िद�लीलाई कुवेत जाने मा�यमको �पमा �योग गरी 
वैदिेशक रोजगारको लािग पठाउने भनेको मलुकु 
कुवेत पठाइ नसकेको अव�था िदन आएबाट “िवदेश 
पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय ह�ने 
छ” भ�ने कानूनी �ावधानअनसुार �ितवादी रामे�र 
िसंहलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद र �.१५००००।– 
ज�रवाना गरी माग दाबीअनसुारको जाहेरवालाको 
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िबगो �.४००००।– र सोको पचास �ितशतले 
ह�ने हजा�नासमेत जाहेरवालाले �ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने गरी भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

�ितवादी �ेम िसंह भ�ने रामे�र िसहंलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
बमोिजमको कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद र �.१५००००।– 
ज�रवाना ह�नकुा साथै माग दाबीअनसुारको 
जाहेरवालाको िबगो �.४००००।– र सोको 
पचास �ितशतले ह�ने हजा�नासमेत जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट भराइपाउने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०७६।१।८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ २२ गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी सु�मालता माथमेा, ०७३-MS-०००३, 
अदालतको अवहेलना, सुरज लािमछाने िव. ऊजा� 
म��ालय िसंहदरबारसमेत

यस अदालतबाट िमित २०७२।१२।३ मा  
भएको आदेश काया��वयनका लािग िनवेदकलाई 
सािबक पदमा कामकाज गन� �यव�था गनु�  भनी 
प�ाचार ग�रसकेको र अदालतबाट भएको 
आदशेको काया��वयन गन� �ितब� रहेको भनी 
िवप�ीह�बाट �ितब�तासमेत जनाइसकेको 

प�र�े�यमा िवप�ीह�ले आदेश काया��वयन 
नगन�का लािग दरुासय राखेको नदेिखई �ािविधक 
कारणबाट केही समय िढलाइस�म भएको दिेखयो । 
यसरी अदालतको उ� आदशे हाल िवप�ीह�बाट 
काया��वयन भइसकेको देिखदँा िवप�ीह�बाट 
अदालतको आदेश काया��वयन नगरी अदालतको 
अवहेलना गरकेो भ�न निम�ने ।

अतः यस स�मािनत सव��च अदालतबाट 
िमित २०७२।१२।३ मा भएको आदेश िवप�ीह�को 
तफ� बाट काया��वयन भइसकेकोले िनवेदकको 
मागबमोिजम अदालतको अवहेलनामा सजाय गन� 
िमलेन । िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िमलनच�� महत
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७६ साल फागुन १६ गते रोज ६ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७४-CR-०७४६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, राजेश यादव िव. 
नेपाल सरकार

पीिडत "क" कुमारी (प�रवित�त नाम) ले 
आफूलाई घरमा सिुतरहेको अव�थामा राजेश 
यादवले बोलाई अ�य �यि�ह�को सहयोगसमेत 
िलई भारतको िविभ�न ठाउमँा �थाना�तरण गरी 
राखी सो ठाउबँाट नेपाल आउदँाको अव�थामा 
भए गरकेा घटनालाई िसलिसलेवार �पमा 
उ�लेख गरी अदालतमा गरकेो बकप�लाई 
मौकाको िकटानी जाहेरी दरखा�त बेहोराको, 
पीिडतको मौकाको कागज, �ितवादीह�लाई 
हेरी दखेी ग�रिदएको पीिडतको सनाखत  कागज, 
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व�तिु�थित मचु�ुकाका राम सकल पासी, घटना 
िववरण कागजका िचर�जीिव यादवले ग�रिदएको 
मौकाका कागजसमेतबाट समिथ�त भएबाट पीिडत 
"क" कुमारी (प�रवित�त नाम) लाई िनजको घरबाट 
राजेश यादवले बोलाई सह�ितवादी राजदेव 
ह�रजनसमेतका साथ मोटरसाइकलमा राखी भारत 
पठाइ ग�ुली यादव र �ेम चौहानको िज�मा लगाइ 
आएको र उ� घटनाको म�ुय योजनाकार यी 
पनुरावेदक / �ितवादी राजेश यादव भएको देिखन 
आएको तथा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ नं. मा “�चिलत 
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसुर गरकेो 
अिभयोग लागकेोमा सो कसुर आफूले गरकेो 
छैन भ�न ेकुराको �माण िनजले नै पु�याउनुपन� 
छ” भ�ने �यव�था गरी �माणको भार �ितवादीमा 
रहने �प� गरकेो स�दभ�मा ��ततु म�ुामा न त यी 
�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी तथा सोलाई 
समिथ�त गन� गरी पीिडत "क" कुमारी (प�रवित�त 
नाम) ले मौकामा गरकेो कागज तथा अदालतमा 
गरकेो बकप�लाई अ�यथा हो भनी यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी राजेश यादवसमेतले �मािणत गन� 
सकेको अव�था छ, न त आ�नो मौका तथा 
अदालतमा समेत भएको इ�कारी बयानलाई ठोस 
एव ंव�तिुन� �माणबाट पिु� गन� नै सकेको अव�था 
छ । यसबाट यी पनुरावेदक / �ितवादी राजेश 
यादवसमेतले पीिडत "क" कुमारी (प�रवित�त नाम) 
लाई वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� उ�े�यले 
झ�ुयाई, जालसाज गरी �प�च िमलाई बिसरहेको 

आ�नै घरबाट छुटाई िवदेश भारतमा लगी अ� 
कसैलाई िदने काय� गरकेो पिु� ह�न आएको । 

पनुरावेदन / �ितवादी राजेश यादवलाई 
लगाइएको कसरु स�ब�धमा हेदा� , मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
४ (२) (क) मा कसैले िक�ने वा बे�ने उ�े�यले 
मािनसलाई िवदशेमा लैजाने काय� गरमेा मानव 
ओसारपसार गरकेो मािनने छ भ�ने उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ भने �य�तो कसरु अपराध गन�लाई ह�ने 
सजाय सोही ऐनको दफा १५ (१)(ङ) (१) मा 
िक�न, बे�न वा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले 
मािनसलाई िवदेश लैजानेलाई दश वष�दिेख प�� 
वष�स�म कैद र पचास हजार �पैयादँेिख एक 
लाख �पैयासँ�म ज�रवाना र बालबािलका लगेको 
भए प�� वष�दिेख िबस वष�स�म कैद र एक लाख 
�पैयादँिेख दईु लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु वारदातमा 
यी पनुरावेदक / �ितवादीसमेतले मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को ४ 
(२) (क) अनसुार पीिडत "क" कुमारी (प�रवित�त 
नाम) लाई िक�ने वा बे�ने उ�े�यले िवदेश भारतमा 
लैजाने काय� गरकेो नभई वे�याविृ�मा लगाउने 
वा शोषण गन� उ�े�यले झ�ुयाई, जालसाज गरी 
�प�च िमलाई बिसरहेको आ�नै घरबाट  छुटाई 
िवदशे भारतमा लगी अ� कसैलाई िदने काय� गरकेो 
पिु� भएबाट अिभयोग दाबीबमोिजम सोही ऐनको 
दफा १५ (१)(ङ)(१) बमोिजम सजाय गन� िम�ने 
नदिेखने ।

��ततु वारदातमा उ�च अदालत 
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तलुसीपरु, बटुवल इजलासले पनुरावेदक / �ितवादी 
राजेश यादवले गरकेो कसरु मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ 
(२)(ख) िवपरीतको अपराध कसरु ठहर गरकेोमा 
सोही ऐनको दफा १५ (१)(च) अनसुार सजाय 
गनु�पन�मा भलुवश दफा १५ (२)(च) उ�लेख गरी 
दफा १५ (१)(च) मा उ�लेख गरअेनसुारकै २ 
(दईु) वष� कैद सजाय गरकेो देिखदँा यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी राजेश यादवलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ 
(२)(ख) िवपरीतको अपराध कसरु अपराधमा सोही 
ऐनको दफा १५ (१)(च) अनसुार २ (दईु) वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी सो हदस�म संशोधन ग�रिदएको 
छ । तसथ�, यी पनुरावेदक / �ितवादी राजेश 
यादवलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२)(ख) 
िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा १५ (१)(च) 
अनसुार २ (दईु) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७४।०२।१२ को फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखदँा सो फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादी राजेश यादवको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: पनुरावेदक / �ितवादी राजेश 
यादवलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (२)(ख) 
िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १५ 
(१)(च) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद ह�ने ठहर गरकेो 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७४।०२।१२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत् २०७६ साल भा� ४ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७६-WH-०१५४, 
ब�दी��य�ीकरण, कमानिकरण नकालसमेत िव. 
गृह म��ालय िसहंदरबारसमेत

�रट िनवेदकह� कमानिकरण नकाल 
र बाबलुाल शा�यलाई राजनीितक पूवा��ह तथा 
�व�ृ भावना राखी पटकपटक म�ुा चलाई 
िनर�तर थनुामा राखेको देिखएको, उि�लिखत 
घटनाका स�ब�धमा प�ाउ नै गनु�पन� र थनुामै 
रा�नपुन� व�तिुन�ठ आधार र कारण नदेिखएको, 
िनवेदकलाई प�ाउ गदा� र अनसु�धानको �ममा 
थनुामा रा�दा सारवान् तथा काय�िविध कानून�ारा 
िनिद��ट �ि�याको अवल�बन नगरी िहरासतमा 
राखेको दिेखएकोले य�तो िनर�तर �पमा थनुामा 
रा�ने उ�े�यसिहतको काय� सव��च अदालत 
िनयमावली, २०७३ को िनयम ३७(क) िवपरीत 
देिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ग�रिदएको छ । य�तो व�तगुत �माणबेगर कुनै 
फौजदारी काय� वा िव�वशंा�मक काय�मा संल�न 
नरहेको अव�थामा िवचार आ�थाकै आधारमा फे�र 
पिन िनज िनवेदकह�लाई िगर�तार नगनु�  भ�ने 
िनद�शना�मक आदेशसमेत जारी ग�रिदएको ।

यस अदालतको आदेश काया��वयन 
नभएमा र िनज िनवेदकलाई अदालतकै 
प�रसरिभ�ैबाट पनु: प�ाउ गरमेा वा बदिनयत 
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र �व�ृ भावनाले िनज िनवेदकह�लाई यस 
अदालतको आदशेले छुट्ने िबि�कै प�ाउ गरमेा 
य�तो काय� अदालतको अवहेलनाको िवषयसमेत 
ह�न स�ने �मरण गराउनपुन� अव�थामा यो 
अदालत प�ुनपुन� अव�था आउन निदन स�बि�धत 
िनकायलाई संिवधानको धारा १२८(४) बमोिजम 
अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गन� स�ने छ 
भ�ने अव�थाको �यानाकष�ण गराइने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत ्२०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१२३८, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. मिनष भ�ने टेके�� 
लामगादे

�ितवादी टेके�� लामगादलेे पीिडताको 
शरीरमा तेजाब ज�तो घातक पदाथ� ख�याउनपुन� 
कुनै �रसइवी र कारणसमेत नदेिखएको, �ितवादीले 
पीिडताको शरीरमा ख�याएको भिनएको तेजाब 
बोकेर लगेकोसमेत नदिेखएको, �ितवादी र 
अका� �ितवादी िदपे�� िव�वकमा�िबच तेजाब 
खनाउने स�ब�धमा पूव�योजना र कुनै सरस�लाह 
भएकोसमेत नदेिखएको, �ितवादीले घटना�थलमा 
गएर पीिडताको शरीरमा तेजाब ख�याउन अक� 
�ितवादी िदपे�� िव�वकमा�लाई कुनै सहयोग 
गरकेोसमेत नदेिखएको र �ितवादीले पीिडताको 
शरीरमा तेजाब ख�याएकोसमेत नदेिखएको 
अव�थामा �ितवादीले आ�नो अपाङ्ग साथी 
�ितवादी िदपे�� िव�वकमा�को कुरा मानी िनजलाई 

पीिडता बसेको घरस�म प�ुयाएकै आधारमा 
मा� �यान मान� उ�ोग ज�तो ग�भीर कसरुमा 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखने ।

मािथ �ितवादी टेके�� लामगादसेमेतले 
पीिडता िनम�ला सजुीको शरीरमा एिसड ख�याई 
िनजलाई ग�भीर घाइते बनाई �यान मान� उ�ोगको 
कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग मागदाबी वादी 
नेपाल सरकारतफ� बाट त�यय�ु �माण पेस गरी 
पिु�ट गन� सकेको नदेिखदँा यी �ितवादी टेके�� 
लामगादेसमेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �ितवादी मिनष भ�ने टेके�� 
लामगादेलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याई स�ु झापा िज�ला अदालतले िमित 
२०७१।०२।०७ मा गरकेो फैसला सदर ह�ने ठहर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको 
िमित २०७३।०८।०८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: समी नेपाली
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथमेा, ०६९-CI-०४२५, िनण�य बदर दता�  हक 
कायम, सूय�माया राजथलाको म.ुस. गन� नेपालमान 
राजथला िव. अ�माया �े�को मु.स. गन� राजु 
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�े�समेत
वादी च��मान �े� र �ितवादी कुचा 

भ�ने आसामान राजथलासमेत भएको ज�गा 
िन�कासन ग�रपाउ ँभ�ने म�ुामा आसामानले िदएको 
�ितउ�रमा,“वादीले �ी ५ िज�यू ममुा वडामहारानीको 
िबता�को मोही ह� ँ भनी लेखेबाट पिन वादीिबचको 
मोही रहेछन् भ�ने कुरा देिखएको भ�ने” जनु बेहोरा 
छ, �यसले च��मान िववािदत ज�गाको मोही भ�ने 
कुरालाई आशामानले �वीकार ैगरकेो र िबचको मोही 
भ�ने आशामान �वयम् ले �वीकारकेो अव�थामा 
ज�गाधनीसगँको ��य� स�ब�ध रा�ने मोही च��मान 
नै भएको र �यसपिछ जोताहाको हैिसयत �ा� �यि� 
भ�ने आशामान देिखएको ।

�े�ता कागज �माण�ारा देिखएको र �मािणत 
भई �थािपत भएको कुरामा तक� को कुनै ग�ुजायस 
ह�दँनै । साथै िलिखत �माणले �थािपत कुरालाई तक� कै 
भरले अ�यथा भ�न मनािसब नह�ने ह�दँा िफ�डबकुमा 
जोताहा लेखेको एक मा� आधारले �वयं आसामानले 
िबचको मोही भनी च��मानलाई मोही �वीकार गरी 
लेिखएको य�तो अव�थामा िववािदत ज�गाको मोही 
च��मान होइनन् रहेछ भनी भ�न निम�ने ।

सािबक दता�वाला मोहीलाई ज�गावाला 
कायम गन� िमित २०२६।६।१३ को राजप�को 
सूचनाअनसुार िमित २०२८।४।१६ मा िनवेदन िदई 
उ� िनवेदनउपर मालपोत काया�लयले उपयु�� सबतु 
�माणको मू�याङ्कन गरी िविधवत् �पमा दता� गरकेो 
िनण�यलाई दूिषत भ�न िम�ने अव�था नभएकोले वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा 
ग�ररहनपन� नदेिखने । 

मालपोत काया�लयको िनण�य र दता� बदरसमेत 
ह�ने ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी 

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।१०।२६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भूिम�साद शमा�
क��यटुर:  िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत ्२०७७ साल माघ ११ गते रोज ४ शुभम ्।
 § यसै लगाउको  ०७४-CR-०८७७, 

जालसाजी, सूय�माया राजथलाको म.ुस. 
गन� नेपालमान राजथला िव. अ�माया 
��ेको म.ुस. गन� राजु ��ेसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े  र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथेमा, ०७७-WH-०३३७, ब�दी��य�ीकरण, 
सि�दप िल�बु िव. ईलाम िज�ला अदालतसमेत

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ 
(२)(ख) (ग) को �यव�थाबमोिजम िनवेदकलाई 
लागेको कैद र ज�रवानाबापतमा �चिलत अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा २४४ बमोिजम कैद र 
ज�रवाना काया��वयन ह�ने अव�था भई उ� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िनवेदकलाई लागेको अिभयोगमा 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४४ को (२)
(क)(ख) बमोिजमको कसरुमा ऐ. ३ (क) बमोिजमको 
सजाय ह�नेमा िनजलाई फैसलाबाट भएको कैद वष� ६ नै 
घटी भएकोले सोही ६ वष� कैदको सजाय काया��वयन 
ह�ने अव�था देिखयो । ज�रवानाको हकमा हेदा�  मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४४ (३) को ख�ड 
(क) बमोिजम िनवेदकलाई स�री हजारदेिख एक लाख 
चािलस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�नस�ने �यव�था 
भएकोले त�काल �चलनमा रहेको कानूनअनसुारको 
ज�रवानाभ�दा हाल ह�ने ज�रवानाको अङ्क कम ह�ने 
भएकोले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ 
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अनसुार संिहताको �यव�था नै ह�ने ।
िनवेदकलाई लागेको कैदको हकमा िदइएको 

पजु�लाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहेको र 
सोबमोिजम कैद भ�ुान गन� बाकँ� नै देिखएकोले िनज 
गैरकानूनी थनुामा रहेको नदेिखदँा ब�दी��य�ीकरण 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । ज�रवानाको हकमा हेदा� 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा २४४ 
(३) को ख�ड (क) बमोिजम �. ७०,०००।– देिख 
�. १,४०,०००।– स�म मा� ज�रवाना ह�ने �यव�था 
देिखएकाले िनवेदकलाई �.५,०५,५००।– ज�रवाना 
असलु गन� गरी िदएको कैदी पजु� सो हदस�म हाल 
�चलनमा रहेको मािथ उि�लिखत ऐनको �चिलत 
�ावधानअनसुार उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 

मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को ३ को 
ख�ड (क) को कानूनी �यव�थाअनसुार िनवेदकबाट 
�. १,४०,०००।– (एक लाख चािलस हजार मा�) 
मा� ज�रवाना असलु गन� गरी ज�रवानाको हकमा स�म 
उ� कैदी पजु� संशोधन गरी अ�मा कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी िवप�ीका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ओजा लािमछाने
क��यटुर: िवजय खड्का 
इित सवंत ्२०७८ साल जे� २४ गते रोज २ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी बमकुमार �े� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CI-०८३३, अपुताली हक 
कायम ज�गा दता� बदर दता�, सुिशलादवेी चौधरी िव. 
�े�ीय कृिष िवकास ब�कको काया�लय राजिवराजसमेत

वादीले कानूनबमोिजम अपतुाली पाउने 
अव�था भए िनजले अपतुालीको महलबमोिजमको 
हद�यादिभ� अपतुालीको महलबमोिजम नै दाबी 
िलई आउनपुन� ह���यो तर वादीले अपतुालीको 
महलबमोिजमको दाबी िलई आएको अव�था पिन 
देिखदँैन भने अपतुाली हक कायम गराएर आएको 

भ�ने पिन देिखदँनै । अपतुालीको महलको २० नं. 
मा “यस महलमा अ�य� हद�याद लेिखएको कुरामा 
बाहेक अपतुाली परकेो तीन वष�िभ� नािलस निदए 
ला�न स�दैन” भ�ने �यव�था भएकोबाट अपतुाली 
परकेो तीन वष�िभ� नािलस िदइस�नपुन� गरी हद�याद 
िनधा�रण गरकेो दिेख�छ । यी वादीक� आमा मरहिनया 
थ�नीको िमित २०४४।३।२७ मा नै म�ृय ु भएको र 
सो त�यलाई वादी �वयंले िफरादप�मा समेत उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । ज�गा धनी मरहिनया थ�नीको म�ृय ु
भएको धेर ै वष�पिछ अथा�त् ऐनको हद�याद तीन वष� 
नघाई लामो समयपिछ मा� ��ततु िफराद गरकेो 
अव�था रहेको दिेखदँा अपतुाली हक कायम गराएर 
आएको अव�था पिन होइन । �यसैले िववािदत ज�गा 
वादीले अपतुाली हकको �व�प �ा� गन� स�ने 
अव�थाको समेत नदेिखने ।

वादीक� आमा आफू जीिवत छँदाका 
अव�थामा िनजले खाएको ऋणबापतमा िनजका नाउकँा 
ज�गाह� डाकँ िललाम भई कसैले नसकारी �वयं साह� 
कृिष िवकास ब�कले सकार गरी आ�ना नाउमँा दािखल 
खारजे ग�रसकेको र २०६५/६६ को बजेट व��यबाट 
ऋण िम�हा भए पिन सोपूव� अथा�त् २०५०।२।२७ मा नै 
िललामको �ि�या स�ु भई कसैले िललाम नबोलेपिछ 
धनी ब�क आफँैले सकार गरकेो अव�था ह�दँा वादीको 
आमाको नाउमँा हक �वािम�व नै नभई हक �वािम�व 
ह�ता�तरण भइसकेको िज�ला स�री  ठेिलया वडा 
नं. ४क िक.नं. १३ को �े�फल ०-१४-१६, िक.नं. 
१५२ को �े�फल ०-२-१० र ऐ. वडा नं. ४ख िक.नं. 
१९० को �े�फल ०-९-१० समेतको ज�गाह�को 
वादी दाबीबमोिजम डाकँ िललाम र �ितवादीका नाउमँा 
कायम भएको दता� �े�ता बदर ह�ने दिेखएन । अतः 
वादी दाबी नप�ुने भनी स�री िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।३।५ मा भएको फैसलालाई सदर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
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सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, चैत - २

२०७२।२।२६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत ्२०७७ साल माघ १३ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं१७

मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७१-CI-१५९३, १५९४, 
िलखत तथा दा.खा. दता� बदर, नेवबहादुर वली िव. 
पु�पा नेपालसमेत, पु�पा नेपालसमेत िव. नेवबहादुर 
वली

िक.नं. ६५८ को स�पूण� ज�गाको ३ भागको 
२ भाग िलखत दा.खा. बदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
वादी प�ुपा नेपालको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गदा�, मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महको १९(१) नं. ले 
“िपता पुखा�का पालाको चल अचल गै� स�पि�को 
हकमा चलमा सबै र अचलमा आिधस�म �यवहार 
चलाउनलाई �वा�नी, छोरा, एकासगोलका छोरी 
र िवधवा बुहारीको म�जुरी नभए पिन आफूखुस 
गन� पाउँछ” भ�ने  कानूनी �यव�था रहेको ि�थितमा 
िक.नं. ६५८ को �े�फल ०-४-२-३ ज�गा िब�� गदा� 
सोको आधा ज�गास�म �ितवादी बाबरुाम नेपालले 
आफूखसु गन� पाउनेमा पूर ै ज�गा िब�� गरकेो 
देिखयो । ज�गा िब�� गदा�का बखत ए�काइस वष� 
उमेर पगेुक� वादीम�येक� प�ुपा नेपालको म�जरुी िलएर 
मा� पूर ैज�गा िब�� गन� स�नेमा उ� ज�गा िब�� गदा� 
िनजको म�जरुी िलएको दिेखएन । यस �ि�टकोणबाट 

िब�� भएको िक.नं. ६५८ को पूर ै ज�गाको आधा 
भागमा घरको म�ुय �यि� वादीका पतीले कसैको 
म�जरुी निलई िब�� गन� स�ने र बाकँ� आधा अथा�त् 
०-२-१-११/

२ 
ज�गामा प�ुपा नेपालको अशं हकको ३ 

भागको १ भागस�मको िलखत दा.खा. दता� बदर ह�ने 
भनी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा यस अदालतबाट िमित 
२०७५।३।२० मा भएको ��यथ� िझकाउने आदशेमा 
लेिखएको आधार र कारण एवम् वादी �ितवादी दवैुको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, बाबरुाम नेपाल िलने नेवबहादरु वली 
भएको र.नं. ४२५३ िमित २०६९।१।३१ को िक.नं. 
६५८ को ज.रो. ०-४-२-३ ज�गाम�ये आधा �ितवादी 
बाबरुाम नेपालले घर �यवहार चलाउन िब�� गरकेो 
देिखदँा सदर ह�ने र बाकँ�म�येको आधा ज�गा ०-२-१-
११/

२
 म�ये वादी प�ुपा नेपालको अशं िह�सा ३(तीन) 

भागको १(एक) भागस�मको िलखत बदर ह�ने एवम् 
वादीम�येक� सिुवसा नेपाल िलखत ह�दँाका अव�थामा 
७(सात) वष�को देिखदँा मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
१९(१) नं. ले िनजको म�जरुी िलइरहन ु नपन� भई 
िनजको हकस�मको िलखत बदरतफ� को र स�पूण� 
िलखतको ३ (तीन) भागको २(दईु) भाग िलखत बदर 
ग�रपाउ ँ भ�नेस�मको वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने गरी भएको उ�च अदालत तलुसीपरु 
बटुवल इजलासको िमित २०७१।५।१६ को फैसला 
कानूनस�मत भई िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम�काश थापा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत ्२०७७ साल माघ ६ रोज ३ शुभम ्।


