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पूण� इजलास

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर,े मा.�या.�ी बमकुमार 
��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७०-NF-
०००८, िनण�य दता� बदर दता�, दीपकबहादुर पा�डे 
िव. महेश पराजुली 

िववादको सािबक िक.नं. ७० को �े�फल 
५-१२-०-० को ज�गा २०२१ सालमा नापी ह�दँा 
िफ�डबकुमा ज�गाधनीको नाम, थर र वतन तथा 
िवरहमा समेत पत� जिनएको दिेख�छ । सो बेहोराबाट 
वादीले दाबी गरजे�तो उ� ज�गा िनजले तथा 
िनजको पित रामच�� पराजलुीले भोगचलन गरकेो 
भ�ने दिेखदँैन । उ� ज�गा आ�नो भोगचलनमा 
रहेको भए नापीको समयमा नै आ�नो नाममा नापी 
गराउन ुपन�मा सो गराउन सकेको नदिेखएको र नापी 
ह�न छुट भएको भए पिन समयमा उपचार खो�न ु
पन�मा कहीकँतै उजरु गरकेो भनी दाबी गन� सकेको 
देिखदँैन । २०२१ सालमा भएको नापीमा आ�नो 
नाममा नापी गराउन नसकेको र २०४३ सालको 
नापीमा मा� िनजले उ� ज�गा आ�नो भनी दाबी गरकेो 
देिखने ।

िक.नं. ७० को ज�गाको १९७४ सालको 
केदार�ेवर महादवे गठुीको लगत रहेको ह�दँा गठुीको 
नाममा दता� कायम ग�रिदन ुभनी गठुी सं�थानले लेखी 
पठाएको आधारमा मालपोत काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०३५।८।७ को िनण�यअनसुार उ� ज�गा गठुीको 
नाममा दता� भई ज�गाधनी दता� �े�तासमेत कायम 
भएको दिेखएको र सो स�ब�धमा वादीले समयमा कुनै 
दाबी तथा कतै उजरु गरकेो अव�था देिखदँनै । वादीले 
दाबी गरजे�तो उ� ज�गा आ�नो भोगचलनमा रहेको 
भए २०२१ सालको नापीमा आ�नो नाममा नापी 
गराउन ुपन� र २०३५ सालको मालपोत काया�लयको 
िनण�यउपर उिचत समयमा स�बि�धत िनकायमा उजरु 

गरी कारबाही चलाउन ु पन�मा सो गरकेो नदेिखनकुा 
साथै �य�तो �यास गरकेो भ�ने भनाइसमेत रहेको 
नदिेखने ।

वादी दाबीको िक.नं. ८२ को �े�फल १-५-
०-० भएको ज�गा सािबक िक.नं. ७० को भएकोमा 
िववाद रहेको दिेखएन । उ� िक.नं. ७० को ज�गाको 
गठुीको नामको १९७४ को लगत रहेको तथा २०२१ 
सालको नापीको िफ�डबकुमा उ� िक.नं. ७० को 
ज�गा पत� जिनएको आधारमा केदार�ेवर महादेव 
गठुीको नाममा कायम ह�ने गरी िमित २०३५।८।७ 
मा मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�यउपर वादीले 
समयमा िफराद गरी उ� ज�गा आ�नो हो भनी दाबी 
गन� नसकेको र हाल लामो समयप�चात् िफराद 
गदा�समेत उ� ज�गा आ�नो भएको भ�ने ठोस �माण 
पेस गन� सकेको नदिेखने । 

ज�गाको िवषयमा िववाद उठेको अव�थामा 
आ�नो हो भनी दाबी गन�ले उ� ज�गा आ�नो भएको 
त�यसिहत ठोस �माण पेस गन� स�नपुन� ह��छ । वादी 
दाबीलाई पिु� गन� स�ने िलखत �माणको अभावमा 
ज�गाको हक कायम ह�नस�ने अव�था ह�दैँन । वादीले 
दाबी गरकेो िक.नं. ८२ को मूल�ोतको �पमा रहेको 
सािबकको िक.नं. ७० को ज�गा पूर ै िक�ा केदार�ेवर 
महादेव गठुीको नाममा दता� कायम ह�ने गरी मालपोत 
काया�लयबाट २०३५ सालमा भएको िनण�यउपर 
कहीकँतै उजरु नपरी उ� िनण�य हालस�म यथावत् 
रहेको देिखदँा ठोस �माणको अभावमा उ� वादी 
दाबीको ज�गा वादीको हो भ�न सिकने अव�था 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधार 
�माणबाट वादी दाबीको िक.नं.८२ को १-५-२-
० ज�गा वादीका नाममा दा.खा. दता�समेत ह�ने ठहर 
गरी यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६६।११।१९ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई दाबीको ज�गा वादीको हकभोगको रहेको 
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भ�ने �मािणत ह�न नसकेको ह�दँा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५२।८।२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५७।५।५ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल भदौ १४ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी  सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०५५१, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. राकेश शेमा�  िल�बुसमेत 

�ितवादीको बयान र पीिडतको भनाई 
हेदा� ियनै �ितवादीले पीिडतलाई अिघ�लो िदनको 
िववादको िवषयलाई िलएर बासँको ल�ीले �हार गरकेो 
त�यमा िववाद देिखएन । कुटिपट गरकेो त�यमा 
�ितवादी राकेश शेमा�को �वीकारोि� दिेखएको 
छ । �यान मान�स�मको पूव��रसइवी रहेको िथयो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा अिघ�लो िदन अप�रिचत 
स�ुत मनि�थितका �यि�लाई यी �ितवादीसमेतले 
कुटिपट गरकेो िवषयमा पीिडतले �यसो गनु�  ह�दँैन 
भ�नेस�मको �ितवाद गरकेो िवषयमा ��ततु वारदात 
भएको दाबी िलए पिन यी �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
मान� पन�स�मको �रसइवी र मनसाय रहेको भ�ने अ�य 
पेस भएका �माणबाट �थािपत नदिेखने । 

पीिडत र �ितवादीह�को अगािडको सामा�य 
वादिववादको िवषयलाई िलएर पीिडतलाई आ�मण 
ग�रन ु केवल सामा�य �ितशोध रहेको कुरा बासँको 
ल�ीले �हार गरकेो प�रि�थितबाट देिखएको र 
�यान मान� उ�े�यले �हार गरकेो भ�ने वादी प�को 
अनमुानबाहेक केही देिखदैँन । अनमुानलाई पिु� गन� 

अ�य प�रि�थितज�य �माण केही नदेिखदँा केवल 
शकंाको भरमा दोषी ठहर ग�रन ुह�दँैन भ�ने फौजदारी 
कानूनको सव�मा�य िस�ा�तबमोिजम समेतबाट �यानै 
मान� उ�े�य �ितवादीह�ले िलएका रहेछन् भनी मा�न 
निम�ने । 

��ततु म�ुाको वारदात र ते�ो प�को 
उपि�थितका कारण पीिडतको �यान ब�न गएको 
भ�ने त�यय�ु �माणको िव�मानता पिन नरहेको र 
�ितवादीह�ले बासँको ल�ीले हानेपिछ म पि�टएको 
र साथीह�ले उपचारका लािग लगेको भ�ने पीिडतको 
मौकाको कागजबाट देिखएकोमा ते�ो प�को 
उपि�थितबाट पीिडत ब�न सफल भएको भ�ने 
अव�थाको िव�मानता नदिेखएबाट पनुरावेदनको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई सजाय ह�नपुद�छ 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

वारदातका �प र �कृितअनसुार मलुकु� ऐन, 
कुटिपटको महलको १ नं. ले प�रभािषत गरकेो कसैले 
कसैलाई हातहितयार उठाई वा अ� कुनै �कारको 
रगतप�छे वा चोट अङ्गभङ्ग पारमेा वा िजउमा अ� 
पीडा नो�सान ह�ने काम गरमेा कुटिपट गरकेो ठहछ�  
भनी कसरु कायम ग�रएको कानूनी �यव�थास�म 
आकृ� ह�ने दिेखदँा कुटिपट वारदात कसरुका 
स�ब�धमा छु�ै कानूनी �यव�था रहेकोमा तदनसुार 
��ततु वारदात िवषयमा सोही कानूनी �यव�थास�म 
आकृ� ह�न स�ने अव�था िव�मान रहेको र 
�ितवादीह�ले �दश�न गरकेो सामा�य सेखी, सनक र 
लहडको भरमा पीिडतलाई कुटिपट गरी पीडा प�ुयाउने 
उ�े�य र मनसायबाट सो वारदात घटना घिटत भएको 
देिखदँा र �यान मन�स�मको काम पिन भई नसकेको 
र सो घटनामा पीिडतको �यान िलनपुन�स�मको 
मनसाय त�व रहे भएको कुरा �मािणत ह�न स�ने ठोस 
आधार र त�यय�ु �माणको िव�मानता नरहेको ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट भएको फैसला 
मनािसब नै देिखन आउने । 
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तसथ� पीिडतलाई मान�स�मको मनसाय 
त�वको िव�मानता र ते�ो प�को ह�त�ेपका 
कारणबाट मा�ै पीिडत ब�न सफल भएको भ�ने 
नदेिखएका आधारबाट �ितवादीह�ले �यान मान� 
उ�ोगतफ�  सफाइ पाउने र कुटिपटको वारदात 
�थािपत भएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २७ बमोिजम सरोकारवालाले सकार गरमेा 
यसै िमिसलबाट कारबाही िकनारा गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०६९।१२।१२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०२०८, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. �ेमलाल िधतालसमेत 

घा जाचँ केस फाराम र वारदातको अव�थालाई 
हेदा� पीिडतलाई मान� चाहेका भए �ितवादीह�ले जे 
पिन गन� स�ने अव�थामा पीिडतलाई मान� नै मनसाय 
िथयो भनी भ�न िम�ने देिखदैँन । पीिडतको मौकाको 
कागज, अदालतसम�को बकप� एवम् ��य�दश�को 
भनाइअनसुार खकुुरी च�कु लाठीले �हार गरकेो 
भए पीिडतको शरीर ग�भीर घा चोटह� ह�ने र 
�ितवादीह�ले च�कु खकुुरी र केही �ितवादीह�ले 
लाठीले �हार गरकेो भ�ने अिभयोग दाबीलाई घाउ 
जाचँ केस फारामबाट समिथ�त भएको नदेिखदँा मान� नै 
मनसायले पीिडतलाई आ�मण गरकेो भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर समिथ�त ह�न सकेको नदेिखने ।

जाहेरवालासमेतलाई �हार गन� लागेकोले 
भागी �हरीलाई खबर गन� गएको, फक� आउदँा 
पीिडत कराएको भ�ने जाहेरवालाको भनाई रहे पिन 
पीिडतले आफूलाई �ितवादीह�ले कुटिपट गरी 
खोलामा फाली िदएका र आफू कराएपिछ मािनसह� 

आई अ�पताल लगेको भ�ने पीिडत �वयम् को भनाई 
रहेकोमा �ितवादीह�ले ते�ो प�को ह�त�ेप भएपिछ 
भागेको भ�ने कुरा पिु� नभई �ितवादीह�ले कुटिपट 
गरी फािलिदएपिछ मा�ै ते�ो प�को उपि�थित 
देिखएको कुरा पीिडत �वयम् को भनाई र जाहेरी 
दरखा�तसमेतबाट पिु� भइरहेको िमिसल सलं�न 
�माणबाट त�य �थािपत ह�न आएको अव�थामा ते�ो 
प�को उपि�थितका कारण �ितवादीह� भागेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा सोतफ� को 
पनुरावेदन िजिकरसमेत खि�डत भइरहेको देिखने ।

पीिडतको मौकाको कागज जाहेरीसमेतबाट 
खकुुरी च�कु लाठीको �हार भएको भ�ने देिखए पिन 
घाउचोटको �कृित हेदा� खकुुरी �योग भएको भए अझै 
जोिखमी �कृितका घा चोटको िव�मानता ह�नेमा सो 
नदिेखएको पीिडतउपर कुटिपटको वारदात �थािपत 
भएको अव�था र �यान मान� उ�ोगको कसरु �थािपत 
ह�नका लािग पिहलो पीिडत �ितवादीबीच �रसइवी रही 
सोअनसुार मान� मनसाय राखी योजना बनाई �यान 
मान� तयारी गरी �हार गरकेो ह�नपुन� �यसपिछ दो�ोमा 
ते�ो प�को ह�त�ेपबाट पीिडत बा�ँन सफल भएको 
ह�नपुन� वा कसरुदारह�लाई परा�त गरी बचाएको 
ह�नपुन� अव�था ��ततु म�ुामा देिखएन । तसथ� उपयु�� 
दईु आधारको िव�मानताको अभावमा �यान मान� 
उ�ोगतफ� को कसरु ठहर नगरी मलुकु� ऐन, कुटिपटको 
महलबमोिजम कुटिपटको वारदात भएको ठहर गरी 
भएको फैसला मनािसबै दिेखन आउने ।

तसथ� मौकाको िनवेदन र जाहेरी दरखा�तमा 
पीिडतलाई पूव��रसइवी िलई साझँको समयमा कुटिपट 
गरी �यान मान�स�मको काय� गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी 
पिु� ह�न नसक� यी पीिडतलाई कुटिपट गरकेो अव�था 
घा जाचँ केस फारामसमेतबाट देिखदँा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम 
��ततु वारदात कुटिपटमा प�रणत गरी जाहेरवालाले 
सकार गरमेा यसै िमिसलबाट कारबाही गन� गरी 
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पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाबाट िमित २०७१।८।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CR-००८५, कत��य 
�यान, सूय�मान चेपाङ िव. नेपाल सरकार

आ�नो �ीमती र भाइबीच करणी िलनिुदन ु
गरकेो दखेेको ि�थितमा �ीमतीलाई लखेटेको तर 
करणी गन� भाइ र�सी खाई माितएको अव�थामा 
घरमै रहेको अव�थामा भाइलाई केही नगरकेो भ�ने 
भनाईलाई िव�वास गन� लायक दिेखएन । आ�नै 
�ीमतीलाई भाइले करणी गरकेो दखेेपिछ �ितवादी 
त�काल आवेशमा आई र�सीले मातेकोले भा�न 
नसकेको मतृक भाइलाई समाती डोरीले घाटँी, क�मर 
तथा हातख�ुासमेतमा बाधँी भ�याङ र दिलनमा 
बाधँेको कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको ि�थित 
देिख�छ । �ितवादीले घटना�थलबाट भागेक� 
�ीमतीलाई लखेटेको र भेटेको भए �ीमतीमािथ 
समेत आ�मण गन�स�ने अव�था देिखएबाट भाइलाई 
केही नगरकेो भ�ने �ितवादीको भनाई यिु�सङ्गत   
नदेिखने । 

मतृकलाई घाटँीमा डोरीले बाधँी झ�ुड्याएमा 
मािनस मन�स�छ भ�ने �ितवादीलाई जानकारी ह�दँाह�दँ ै
�य�तो काय� गरबेाट ��ततु वारदातमा आपरािधक 
काय� र मनसाय दवैु �प� �मािणत भइरहेको अव�था 
देिख�छ । ��तुत वारदात प�रवारिभ� भएकोले नै 
�ितवादीलाई बचाउनको लािग भाइ जाहेरवाला 
आिशष चेपाङ र �ीमती लालकुमारीले मतृक आफँै 
झिु�डएको भ�ने बेहोराको अदालतमा बकप� गर े
पिन सो बकप�लाई अ�य �माण एवम् घटना�मले 

समथ�न गरकेो देिखदँनै । घटना�थल �कृित मचु�ुका 
हेदा�  लासलाई जनु �कारले घाटँी, हातख�ुा र 
क�मरसमेतमा बाधँी घरको दिलनमा झ�ुड्याइएको 
अव�थासमेतले ��ततु वारदात मतृक �वयम् आफँैले 
आ�मह�या गरकेो भ�ने ��ट नह�ने । 

तसथ�ः �ितवादीले अदालतमा गरकेो बयान, 
जाहेरवाला तथा घटना�थल �कृित मचु�ुकामा 
ब�ने �यि�ह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतका 
आधारमा मा� �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
होइन भनी िव�वास गन�स�ने अव�था देिखएन । 
र�सीको नसामा रहेको मतृकलाई डोरीले घाटँी, 
हातख�ुासमेतका शरीरको िविभ�न ठाउमँा बाधँी 
दिलनमा र भ�याङमा समेत बाधँी झ�ुड्याउदँा मािनस 
मन�स�ने कुराको जा�दाजा�दै पिन सो काय� गरी 
मतृकको म�ृय ुभएको देिखएकोले ��ततु वारदातलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अ�तग�त कसरु कायम गरी �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७०।११।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

अदालत, 
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हेट�डाले
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल काि�क २९ गते रोज २ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-११७८, बढुवाको झ�ुा �माणप� 
पेस गरी ��ाचार गरेको, उ�रा िघिमर े िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी उ�रा िघिमरकेो नामको उ� 
�माणप� अनसु�धानको �ममा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्
भ�परुमाफ� त स�बि�धत बोड�मा �माणीकरणको लािग 
पठाइएकोमा उ� प�रषद ्माफ� त भारत पटनाको िबहार 
सं�कृत िश�ा बोड�बाट िनज �ितवादी उ�रा िघिमरकेो 
उ� म�येमा परी�ा उ�ीण� गरकेो भिनएको सन् 
१९९० �माङ्क ४२१।३५६ को शैि�क यो�यताको 
�माण प�का स�ब�धमा कैिफयत महलमा “T.R. मे 
उ� �माङ्क अिंकत नही है” भ�ने बेहोरा उ�लेख भई 
आएको िमिसल सलं�न िववरणबाट देिख�छ । साथै 
�ितवादीले उ� परी�ा ि�तीय �ेणीमा उ�ीण� गरकेो 
भ�ने दाबी िलई िनवेदनसाथ िवशेष अदालतमा पेस 
गरकेो �माणका स�ब�धमा िवशेष अदालतबाट पनुः 
�माणीकरणको लािग उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्मा 
लेखी पठाएको देिख�छ । सो �माणप�का स�ब�धमा 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद,् सानोिठमी भ�परुको 
च.नं.१४८४ िमित ०६५।११।११ को प�बाट 
"४२१।३५६।१९९० इस कोड �माङ्क म� काया�लय, 
अिभलेख (T.R.) इस छा�ाका नाम एवम् �माङ्क 
ि��ट नह� है �ेिषत प�क� छाया�ँित प�ाङ्क ८९७ 
िदनाङ्क ०६।४।०७ जाचँ के �म म� गलत पाया गया 
ह�" भनी उ�लेख गरी �माणप� �माणीकरण भई आएको 
देिख�छ । यसरी पटकपटक �माणीकरणको लािग 
पठाउदँासमेत उ� शैि�क यो�यताका �माणप�ह� 

साचँो बेहोराको नभएको भनी स�बि�धत बोड�बाट नै 
लेखी आएको दिेखदँा उ� �माणप� स�कली हो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर खि�डत भएको दिेखने ।

�माणप�बाट कुनै लाभ निलएको भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
नदिेखनकुो अित�र� पेस ग�रएका �माणप�बाट  
कुनै फाइदा वा सिुवधा िलएको वा निलएको भए पिन 
न�कली �माणप� पेस गनु�  नै ��टाचारज�य कसरु ह�न 
जाने देिखएकोले पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादीले आफूले उ�ीण� गरकेो 
भिनएका पूव�म�यमा तहको शैि�क यो�यताको �माणप� 
२०५३ सालमा पेस गरकेो भ�ने िमिसलबाट देिखएको 
र िववािदत �माणप�का स�ब�धमा अनसु�धान गन� 
िमित २०६१।६।२८ मा अनसु�धान अिधकृत तोक� 
अनसु�धान तहिककात स�ु गरी िमित २०६३।५।१३ 
मा िनजउपर अिभयोगप� दायर भएको देिखएकोले 
सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क 
बमोिजम अनसु�धानको कारबाही स�ु भएको िमितले 
२ वष�िभ� नै म�ुा दायर भएको दिेखदँा कसरु ह�दँाका 
बखत �चलनमा रहेको सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ बमोिजम सजाय ह�ने गरी िवशेष अदालतबाट 
भएको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः उि�लिखत आधार र �माणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादी उ�रा िघिमरलेाई सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�. ५००।– (पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष 
अदालतबाट िमित २०७०।४।३० मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदिलपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् । 
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 



6

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - १

फैसला भएका छन्:
 § ०६८-CR-०४५७, ��ाचार (न.�.प.), 

रामभ� ठकुरी िव. नेपाल सरकार
 § ०७०-CR-१४३१, रा�� सेवकको पदमा 

बढुवा पाउनको लािग झ�ुा (न�कली) 
शैि�क �माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो, 
जनकबहादुर काक� िव. नेपाल सरकार

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६९-WO-०३७७, उ��ेषण 
/ परमादेश, केशवराज पौडेलसमेत िव. िश�ा म��ालय, 
काठमाड�समेत

िनवेदक�य केशवराज पौडेल र दवेे��राज 
ठकुरी बढुािनलक�ठ �कुलमा िश�क तथा अिभभावक 
नै रहेको देिखएको ह�दँा �यस �कुलसगँ साथ�क सरोकार 
(Meaningful Relation) भएको पाइयो । िश�कको 
स�ब�ध सम� �कुलको िहततफ�  �यानाकष�ण ह�ने नै 
ह��छ । �य�तै अिभभावकको पिन आ�ना स�तानको 
भिव�यलाई िवचार गद� �कुलको �तरतफ�  �यानाकष�ण 
ह�न ु�वाभािवक हो । तसथ�ः िवप�ीह�ले उठाएको �रट 
िनवेदकह�लाई िनवेदन िदने हकदैया नभएको भ�ने 
भनाइसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

एउटा �यि�ले कुनै पदको िव�ापनमा 
आ�नो यो�यता भएस�म दरखा�त पेस गन� पाउने 
हक संिवधान र कानूनले सरुि�त गरकेोले दरखा�त 
पेस गन� र यो�यता पगेुस�म िनयिु� पाउन स�ने 
कुरामा अ�यथा ह�दँैन, तर िनयिु� गन� कामको लािग 
गठन ग�रएको �यव�थापन सिमितमा समेत आफँै रहेर 
पनुः आ�नो िनयिु� गनु�चािह ँ वा�तवमा �ाकृितक 
�याय िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । िकनिक िनयिु� 
ह�ने �यि� नै सिमितमा रहेछ भने �वाभािवक �पमा 
िनयिु�मा �भाव पन� स�ने । 

िनवेदन िवचाराधीन रहेकै अव�थामा िमित 
२०७०।१।१ देिख लागू ह�ने गरी िवप�ीह� म�येकै 

केशरबहादरु खलुाललाई िववािदत बढुािनलक�ठ 
�कुलको ि�ि�सपल पदमा िनयिु� ग�रएको र सो िनयिु� 
�रट िनवेदकह�को मागअनसुार नै िन�प��पमा 
�व�छ �ित�पधा��ारा भएकोले �रट िनवेदनको िनवेदन 
मागको कुनै औिच�य नरहेको जानकारी िवप�ी नेपाल 
सरकारका िव�ान् सह�यायािधव�ा �ी रवेतीराज 
ि�पाठी र बढुािनलक�ठ �कुलको तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान् अिधव�ा �ी परशरुाम कोइरालाले बहसको 
�ममा इजलाससम� जानकारी गराउनभुएको र 
�रट िनवेदकतफ� का िव�ान् अिधव�ा �ी रामच�� 
सवुेदीले समेत इजलाससम� नै सो बेहोराको समथ�न 
गनु�  भएकोले ��ततु �रट िनवेदनको थप त�य र 
औिच�यिभ� �वेश गरी िवचार गनु�पन� देिखएन । तसथ�ः 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-१०४६, उ��ेषण / परमादेश, 
उमेश साह िव. जनकपुर न.पा. को काया�लय, 
जनकपुरसमेत

िववािदत सडक िव�तार काय��म राजमाग�, 
सहायक माग�, िज�ला वा सहरी कुन �तरको हो र 
सोको चौडाइलगायतका मापद�ड साव�जिनक सडक 
ऐन, २०३१ को दफा ३ र ४ मा सडक सधुार र िव�तार 
गन� ज�गा �ाि� गनु�पन� �यव�थासमेतका आधारमा के 
क�तो ह�नपुन� हो, सो यिकन गरी सो मापद�डअनसुार 
िव�तार र �तरविृ� गन� सिकने कुरामा िववाद छैन । 
तर �यसो गदा�  सो काय� साव�जिनक िहतको लािग गन� 
लािगएको हो भ�ने कुरा साव�जिनक �पमै �प� ह�नपुद�छ 
र साव�जिनक िहतको लािग सडक िव�तार गदा� िनजी 
स�पि�को �योग गनु�  परमेा संिवधान र कानूनको 
दायरािभ� रही गनु�पन�मा �यसो नगरी �यि�को िनजी 
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स�पि� / ज�गामा �चिलत कानूनिवपरीत जबरज�ती 
क�जा गरी िचनो लगाई सडक िव�तार गन� काय�लाई 
कानूनस�मत मा�न नसिकने । 

जनकपरु उपमहानगरपािलकाअ�तग�तको 
िशव चोकदेिख कदम चोकस�मको सडक िव�तार गन� 
िमित २०७०।९।२७ मा जनकपरु नगर प�रषदब्ाट 
िनण�य भई सो िनण�यानसुार सडक िव�तार गन� 
लािगएको भिनएको, यसको जानकारी �थानीय �तरमा 
�भाव पन� प�लाई निदइएको र सो िनण�यअनसुार 
२०७२ सालको जेठ मिहनामा सडक िव�तार गन� 
ला�दा उपमहानगरपािलकाका कम�चारीह�बाट 
घरघरमा िच� लगाउने �ममा संिवधान र �चिलत 
कानूनअनसुार �ितपूित�  िदने कुराको ��याभूित 
कहीकँतै ग�रएको देिखदैँन । यसबाट �यि�को 
स�पि� सडक िव�तारको नाममा जबरज�ती क�जा 
गन� खोजेको देिखयो । यसरी �यि�को िनजी घर, 
ज�गालगायतका स�पि� सडक िव�तारको �ममा 
�ाि� गदा� संिवधान र कानूनअनसुार �ितपूित� िदने 
कुरा सो िमित २०७२।९।२७ को नगर प�रषदक्ो 
िनण�यमा उ�लेख भएको कहीकँतैबाट नदेिखएको र 
२०७२ सालको जेठ मिहनामा उपमहानगरपािलकाका 
कम�चारीह�बाट घरघरमा िच� लगाउदँा �ितपूित� 
िदने कुराको �प� ��याभूित कहीकँतैबाट नदेिखएबाट 
िनवेदकको संिवधान�द� स�पि�को हकको आघात 
पगेुको देिखने । 

�यि�को स�पि� �ितपूित� निदई सोझै 
अिध�हण गरी सडक िव�तार गन� काय�लाई 
कानूनस�मत मा�न सिकएन । साव�जिनक िहतकै लािग 
भए पिन �यि�को िनजी स�पि� रा�य वा रा�यका 
िनकायबाट �ा� गदा� कानूनबमोिजमको �ितपूित� 
िदएर मा� �ाि� गन� र �योग गन� सिकने, तर ��ततु 
स�दभ�मा �यसो भए गरकेो नदेिखएको ह�दँा िमित 
२०७०।९।२७ को नगर प�रषद्को िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा २०७२ सालको जेठ मिहनामा 

जनकपरु उपमहानगरपािलकाका कम�चारीह�बाट 
घरघरमा िच� लगाउने िनण�यसमेतका काय� उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । अब यी �रट िनवेदकको 
ज�गामा पन� गरी सडक िव�तार गनु�पन� भएमा संिवधान 
�चिलत कानूनबमोिजमका �ि�या पूरा गरी �ितपूित� 
िदने �ि�या अपनाई �ितपूित� िदएर मा� सडक 
िव�तार गनु�  भनी परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
इित संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-WO-००४२, उ��ेषण, 
केदारनाथ दाहाल िव. नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण, �.का. 
दरबारमाग�समेत

िनवेदक िमित २०६१।१।१२ दिेख अिनवाय� 
अवकाश भएको भ�ने �रट िनवेदन बेहोराबाट देिख�छ । 
िनज सेवा िनव�ृ भएपिछ िनमा�ण भएको िविनयमावलीको 
अवकाशस�ब�धी �ावधानलाई आधार बनाई ��ततु 
�रट िनवेदन परकेो देिख�छ । उ� िविनयमावली, 
२०६२ को िविनयम १३६(२) मा �ािधकरणमा िमित 
२०५४।१०।३ अिघ अ�थायी सेवामा अटुट काय�रत 
रही �थायी भएका कम�चारीको हकमा उ� अ�थायी 
अविधको गणना ग�रने भ�ने �ावधान रहेको पाइ�छ । 
नेपाल िव�तु्  कप�रसेन िवघटन भएपिछ िनवेदकको 
�थायी सेवा नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणमा िमलान भएको 
र सो अविधमा िनज अ�थायी भई काम गरकेो भ�ने 
पिन होइन । िनवेदक २०५४ सालअिघ अ�थायी 
सेवामा रहेको भ�ने दिेखदँैन । िमित २०३३।३।११ 
देिख �थायी िनयिु� पाई िमित २०६१।१।१२ मा 
अिनवाय� अवकाश भई सेवा िनव�ृ भएका िनवेदकको 
हकमा उ� िविनयमावलीको िनयम १६२(२) 
आकिष�त ह�ने अव�था नरहेको र िनज �थायी भएको 
िमित २०३३।३।११ दिेखको सेवा अविध गणना 
गरी सोही िमितबाट िनविृ�भरण सिुवधा पाउने गरी 
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िनविृ�भरण उपल�ध गराउने िव�त्ु  �ािधकरणको 
िनण�यलाई अ�यथा भ�न निम�ने भएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े 

नेपाल सरकार िव. िव�नाथ महतो �ितवादी २३ वष�को किललो उमेरको भई 
िनजले आ�नो बाबलुाई मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी, 
योजना केही नदेिखएको र घटना घट्नपूुव� िनजले 
मानिसक रोगको औषधी सेवन गरी हाल औषधी 
सेवन गन� छोडेको कारण घटना भएको भ�ने देिखदँा 

सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखएकोले १० वष�को कैद सजाय 

मलुकु� ऐन, अ.ब.१८८ नं. बमोिजम 

इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े 

नेपाल सरकार िव. खगीराम रामजाली घत�मगर
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Intracranial hemorrhage 
blunt trauma 

मतृक �ीमती पवी रामजाली 
घत� मगरलाई मान�स�मको पूव�योजना, �रसइवी र 
पूव�तयारी भएको देिखएको छैन । केवल मतृक र 
�ितवादी दवैुजनाले मादक पदाथ� सेवन गरकेोमा 
मादक पदाथ�को नसाको सरुमा भएको झै-झगडाको 
कारण उ�प�न �रस त�काल था�न नसक� �हार गरकेो 
लात र खपुा�को चोटपटकको  पीडाबाट म�ृय ुभएको 
देिखएको अित�र� �ितवादीले आफूले कसरु गरकेो 

कुरा �वीकार गरी �याय स�पादनमा सहयोग गरकेो 
देिखदँा हदैस�मको सजाय गनु�भ�दा �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ वष� कैद 
सजाय गदा� पिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने देिखएकाले 
�ितवादीलाई १५ वष� कैद सजाय ह�नेसमेत ठहन� । 

�ितवादी ६५ वष� उमेरको भई जे� नाग�रक 
भएको देिख�छ । िनज जे� नाग�रकले पनुरावेदन 
अदालतमा जे� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२ 
बमोिजम सजाय छुट पाउन माग गरकेो देिख�छ । 
तर पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले सो स�ब�धमा 
िववेचना गरकेो देिखदँनै । तथािप जे� नाग�रक ऐन, 
२०६३ अनसुार �ितवादीले सजायमा छुट पाउने वा 
नपाउने स�ब�धमा स�बि�धत कारागार काया�लयले 
कैद सजाय छुट िदने गरी िसफा�रस गन� स�ने नै ह�दँा 
यस स�ब�धमा केही गरी रहन नपन� । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CI-१०५९, अशंब�डा, 
भिवलाल सापकोटा िव. िदनकला सापकोटासमेत 

पनुरावेदक वादीका िपता िखललालले जेठी 
�ीमतीतफ� का छोरा �ितवादी िललारामलाई आ�नो 
नाममा रहेको स�पि�म�येबाट ०-५-० ज�गा बकसप� 
पा�रत ग�रिदई जेठी �ीमती र छोरासगँ अलग िभ�न भई 
का�छी �ीमती र िनजतफ� का प�रवार यी पनुरावेदक 
वादीका सगँसाथ रहे बसेको दिेख�छ । �यसैगरी 
िनज िखमलालले जेठी �ीमतीबाट अलग िभ�न रहे 
बसेपिछ आ�नो नाममा रहेको िज�ला नवलपरासी, 
देउराली गा.िव.स. वडा नं. ५क िक.नं. १५९ को 
�े�फल ०-१०-० ज�गा िमित २०५२।६।२७ र.न. 
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१३२२ बाट अ�जना �धानलाई राजीनामा पा�रत 
गरी िदएको देिख�छ भने िनज िखमलालले नै का�छी 
�ीमती यी पनुरावेदक वादीक� आमा �ितवादी 
सािव�ी सापकोटालाई आ�नो नाममा रहेको िज�ला 
नवलपरासी, ग�डाकोट नगरपािलका वडा नं. ५क 
िक.नं. १८६१ को �े�फल ०-१०-२-३ ज�गा िमित 
२०६२।१।५ मा हालैको बकसप� पा�रत गरी िदएको 
िमिसल संल�न �ितिलिपह�बाट देिख�छ । २०३३ 
सालभ�दा पिछ यी पा�रत िलखतका स�ब�धमा 
िखमलालको जेठी �ीमती र िनजतफ� का छोराको 
कुनै दाबी िजिकर रहेकोसमेत पाइदँनै । यी िलिखत 
�माणसमेतका आधारमा िखमलालको जेठी �ीमती 
िदनकला र िनजतफ� का छोरा िललाराम ��यथ� 
�ितवादी र िखमलालको का�छी �ीमती सािव�ी र 
िनजतफ� का छोरा पनुरावेदक वादी र ��यथ� �ितवादी 
२०३३ सालदिेख नै �यवहार �माणले छु��ई अलग 
िभ�न भइरहे बसेको मा�न ुपन� ।

�ितवादीम�येका िखमलालले जेठी �ीमती 
िदनकला र िनजतफ� का छोरा िललाराम सापकोटालाई 
आ�नो नाममा रहेको स�पि�म�येबाट �े�फल 
०-५-० िमित २०३३।११।३० मा हालैको बकसप� 
पा�रत गरी िदई ��यथ� �ितवादीम�येका यी िदनकला 
र िललारामबाट अलग िभ�न भई बसेको दिेखदँा 
िललारामका नाममा रहेको स�पि� पैतकृ स�पि� हो 
भनी दाबी गन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ� स�ु िचतवन िज�ला अदालतले 
वादीले स�पूण� �ितवादीह�बाट अशं पाउने ठहर 
गरी िमित २०६९।९।८ मा गरकेो फैसलालाई केही 
उ�टी यी पनुरावेदक वादी भिवलाल सापकोटाले 
��यथ� �ितवादीह� िदनकला सापकोटा र िललाराम 
सापकोटाबाहेकका अ�य �ितवादीह�बाट मा� अशं 
पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले िमित 
२०७०।६।६ मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०४३८, कत��य 
�यान, सूय�बहादुर काक� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
तथा अदालतमा आई बयान गदा� िज�ला भ�परु, 
म�यपरु िथमी न.पा.४ नगदेशमा रहेको सशुीला 
जोशीको िनमा�णाधीन घरमा म र मेरो प�रवार काम 
गद� तथा घर कुररे बसेकोमा िमित २०६९।७।२५ गते 
अं.२३:०० बजेको समयमा वादिववाद भएपिछ मेरी 
�ीमतीले म�ीतेल खनाई बिलरहेको टुक� ब�ीबाट 
आफँैले आगो लगाएक� ह�न् मैले आगो लगाई िदएको 
होइन भनी लेखाए पिन आ�नो बयान बेहोरालाई पिु� 
गन� गरी कुनै सबतु �माण पेस गन� सकेको अव�था 
देिखदँनै । मतृकले आफू मन� बेलामा उपचारको 
�ममा �य� गरकेो कुरालाई �माणमा िलनपुन� कानूनी 
�यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा ११ मा रहेको र 
मन� बेलामा कसैलाई झठुो बो�न स�ने अव�था नह�दँा 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरेको कुरा 
पिु� ह�न आउने । 

मतृकले उपचारको �ममा को�रया नेपाल 
मै�ी अ�पतालमा भना� भएको अव�थामा आफूलाई 
�ीमानले म�ीतेल खनाई आगो लगाई िदएको भनी 
सोही अ�पतालका डा�टर भावकु सवेुदी तथा 
�टाफ नस� अन ु अिधकारीसम� कागज गरकेो र सो 
कागजलाई डा�टर भावकु सवुेदी तथा �टाफ नस� 
अन ु अिधकारीले अदालतमा उपि�थत भई सोही 
बेहोरा उ�लेख गरी उ� कागजलाई सनाखतसमेत 
ग�रिदएको देिख�छ । मतृकले आफू मनु�भ�दा अगािड 
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उपचारको �ममा �य� गरकेो कुरालाई �माणमा 
िलनपुन� कानूनी �यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा 
११ मा रहेको देिख�छ । लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
हेदा� मतृकको शरीरको िविभ�न भागमा जली छाला 
िपि�सएकोसमेत देिख�छ भने Autopsy Report हेदा� 
Cause of Death Burn Injuries भ�ने लेिखएको 
पाइ�छ । यी �ितवादी सूय�बहादरु काक�ले आ�नो 
�ीमती फुलमायालाई म�ीतेल खनाई आगो नलगाएको 
भए मतृकलाई बचाउने �यासको लािग अ�पताल 
ल�नपुन�मा सो नगरी आफू चपु लागी बिसरहेको र 
पिछ गाउघँर िछमेक� उपि�थत भई अ�पतालमा 
उपचाराथ� लगेको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखयो । यसथ� �ितवादी सूय�बहादरु काक�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरु 
अपराधमा िनजलाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�नेगरी भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।११।१४ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
िमित २०७२।२।५ मा गरकेो फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादी सूय�बहादरु काक�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरु अपराधमा िनजलाई �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�नेगरी भ�परु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।११।१४ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
िमित २०७२।२।५ मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का / िदपे�� ितवारी 
(शा.अ.)
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल असोज २३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-१३०२, संशोधनतफ�  छुट्याई 
पाऊँ, बासुदवे म�डल िव. उपे�� नारायण म�डल

मूल िक.नं.३७ बाट िक�ाकाट भई दि�ण 
पि�चमतफ�  िक.नं.६७६ को ०-१३-० ज�गा ज�गाधनी 
ल�मीराज िम�समेतको नाउमँा कायम रहेको र सीधा 
दि�णतफ�  कायम िक.नं. ६७५ को ०-६-९ ज�गा 
��यथ� उपे��नारायणको नाउमँा रहेको भ�ने तथा 
उ� िक.नं. ६७५ को ज�गाको दाता िनज ल�मीराज 
िम� रहेको भ�ने कुरामा कुनै िववाद दिेखदैँन । ��ततु 
िववादमा वादीले मोिहयानी �ा�त गरकेो भनेको मूल 
िक.नं. ३७ ल�मीराज िम�को हो भ�ने �वयम् वादीको 
कथनबाट देिखन आउछँ । िववािदत िक.नं. ६७५ सोही 
िक.नं. ३७ बाट िक�ाकाट भई िनजै दाता ल�मीराज 
िम�बाट �ा�त ह�न आएको र उ� ज�गामा पनुरावेदक 
वादीको नाम मोही महलमा रहे भएको देिखदँैन । मूल 
िक.नं. ३७ बाट िक�ाकाट भई कायम उ� िक.नं. 
६७५ बाहेक अ� ज�गा पिन रहे भएको अव�था 
एकाितर दिेखन आउछँ भने अक�ितर यी पनुरावेदक 
वादी ��ततु िक.नं. ६७५ को ज�गाको िनिव�वाद मोही हो 
भ�ने त�य कहीकँतैबाट पिु�ट ह�न आएको अव�था पिन 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा यी वादी बासदेुव म�डललाई 
उ� िक.नं. ६७५ को ज�गाको मोही मानीतफ�  छुट्याई 
िदएको भूिमसधुार काया�लय, स�तरीको फैसला केही 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७०।३।१८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: बासदेुव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-०४७६, दूिषत दता� बदर दता�, 
खै�न िनशा िव. अिनलकुमार �ीवा�तव

पनुरावेिदकाको पित बसीर अहमदको 
जीवनकालमै २०३० सालमा त�कालीन गाउ ँ
प�चायतबाट भएको िनण�य िनज बसीरले आ�नो 
जीवनकाल २०५८ सालस�म �वीकार गरी बसेको 
तर सोप�चात् लामो समयपिछ िनजको हकवालाको 
�पमा यी वादी ��ततु म�ुाको िफराद िलई अदालत, 
�वेश गरकेो देिख�छ । २०६० सालको दे.नं. ७३३ को 
ज�गा िखचोला मेटाइ� चलन चलाइ� पाउ ँभ�ने म�ुामा 
नै यी वादीले उ� ज�गा आ�नो पितको नामबाट 
िव�ालयको नाममा गएको कुरा औपचा�रक �पमा 
थाहा पाएपिछ २०६८ सालमा आएर थाहा पाएको 
भनेको आधारमा मा� िनजको म�ुा गन� हद�याद कायम 
ह�न स�ने नदेिखने । 

लगत दता� नं. ४८६ को ज�गा २०३०।३।५ 
मा विसर अहमदको नामबाट िव�ालयको नाममा 
लगत दता� कायम गन� गरी त�कालीन कृ�णनगर गाउ ँ
प�चायतबाट िनण�य भएकोमा विसर अहमदबाट आफू 
जीिवत रहदँास�म उ� िनण�यउपर कानूनबमोिजम 
कारबाही चलाएको देिखदँैन । २०४५।११।११ मा 
दखुी मसुलवानका दईु छोराह� यी पनुरावेदकको पित 
विसर मसुलवान र अका� गफुर मसुलमानबीच ब�डाप� 
गदा� दाबीको लगत दता� नं. ४८६ को ज�गालाइ� 
उ�लेख नगरबेाट सो लगत दता� नं. ४८६ को ज�गामा 
विसर अहमदको हकभोग नरहेको कुराले िनर�तरता 
पाएको देिखने । ब�डाप�मा लगत दता� नं. ४८६ को 
ज�गाको स�ब�धमा कुनै उ�लेख नगरकेो र सो ज�गा 
िव�ालयको नाममा लगत दता� कायम भएकोमा सोउपर 
विसर अहमदले कानूनबमोिजम कारबाही चलाएको 
नदेिखएको ह�दँा विसर अहमदले आ�नो आचरण 
एवम् �यवहारबाट लगत दता� नं. ४८६ को बहाल 

िवटौरीको उ� ज�गा िव�ालयको नाममा लगत दता� 
कायम भएको कुरालाइ� �वीकार गरकेो मा�नपुन� ह�न 
आउछँ । िमिसल संल�न अ� त�यय�ु आधार 
�माणह�बाट वादीको दाबी पिु� नभइरहेको अव�थामा 
सज�िमनका धेर ै मािनसह�ले लेखाएको बेहोरालाई 
मा� आधार िलई िनण�यमा प�ुन ु�यायोिचत नह�ने । 

वादी दाबीबमोिजम बहाल िवटौरी लगत दता� 
नं.४८६ को ०-०-१४ ज�गाको दता� बदर गरी सो 
ज�गा वादीको नाममा दता� ह�ने गरी भएको किपलव�त ु
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी भई वादीको दाबी 
नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७१।२।२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-१३९१, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. योगे�� साहसमेत

�ित�ा �यान पावरका स�चालक �दीप 
राय कुम�ले जाहेरवाला तथा योगे�� साहसगँ कुनै 
कारोबार नभएको भनी अनसु�धान अिधकृतसम� र 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� इ�कारी बयान 
गरकेो दिेख�छ । पफ� �ट इ��लोमे�ट सिभ�स �ा.िल. का 
स�चालक िड�ली�साद लािमछानेले जाहेरवालाको 
िडमा�ड िनजको मेनपावरमा आएको र �म �वीकृित 
िनकाली िदएको भनी �वीकार गरी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीका 
सा�ी अिन�� खनाल तथा भोगे�� शाहले जाहेरवाला 
पफ� �ट मेनपावरमाफ� त िवदेश गएका ह�न् भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाले �ितवादीह�ले वैदेिशक 
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रोजगारको लािग रकम िलएको भ�ने कुनै िलखत 
कागज पेस गन� सकेको नदेिखने ।

उपयु��बमोिजमको त�य एवम् सा�ी 
�माणह�बाट जाहेरवालालाई �ितवादीह�ले 
िवनाइजाजत िवदशे पठाएको भ�ने कुरा �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार िववादरिहत ठोस 
त�यय�ु आधार �माणह�बाट कसरु �मािणत 
गराउन सकेको नदिेखदँा िवना�माण �ितवादीह�लाई 
अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर गन� िमलेन । तसथ� 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 
िमित २०७१।०४।१९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०३८५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �श�नमान �े�समेत 

मतृक दगुा�  थापा िदउसँो मोदी केयर र बेलकुा 
झरना डा�स र�ेटुर�ेटमा काम गन� गरकेो जाहेरवालाको 
बकप�समेतबाट देिख�छ । एउटै ��याटमा ब�ने 
र घरको भाडा तथा मोबाइल एवम् टपसमेत चोरी 
भएको भ�ने िवषयमा �ितवादीह�सगँ मतृकको िववाद 
भएको भ�ने आधारमा मौकामा बिुझएका मािनसह�ले 
यी �ितवादीउपर शंकाको आधारमा मा� कागज 
ग�रिदएको देिख�छ । िनजह�ले बकप� गदा� सनुेको 
भरमा थाहा पाएको भनी �य� गरकेो देिख�छ । तर 
िनजह�को शकंा पिु� ह�ने त�यगत आधार केही पेस 
ह�न सकेको नदिेखने ।

मतृक दगुा�  थापालाई यी �ितवादीह�ले नै 
कत��य गरी मारकेो भ�ने दिेखने िव�सनीय सबदु �माण 
वादी प�बाट पेस ह�न नसकेको अव�थामा एउटै घरमा 

भाडामा ब�ने गरकेो भनी अनमुान र शकंाको भरमा मा� 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने देिखएन । 
िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
पाउन ुह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: �ितवादीह�को कसरु कायम ह�ने 
त�यगत व�तिुन� आधार �माणह�बाट पिु� 
भएको नदिेखएको कारण �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी 
गरी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।६।२८ गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०६८२, 
०७०-CR-०६८३, ०७०-CR-०८६८ र ०७०-
CR-०६८४, कत��य �यान, �वेश गु�ङ िव. नेपाल 
सरकार, सुवास गु�ङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. ग�भीर गु�ङसमेत र ग�भीर गु�ङ िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादी ग�भीर ग�ुङले मौकामा एवम् 
अदालतसम� बयान गदा�समेत आफूले स�ुमा दईुपटक 
िव�तार ै ढाडमा छुरी �हार गरकेो र �यित गदा� पिन 
नछाडेपिछ मािथ शरीरको कताितर मजाले हािनिदएको 
भनी लेखाएको बेहोरा शव परी�ण �ितवेदन एवम् 
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घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकासगँ मेल खान 
आएकोसमेतबाट यी �ितवादीह� सवुास ग�ुङ र 
�वेश ग�ुङ वारदातअिघ वारदात�थलमा रहेका भए 
पिन वारदात ह�दँा भागी गएका र िनजह�ले चोट �हार 
गरकेो नदिेखएको तथा िनज इ�वर भ�डारीलाई मान� 
संयोग पारकेो वा सहयोग गरकेोसमेत नदिेखएको 
अव�थामा िनज �ितवादीह� िनद�ष देिखदँा सभुाष 
ग�ुङको हकमा �यानस�ब�धीको १७ (१) नं. को 
कसरु एवम् �वेश ग�ुङको हकमा सोही महलको 
१७(३) नं. को कसरु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको इ�साफ सो हदस�म िमलेको नदिेखने । 

�ितवादी ग�भीर ग�ुङले मौकामा एवम् 
अदालतसम� बयान गदा�समेत आफूले स�ुमा 
दईुपटक िव�तार ै ढाडमा छुरी �हार गरकेो र �यित 
गदा� पिन नछाडेपिछ मािथ शरीरको कताितर मजाले 
हािनिदएको भनी लेखाएको बेहोरा शव परी�ण 
�ितवेदन एवम् घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकासगँ 
मेल खान आएकोसमेतबाट यी �ितवादी सि�दप ग�ुङ 
वारदातअिघ वारदात�थलमा रहेका भए पिन वारदात 
ह�दँा सो �थानमा नरहेका र िनजले चोट �हार गरकेो 
नदेिखएको तथा इ�वर भ�डारीलाई मान� संयोग पारकेो 
वा सहयोग गरकेोसमेत नदेिखएको अव�थामा िनद�ष 
रहेका िनज �ितवादीको हकमा कसरु ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको इ�साफ सो हदस�म 
िमलेको नदेिखने । 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदनमा ��यथ� 
बनाइएका अ�य �ितवादीह� प�ुप ग�ुङ, ह�र ग�ुङ, 
रोिहत ग�ुङ, आइतबहादरु िव.क., खिुम�� ग�ुङ, 
शैलेश ग�ुङ, निवन ग�ुङ, भोजबहादरु ग�ुङ, राकेश 
लामा, अजु�न ख�ी र दावा लामाका हकमा हेदा� िनज 
इ�वर भ�डारीको म�ृय ु�ितवादी ग�भीर ग�ुङको चोट 
�हारबाट भएको भ�ने कुरामािथ िनज �ितवादी ग�भीर 
ग�ुङ एवम् अ�य �ितवादीह�को स�ब�धमा ग�रएको 
िववेचना एवम् ठहर िनण�यबाट देिखइसकेको छ । यी 

�ितवादीह�ले उ� वारदात घटाउनमा कसको के 
क�तो भूिमका िथयो भनी अिभयोजन प�ले खलुाउन 
सकेको पिन पाइदँनै । कसरु ठहर भएका �ितवादी 
ग�भीर ग�ुङले मौकामा एवम् अदालतसम� बयान 
गदा� पिन उ� घटना वारदात गराउन यी ��यथ� 
�ितवादीह�को कुनै भूिमका रहेको भनी खलुाएको 
पाइदँैन । यसबाट समेत यी �ितवादीह� िनद�ष 
देिखएको ह�दँा िनजह�को हकमा पनुरावेदन अदालत, 
पोखराले �माणको िववेचना गरी सफाइ िदने ठह�याएको 
फैसला िमलेको देिखन आउने । 

तसथ� उपयु�� आधार �माणबाट लमजङु 
िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई 
�ितवादी ग�भीर ग�ुङको हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं., १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ (३) बमोिजम ज�मकैदको आधा 
१० वष� कैद सजाय ह�ने ठ�याएको हदस�म पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर ह��छ । �ितवादी �वेश 
ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं.को कसरु ठहर गरकेो, �ितवादी सवुास 
ग�ुङ र सि�दप ग�ुङलाई सोही महलको १७(१) 
नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरकेो फैसला सो हदस�म 
उ�टी भई िनज �ितवादीह� �वेश ग�ुङ, सवुास 
ग�ुङ र स�दीप ग�ुङले अिभयोग दाबीको कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहछ�  । अ�य �ितवादीह� प�ुप ग�ुङ, 
ह�र ग�ुङ, रोिहत ग�ुङ, आइतबहादरु िव.क, खिुम�� 
ग�ुङ, शैलेश ग�ुङ, निवन ग�ुङ, भोजबहादरु ग�ुङ, 
राकेश लामा, अजु�न ख�ी र दावा लामाले सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७०।४।२१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल असार ८ गते रोज ५ शभुम् । 
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२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-०५५३ र 
०६७-CR-०९५२, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. दोण�बहादुर महरा र  दोण�बहादुर महरा िव. नेपाल 
सरकार

वारदातले यी �ितवादीले कुनै हितयार वा 
लाठा ढंुगा कतैबाट बरामद भएको छैन । मतृकको 
शरीरमा मािनस मन� स�ने �कृितको चोटपटक केही 
छैन । यसरी  �यानस�ब�धी महलको १३ को देहाय 
३ मा उ�लेख भएको कुनै पिन काय� गरकेो देिखदँनै । 
उपयु�� न�बरबमोिजमको सजाय गन�को लािग मतृक 
र अिभय�ुबीच परुानो �रसइवी ह�नपुछ�  । अिभय�ुले 
मतृकलाई मनसायय�ु त�रकाबाट हातहितयार छोडी 
मान�स�मको काम गरकेो ह�नपुछ�  । ��ततु घटनाको शव 
परी�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृय ुबढी नसा सेवनका 
कारण पानीमा डुबी िन�सािसएर भएको भनी �ितवेदन 
आएको दिेख�छ । उपयु�� �माण र कारणले गदा� यी 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३ को देहाय 
३ बमोिजम सजाय गन� कानूनसङ्गत र �यायोिचत 
नदेिखने ।

जहासँ�म �ितवादीले �रसको आवेशमा 
घाटँीमा समाती पानीको कुलामा धकेलेको हो मान� 
नै मनसायले नै मतृकलाई कुलोमा धकेलेको होइन 
�यसकारण म �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको ५ 
नं. ले �यूनतम सजाय ह�नपुछ�  अिधकतम होइन 
भनी पनुरावेदकले िलएको िजिकरतफ�  िवचार गदा� 
�ितवादीले पूव�योजना र तयारीका साथ ��ततु वारदात 
घिटत गराएको नदेिखए तापिन एउटा साधारण समझ 
भएको मािनसले एउटा नशामा धतु भएको मािनसलाई 
कुटिपट गरी कुलोमा फालेप�ात् सो मा�छेलाई के भयो 
भनी हेद� नहेरी उठाउन कोिसस पिन नगरी कसैलाई 
कुनै जानकारी नै निदई चपुचाप घरमा गएर ब�न ुतथा 
आफँैले गरकेो उ� काय�ले गदा� पीिडत मन� स�छ 

भ�ने कुरातफ�  िवचार नै नगरी मतृकलाई कुलोिभ�को 
पानीमा छोडेर िहड्ँन ु ज�ता काय�ले यी �ितवादीले 
लापरवाही हेलच�याई ं तथा होस नप�ुयाई �यवहार 
गरकेो पिु� ह�ने ।  

�यानस�ब�धी महलको ५ नं. ले “�यान 
िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले 
गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको 
कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस 
मन� गएको भिवत�य ठहछ� ” भनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । ��ततु घटना िववरणलाई हेदा� एउटा 
नशामा धतु भएको मािनसलाई कुटिपट गरी कुलोमा 
लडाएप�ात् सो मा�छेलाई के भयो भनी हेद� नहेरी 
कसैलाई कुनै जानकारी नै निदई चपुचाप घरमा गएर 
बसी घटना स�ब�धमा कुनै होस नप�ुयाई पूर ैहेलच�याई ं 
गरकेो अव�थामा �ितवादीको माग दाबीबमोिजम ह�न ु
पन� कुनै आधार नदिेखने ।

अत: �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
६ को देहाय २ बमोिजम सजाय ह�नपुन� हो िक 
होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा�  �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�पन� पूव�योजना र मनसाय रहे भएको िमिसलबाट 
देिखदँनै । खाजाको पैसा ितन� स�ब�धमा वादिववाद 
भई एकले अका�लाई धके�ने �ममा �ितवादीले 
मतृकलाई घाटँी समाती कुलोमा धके�दा िनज 
मतृक मखुको तफ� बाट उ� कुलोमा लडी मखु तथा 
नाकमा िहलो पसेको कारण िन�सािसएर िनजको 
म�ृय ु ह�न गएको भनी शव परी�ण �ितवेदन रहेको 
देिख�छ । घटनाको स�ब�धमा देखी जा�ने �यि�ह�ले 
समेत सोही बेहोराको पिु� गरकेो अव�था छ । ��ततु 
वारदात घिटत ह�नमा मतृक �वयम् ले काय� पिन 
मह�वपूण� देिख�छ । �ितवादीले आरोिपत कसरुमा 
सािबत रही अनसु�धान र अदातलमा बयान गरी 
�याियक �ि�यामा सहयोग प�ुयाएको अव�था पिन 
रहेको छ । यसबाट �ितवादीको बयानउपर ठूलो �� 
उठाउन िम�ने पिन नदेिखने । 
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िमिसल सलं�न उि�लिखत कारण र अव�था 
वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई �ि�गत गदा� खाजाको 
पैसा ितन� ज�तो सानो िववादमा एउटा नशामा धतु 
भएको मािनसलाई कुटिपट गरी कुलोमा फालेप�ात् 
सो मा�छेलाई के भयो भनी हेद� नहेरी कसैलाई कुनै 
जानकारी नै निदई चपुचाप घरमा गएर बसी घटना 
स�ब�धमा कुनै होस नप�ुयाई पूर ै हेलच�याई ं गरकेो 
देिखदँा पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु, दाङबाट िमित 
२०६७।५।२१ मा �ितवादी दोण�बहादरु महरालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ६(२) नं. बमोिजमको 
कसरुमा २(दईु) वष� कैद सजाय गन� गरकेो फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िजएम िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-००६८, जालसाज, 
िशव मादेन िव. गंगामाया मादेन 

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १० 
नं. मा “जालसाजी कागज गन� गराउनेलाई िबगो 
खोिलएको रहेछ भने �यसै िबगोको सयकडा प�चीस 
�पैया ँज�रवाना ह��छ । िबगो खोिलएको रहेनछ भने 
दईु सय �पैयासँ�म ज�रवाना ह��छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसरी हक मान� िनयतबाट 
खडा भएको िलखतको िबगो खलेुको रहेछ भने सो 
िबगो अङ्क २५ �ितशतले ह�न आउने रकम ज�रवाना 
गनु�पन� बा�या�मक �यव�था रहेको देिख�छ । जनु 
िलखतबाट वादीको हक मेट्ने काय� भएको हो, सो 
िलखतमा उि�लिखत िबगोको अङ्कका आधारमा नै 
सो िबगोको २५ �ितशतले ह�न आउने रकम नै ज�रवाना 
गनु�पन� देिखयो । िववादको िलखतबाट वादीको हक 
िह�सास�म जालसाजी ठहरी बदर ह�ने अव�था भए 
पिन िलखतमा उि�लिखत िबगोलाई िलखत बदर 

भएको भाग र मा�ाअनसुार िवभाजन गरी िबगो कायम 
गरी सजाय गन� िम�ने िकत� कागजको महलको १० नं. 
को मनसाय नदिेखने ।

िकत� कागजको १० नं. �यव�थाबमोिजम 
जालसाजपूव� खडा ग�रएको िलखतम�ये आंिशक 
िलखत जालसाज ठहर भए पिन �ितवादीलाई सजाय 
गन� कुराको िबगो कायम गदा� िलखतमा उि�लिखत 
िबगोअनसुार नै सजाय ह�ने देिखयो । यस अव�थामा 
िलखतको दईु भागको एक भागस�म जालसाजी ठहरी 
फैसला भएको आधारमा िलखत पा�रत गदा� उ�लेख 
भएको �.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ को 
दईु भागको एक भाग �.२,५०,०००।- (दईु लाख 
पचास हजार �पैया)ँ लाई िबगो कायम गरी सोको २५ 
�ितशतले ह�न आउने ६२,५००।- (बैस�ी हजार पाचँ 
सय �पैया)ँ जनही ज�रवाना गन� गरी भएको फैसला 
सो हदस�म उ�टी भई िलखतमा उि�लिखत िबगो 
�.५००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ लाई नै िबगो 
कायम गरी मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महल १० नं. 
अनसुार सोको २५ �ितशतले ह�न ज�रवाना ह�ने नै 
देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण 
�माणसमेतबाट वादी दाबीको िलखतको दईु भागको 
एक भाग िलखत जालसाजी ठहरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०६७।६।१० को फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । सजायको हकमा िलखतको दईु 
भागको एक भागस�म जालसाजी ठहरकेो ह�दँा िबगो 
�.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ को दईु भागको 
एक भाग �.२,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार 
�पैया)ँ को मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १० नं. 
बमोिजम िबगोको सयकडा २५ ले �ितवादीह�लाई 
जनही �.६२,५००।– (बैस�ी हजार पाचँ सय �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको सजायको अङ्कको हदस�म 
केही उ�टी भई िववादको िलखतमा उ�लेख भएको 
िबगो �.५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ लाई नै 
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जालसाजी गरकेो िबगो कायम गरी मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजका १० नं. बमोिजम सो िबगोको २५ �ितशतले 
ह�न आउने रकम �.१,२५,०००।- (एक लाख प�चीस 
हजार �पैया)ँ �ितवादीह�लाई दामासाहीले ह�न 
आउने �.६२,५००।- जनही ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव. 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ७ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-CR-००६७, जालसाज, िशव मादेन 

िव. गंगामाया मादने 
 § ०६८-CR-००६९, जालसाज, िशव मादेन 

िव. गंगामाया मादने 
४

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-१६६४, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. खगे���साद भ�राईसमेत 

आवेदन श�ुक २०६५ सालमै िलइसकेको 
त�यलाई आरोपप�ले समेत �वीकार गरकेो र एक 
पटक स�ब�धन श�ुक िलइसकेको अव�थामा सोही 
आवेदनका आधारमा स�ब�धन िददँा पनु: स�ब�धन 
श�ुक िलनपुन� अिनवाय�ता रहेको देिखन नआउने । 

पोखरा िव�विव�ालयज�तो िविभ�न 
िवषयमा काय� गन� िनकायले बदिनयत नराखी िविभ�न 
सं�था, �यि�लाई उपय�ुताका आधारमा उपल�ध 
गराएको आिथ�क सहयोगमा �ितवादीह�को बदिनयत 
गरी िहनािमना गरकेो भ�ने नदिेखने ।

अनसु�धान के��को �थापना गन� पोखरा 
िव�विव�ालय ऐन, २०५२ तथा िनयमावलीमा 
नै �यव�था भई सोहीअन�ुप �थापना भएको तर 
िव�विव�ालय सभाबाट पा�रत ह�न बाकँ� रहेको 
काय�लाई ��ाचार भ�न निम�ने ।

कम�चारीलाई अित�र� समय काममा 

लगाउदँा अित�र� आिथ�क सिुवधा िदएको र 
अित�र� पा�र�िमक काय�कारी प�रषद ्को िनण�यले 
िदएको दिेखएको अव�थामा िव�विव�ालयलाई हािन 
नो�सानी प�ुयाएको नदेिखने ।

उिचत र पया�� कारणको आधारमा हजा�ना 
निलने गरी �याद थप भएको देिखदँा हजा�ना क�ा 
नगरकेोले ��ाचार गरकेो भ�न निम�ने ।

भवनह� िनमा�णको �ममा उपल�ध 
�ािविधक परामश� सेवाबापतको भ�ुानी रकम 
िहनािमना भएको भ�ने आरोपदाबी रहे पिन परामश� 
सेवा स�चालन सिमितको िनण�यानसुार भएका काय�को 
मू�याङ्कनका आधारमा भएको भ�ुानी अ�यथा मा�न 
निम�ने । 

पोखरा िव�विव�ालयको “अनसु�धान तथा 
परामश� सेवास�ब�धी काय�िविध, २०६७” �वीकृत 
गरी लागू ग�रएको र सोही काय�िविधअनसुार नै परामश� 
सिमित गठन भई काय� गरेको देिख�छ, उ� काय�िविधले 
गठन गरकेो सिमितले िविभ�न काया�देशअनसुार काय� 
गरकेो देिखएबाट यसरी गरकेो कामको भ�ुानीलाई 
��ाचारज�य काय� भ�न निम�ने ।

िव�विव�ालयबाट स�पादन ग�रन ु पन� 
िविभ�न कामको लािग सवारी साधन �योग भएको 
अव�थामा �य�तो �योजनमा भएको इ�धन खच� 
औिच�यपूण� रहेकै दिेखने ।

��ाचारको अिभयोग दाबी िलदैँमा िबना�माण 
��ाचारज�तो ग�भीर अपराधमा सजाय गन� 
िम�दैन । िविध र �ि�याको अवल�बन गरी 
सदिनयतसाथ गरकेा कामकारबाहीलाई ��ाचारज�य 
काय� भनी घोिषत गन� हो भने साव�जिनक सं�थामा 
रहेका वा रा�� सेवक कम�चारीले कानूनबमोिजम 
पाएको काम कत��य र अिधकारको �योग गन� नसक� 
काय� स�चालनमा नै बाधा प�ुन जाने । 

��ाचार िनवारण ऐनको उ�े�य पिन समाजमा 
सदाचार, आिथ�क अनशुासन र नैितकता कायम रा�ने 
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हो । आफूलाई तोकेको िज�मेवारी िविध र �ि�याको 
अवल�बन गरी सदिनयतसाथ स�प�न गरकेोमा �य�ता 
काय�लाई ��ाचारको कोटीिभ� रा�न निम�ने । 

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� �ी खगे���साद भ�राई, �ी मानबहादरु 
के.सी., �ी केशरजंग बराल, �ी ओम�काश शमा�, 
�ी यादव थापा, �ी ह�रबहादरु खड्का, �ी गोबध�न 
भ�राई, �ी सरुशे�साद बा�तोला, �ी च��मिण 
पौडेल, �ी रिव���साद बराल, �ी िवनोद�साद 
ढकाल, �ी ई�रच�� बािनया, �ी भवानी�साद पा�डे, 
�ी ई���साद ितवारी, �ी पदमबहादरु शाही, �ी 
दीपकराज पौडेल, �ी �ाने�र शमा�, �ी होमबहादरु 
थापा मगर, �ी पूण�च�� शमा�, �ी बलराम भ�राई, �ी 
�वु�साद अया�ल, �ी कण�वीर पौडेल �े�ी, �ी रामे�र 
भ�डारी र �ी सरुशे बरालसमेतले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०७२।४।१८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO- ०३१२, उ��ेषण, 
कण�बहादुर कँुवर िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

नेपालको सिंवधानको धारा १८ �ारा �द� 
समानताको हकले कसैलाई पिन कानूनको समान 
संर�णबाट वि�चत ग�रने छैन भ�ने ��ट गरकेो 
छ । कानूनको समान संर�ण भ�नाले कानूनको �योग 
गदा� समान ि�थितका �यि�ह�मा असमान �पमा 
�योग ग�रन ुह��न भ�ने हो । कानूनको समान संर�ण 
समान ि�थितका �यि�लाई िदइनपुन� समान �यवहार 
हो । समान �यि�ह�का बीचमा भेदभाव ग�रएको 
देिखएमा समानताको हक ि�याशील ह�ने ।

उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदकउपर भेदभावपूण� त�रकाबाट कानूनको �योग 
गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट बरखा�त गन� गरी भएको 
िनण�यलाई कानूनस�मत भ�न निम�ने ह�दँा सश� 
�हरी बल िव��वािसनी गण किपलव�त ु च��ौटाका 
सश� �हरी उपरी�कबाट िमित २०७०।१२।१७ मा 
सेवाबाट हटाउने गरी गरकेो िनण�यलाई सदर गरकेो 
पि�चम �े�ीय सश� �हरी बल म�ुयालय मिु�नाथ 
बािहनी पोखराको िमित २०७२।४।१५ को िनण�य 
�िुटपूण� देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ।

अब िनवेदक �.ह.कण�बहादरु कँुवरलाई 
पिन �.स.िन.�ा�रका था�को सरहको त�कालीन 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४(क)
(५) बमोिजम त�लो पदमा घटुवाको सजाय कायम 
गरी पनुब�हाली गनु�  भ�ने िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१२०६, कत��य �यान र 
कुटिपट, कारसाङ वाइवा तामाङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी कारसाङ वाइवाले माइलीमाया 
वाइवा र जमुान िसंह िघिसङलाई कुटिपट गरकेोमा 
उपचारको �ममा मकवानपरु अ�पतालमा जमुान िसंह 
िघिसङको म�ृय ु भएको भ�ने जाहेरी दरखा�त तथा 
टाउकोको दायातँफ�  फुटी िभ�को हड्डी देिखएको 
तथा दाया ँ आखँासमेत फुटी रगतप�छे भएको भ�ने 
जमुान िसहं िघिसङको लास जाचँ मचु�ुका रहेको 
देिख�छ । पीिडत माइली माया वाइवाको घाउ जाचँ 
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�ितवेदनबाट िनजको दािहने हातको नाडी भािँचएको 
भ�ने देिख�छ । टाउकोको चोटको कारण म�ृय ुभएको 
भ�ने जमुान िसंह िघिसङको शव परी�ण �ितवेदन 
रहेको, �ितवादीको अनसु�धान अिधकारीसम� तथा 
अदालतको बयानलगायत बिुझएका �यि�ह�को 
कागज र बकप�समेतको आधारमा मतृक जमुान िसंह 
िघिसङको म�ृय ु कत��यबाट भएको तथा माइलीमाया 
वाइवाको हात भािँचई अङ्गभङ्ग भएको भ�ने ��ततु 
वारदातको त�य �थािपत ह�न आउने ।

मतृकको टाउको फुटेको, आखँा फुटी 
�तिव�त भएको तथा नाकमा समेत घाउचोट लागेको 
भ�ने लास जाचँ मचु�ुकाबाट देिखएको छ । टाउकोको 
चोटको कारण म�ृय ु भएको भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतले दखेाएको अव�था छ । �ितवादीले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� तथा अदालतमा बयान 
गदा�समेत आफूले माइलीमाया र जमुान िसंहलाई 
लाठीसमेतले कुटिपट गरकेो हो भनी वारदातमा सािबत 
रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको सो बयानलाई 
जाहेरी, लास जाचँ मचु�ुका, घाउ जाचँ �ितवेदन, शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतले पिु� ग�ररहेको अव�थासमेत 
देिखने । 

�ितवादीले उ� वारदात आ�मर�ाको �ममा 
घटेको हो भनी िजिकर िलएको छ । सो स�ब�धमा 
हेदा� िनजले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गदा� तथा अदालतमा समेत बयान गदा� उ� कुराको 
िजिकर िलएको अव�था देिखदँनै । पनुरावेदन गदा�को 
अव�थामा मा� सो कुराको िजिकर िलएको अव�था 
छ । ��ततु वारदातको अव�था हेदा�  पिन �ितवादीलाई 
मतृकले �यानै मान�स�मको काय� ग�रसकेको र सो 
अव�थामा भरम�दरु कोिसस गदा� पिन उ� काय�बाट 
ब�ने अ�य उपाय नरहेको ि�थितमा �ितवादीले �हार 
गदा� वारदात घटेको भ�ने पिन नदेिखने । 

आ�नो �ीमतीलाई कुटिपट ग�ररहेको 
अव�थामा जमुान िसंह िघिसङले बचाउन जादँा 

��ततु वारदात घटेको देिख�छ । माइलीमाया �ितवादी 
कारसाङ वाइवाको �ीमती भए पिन िनजलाई यी 
�ितवादीले कुटिपट गरकेो काय� कानूनिवपरीत 
भएकोले सोलाई रो�न गएको अव�थामा जमुान िसंह 
िघिसङलाई नै मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरकेो र 
उपचारको �ममा िनजको म�ृय ु भएको ह�दँा िनज 
�ितवादीले पनुरावेदन िजिकर िलएझ� आ�मर�ाको 
�ममा �यान मन� गएको भ�न सिकने अव�था पिन 
नदिेखने । 

अब िनज �ितवादी करसाङ वाइवा 
तामाङलाई ह�न स�ने सजायको स�दभ�मा िवचार 
गदा� िनज �ितवादीले आ�नो �ीमती माइलीमायालाई 
कुटिपट ग�ररहेको अव�थामा बचाउनको लािग 
आएका ससरुा जमुान िसंह िघिसङलाई समेत टाउको 
लगायतको सवंेदनशील अङ्गमा पटकपटक �हार 
गरकेो दिेख�छ । यसरी यी �ितवादीले आफूले ग�ररहेको 
गैरकानूनी कामबाट रो�न आएका मािनसलाई नै 
मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरकेो देिखदँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ।

अतः उि�लिखत त�य �माणको आधारमा 
�ितवादी करसाङ वाइवा तामाङले जमुान िसंह 
िघिसङलाई कत��य गरी मारकेो र माइलीमायाको हात 
भाचँी कुटिपटको २ र ६ नं. बमोिजम अङ्गभङ्ग 
कसरुसमेत गरकेो भ�ने स�माण पिु� ह�न आएकोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी तथा 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय भएकोले ऐजन 
कुटिपटको ६ नं. बमोिजम दईु वष� कैद सजाय ग�ररहन 
परने भनी का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।८।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०९०७, कत��य �यान, 
कालुराम भ�ने िवरबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक / �ितवादीउपर िकटानी जाहेरीमा 
परकेो र अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतमा 
समेत यी पनुरावेदकले आफूले घरबाट च�कु िलई 
गई ओरालो बाटोमा पछािडबाट धकेली लडाई 
पटकपटक च�कुले पेट र छातीमा �हार गरी मारकेो 
हो भनी कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । 
यी पनुरावेदकले मतृकलाई मान� �योग गरकेो च�कु 
र वारदातको अव�थामा यी पनुरावेदकले लगाएको 
पाइ�टसमेत ियनको घरबाटै बरामद भएको, �हरीमा 
कागज गन� रामबहादरु तामाङ, प�ृवी तामाङ, धनमाया 
तामाङलगायतले कागज गदा�  यी पनुरावेदकले नै 
मतृकलाई मारकेो सनेुको भनी ग�रिदएको कागज तथा 
सोही �यवहारको िक�मत अिधकारीको घटना िववरण 
कागजसमेतबाट यी पनुरावेदकले  नै मतृकलाई मारकेो 
भ�ने देिखने । 

छातीको बीच भाग र पेटमा लामो घाउ 
देिखएको भ�ने बेहोराको लासजाचँ मचु�ुका तथा 
म�ृयकुो कारण Multiple Sharpe force injured 
to the chest and abdomen  भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनको बेहोराले पनुरावेदक / �ितवादीले यस 
अदालतमा समेत गरकेो बयानलाई समथ�न ग�रिदएको 
देिखदँा पनुरावेदकको च�कुको �हारले नै मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने नै देिखने ।

पनुरावेदकले स�ु अदालतमा बयान गदा� 
आफू १६ वष� पगुी १७ वष� लागेको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ भने िमित २०७०।८।३ मा वारदात भएको 

देिखयो । स�ु अदालतमा बयान गदा� नै यी �ितवादीले 
आफू १७ वष� लागेको भनी बयान गनु�का अित�र� 
आफूले पूरानो �रसइवी भएका कारण बाटोमा बेलकु� 
ए�लै िहिँडरहेको अव�थामा मतृकलाई देखी यसलाई 
आज मा�रिद�छु भनी घरबाट च�कु िलई गई बाटोमा 
पछािडबाट धकेली लडाई च�कुले पटकपटक छाती र 
पेटमा �हार गरी मारकेो भनी बयान गरकेोसमेत देिखदँा 
िनजले योजना बनाई मान� नै मनसाय बनाई मतृकलाई 
मारकेो देिखने ।

आफू २०५४।११।२८ मा ज�मेको गा.िव.स. 
को अिभलेखबाट देिखएकाले सोही आधारमा उमेर 
गणना गरी बालबािलकास�ब�धी ऐनको आधारमा 
सजायमा कम ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदन िजिकर िलएको 
देिखए पिन िनजले गा.िव.स. मा िमित २०७०।९।८ 
मा ज�म दता� गराएको दिेखयो । िमित २०७०।८।३ 
मा वारदात घटाएको र सो िमितभ�दा पिछ िमित 
२०७०।९।८ मा ज�मदता� गराएको देिखएको तथा 
पनुरावेदक आफँैले स�ु अदालतमा बयान गदा� आफू 
१६ वष� पूरा भई १७ वष� लागेको भनी लेखाएको 
अव�था ह�दँा गा.िव.स. मा िमित २०७०।९।८ मा 
ग�रएको ज�मदता�लाई िव�सनीय मा�न िम�ने 
नदिेखदँा यी पनुरावेदकलाई उमेर नपगेुको भनी 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, �योग गरी सजाय गन� िम�ने 
देिखन नआउने ।

मतृकलाई परुानो �रसइवी सा�ँने उ�े�यले 
योजना बनाई ए�लै बाटोमा िहिँडरहेको देखी  घरबाट 
च�कु लगी अ�ँयारो बाटोमा लडाई च�कुले पटकपटक 
छाती र पेटमा �हार गरी िनम�मतासाथ मतृकलाई मारकेो 
देिख�छ । यसरी योजना र मनसाय बनाई िनम�मतासाथ 
मतृकलाई मारकेो �प� देिखएको अव�था ह�दँा य�तो 
�ूरतापूव�क भएको अपराधमा अ.ब.ं१८८ नं. लगाई 
सजाय घटाउनसमेत िम�ने देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत त�य, �माण र 
कारणसमेतबाट �ितवादी कालरुाम भ�ने िवरबहादरु 
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तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
को कसरुमा ऐ. महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो स�ु धािदङ िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।१।२३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�  
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७३ साल पसु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०९७३, कत��य �यान, 
िदलचन राना िव. नेपाल सरकार 

सहअिभय�ु भाइलाल चौधरीले यी 
�ितवादीलाई गरकेो पोल अनसु�धानको �ममा कागज 
गन� �यि�ह�को बेहोराबाट समेत समिथ�त भएको 
देिख�छ । �ितवादी िदलचन रानाको अदालतमा भएको 
बयानबाट िनज वारदात�थलमा उपि�थत रहेको 
देिख�छ भने सो वारदातमा अका� �ितवादी भाइलाल 
चौधरीको संल�न यी �ितवादीको बयानबाट समेत 
देिखएको छैन । यसरी सहअिभय�ु आफू आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही अ�य कसैलाई गरकेो पोल िमिसल 
संल�न अ�य �माणबाट समिथ�त ह�न आएको ख�डमा 
�य�तो पोललाई �माणको �पमा �हण गनु�  नपन� कुनै 
यिु�य�ु कारण नदेिखने । वादीको सा�ीले �ितवादी 
िदलचन रानाले पिुलस चौधरीलाई कुटिपट गरी मारकेो 
होइन भनी बकप� गरकेो देिखए पिन िनज सा�ी 
वारदातको ��य�दश� होइनन् । यसका अित�र� िनज 
�ितवादीले अनसु�धानका �ममा िनजलाई गढाउ गन� 
गरी कागज लेखाएका �यि�ह� आ�नो बेहोरा फरक 
पन� गरी बकप� गरकेो देिखए पिन वारदात भएको लामो 
समयप�ात् िनजह� अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेोबाट िनजको बेहोरा फरक पन� स�ने कुरालाई 
पिन इ�कार गन� निम�ने ।

�ितवादी िदलचन राना वारदात�थलमा 
उपि�थत रहेको देिखएको र िनज �ितवादी र मतृकबीच 
लेनदेनको िवषयमा पिहलेदिेख नै �रसइवी रहेको, 
वारदात�थलमा उपि�थत �यि�ह�ले �ितवादी 
िदलचन रानाले कुटिपट गरी छतबाट फालेको हो भनी 
गरकेो कागजसमेतबाट िनज �ितवादी िदलचन राना र 
मतृक पिुलस चौधरीसगँ लेनदेनको िवषयमा झगडा भई 
पिहलादेिख नै रहेको �रसइवी सा�ँनको लािग मतृकलाई 
मान� मनसायले कुटिपट गरी ट्यवेुलको �वाटरको 
छतबाट फािलिदएका कारण पिुलस चौधरीको म�ृय ु
ह�न गएको देिखएकोले िनजलाई आरोिपत कसरुमा 
सजाय गन� गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउनपुद�छ भनी िनजको पनुरावेदन िजिकर र िनजको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् वैतिनक अिधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
िदलचन रानालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीतको अपराधमा ऐ.महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई कैलाली 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।८।२३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�  
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७३ साल पसु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६८-CR-०७७४, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. कण�बहादुर िव.क.समेत

कत��य �यानज�तो संगीन म�ुामा कसैउपर 
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अिभयोग लगाउन ुमा� पया�� ह�दँैन अिभयोगबमोिजमको 
काय� �ितवादीबाट भयो भएन भनी अिभयोजन प�ले 
शंकारिहत तवरबाट �मािणत गन� स�नपुन� �याियक 
मू�य मा�यता, एवम् �थािपत निजर िस�ा�तसमेतबाट 
�ितवादी सिुनलकुमार मा�वाउपरको वादी दाबी 
िमिसल संल�न कागजात, सबदु �माणबाट व�तिुन� 
तवरले पिु� ह�न नसकेको ��ततु म�ुामा �ितवादी 
सिुनलकुमार मा�वालाई आरोिपत कसरुमा सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला 
िनजको हकमा िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादीह� कण�बहादरु िव.क, िनङते�बा 
शेपा�, काजीमान बनेम िल�बकुो कसरुज�य 
काय�मा सहभािगता रहेको बारमेा �वीकारी बयान 
गरकेो ि�थित, �यान मरकेो अव�था तर िनज 
�ितवादीह�को मतृकलाई मानु�पन�स�मको कारण, 
�रसइवी एवम् ि�थितह� नदेिखएको अव�था य�िप 
िनजह�समेत वारदात�थलमा उपि�थत भई �यान 
मन� निदन केही �य�न बचावटका उपाय अवल�बन 
गरकेो भ�ने नदिेखदँा �यान मरकेो देिखएको ि�थितमा 
िनजह�को कसरुज�य काय�मा सलं�नताको मा�ा र 
सोको गा�भीय� एवम् प�रणामसमेतको आधारमा िनज 
�ितवादीह�लाई जनही १ वष� ६ मिहना कैद सजाय 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला 
िनजह�को हकमा समेत अ�यथा नदिेखने ।

�ितवादीह� वारदात�थलमा मौजदु रहेको 
अव�था दिेखए तापिन म�ुय �पमा �यान मान� काय�का 
िनि�त िनजह� नै िज�मेवार रहे भएको भ�ने त�य 
िमिसल संल�न �माण कागजातबाट ख�ुन नआएको 
अव�था एवम् सोतफ� को वादी दाबी अिभयोजन 
प�ले सबदु �माणबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�को कसरुज�य काय�मा रहेको भूिमकालाई 
िव�ेषण गरी मा� सजाय कायम गनु�पन� �याियक 
मू�य मा�यता रहेको अव�थामा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
उप�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट �ितवादी अिवरल भ�ने सिुनल मा�वा 
िल�बलुाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी र 
अ�य �ितवादीह� कण�बहादरु िव.क, िनङते�बा 
शेपा� , काजीमान बनेम िल�बूलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) बमोिजम १ वष� ६ 
मिहना कैद सजाय ह�ने ठहर गरी भएको स�ु ता�लेजङु 
िज�ला अदालत र सोही फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६८।३।५ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६८-CR-०४३५, जबरज�ती करणी र 
डाकँा, नेपाल सरकार िव. उ�मान िमयाँसमेत 

जबरज�ती करणी र डाकँा ज�तो सगंीन 
अपराधमा पीिडत जाहेरवाली र च�मिदद गवाह 
भिनएक� जाहेरवालाक� छोरी �वयम् ले अदालतमा 
आई ग�रिदएको बकप�मा �ितवादीह� उ�मान िमया,ँ 
मिु�लम िमया ँर सराज िमयाकँो आरोिपत कसरुज�य 
काय�मा संल�नता रहेकोबार े भ�न सकेको पाइदँैन । 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि� सरु�े� दाहालले समेत 
अदालतमा आई वारदातको भोिलप�ट घटनाबार े
थाहा पाएको हो, को कसले डाकँा र जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् थाहा भएन (स.ज ५ मा) र �हरीमा भएको 
आ�नो कागज �हरीले नै तयार गरकेो र सो आफूलाई 
नसनुाई सिहछाप मा� गन� लगाएको हो भनी ग�रिदएको 
बकप�बाट िनज �ितवादीह� उ�मान िमया,ँ मिु�लम 
िमया ँ र सराज िमयाकँो आरोिपत कसरुमा संल�नता 
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रहेको कुरा सबदु �माणका आधारमा पिु� भएको 
नदेिखने ।

िनज �ितवादीह�उपर जाहेरवाली, 
िनजक� छोरी एवम् व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि� 
एवम् सह�ितवादीह�समेतको कसरुमा संल�नता 
रहेको भ�ने अदालतसम�को िनजह�को बकप�मा 
पोलसमेत रहेको नदेिखएको, �ितवादीह�का 
सा�ीह�ले अदालतमा िनज �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरु नगरकेो भ�ने बेहोराको बकप� ग�रिदएकोसमेत 
आधारबाट केवल जाहेरी दरखा�तलाई मा� आधार 
मानी �ितवादीह� उ�मान िमया,ँ मिु�लम िमया ँर सराज 
िमयालँाई डाकँा तथा जबरज�ती करणीको कसरुमा 
दोषी मकुरर गनु�  �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु फैसलालाई सो हदस�म सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला िनज 
�ितवादीह�को हकमा अ�यथा नदेिखने ।

पीिडत जाहेरवालीको अनहुार तथा शरीरमा 
घाउ खत लागेको भ�ने िनजको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन र च�मिदद गवाहका �पमा दिेखएक� 
जाहेरवालाक� छोरी र जाहेरवाली �वयम् ले अदालतमा 
बकप� गदा�  डाकँा वारदात र जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी यी �ितवादीउपर पोल गरी बकप� गरकेो 
पाइयो । िनजह�ले आफूउपर गरकेो सो पोल गनु�पन� 
कारण के परकेो हो ? �ितवादीले भ�न सकेको 
देिखदँैन । मौकामा आरोिपत कसरुमा सािबत 
रहेका �ितवादी जवार िमयालेँ आ�नो मौकाको 
बयानलाई अ�यथा हो वा आ�नो इ�छा िव��को 
हो भ�ने व�तिुन� सबदु �माणबाट समथ�न गराउन 
सकेको अव�था देिखदैँन । यसरी िमिसल संल�न 
�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, घटना�थल �कृित 
मचु�ुकाको बेहोरा, कोशी अ�चल अ�पतालबाट 
भएको जाहेरवालीको घा जाचँ केस फाराममा उ�लेख 

भएको बेहोरा र पीिडत जाहेरवालीको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट �ितवादी जवार िमयाकँो अिभयोग 
दाबीबमोिजम डाकँासिहतको जबरज�ती करणीको 
वारदातमा संल�नता रहेको देिखने ।

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(४) मा, 
“डाकँा गन�लाई िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना गरी 
पिहलो पटकलाई ६ वष� कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । यस कानूनी �यव�थाका आधारमा 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम डाकँाको 
कसरुमा चोरीको १४(४) नं. बमोिजम ६ वष� कैद र िबगो 
�.१,०३,०००।– र सोको डेढीसमेत गरी ह�न आउने 
�.१,५४,०००।– ज�रवाना ह�ने र िनज �ितवादीले 
पीिडत जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणीसमेत गरकेो 
�थािपत भएको देिखदँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. मा रहेको “बीस वष� वा 
सोभ�दा बढी उमेरक� मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गन�लाई पाचँदिेख सात वष�स�म कैद सजाय ह��छ” 
भ�ने कानूनी �यव�थाका आधारमा िनजलाई ५ वष� 
कैद सजाय ह�ने, साथै द�ड सजायको १० नं. बमोिजम 
ठूलो खतको सजाय ह�ने तथा सानो खतको सजाय 
नखािपने ह�दँा सोहीबमोिजम ६ वष� कैद र ज�रवाना 
ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको 
फैसला िनजको हकमा सो हदस�म िमलेकै देिखने । 

पीिडत जाहेरवालीउपर �ितवादी जवार 
िमयालेँ जबरज�ती करणीको वारदात गरकेो देिखएको 
र पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िनजलाई 
जबरज�ती करणीतफ�  समेत सजाय ह�ने ठहर गरी 
फैसला गरकेो देिखएको अव�थामा �ितवादी जवार 
िमयाबँाट पीिडतलाई �ितपूित�समेत भराई िदनपुन�मा 
सो स�ब�धमा केही नबोली भएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६७।११।१२ को फैसला 
�ितवादी जवार िमयाबँाट �ितपूित� नभराएको हदस�म 
केही उ�टी भई िनज जाहेरवालीले �ितवादी जवार 
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िमयाबँाट �ितपूित�बापत �.२५,०००।– भराई पाउने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-१६७१, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. खुसीराम चौधरी 

�ितवादी खसुीराम चौधरीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� मैले बटैयामा कमाएको 
य�राज भ�को मसरु बारीमा फालेको अव�थामा 
२०६३ साल चै� मिहनामा पाई मैले हालस�म 
उ� हितयार बा�द आ�नै घरमा लकुाई राखेको 
अव�थामा िमित २०६८।१२।१२ गते उ� भ�वा 
ब�दकु लोड गरी साथमा बोक� आ�नै भाइ िव�टु 
चौधरीको घर भेटघाट गन� गएको अव�थामा िनज 
भाइको घर निजकैको बाटोमा अचानक पट्कन गई 
फायर भएपिछ �हरीले मलाई फेला पारी प�ाउ गरी 
�याएका ह�न् । मसगँ हातहितयार रा�ने अनमुित 
छैन । बरामद भएको भ�वा ब�दकु र १०० �ाम बा�द 
मबाट बरामद भएको हो भ�ने खलुाइिदएको पाइ�छ 
भने सोही बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी िनज �ितवादी 
�वयम् ले िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीमा 
बयान गरकेो पाइ�छ । साथै उि�लिखत बेहोरालाई 
समथ�न गद� यी �ितवादीसगँ िमित २०६८।१२।१२ 
गते बेलकु� २०:३० बजेको समयमा ग�ती �हरीले 
�ितवादी खसुीराम चौधरीबाट भ�वा ब�दकु एकथान 
र बा�द १०० �ाम मालाखेती गा.िव.स. वडा नं.२ मा 
बरामद गरकेो ठीक साचँो हो भनी सज�िमन मचु�ुकाका 
�यि�ह� पूण�बहादरु म�ल र मानबहादरु मडैले 
िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीमा बकप� गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादी खसुीराम चौधरीको साथबाट भ�वा 
ब�दकु थान-१ र १०० �ाम बा�दको िड�बा थान-१ 
बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुका रहेको पाइ�छ । 

उि�लिखत त�यह�बाट �ितवादी खसुीराम चौधरीले 
िवना इजाजतको भ�वा ब�दकु र �यसमा �योग ह�ने 
बा�दसमेत आफूसाथ राखेको ��ट ह�न आएको ह�दँा 
िनज �ितवादीले अिभयोग माग दाबीबमोिजम कसरु 
गरकेो �वत: पिु� ह�न आउने । 

�ितवादी खसुीराम चौधरीबाट केवल १०० 
�ाम बा�द बरामद भएको अव�थामा िनजले बोकेको 
भ�वा ब�दकुमा बा�दलगायतका िचजव�त ुराखेपिछ 
मा� �यसले हातहितयारको �व�प िनधा�रण ह�ने 
हो । बा�द िवनाको �यसरी ब�दकु राखेको अव�थाको 
कुनै अथ� रा�दैन । य�तो अव�थामा बरामद भएको 
खरखजानाको �योग वा स�दभ� िवचारणीय ह��छ । 
जनु स�दभ� कहीकँतैबाट ख�ुदनै । �ितवादी खशुीराम 
चौधरीको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान तथा 
अदालतको बयान, �हरी �ितवेदन र मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�समेतको बयानबाट बरामद भएको १०० 
�ाम बा�द �ितवादीले बोकेको भ�वा ब�दकुमा �योग 
गन�स�मको मा� �योजनका लािग साथमा राखेको 
भ�ने ख�ुन आउछँ । सोबाहेकको अ�यथा �योजन 
खलेुको दिेखएन । तसथ� बरामद भएको १०० �ाम 
बा�दलाई मा� आधार िलई तथा दफा २०(३)(क) 
बमोिजमको अव�था िव�मान नह�दँा नह�दँै पिन छु�ै 
खरखजानास�ब�धी कसरु मानेर सजाय गन� निम�ने 
देिखदँा ��ततु पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, �ितवादी खसुीराम चौधरीलाई 
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को (दो�ो 
सशंोधन, २०६४ सिहत) दफा ३(२) को कसरु गरकेो 
पिु� भई िनजलाई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम 
�.६०,०००।- (साठी हजार) ज�रवाना तथा बरामद 
भएको भ�वा ब�दकु, ऐ. मा �योग ह�ने बा�दसमेत 
ऐनको दफा १६ बमोिजम जफत ह�ने ठह�याई िज�ला 
�शासन काया�लय, कैलालीबाट िमित २०६९।९।१८ 
मा भएको फैसला मनािसब ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
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अदालत, िदपायलबाट िमित २०७०।०४।२१मा 
भएको फैसला िमलैके देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CI-००९९, अंश चलन, 
नर�े�े�री �े�समेत िव. �िदपकुमार �े� 

वादीले आ�नी आमाउपर अशंको दाबी गरी 
��ततु म�ुा दायर गरपे�चात् आमाको म�ृय ुभएकोले 
यी वादी र िनजक� आमासमेतले वादी भई िमित 
२०६०।५।१ मा दायर गरी िमित २०६४।३।११ 
मा तामेलीमा रहेको म�ुामा ियनै वादीले सो म�ुाक� 
वादीम�येक� �व. आमाको हकमा म�ुा सकार गरी 
उ� म�ुामा िमित २०६७।२।९ मा गरकेो िमलाप�लाई 
कहीकँतैबाट चनुौती िदएको नदेिखएकोले सो 
िमलाप�को अि�त�वसमेत जीव�त रिहरहेको देिखने ।   

वादीले ��ततु म�ुाको िफराद दायर  
गरपे�चात् आमाले आ�नो जीवनकालमा िमित 
२०६५।९।२ ग�रिदएको िलखतका आधारमा वादीले 
आ�नो अंश हकको दाबी गन� पाउने उ� नैसिग�क 
हकलाई एकाितर कुि�ठत गन� िम�ने देिखदँैन भने 
अक�ितर कुनै अिंशयाराको म�ृय ु भइसकेप�चात् 
कुनै पिन कृि�म िलखतले सोही मतृ अंिशयारलाई 
िजव�तता �दान गन� गरी अक� कुनै अंिशयाराको ज�म 
िदनस�छ भनी मा�न िम�नेसमेत नह�ने । 

वादीको एक मा� अिंशयाराको �पमा रहेक� 
िनजक� आमा राजे�वरी �े�को म�ृयपु�चात् वादीको 
हकमा �वतः अिंशयाराको सं�या नै घटेको देिखएकोले 
य�तो अव�थामा सो �व.आमाले आ�नो जीवनकालमा 
ग�रिदएको कुनै िलखतलाई टेकेर �व. आमाको तफ� बाट 
म�ुामा �ितवाद गन�स�मको अिधकार �दान ग�रिदएकै 
आधारमा मा� अंिशयाराको सं�या पूव�वत् �पमा नै 

जीव�त कायम रिहरहन स�छ भनी कुनै कानूनले 
प�रक�पना गरकेोसमेत नदेिखने । 

वादीको आमा राजे�वरी �े� जीिवत छँदाका 
अव�थामा वादी र िनजक� आमाबाहेकका अ�य 
अंिशयार कोही नरहेकोले यी वादीको हकमा िनजक� 
आमा नै मूली भई वादीले िनज आमाबाट अशं पाउने 
अंिशयारको �पमा रहेको अव�था देिखएकोले वादीको 
आमाको नाउमँा रहेको स�पि� जनुसकैु बेहोराले �ा� 
ह�न आएको देिखए तापिन छोरा वादीको लािग सो 
स�पि� पैतकृ स�पि�सरह देिखन आउने ।

वादीले िफराद दायर गदा�का अव�थामा 
त�काल कायम रहेको अंिशयाराको जीिवत 
उपि�थितका आधारमा नै आ�नी आमा राजे�वरी 
�े�लाई अंिशयार सं�या देखाई िफराद दायर गरकेो 
र उ� अंिशयाराको भौितक जीवन �ाकृितक �पमा नै 
समा� ह�दँाका अव�थामा सोबमोिजमको अिंशयाराको 
स�ंयासमेत सोहीबमोिजम समा� भएको पिु� ह�दँाह�दैँ 
पिन यी वादीको हकमा उ� स�पि�मा २ भागको 
१ भाग अशं हक कायम ग�रिदने गरी स�ु िज�ला 
अदालतले गरकेो उ� �िुटपूण� फैसलालाई उ�टी गरी 
वादीको एकलौटी हक ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।१२।२३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ�  िववेिचत  आधार  कारणसमेतबाट 
वादीले  राजे�वरी �े�को स�पि�बाट दईु  भागको 
एक भाग अशं पाउने ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित  २०६८।८।२० मा भएको  फैसला 
उ�टी  गरी  वादीको एकलौटी हक कायम ग�रिदने 
ठह�याई  पनुरावेदन  अदालत, पाटनबाट  भएको  िमित 
२०७०।१२।२३ को फैसला  िमलेकै  देिखदँा  सदर    
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभुम् ।
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यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७२-CI-१६३७, हालैको बकस िलखत 

बदर, �िदपकुमार �े� िव. नर�े�े�री 
�े�समेत 
 § ०७२-CR-१७४३, जालसाजी, �िदपकुमार 

�े�  िव. नर�े�े�री �े�समेत 
५

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०३७६, उ��ेषण / 
परमादशे, ह�सेन िमयाँ िव. भूिमसुधार काया�लय, मोरङ, 
िवराटनगरसमेत 

िक.नं. १८३ को ज�गाका स�ब�धमा एकै 
प�रवारको मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँभनी स�तोष�साद 
रौिनयारले िनवेदकका िपताको जीवनकालमा नै 
िपता अथा�त् मोही जैनिु�न िमयाका िव��मा 
भूिमसधुार काया�लय, मोरङमा िनवेदन िदई सोउपर 
कारबाही च�द ै जादँा िनवेदन दाबीबमोिजम मोही 
लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार काया�लय, मोरङबाट 
िमित २०५६।६।११ मा िनण�य भएको देिख�छ । सो 
िनण�यउपर यी िनवेदकले यस सव��च अदालतसम� 
उ��ेषण �रट दायर गरकेोमा �रट िनवेदकले तारखे 
गजुारकेो ह�दँा िमित २०५८।७।२८ मा उ� �रट तामेली 
रहन गएको िमिसल संल�न �ितिलिपबाट देिख�छ । 
दाबीको िक.नं.१८३ को ज�गाको मोही ियनै िनवेदकका 
बाब ु जैनिु�न िमयाको नाउकँो लगत क�ा गन� गरी 
िमित २०५६।६।११ मा िनण�य भई सो िनण�यउपर 
यी िनवेदकको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरमा 
पनुरावेदन परी भूिमसधुार काया�लयको िनण�य सदर भई 
अि�तम भई बसेको अव�थामा कानूनत: यी िनवेदकका 
नाउमँा मोही नामसारी ह�न स�ने अव�था नदेिखने । 

तसथ�, एकै प�रवारका �यि� ज�गाधनी र 
मोही भएको देिखएको भ�नेसमेतका आधारमा िमित 
०५६।६।११ मा मोही लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार 

काया�लयबाट भएको िनण�यउपर यस अदालतमा 
िनवेदकका दाज ु निवन ह�सेन िमयाकँो तफ� बाट 
उ��ेषण �रट दायर भई तोिकएको तारखेसमेत गजुारी 
बसेका कारण उ� �रट िनवेदनमा अि�तम फैसला 
भएको देिखएको, िमित २०५६।६।११ को िनण�यले 
मोही लगत क�ा भइसकेको ह�दँा वादी दाबी नप�ुने 
ठहर गरी स�ु भूिमसधुार काया�लय, मोरङबाट िमित 
२०६९।१२।२६ मा भएको फैसलाउपर पनुरावेदन 
परी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित 
२०७१।२।६ मा भूिमसधुार काया�लयको फैसला सदर 
गरी उ� मोहीस�ब�धी िववाद अि�तम भइसकेको ह�दँा 
हाल २०७१ सालमा मा� िनवेदकले िवल�ब गरी �रट 
िनवेदन गन� आएको दिेखदँा पनु: उ� िवषयमा �वेश 
गरी िनण�य गन� िवल�बको िस�ा�तले समेत िम�ने 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
परने । ��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०२८०, उ��ेषण 
/ परमादेश, ओमकुमार दाहाल िव. नेपाल रा�� ब�क, 
बालुवाटारसमेत 

सामा�यतः सनुको �योग गहनाको �पमा 
ह�ने हो । �यि�ले सनु ख�रद गर े पिन िब�� गन�, 
गरगहना बनाउन सनु �यापारीकोमा नै जानपुन� ह��छ । 
�यि�ले काचँो सनु लगाएर िहड्ँने पिन होइन । �यसैले 
िवधाियकाले िनमा�ण गरकेो ऐनबमोिजम नेपाल रा�� 
ब�कलाई अिधकार िदई िवदशेी िविनमय अपचलन 
नहोस् भनेर के��ीय ब�क आफँैले सनु ख�रद गरी सनु 
चादँी �यवसायीलाई िब�� गरकेोलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

नेपाल रा�� ब�कले सनुको कारोबारलाई समेत 
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�यवि�थत गन�, सनु आयात गन� स�ब�धमा िनयमन, 
िनय��ण एवम् �यव�थापन गन� नस�ने भ�ने पिन 
ह�दँनै । सनुको कारोबारमा केही िनय��ण गन� 
तथा आयातमा प�रणा�मक ब�देज लगाउन 
आव�यकतानसुार काय�िविध बनाई हेरफेर र संशोधन 
गन�स�ने नै ह�दँा यसलाई स�पि�को अिधकारको 
�पमा संवैधािनक अिधकारको हनन भएको भ�न 
निम�ने । 

तसथ�, िवदशेी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, 
२०१९ को दफा १२ ले िदएको अिधकार �योग गरी 
सनु आयात तथा िब�� िवतरणस�ब�धी काय�िविध, 
२०६८ जारी गरी नेपाल रा�� ब�कले िमित २०६९।२।२ 
मा इ.�. प�रप� सङ्�या ५७४ जारी गरी सनु आयात 
तथा िब�� िवतरण काय�िविध, २०६८ मा संशोधन 
गरी बुदँा नं.४ अनसुारको मा�ामा नेपाल सनुचादँी 
�यवसायी सङ्घलाई ५० �ितशत, नेपाल र�न तथा 
आभूषण सङ्घलाई ३० �ितशत, नेपाल सनुचादँी कला 
�यवसायी सङ्घलाई १० �ितशत र नेपाल ह�तकला 
महासङ्घलाई १० �ितशत िब�� गनु�पन� कोटा तय गरी 
आयाितत शत�ितशत सनु �यवसायीलाई मा� िब�� 
गनु�पन� गरी नेपाल रा�� ब�कले गरकेो �यव�था एवम् 
सोहीबमोिजम गरकेो प�रप� कानूनबमोिजम नै गरकेो 
देिखयो । यसबाट �रट िनवेदकको कुनै संवैधािनक वा 
कानूनी हक हनन भएको अव�था िव�मान नदिेखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�  परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०००७, कत��य �यान 
र चोरी, नेपाल सरकार िव. अनु भ�ने अमर काक�समेत 

मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएकोमा 
िववाद नरहे तापिन िनजलाई कत��य गरी मान�मा 

यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको भ�ने कुराको 
व�तिुन� �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
देिखदँनै । मतृकको घरमा डेरामा बसेको कारणले 
मा� मतृकलाई यी �ितवादीह�ले कत��य गरी मारकेा 
होलान् भनी शकंा र अनमुानको भरमा मा� िन�कष�मा 
प�ुन ुफौजदारी �यायको िस�ा�तको �ितकूल ह�न जाने 
र शंका, अनमुान र िव�वासको भरमा कत��य �यान 
ज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा ��य�दश�को 
अभावमा घटना वारदातसगँ स�ब� यिु�य�ु 
अ�य प�रि�थितज�य �माणबाट कसरु �थािपत 
ह�नस�न ुपन�मा सोअनसुारको �वत�� �माणह�बाट 
प�रि�थितज�य आधार �माणह� �थािपत ह�न 
आएको नपाइएबाट �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ �दान गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरबाट िमित २०७०।५।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार 
�माणह�बाट �ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबाट 
पूण��पमा सफाइ िदन ु पन�मा �ितवादी अन ु भ�ने 
अमर काक� र करनबहादरु �े�ीउपरको चोरीतफ� को 
दाबी नप�ुने र दवुैजना �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम ज�म कैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।२।९।२ भएको फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादी अन ुभ�ने अमर काक� र करनबहादरु �े�ीले 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरबाट िमित २०७०।५।१७ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल आि�वन ४ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०५९५, लाग ुऔषध 
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(अिफम), रतनबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार 
�ितवादीले �हरीमा बयान गदा� भारतका 

काल ु खान नाम गरकेो �यि�ले आफूलाई उ� लाग ु
औषध (अिफम) आ�नो घरस�म लैजानको लािग 
�.२०,०००।- िदन सहमत भएकोमा �.२,०००।- 
त�काल �ा� गराएको भ�ने बेहोराबाट ��ट �पमा 
िनज �ितवादीले आिथ�क लाभका लािग लाग ुऔषध 
(अिफम) ओसारकेोमा कुनै शंका रहेन । जो कोही 
अप�रिचत �यि�ले ठूलो प�रमाणको १ िकलो ३०० 
�ाम लाग ुऔषध (अिफम) �लाि�कको ब�दी झोलामा 
राखी  आ�नो घरस�म प�ुयाई िदन ुभनी िददँा िच�द ै
निचनेको मा�छेले के कुन सामान लैजानको लािग 
भनेको हो भनी यिकन नै नगरी सहज �पमा �वीकार 
गन� स�दनै । िनजकै भनाइलाई मा�ने हो भने पिन 
�य�तो लापरवाहीको कारण भएको ग�तीबाट थाहा 
भएन भनी उ�मिु� पाउन स�ैन िकनभने कानूनको 
अ�ानता ��य ह�दँैन । अझ �ितवादीले लाग ुऔषध 
(अिफम) ओसारकेो बापत �.२०,०००।- �ा� गन� भनी 
पिहले नै राजी भएकोमा �.२,०००।- �ा� ग�रसकेको 
अव�थामा आरोिपत कसरु उपर अदालतमा इ�कारी 
रहेकै भरमा कोही पिन बेकसरु सािबत नह�ने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
िमित २०७२।२।२४ मा बिद�या िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।८।२५ मा पनुरावेदक �ितवादी 
रतनबहादरु शाहीलाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ) (ङ) र (च) को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१) को ख�ड (छ) 
को देहाय (२) बमोिजम वष� १५।- (प�� वष�) कैद र 
�.५,०००००।- पाचँ लाख ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-०३८७, मानव 
अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. 
नवराज पराजुलीसमेत 

जाहेरवालालाई अपहरण ग�रएको भिनएको 
उ� घटना वारदातमा जाहेरवालाको भाइका साला 
नाता पन� �यि� �ितवादीम�येका नवराज पराजलुीको 
मोटरसाइकलमा सगैँ बसी िनज जाहेरवाला बनेपातफ�  
आउदैँ गरकेो भ�ने त�य �थािपत भएको देिखएको 
छ । उ� घटना वारदातमा �ितवादीह�ले िनज 
जाहेरवालालाई हातहितयार दखेाई �यान मान�स�मको 
वा कुनै ग�भीर हािन नो�सानी प�ुयाउने, ध�क� डर, 
�ास देखाई जाहेरवालालाई कुनै अ�ात�थलमा ल�दै 
गरकेो वा जाहेरवाला �ितवादीह�बाट भा�न उ�कन 
स�ने अव�था नरहेको, �हरी काया�लयअगािड 
आइप�ुदास�म पिन जाहेरवाला आफँै �हरीको 
सरं�णमा आएको र संर�ण मागेको, �वे�छाले 
आ�नो भाइको साला �ितवादी नवराज पराजलुीको 
मोटरसाइकलमा बसी धसेुनीदेिख बनेपास�मको लामो 
बाटोमा जान तयार नभएको ज�ता अपहरण भएको हो 
भ�ने पिु� ह�ने त�वह� ��ततु म�ुाको िमिसलबाट पिु� 
ह�न सकेको नदेिखने । 

उि�लिखत त�य र �माणको िववेचनाबाट 
�ितवादीह�ले जाहेरवालालाई अपहरण र शरीर 
ब�धक बनाई कसरु गरकेा रहेछन् भनी मा�न सिकने 
अव�था िव�मान रहेको नदेिखएबाट वादी प�ले 
आ�नो अिभयोजनलाई त�यपरक र व�तिुन� 
�माणसमेतका आधारमा पिु� �मािणत गराउन ु
पन� दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
वादी प�को रहेकोमा सो गन� नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गनु�  
कानून तथा �यायसङ्गत नह�ने ह�दँा दाबीबमोिजम 
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सजाय गरकेो स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।२।३० को फैसलालाई उ�टी गरी 
��ततु म�ुाको �कृितसमेतबाट बिुझएस�मका िमिसल 
संल�न �माणका आधारमा �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ �दान गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७१।३।१० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले िमित 
२०७०।२।३० मा �ितवादीह� अिनल भ�डारी, 
स�तोष लामा तामाङ, �ितवादी सरोज खड्का, 
�ितवादी दगुा�बहादरु सनुवुार, �ितवादी रोशन तामाङ, 
�ितवादी िवजय लामा, �ितवादी नवराज पराजलुी 
र �ितवादी राज ु िशवभि� भजेुललाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�ने गरी गरकेो फैसला उ�टी गरी 
उपयु�� �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीको कसरुबाट 
सफाइ ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।३।१० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-०७९७, �ववासी 
ज�गा दता�, िदनेश नेपाली िव. मालपोत काया�लय, 
कलंक�समेत 

पनुरावेदक वादीले सािबकदेिख नै घर बनाई 
भोगचलन गरी आएको उ� �ववासी घरज�गा दता� 
ग�रपाउ ँ भनी परकेो िनवेदनमा नापीको �े�ीय दता� 
िकताबसमेतबाट पनुरावेदक वादीको घर बसोबास 
रहेको देिखएको अव�थामा सोतफ�  कुनै िववेचना नगरी 
केवल उ� दाबीको ज�गा “सरकारको नाउमँा दता� 
भएको” भ�ने आधारमा िनवेदन मागबमोिजम दता� 

नामसारी गन� नसिकने भनी पनुरावेदक वादीको स�ु 
िनवेदनसाथ पेस दािखला भएका सबदु �माण तथा उ� 
िनवेदन दाबीका स�दभ�मा संकिलत ह�न आएका सबदु 
�माणह�को मू�याङ्कनको आधारमा ठहर िनण�य 
ग�रएको नदेिखएकोले यस अदालतबाट �कािशत 
बलेुिटन वष� ११, अङ्क ६, प�ृ १० नि�दकेशर 
गौतम िव�� नेपाल सरकार मि��प�रषद ्समेत भएको 
२०५५ सालको �रट नं.३५६४ िमित २०५७।३।९ 
मा यस अदालतबाट भएको फैसलाको िवपरीत रहेको 
देिखन आएको ह�दँा स�ु मालपोत काया�लयको उ� 
�िुटपूण� िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६८।०६।०२ मा भएको फैसला  
िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ�, उ� दाबीको ज�गा सरकारको नाममा 
दता� भइसकेको दिेखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
दता� नामसारी गन� नसिकने  भनी स�ु  मालपोत 
काया�लय, कलंक�बाट भएको िमित २०६६।१२।१८ 
को िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।६।२ मा  भएको 
फैसला िमलेको नदिेखदँा बदर ग�रिदएको छ । दाबीको 
ज�गाको जो जे सबदु �माण ब�ुन ुपन� हो बझुी वादीको 
नाममा दाबीको ज�गा दता� ह�ने नह�ने स�ब�धमा सबदु 
�माणको म�ुयाङ्कन गरी ठहर िनण�य गनु�  भनी म�ुाको 
प�लाई स�ु मालपोत काया�लय, कलंक�मा हािजर ह�न 
जान ुभनी ता�रख तोक� स�ु िमिसलसमेत मालपोत 
काया�लय, कलंक�मा पठाई िदने । 
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१५३१, कत��य 
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�यान, कुलवीर भ�ने कुलबहादुर राना मगर िव. नेपाल 
सरकार 

मानु�पन� पूव��रसइवी केही नभएको ि�थितमा 
मािनस मन� अव�थाको िव�मानताको अभावमा भएको 
काय�बाट मािनस मन� गएमा �य�तो घटना भिवत�यको 
वारदात कायम ह�ने देिख�छ । अथा�त् भिवत�यको 
वारदात कायम ह�नलाई घटना ह�नपूुव� वा त�काल मान� 
मनसाय नरहेको र आफूले गरकेो काय�बाट मािनस 
मन� स�भावना नरहेको अव�थामा भएको घटनाबाट 
मािनस मन� गएको ह�नपुन� । 

वारदातमा मतृक र पनुरावेदक �ितवादीका 
बीच भैलो खे�ने �ममा किवन राना मगरको घरमा नै 
आपसी झगडा भएको दिेख�छ । सोप�चात् �ितवादीकै 
घरमा पनुः झगडा कुटिपट भएको र सो झगडा 
कुटिपटप�चात् मतृक, मानबहादरु थापासगैँ �ितवादीको 
घरबाट गएकोमा पनुः ते�ो पटक �ितवादीकै घरमा 
�ितवादीबाट भएको कुटिपटका कारण मतृकको म�ृय ु
भएको अव�था �ितवादीकै बयानबाट देिखइरहेको 
छ । मतृकलाइ� यी �ितवादीले पटकपटक डाडुलगायत 
घुडँाले �हार गरकेो त�य लास �कृित मचु�ुकाबाट 
मतृकको शरीरमा परकेो घाउचोटको अव�थाबाट 
देिखएको छ । आ�नो कुटिपटका कारणले मतृक 
म�रसकेपिछ खो�सामा लगी फालेको भ�ने अव�था 
देिखदँा ��ततु म�ुामा �ितवादीले पनुरावेदनमा िजिकर 
िलएको ज�तो �यानस�ब�धीको ६ नं. आकिष�त ह�ने 
भिवत�यको वारदात देिखन आउदँैन । तसथ� �ितवादी 
पनुरावेदक कुलबहादरु राना मगरले �यानस�ब�धीको 
६ नं. बमोिजमको कसरु कायम ह�नपुन� भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः पनुरावेदक �ितवादीको पटकपटकको 
कुटिपट झगडाका कारण मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
मािथ िववेिचत आधार, कारण र �माणह� समेतबाट 
पिु� भएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १ र १३(३) नं. बमोिजमको वारदात 

कायम गरी पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई दलेैख िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।११।२२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०७१।११।१८ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

अ.बं.१८८ नं. अ�तग�त सजाय कम गन� 
अव�था वारदातको �कृित, वारदातमा �योग भएको 
हातहितरयार, मतृक र �ितवादीका बीचको वारदातका 
अव�थामा र सोपूव� भएको ि�याकलाप एवम् स�ब�ध, 
�ितवादीको पा�रवा�रक ि�थितसमेतलाई िवचार गनु�पन� 
ह��छ । ��ततु वारदातको स�दभ�मा मािथ उ�लेख 
भएको वारदातको प�रि�थित एवम् मतृक र �ितवादीका 
बीचको आपसी स�ब�धसमेतलाई िवचार गदा� स�ु 
िज�ला अदालतले �ितवादीलाई कैद वष� १० (दश) 
ह�न �य� गरकेो राय सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको राय मनािसब देिखएकोले सो 
राय सदर भई पनुरावेदक �ितवादी कुलबहादरु राना 
मगरलाई कैद वष� १० (दश) मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१०४३, कत��य 
�यान, कालेनी भ�ने शिम�ला पुनमगर िव. नेपाल 
सरकार 

�ितवादी कालेनी भ�ने शिम�ला पनुमगरले 
अबोध नाबािलका �योतीमाया पनुमगरलाई भात 
पकाउने फलामको प�यलेु २/३ पटक टाउकोमा र 
शरीरको ढाडमा १ पटक �हार गरी घाइते बनाई सोही 
चोटको कारण िनज �योतीमायाको म�ृय ुभएको हो भनी 
अनसु�धान अिधकारीसम� र स�ु अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । मौकामा 
बिुझएका लालमाया पनुमगरसमेतका मािनसह�ले 
नाबािलका मतृक �योतीमाया पनुमगरलाई �ितवादी 
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कालेनी भ�ने शिम�ला पनुमगरले टाउको तथा ढाडमा 
फलामको प�यलेु पटकपटक �हार गरी म�ृय ुभएको हो 
भनी घटना िववरण कागज गरी सो कागजलाई समथ�न 
गरी स�ु अदालतमा बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
तसथ�,  िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल �कृित 
मचु�ुका, लासजाचँ �कृित मचु�ुका, मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदन, मौकामा बिुझएका मािनसह�को 
कथन तथा �ितवादी शिम�ला पनुमगरले अनसु�धान 
अिधकारीसम� तथा स�ु अदालतमा गरकेो सािबती 
बयानसमेतबाट यी �ितवादी कालेनी भ�ने शिम�ला 
पनुमगरले मतृक नाबािलका �योतीमाया पनु मगरलाई 
कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएकोले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम आरोिपत कसरु अपराध गरकेो 
देिखन आउने । 

अतः पनुरावेदक / �ितवादी कालेनी भ�ने 
शिम�ला पनुमगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम आरोिपत कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।३।८ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरु, दाङबाट िमित २०७१।७।४ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीको उमेर ३० वष�को देिख�छ । मतृक 
५ वष�को नाबािलका देिख�छ । िनज बािलकालाई 
यी �ितवादीको मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी केही 
देिखदँैन । मतृक बािलका र �ितवादीका छोराछोरी 
आपसमा झगडा गरकेो अव�थामा मतृकले 
�ितवादीलाई अपश�द �य� गरकेो र आ�ना 
छोराछोरी�ितको �नेह भावले त�काल आवेशमा आई 
सोही ठाउमँा (च�ुहो) रहेको प�यलेु मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो देिखएको छ । �ितवादीले आफूले गरकेो कसरु 
�वीकार गरी अनसु�धानका �ममा र अदालतमा 

समेत बयान गरी �याय स�पादनमा सहयोग प�ुयाएको 
अव�था छ । िनज �ितवादीका आि�त छोराछोरीसमेत 
रहेको र लामो समयस�म �ितवादी कैदमा रहन ुपदा� 
आि�त छोराछोरीह�को लालन पालन िश�ा िद�ा 
एवं मनोिव�ानमा असर पन� स�ने दिेखएकोले िनज 
�ितवादीलाई कैद वष� १० (दश) मा� गर ेपिन ऐनको 
मकसद (उ�े�य) पूरा ह�ने ह�दँा यी पनुरावेदक / �ितवादी 
कालेनी भ�ने शिम�ला पनुमगरलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम कैद वष� १०(दश) मा� ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६८-CR-०३८१, कत��य 
�यान, ड�बरबहादुर खड्का िव. नेपाल सरकार 

दे�ने भिनएका �यि�म�ये मतृकको आ�नी 
भा�जी नाता पन� पाव�ती ख�ीसमेतले �यानज�तो 
ग�भीर घटनाका बारमेा जाहेरवालालाई जाहेरी 
दरखा�त दता� गराउदँास�म कुनै कुराको जानकारी 
गराएको देिखदँैन । पिछ आएर मा� (After thought) 
केही �यि�ले आफूलाई ��य�दश�को �पमा ��ततु 
गन� खोजेको देिख�छ । घटना वारदातका ��य�दश� 
सा�ी कोही पिन रहेको देिखदँैन । मौकामा कागज 
गन� �यि�ह� मतृकका बबुा िडलबहादरु िव� दे�ने 
भिनएका ि�तमबहादरु ख�ी, पाव�ती ख�ी स�ुने 
भिनएका �ेमबहादरु खड्का, प�ुपा खड्कासमेतका 
मािनसह�ले यी �ितवादीह�ले नै कत��य गरी मारकेो 
ह�न भनी खलुाउन नसक� म�ृय ु ह�नभु�दा अगािडका 
मतृकका घरायसी झगडाका कुराह�का आधारमा 
कत��य गरी मारकेो भनी अनमुान, शंका र िव�ासस�म 
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�य� गरकेो देिख�छ । शंका र िव�ासलाई �माण मा�न 
निम�ने ।

भौितक र वै�ािनक �माणले झिु�डएको 
त�य �थािपत भएको अव�थामा सो �माणिवपरीत 
आ�मगत ढंगले ग�रएको केही मािनसको आशंकालाई 
िनण�याधार बनाउन मनािसब ह�दँैन । यस अदालतबाट 
पदमबहादरु गजरुाती िव�� नेपाल सरकार (ने.का.प. 
२०६८, अङ्क २, िन.नं. ८५६८) अनमुान, आशंका 
र स�भावना अिनि�त त�व भएकाले �यान मारकेो पिु� 
गन� �माणको �थान �हण गन� नस�ने भनी �ितपादन 
ग�रएको िस�ा�त सा�दिभ�क देिखने ।

�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� कसरु गरकेोमा पूण� इ�कार रही बयान 
गरकेो दिेख�छ । �ितवादीह�का सा�ीह�ले मतृक 
सीता खड्का आफँै झिु�डई मरके� ह�न्, �ितवादीह�को 
कत��यबाट मरके� होइनन् भनी लेखाई िदएको अव�था 
छ । �ितवादी ड�बर खड्काले आ�नी �ीमतीलाई 
मानु�पन�स�मको कारण देिखदैँन । अ�य �ितवादीह�ले 
मतृकलाई मान�मा सलं�न ह�नपुन� कारण ख�ुन आएको 
पाइएन । केही मािनसह�को शंका र िव�ासमा 
आधा�रत भनाइबाहेक अ� कुनै त�यय�ु �माण 
देिखदँैन । बिुझएका मािनसको भनाई र पो�माट�म 
�रपोट�बीचको ताद�यता नदिेखने । 

वादी प�का कुनै पिन सा�ीह�ले कसरुमा 
�ितवादी ड�बरबहादरु खड्काको संल�नता रहे भएको 
भनी त�यय�ु �पमा खलुाउन सकेको अव�था 
छैन । �ितवादी ड�बर खड्काउपर शंका र अनमुानकै 
भरमा जाहेरी िदएको देिख�छ । लास �कृित मचु�ुका, 
Autopsy Report, �ितवादीह�को �हरीसम� 
भएको बयानलगायत घटना�म प�रि�थितबाट 
सीता खड्काको म�ृय ु झिु�डएर आ�मह�या गरकेो 
कारणबाट भएको त�य समिथ�त भएको देिख�छ । 
�ितवादीह�को आपरािधक काय�को प�रणाम�व�प 
सीता खड्काको म�ृय ुभएको भनी मा�न सिकने कुनै 

पिन भरपद� र िव�सनीय �माण ��ततु ह�न आएको 
देिखदँनै । यस अव�थामा मतृक सीता खड्का र 
�ितवादी ड�बरबहादरु खड्काबीच केही असमझदारी 
र मनोमािल�य रहेकोस�मकै आधारमा शंकाको भरमा 
दोषी ठहर गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल 
ह�न जाने । 

िमिसल कागजातबाट पितप�नीबीचको 
स�ब�धमा केही सम�या देखा परकेो, घर स�लाह केही 
कुरामा निमलेको र घरले ुिहसंापूण� �यवहारबाट �तािडत 
भएको प�रणाम�व�प सीता खड्काले आ�मह�या 
गरकेो देिखएको छ । यसलाई नै �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. बमोिजमको कसरु ठहर ह�ने आधारको 
�पमा �हण गन� िम�ने नदेिखने ।

अत: सीता खड्काको म�ृय ु �ितवादी 
ड�बरबहादरु खड्कासमेतको कत��यबाट भएको 
भ�ने देिखने भरपद� तथा व�तिुन� आधार �माणको 
अभाव रहेको, िनज सीता खड्काको म�ृय ु झिु�डएर 
आ�मह�या �कृितको दिेखएको ह�दँा केवल शंका, 
अनमुान वा केही मािनसको िव�ासको आधारमा मतृक 
सीता खड्काको म�ृय ु कत��यबाट भएको भनी ठहर 
गन� िमलेन । तसथ� �ितवादी ड�बरबहादरु खड्कालाई 
कसरुदार ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
िमित २०६८।१।२१ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई िनजले आरोिपत कसरुको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने । 

सीता खड्काको म�ृय ु कत��यबाट भएको 
नभई आ�मह�या �कृितको देिखएको कारणबाट 
�ितवादी ड�बरबहादरु खड्काले सफाइ पाउने ठहर 
भएको प�रणाम�व�प वारदात नै �थािपत नभएको 
ह�दँा �ितवादीह� िव�ण ु खड्का र रामबहादरु 
गोदारसमेतलाई �यानस�ब�धीको १७ नं. बमोिजम 
कसरुदार ठहर गरकेो फैसलासमेत अ.बं.२०५ नं. 
मा �यवि�थत �ावधानका आधारमा उ�टी गनु�पन� 
देिखयो । तसथ� िनजह� िव�ण ुखड्का र रामबहादरु 
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गोदारलाई �यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो फैसलासमेत उ�टी भई 
िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-०६०२,  ०७१-
CI-०६०३ र ०७१-CI-०६०४, अंश दता�, िमनादेवी 
कुम�समेत िव. सगंीता कुमारी, जगंी राउत कुम� िव. 
संगीता कुमारी र संजय राउत कुम� िव. संगीता कुम� 

वादीले आफू अिववािहत रहेको कुरा 
उ�लेख गरी अंश माग गरी िफराद दायर गरकेो 
देिख�छ । वादीको िववाह भइसकेको छ भ�नेतफ�  
�ितवादीह�बाट कुनै िव�सनीय �माण पेस ह�न 
सकेको छैन । सज�िमन मचु�ुकाका �यि�ह�ले 
समेत िववाह भइसकेको कुरा एकमतले �य� गरकेो 
देिखदँैन । सज�िमनको िववादा�पद भनाइलाई �माणमा 
िलई िववाह भएको हो भनी मा�न िम�ने अव�था 
देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २८ अनसुार 
वादी संगीता कुमारीको िववाह भइसकेको त�य 
�ितवादी प�बाट �मािणत ह�न आएको पाइएन । 
वादी संगीता कुमारीको िववाह भइसकेको भ�ने 
�ितवादीको िजिकर सो कुराको वा�तिवकता 
स�ब�धमा अदालतलाई िव�ास िदलाउन 
चाहने �यि� �ितवादी जगंी राउतसमेतमा रहने 
देिख�छ । �ितवादीले सो अनसुार �माणको भार पूरा 
गरकेो नदेिखएको अव�थामा आफू अिववािहत छु भनी 
वादीले गरकेो दाबीअनसुार कानूनी प�रणाम िनधा�रण 
गनु�  �वाभािवक देिखने ।

वादी �ितवादीह�  जंगी राउत कुम�को 
दईुजना �ीमतीमा जेठी रखेादेवीबाट एक छोरा संजय 
राउत कुम� र एक छोरी वादी संगीता कुमारी र का�छी 

�ीमती मीनादेवीतफ� बाट एक छोरा धन�जय पटेलसमेत 
कूल ६ जना अंिशयार रहेको देिखएको छ । वादी 
सगंीता कुमारीक� आमा रखेादेवीले २०५१।१२।२९ 
को पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलाअनसुार 
अंशब�डा गरी िलन पाउने ठहर भएको दिेखए तापिन 
सोबमोिजम ब�डा छुट्याउने काय� भएको पाइएन । यस 
अव�थामा सबै ६ जना �यि�ह� अंिशयार कायम ह�ने 
भई िफरादप� परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको 
िमित कायम गरी भाग शाि�तले अंशब�डा लगाउन ुपन� 
देिखन आउने ।

�ितवादी जगंी राउत कुम�ले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा देखाएको ऋणको हकमा 
पिछ साह�को नालेस परकेा बखत ठहरबेमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा सोबारमेा अिहले केही बोिलरहन 
परने । िनजले नै पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीबमोिजम 
�ितवादी जगंी राउत कुम�का दाज ुअि�बका राउतका 
नाममा ऐलानी रहेको भिनएको पसा� िज�ला ह�रहरपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ४ िक.नं. २७१ र २७४ को ज�गा 
�ितवादी जंगी राउतको नाउमँा दता� भई �े�ता पजुा� 
तयार भएमा सोही अव�थामा उि�लिखत ज�गाह�बाट 
वादीले ६ भागको १ भाग अंश पाउने नै ह�दँा हाल 
दता� नै नभएको सो ज�गा अिहले नै ब�डा लगाउन 
िमलेन । सोबाहेक तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख 
भएका अ�य स�पि� अशं भाग ब�डा ला�ने �कृितको 
देिखन आउने । 

तसथ� उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादी जंगी राउतको वादी संगीता 
कुमारी छोरी ह�न् भ�ने कुरामा िववाद नभएको, वादी 
सगंीताकुमारीको िववाह भएको त�य �मािणत ह�न 
नआएको र अशंब�डा गन� बाकँ� रहेको अव�था देिखदँा 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।३।२३ 
मा वादीलाई अंिशयार कायम गरी वादी �ितवादीह�बाट 
पेस भएको तायदाती फाटँवारीबमोिजम ६ भागको 
१ भाग अंश वादीले पाउने ठहर गरी भएको फैसला 
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िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई ं
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल भा� ७ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१८१७ ०७२-
CR-१९०३, कत��य �यान, यादव च�� राई िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरका िव. यादव च�� राई 

मतृकले जि�डसको औषधी खान छोडी 
र�सी खान थालेकोले �ितवादीले मतृकलाई बासँको 
भाटाले कुटिपट गरकेो कुरामा �ितवादी सािबत 
रहेबाट मतृकलाई �ितवादीले कुटिपट गरकेो कुरामा 
िववाद दिेखदँैन । तर मतृक र �ितवादी �ीमान् �ीमती 
भएको र िनजह� बीच मानु�पन�स�मको कुनै िववाद 
वा कारणसमेत भएको िमिसल संल�न �माणबाट 
देिखदँैन । साथै जाहेरवालाले पिन �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको यिु�य�ु कारणसमेत उ�लेख गन� 
सकेको दिेखदैँन । �ितवादी िदनभरी काम गररे थाकेर 
आएको अव�थामा िबरामी भई औषधी खानपुन� �ीमती 
जाडँ खाएर बसेको दे�दा त�काल �रस उठी बासँको 
भाटाले �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरकेो र सोही 
कुटिपटको चोटपीरले मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । 
यसरी �ितवादीले आ�नी �ीमतीलाई मानु�पन�स�मको 
कुनै कारण नह�नकुा साथै कुनै योजना बनाई मान� 
मनसाय राखी कुटिपट गरेकोसमेत नदेिखदँा त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� बासँको भाटाले हानेको 
तथा कुटिपट गरी सोही चोटको कारणले �यान मरकेो 
अव�थामा स�ु भोजपरु िज�ला अदालतले �ितवादी 
यादव च�� राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम दश वष� कैद सजाय गन� गरी 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ीमतीलाई मान� भ�ने क�पनासमेत 
नभएको, �यान िलने इिवलाग वा मनसाय पिन नभएको 
अव�थामा मतृकको भिवत�य भई मरकेो अव�थामा 
�यानस�ब�धी महलको ६(४)नं. अनसुार मा� सजाय 
ह�नपुन� भनी �ितवादीले िलएको पनुरावेदन िजिकर 
तथा �ितवादीले मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा� 
आफूले मतृकलाई िहका�एको भनी �वीकार गरकेो, 
लास �कृित मचु�ुकामा मतृकको शरीरमा घाउचोट 
देिखएका, �ितवादी िव�� िकटानी जाहेरी परी 
बकप�बाट समेत समिथ�त भएको तथा शव परी�ण 
�ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Head injury भनी उ�लेख 
भएको अव�थामा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
को कसरु ठहर गरकेो फैसला �िुटपूण� ह�दँा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल 
सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसमेत िमिसल 
सलं�न वारदातको अव�था, �ितवादीको बयान तथा 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतका आधार कारणबाट प�ुन 
स�ने नदेिखने ।

तसथ�, िववेचना ग�रएका त�य, आधार 
र कारणह� समेतबाट स�ु भोजपरु िज�ला 
अदालतबाट उसै मौकामा उठेको �रस था�न नसक� 
बासँको भाटा आिदले मतृकलाई �हार गरी घाइते 
बनाई सोही चोटको िपरले मतृकको म�ृय ुभएको पिु� 
भएकाले �ितवादी यादव च�� राईलाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम दश वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई िमित २०७२।२।७ मा भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७२।९।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-CI-०४५४, उ��ेषण, गगनदवे राय 
यादव िव. रामऔतार महरा चमारसमेत 

मोही र ज�गाधनीलाई प� िवप� कायम 
गरी सनुवुाइको मौका िदई दोहोरो सनुवुाइ गद� म�ुाको 
िकनारा गरकेो अव�था भएको भए मा� ��ततु �रट 
िनवेदकले भूिमसधुार काया�लय, बाराको िनण�यलाई 
पनुरावेदनको मा�यमबाट चनुौती िदनपुन� अव�था रहने 
ह��छ । तर आफू प� िवप�मा नरहेको �रट िनवेदकले 
पनुरावेदनको मा�यमबाट भूिमसधुार काया�लयको 
िनण�यउपर चनुौती िदन स�ने अव�था नरहेबाट �रट 
�े�मा �वेश गरकेो दिेखदँा वैकि�पक उपचारको बाटो 
ह�दँाह�दँै �रट �े�मा �वेश गरकेोले �रट िनवेदन खारजे 
ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

िनवेदकको िपताको नाम मोही लगतमा 
कायम रहेको अव�थामा मोहीको लगत क�ा गन� िनण�य 
गदा� �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार मोही तथा 
मोहीको हकवालालाई �ितवादको मौका िदनपुन�मा 
सो मौका भूिमसधुार काया�लय, बाराले िदएको 
देिखएन । भूिमसधुार काया�लय, बाराले सनुवुाइको 
मौका नै निदई िमित २०६९।१०।२१ मा मोही लगत 
क�ा गन� गरी भएको िनण�यको जानकारी �रट िनवेदकले 
सो काया�लयबाट िमित २०७१।२।२३ मा उ� 
िनण�यको न�कल िलएपिछ �ा� गरकेो िमिसलबाट 
देिख�छ । यसरी  िनण�यको जानकारी पाएप�चात् 
समयमै िमित २०७१।३।६ मा �रट िनवेदन पन� आएको 
देिखदँा िवल�ब गरी �रट िनवेदन पन� आएको भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �रट 
िनवेदकले समयमा नै मोही नामसारी नगराएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरको हकमा हेदा� �चिलत भूिमस�ब�धी 

कानूनमा मोही नामसारी गन� स�ब�धमा हद�यादको 
�यव�था भएकोसमेत नदेिखएकोले समयमै मोही 
नामसारी नगराएको भ�ने उ� पनुरावेदन िजिकर पिन 
कानूनस�मत नदिेखने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट �रट 
िनवेदकको िपता फौदार महरा चमारको नाममा मोही 
लगत कायम भइरहेकोमा मोही वा िनजको हकवालालाई 
ब�ुदै नबझुी मोही लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार 
काया�लय, बाराबाट भएको िमित २०६९।१०।२१ 
को िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भएको 
देिखन आयो । तसथ� िमित २०६९।१०।२१ को 
भूिमसधुार काया�लय, वाराको िनण�य कायम राखी 
रा�न �यायसङ्गत नदेिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले िमित  
२०७०।९।१६ गरकेो आदेश िमलेको दिेखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-CR-०१९२, ठगी, नेपाल सरकार 
िव. वीर�े�बहादुर थापासमेत 

दईु प�बीच आपसी लेनदनेको �यवहार 
भएकोमा सत�बमोिजम रकम च�ुा नगरकेो कुरालाई 
ठगी भ�न िम�ने दिेखन नआउने । 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
अ�तग�त सरकारवादी भई दता� ह�न आएको म�ुामा 
एउटा ऐनअ�तग�तको अिभयोग दाबी रहेकोमा सो 
ऐनअ�तग�तको कसरु नदेिखई दिुनयावँादी भई च�ने 
अक� ऐन, आकिष�त ह�ने अव�थाको काय� भ�ने देिखएमा 
अदालतले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजमको �ि�या अपनाउन ुपन� । 

स�ु िज�ला अदालतले यी �ितवादीह�ले 



36

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - १

मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ र ४ नं. अ�तग�त 
ठगीको कसरु गरकेो भ�नेतफ� को अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरपेिछ िविनमेय अिधकारप� ऐन, 
२०३४ आकिष�त ह�ने भनी ठहर गनु� पूव� सरोकारवाला 
�यि�लाई िझकाई िनजले सकार गरमेा वादी प� कायम 
गरी सोही म�ुाको िमिसलबाट �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाही िकनारा गनु�पन�मा सोबमोिजम नगरी सोही 
म�ुाबाट ऐन नै प�रवत�न गरी �ितवादीम�येका 
वीर�े�बहादरु थापालाई िविनमय अिधकारप� ऐन, 
२०३४ अनसुार सजाय गरकेो देिखन आयो । यसरी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले �चिलत कानूनले 
तोकेको उिचत �ि�या अवल�बन नगरी सरकारवादी 
भई चलेको ठगी म�ुामा नै िविनमेय अिधकारप� ऐन, 
२०३४ बमोिजमको कसरु ठहर गरी फैसला गरकेोमा 
सो फैसलालाई नै सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।५।४ को फैसला �िुटपूण� 
देिखन आउने । 

अत: िववेिचत आधार र कारणबाट काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०।५।४ को फैसला 
ठगीको कसरु कायम नह�ने ठहर गरकेो हदस�म 
मनािसब देिखएको र दिुनयावँादी म�ुामा प�रणत गन� 
�ि�या नअपनाएको हदस�म �िुटपूण� ह�दँा उ�टी ह�ने 
ठहछ�  । अब सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजमको �ि�या अपनाई सरोकारवालाले 
सकार गरमेा वादी प� कायम गरी कानूनबमोिजम 
कारबाही िकनारा गरी िदने ठहछ�  । �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । सोबमोिजम कारबाही र िकनाराको लािग 
��ततु म�ुाको िमिसल स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतमा पठाई िदने । 
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-१८७७, हक कायम रकैर प�रणत 
दता�समेत, सानुभाई महज�न िव. रामलाल महज�न

स�ु िज�ला अदालतले फैसला गदा� 
िववादको ज�गा रकैर वा िबता� के हो, वा�तिवक मोही 
को हो, कसको हक कायम ह�ने हो भ�ने स�ब�धमा 
�माण बझुी �यसको मू�याङ्कन गरी िनण�य गरकेो 
देिखएन । �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४(ग) ले “म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�ब� 
�माणह� त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले 
ब�ुन छुटाएको रहेछ भने आफँैले ब�ुने वा म�ुाको 
लगत कायमै राखी ती �माणह� ब�ुनका लािग िमिसल 
त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीकहा ँ पठाउने” 
वा दफा १४(घ) ले “त�लो अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीले म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��ह�म�ये केहीमा 
िनण�य गरी वा केहीमा िनण�य नगरी फैसला गरकेो रहेछ 
भने मनािसब मािफकको समय तोक� बाकँ� ��ह�को 
समेत िनण�य गरी म�ुा िकनारा गनु�  भनी िमिसल त�लो 
अदालत, िनकाय वा अिधकारीकहा ँ पठाउने” भ�ने 
कानूनी �यव�था गरकेो छ । सो कानूनी �यव�थाको 
रोहमा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलाअनसुार मालपोत काया�लय, लिलतपरुले हक 
कायममा जान ुभनी सनुाएअनसुार दवैु प�ले लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा हक कायम ग�रपाउ ँभनी िफराद 
गन� गएकोमा दवैु प�को दाबी नप�ुने ठह�याएकोले 
स�ु फैसला नै बदर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
�माणको आधारमा िववािदत ज�गामा कसको हक प�ुने 
हो िनण�य गन� प�ह�लाई स�ु िज�ला अदालतमा 
तारखे तोक� पठाएबाट �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा १४(ग) र १४(घ) को अव�था रहे भएकाले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले लगत क�ा गरकेो िमलेकै 
देिखन आउने । 

त�लो िनकायबाट सबदु �माण नै नबझुी 
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इ�साफ ह�न गएमा पनुः िनण�याथ� िज�ला अदालत, 
पठाउदँा अनाहक म�ुामा िढलाई भई प� िवप�लाई 
अनाव�यक हैरानी नहोस् भ�ने उ�े�यले पनुरावेदन 
अदालतबाट सबदु �माण बझुी इ�साफ ह�न स�ने 
अव�था पिन आउन स�छ । तर िज�ला अदालतबाट 
दवुै प�को स�ब� �माण नै नबझुी दाबी नप�ुने फैसला 
भएकोमा पनुरावेदन अदालतबाट �माण बझुी ठहर 
फैसला ह�दँा प�ह�को एक तह पनुरावेदन गन� पाउने 
हक कुि�ठत ह�ने अव�था रहन जा�छ । स�ुबाट 
स�ब� �माण नबझुी दवैु प�को दाबी नप�ुने गरी 
फैसला भएकोमा सबदु �माण बझुी िनण�याथ� स�ु 
तहमा पठाउन कानूनले कुनै बाधा गरकेो नदिेखने । 

तसथ�, स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।१०।२२ को फैसला बदर गरी अब जे 
जो ब�ुनपुन� हो बझुी पनुः िनण�य गनु�  भनी िमिसल 
लिलतपरु िज�ला अदालतमा पठाई िदने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।२।१८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CI-०८१२, करारबमोिजम 
ग�रपाउ,ँ िव�णु�साद पौडेल िव. तारा�साद भ�राई 

सं�थाको िहतको लािग भएको करार स�झौता 
िवप�ीबाट उ�लङ्घन भएको भनी सोउपर कानूनी 
उपचारको लािग अदालत, जानका लािग स�ंथाकै 
कोषा�य� महे�वर ितिमि�सनालाई अि�तयारनामा 
िदने िनण�य भएको र सोही िनण�यबमोिजम स�ंथाकै 
लेटर�याडमा महे�वर ितिम�सेनालाई च.नं.०५ िमित 
२०६४।५।३० को प�बाट अि�तयारनामा िदएको 
िमिसलबाट देिखन आएबाट वादी काबेली बह�उ�े�यीय 
सहकारी सं�थाको तफ� बाट महे�वर ितिम�सेनालाई 

िफराद गन� हकदयैा नै छैन भ�न िम�ने देिखन    
नआउने ।

िमित २०६३।३।३२ को स�झौता 
कागजबाट नै यी ��यथ� �ितवादीले पनुरावेदक 
वादीलाई  िमित २०६२।२।२७ मा भएको स�ु करार 
स�झौताअनसुारको रकम नबझुाएको भ�ने त�य 
��ट देिखइरहेको अव�थामा िमित २०६२।२।२७ 
मा भएको करार स�झौताअनसुारको भाडा रकम पाउ ँ
भनी म�ुा गनु�पन� कारण िमित २०६३।३।३२ पिछ 
मा� स�ु भएको देिखन आयो । यसरी म�ुा गनु�पन� 
कारण िमित २०६३।३।३२ पिछ स�ु भएकोमा करार 
ऐनको दफा ८९ बमोिजम दईु वष�को हद�यादिभ� 
िमित २०६४।६।६ मा पन� आएको 
देिखदँा उ� 

म�ुा गनु�पन� कारण परकेो िमित २०६३।३।३२ 
करार ऐनको दफा ८९ बमोिजम दईु वष�को 
हद�यादिभ� िमित २०६४।०६।०६ मा ��ततु म�ुामा 

पन� आएको अव�थामा यसतफ�  
कुनै िववेचना नै नगरी िमित २०६२।२।२७ मा भएको 
स�झौताको िमितबाटै करार ऐनको दफा ८९ बमोिजम 
दईु वष�को हद�यादिभ� िफराद नपरी हद�याद नाघेको 
आधारमा िमित २०६४।६।६ मा दायर भएको िफराद 
खारजे गन� गरकेो स�ुको फैसला सदर गन� पनुरावेदन 
अदालतको िमित २०६७।०१।१५ को फैसला �िुटपूण� 
देिखन आयो । य�तो ि�थितमा पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६७।१।१५ को फैसला बदर गरी 
हक इ�साफ पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरलाई अ�यथा 
भ�न िम�ने दिेखन नआउने ।

तसथ�, िववेचना आधार एवम् �माणबाट 
पनुरावेदक वादी ��यथ� �ितवादीबीच िमित 
२०६२।२।२७ मा भएको करार स�झौतामा भएको 
सत�अनसुार नै दवैु प�को आपसी सहमितमा िमित 
२०६३।३।३२ मा पूरक स�झौता भएको देिखएबाट 
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िमित २०६२।२।२७ मा म�ुा गनु�पन� कारण िसज�ना 
नभई िमित २०६३।३।३२ बाट म�ुा गनु�पन� कारण 
िसज�ना भएको देिखएको अव�थामा करार ऐनको 
दफा ८९ को २ वष�को हद�यादिभ�ै िफरादप� 
परकेो अव�थामा स�ु पाचँथर िज�ला अदालतले 
ब�ुनपुन� �माणह� बझुी संकिलत �माणह�को उिचत 
मू�याङ्कन गरी फैसला गनु�पन�मा करार ऐनको दफा 
८९ को हद�यादिभ� िफराद नपरी हद�याद नाघेको 
आधारमा िफराद खारजे गन� गरकेोमा सो स�ु फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०६७।१।१५ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
बदर ग�रिदएको छ । पनुरावेदक वादीले स�ु पाचँथर 
िज�ला अदालतमा िदएको िमित २०६४।१०।२० को 
िफराद यी पनुरावेदक वादी र ��यथ� �ितवादीबीच 
िमित २०६३।३।३२ मा भएको पिछ�लो स�झौताको 
िमितबाट करार ऐन, २०५६ को दफा ८९ को 
हद�यादिभ� परकेो दिेखदँा अब ��ततु म�ुामा पनुः जे 
जो ब�ुनपुन� हो बझुी इ�साफ गनु�  भनी उ�च अदालत, 
इलाममा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ७ गते रोज ५ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७१-CR-११४०, कत��य �यान, हर�े� 
सहनी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी हर�े� सहनीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गरेको स�ु पसा� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०७१।८।१६ को फैसला िमलेको 
छ वा छैन भ�नेतफ�  िवचार गदा� मतृकको टाउको 
अगािडदेिख पछािडस�म र दाया ँकानदेिख टाउकोको 
बीचस�म धा�रलो हितयारले कािटएज�तो घाउचोट 

लािग टाकँा लगाई िसलाएको देिखएको भ�नेसमेत 
बेहोराको लासजाचँ मचु�ुका रहेको देिख�छ । शव 
परी�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो कारण  “Blunt 
Force Trauma to the Head” भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उि�लिखत त�य जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन र जाहेरवालासमेतको 
बकप�बाट मतृक लालमतीदेवीको म�ृय ु कत��यबाट 
भएको त�य �प� �पमा �थािपत ह�न आएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. मा  “लाठा ढंुगा र साधारण सानाितना हातहितयारले 
कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गरी 
�यान मरमेा एकै जनाले मा� सो काम गरी �यान मरमेा 
सोही एक जना र धेर ैजनाको ह�ल भई मारमेा यसैले 
मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट देिखन 
ठहन� आएमा सोही मािनस म�ुय �यानमारा ठहछ�  । 
�य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । सोबाहेक 
अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैको चोटले मरकेो भ�ने 
कुरा सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट 
देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद गनु�पछ� ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा मािथ 
उ�लेख ग�रएबमोिजम �ितवादीसमेतले लालमती 
देवीलाई वारदातमा कुटिपट गरकेो त�य व�तुि�थित 
मचु�ुकाका बिुझएका मािनसह�को बकप�समेतबाट 
त�य �थािपत भएको र सोही कुटिपटको कारणबाट 
लालमती देवीको म�ृय ुभएको शंकारिहत तवरबाट पिु� 
भइरहेको ह�दँा �ितवादी हर�े� सहनीको हकमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह�ने । 

मतृकले म�ृय ु ह�नपूुव� म�ृयकुालीन घोषणा 
(Dying Declaration) गरकेो अव�थामा सो 
म�ृयकुालीन घोषणा �माणमा िलने वा निलने �� आउने 
ह��छ । मतृकले �य�तो घोषणा नै नगरकेो अव�थामा 
सो नगरकैे आधारमा अ�य मािथ उि�लिखत ��य� 
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एवम् प�रि�थितज�य �माणले �ितवादीको कत��यबाट 
म�ृय ुभइरहको पिु� एवम् �मािणत भइरहेको अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरअनसुार मतृकले 
म�ृयकुालीन घोषणा नगरकैे आधारमा �ितवादीलाई 
कसरु अपराधबाट उ�मिु� �दान गन� िम�ने नदेिखने । 

अत: िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
स�ु फैसला सदर भई �ितवादी हर�े� सहनीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।८।१६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: न�दिकशोर �साद यादव
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल फागनु ९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०६३०, घर भ�काई 
िखचोला मेटाई चलन, सदाम ह�सेन अ�सारी िव. 
अमरोिदन िमयाँसमेत 

हक छाडी िलने िदने गरी घरसारमा 
िलखत भएको भए पिन सो हक छाडी िलएकोलाई 
कानूनबमोिजम भएको मा�न तथा सोले वैधािनकता 
पाउन अड्डामा गई रिज��ेसन गनु�पन� अिनवाय� 
�यव�था रिज��ेसनको महलले गरकेो ह�दँा रिज��ेसन 
नभएको अव�थामा घरसारमा भएको िलखतको 
आधारमा मा� हक छाडी िलएको भनी मा�यता िदन 
सिकने देिखन नआउने । 

पनुरावेदक / वादीले हालैको बकसप�बाट 
हक छाडी िलएको िलखत भने मालपोत काया�लय, 
पसा�बाट २०६५।०९।०८ मा रिज��ेसन पा�रत भएको 
देिखएको छ । सो पा�रत िलखत कानूनबमोिजम बदर 

भएको पिन दिेखदैँन । सो िलखतबाट हक छािडिदएको 
ज�गामा यी ��यथ� / �ितवादीह�को कुनै �कारले हक 
रहेको भएमा िनजह�ले सो रिज��ेसन पा�रत भएको 
िलखतलाई कानूनबमोिजमको �यादिभ� िनवेदन िदई 
वा दाबी िवरोध गरी बदर गराउन स�नपुन�मा यसरी 
बदर गराउन सकेकोसमेत पाइएन । यसबाट िववािदत 
ज�गामा ��यथ� / �ितवादीह�को हक रहेको भ�न 
नसिकने । 

�ितवादीह�ले २०४२ सालमा नै 
आफूह�ले उ� ज�गा �ा�त गरी भोगचलन गद� 
आएको भनी िजिकर िलएको देिखए पिन भोग गरकैे 
आधारमा स�पि�मा �यि�को �वािम�व कायम ह�न 
स�दनै । भोग �वािम�वको �ाथिमक आधार भए पिन 
भोगको आधारमा मा� �वािम�व कायम ह�न स�दैन । 
�वािम�व कायम भएको �माणबाट देिखएको अव�थामा 
भोगािधकारले �वािम�वको आधारको �पमा काम 
गन� स�दैन । उ� ज�गामा पनुरावेदक / वादी जरबन 
अ�सारीले कानूनबमोिजम रिज��ेसन भएको 
हालैको बकसप�बाट िविधवत् �वािम�व �ा�त गरकेो 
देिखएकोले उ� ज�गामा िनजको नै हक �वािम�व रहे 
भएको देिखन आउने ।

पनुरावेदक / वादीको नाममा िक.नं. १ को 
ज�गामा एउटा घर रहेको देिखएको हाल सो ज�गामा 
२ वटा घर रहेको र सो ज�गा र घरह�मा ��यथ� 
�ितवादीह�को भोगचलन रहेको देिखएबाट पनुरावेदक 
/ वादीको िजिकरअनसुार नै �ितवादीह�ले २०६६ 
साल आषाढ २७ गते अक� फुसको घर बनाई चलन 
गद� आएको भ�ने �प�ट ह�न जा�छ । सो घर बनाएकोमा 
मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को 
हद�यादिभ�ै िमित २०६६।०४।२८ मा वादीले िफराद 
समेत दता� गराएको पाइएको छ । यसरी उ� ज�गा र 
सोमा भएको फुसको घरमा यी पनुरावेदक।वादीको 
हक कायम ह�ने देिखएको अव�थामा उ� ज�गामा 
फुसको अक� घर बनाई हाल ��यथ� / �ितवादीह�को 
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भोगचलन रहेको देिखनलुाई �ितवादीह�ले िखचोला 
गरकेो नै मा�नपुन� । 

ज�गामा नै हक �वािम�व कायम नरहेको 
अव�थामा सो ज�गामा ��यथ� / �ितवादीह�ले घर 
बनाएको वा सो ज�गामा बनेका घरको भोगचलन 
गरकेो भए पिन िनजह�को हक �थािपत ह�न 
स�दैन । यसरी एउटाको नाममा िविधवत् कायम 
भएको ज�गामा अ�ले घर बनाएमा वा सो ज�गामा रहे 
भएका घरमा बसोबास गरमेा िखचोला गरकेो नै ठहछ�  र 
हक ह�नेले चलन चलाई पाउने ह��छ । ��ततु िववादको 
स�दभ�मा पिन पनुरावेदक / वादीको हक देिखएको घर 
ज�गामा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो अव�थामा यी 
पनुरावेदक / वादीले िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई 
पाउने ह��छ । �यसैले पनुरावेदन िजिकरअनसुार उ� 
ज�गामा यी पनुरावेदक / वादीले घर भ�काई िखचोला 
मेटाई चलनसमेत पाउने देिखन आएकोले उ� ज�गामा 
हक कायम ह�ने ठह�याएको हदस�म स�ु फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै दिेखएको 
र घर भ�काई िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाई 
पाउनेतफ�  केही नबोलेको हदस�म स�ु फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखएकोले सो फैसला केही उ�टी ह�ने 
देिखन आउने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट 
उि�लिखत दाबीको िक.नं.१ को ज�गामा यी पनुरावेदक 
/ वादीको हक कायम ह�ने ठह�याई र सो ज�गा र सोमा 
बनेका घरह�मा पनुरावेदक / वादीले िखचोला मेटाई 
चलन चलाई पाउनेतफ�  केही नबोली भएको पसा� 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।९।२६ को फैसला 
�ितवादीले िखचोला गरकेो भ�ने मा�न निम�ने भनी 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०७०।२।१३ मा भएको फैसला िखचोला गरकेो 
नठह�याई िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउनेतफ�  केही 
नबोलेको हदस�म िमलेको नदिेखएकोले केही उ�टी 

भई उ� ज�गा र सोमा बनेका घरह� भ�काई िखचोला 
मेटाई चलनसमेत चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-RC-००६९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. अिमतकुमार दवे 

�ितवादीको अनसु�धान र अदालतसम� 
भएको बयान, घटना�थल �कृित, लास जाचँ 
मचु�ुका, िकटानी जाहेरी दरखा�त, मौकामा 
कागज गन� मािनसह�को कागज बेहोरा, मतृकको 
पो�टमाट�म �रपोट�समेतबाट �ितवादी अिमतकुमार 
देवले लाग ुऔषध खान आमासगँ पैसा मा�दा निदएको 
िनह�मँा आमासगँ िववाद पदा� छुट्याउन आएका बाब ु
�यामनारायण दवेलाई लखेटी लखेटी फलामको 
िज.आई. पाइप र काठको पीराले टाउकोलगायतका 
शरीरका िविभ�न भागमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएकाले यी �ितवादी अिमतकुमार 
देवलाई �यानस�ब�धी महलको नं.१३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ु स�तरी 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
लाग ु औषध खान आमासगँ पैसा मा�दा निदएको 
िनह�मँा आमासगँ िववाद पदा� छुट्याउन आएका बाब ु
�यामनारायण दवेलाई लखेटी लखेटी फलामको 
िज.आई. पाइप र काठको पीराले टाउकोलगायतका 
शरीरका िविभ�न भागमा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएकाले यी �ितवादी अिमतकुमार 
देवलाई �यानस�ब�धी महलको नं.१३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ु 
स�तरी िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने 
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ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

�ितवादी अिमतकुमार देवको िमित 
२०६९।६।८ गते म�ृय ु भएको भ�ने कारागार 
काया�लय, का�ेपाला�चोकको िमित २०७५।२।२० 
च.नं. १६६९ को प�बाट देिखएकाले मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको महलको ३ नं. बमोिजम बाकँ� सजाय माफ 
ह�ने ह�दँा िनज �ितवादीका नामको बाकँ� कैदको लगत 
क�ा गनु�  भनी स�ु स�तरी िज�ला अदालतमा लेखी 
पठाई िदने । 
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CI-०१४२, िनषेधा�ा, श�ुधन�साद 
ठाकुरसमेत िव. जीवनारायण साह 

िनवेदकले साव�जिनक पोखरी भनी उ�लेख 
गरकेो र पनुरावेदक / ��यथ�ह�ले यो आ�नो िनजी 
भनेकोमा उ� पोखरी साव�जिनक हो या िनजी हो भनी 
�माण मू�याङ्कन गरी िनषेधा�ाको रोहबाट बो�न 
निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७०।७।३ मा उ� िक.नं. ४८० को ज�गामा रहेको 
पोखरीलाई सरकारी वा सव�जिनक भनी �वेश गन� 
र आवतजावत गन� रोक नलगाउन,ु कुनै िकिसमको 
भौितक िनमा�ण काय� नगनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठह�याई भएको 
आदेशमा सो ज�गा र सोमा रहेको पोखरीलाई सरकारी 
वा साव�जिनक भनेको हदस�म उ� आदेश िमलेको 
देिखन नआउने ।

िक.नं.४८० को ज�गा र सोमा रहेको पोखरी 
हाल सरकारी वा साव�जिनक हो वा पनुरावेदक / 
��यथ�ह�को िनजी हो भ�ने िन�पण नभई िववािदत नै 
रहेको देिखएकोले सो िववादको िन�पण नभएस�म सो 

पोखरीमा अ� �यि�ह�लाई �वेश गन� र आवतजावत 
गन� रोक लगाउन निम�ने र कुनै �यि�ले भौितक 
िनमा�ण काय� पिन गन� नपाइने ह�दँा सो ज�गा र पोखरीमा 
आवतजावत गन� रोक नलगाउन,ु कुनै िकिसमको 
भौितक िनमा�ण काय� नगनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िनषेधा�ाको 
आदशे जारी गरकेो हदस�म िमलेको दिेखदँा सो 
हदस�म उ� आदेश सदर ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा 
�माणह�समेतबाट िनवेदकले साव�जिनक पोखरी 
भनी िनवेदन दाबीमा उ�लेख गरकेो र पनुरावेदक 
/ ��यथ�ह�ले उ� पोखरी िनजी हो भनी भनेकोमा 
उ� पोखरी साव�जिनक हो या िनजी हो भ�ने �माण 
मू�याङ्कन गरी िनषेधा�ाको रोहबाट बो�न निम�ने 
ह�दँा िक.नं. ४८० को पोखरीलाई साव�जिनक भनी 
नामाकरण गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०७०।७।३ मा भएको आदेश 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने ठहछ�  । उ� पोखरी 
साव�जिनक उपभोगमा रहेको पोखरी िडललाई 
साव�जिनक िनकासको �पमा �योग गरी आएकोमा 
रोक लगाएको भ�ने हदस�ममा �वेश गन� र आवतजावत 
गन�मा रोक नलगाउन ुर कुनै िकिसमको भौितक िनमा�ण 
काय� नगनु�  भ�ने हदस�म त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।७।३ मा भएको 
आदशे िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल भदौ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६९-WO-०७३१, उ��ेषण, सीते�र 
िसंह िव. िनजामती िकताबखाना, ह�रहरभवनसमेत 

िनवेदक िसते�वर िसंहले सेवा �वेश गदा� 
भरकेो वैयि�क नोकरी िववरण (िसटरोल) मा तथा 
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िनजको शैि�क �माण प�मा लेिखएको ज�मिदन 
िमित िव.स.ं२००७।०५।२१ (इ.सं. १९५०।०९।०५) 
उ�लेख भएको देिख�छ । �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा ४५ को उपदफा ४(क) ले �यव�था 
गरअेनसुार, सेवा �वेश गदा� िनजले पेस गरकेो िश�ण 
सं�थाको �माणप�मा िकिटएको ज�मिदन वा वष�बाट 
ह�न आएको उमेरबाट अिनवाय� अवकाश िदने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । िनवेदकको नोकरी िववरणमा रहेको 
शैि�क �माणप�मा िकिटएको ज�मिमित िव.स.ं 
२००७।५।२१ (इ.स.ं १९५०।९।५) उ�लेख भएकोले 
िनजको ६० वष� पूरा ह�ने िमित २०६७।५।२० मा 
देिखन आउछँ । तसथ� िनवेदकले सेवा �वेश गदा� 
नोकरी िववरणसाथ पेस गरकेो शैि�क �माणप�मा 
उ�लेख भएको ज�मिमितको आधारमा िनज िनवेदक 
सीते�वर िसंह िमित २०६७।०५।२१ गतेदिेख लागू 
ह�ने गरी अिनवाय� अवकाश ह�ने देिखन आउने । 

िनवेदकका उमेर स�ब�धमा वैयि�क िववरण 
फारामलगायतका अिभलेखमा कुनै िववाद नदिेखएको 
अव�थामा िनयममा भएको �यव�थानसुार अिनवाय� 
अवकाश िदने काय� र तत् स�ब�धी सूचना स��ेषण 
समयमा गन� दािय�व स�बि�धत िनकायको भएकोमा 
सोअनसुार आ�ना कामकारबाही आफूले समयमा नै 
नगरबेाट बढी समयाविधस�म काम गरकेो दिेख�छ । 
बढी समय काम गन� िनवेदकले कुनै गलत िलखत पेस 
गरकेो वा तत् स�ब�धमा कुनै छलकपट गरकेो िलिखत 
जवाफबाट समेत देिखएको पाइदँैन । िनवेदकलाई 
अवकाश िदने िनकाय एवम् काममा लगाउने िनकायले 
िमित २०६७।५।२१ मा नै अवकाश ह�न कुनै पिन 
पूव�सूचना स��ेषण नगरी काममा लगाइरहेको 
अव�थामा सो काम ग�रसकेको अविधबापतको 
पा�र�िमक नपाउने भनी िनवेदकलाई पा�र�िमक 
पाउनबाट वि�चत गनु�  �याय र कानूनको �ि�टकोणबाट 
यिु�सङ्गत देिखन नआउने । 

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 

िनयम १२९(क)४ मा कुनै कम�चारीले आ�नो 
छलकपट तथा षड्य��को मा�यमले अवकाश ह�ने 
अविधभ�दा बढी सेवामा रही तलब भ�ा भ�ुानी 
िलएको अव�थामा लागू ह�ने हो । कुनै पिन कम�चारीलाई 
िनजको अवकाश िमितको बारमेा िनज र िनज काय�रत 
रहेको काया�लयलाई सूचना िदने दािय�व िवप�ी 
��यथ�ह�को हो भ�ने कुरालाई बाहेक गररे उ� िनयम 
१२९(क)४ को �योग ह�न नस�ने ।

िनवेदकले िमित २०७१।३।३ देिख िमित 
२०७३।६।७ स�म १ वष� ४ मिहना ८ िदन बढी समय 
काय�रत रही �.३,१४,५०९।- बढी भ�ुानी िलएको 
रकम िनजको िनविृ�भरणबाट असलुउपर गरी िदन ु
भई यस काया�लयलाई जानकारी पठाइिदन ुह�न भ�ने 
िज�ला �वा��य काया�लय, मलङ्गवा सला�हीको 
च.नं.५९१ िमित २०६९।७।२३ को प� िनजामती 
सेवा ऐन, तथा िनयमावलीमा भएका कानूनी �यव�था 
�ितपािदत िस�ा�त र �मस�ब�धी िविधशा�ीय 
�ि�टकोणबाट समेत �यायसङ्गत देिखन नआउने ।

अतः िनवेदकले उ�लेख गरअेनसुार सेवा 
�वेश गदा� भरकेो नोकरी िववरण (िनविृ�भरण 
अिधकारप�) मा उ�लेख भएको ज�मिमितका आधारमा 
कायम ह�ने ज�मिमितसमेतको आधारमा िनवेदकले 
अिनवाय� अवकाश पाउने अव�था भइसकेको देिखदँा 
िनजलाई अवकाश िदएको हदस�म भएको िनण�य 
र प�ाचार बदर ग�ररहन परने । अवकाशप� िदएको 
िमितस�म िनवेदकले आ�नो पदमा रही काय� गरकेो 
अविधको िनयमानसुार पाउने तलब, भ�ालगायतका 
सिुवधाह�को रकम भ�ुानी िलएको देिखदँा िनज 
िनवेदकबाट �.३,१४,५०९।- (तीन लाख चौध हजार 
पाचँ सय नौ �पैया)ँ रकम िफता�  दािखला गराउने 
गरी भएको िज�ला �वा��य काया�लय, मलङ्गवा 
सला�हीको िमित २०६९।७।२३ को िनण�यसिहतको 
िनजामती िकताबखानालाई लेिखएको प� एवम् 
सोबमोिजम ग�रएका प�ाचारसमेतका काम कारबाही 
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उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अतः िनवेदकले 
िमित २०६७।५।२१ देिख िमित २०६८।९।२९ 
स�म काम गरबेापत खाईपाई आएको तलब भ�ाको 
रकम क�ा नगरी िनयमानसुार पाउने स�पूण� रकम 
भ�ुानी िदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल पसु २८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६६-CI-११७०, ज�गा 
िखचोला मेटाई हक कायम ग�रपाउ,ँ िमनराज ढुङ्गाना 
िव. काशी�साद जोशीसमेत 

त�कालीन �ी ५ को सरकार�ारा मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ७ (१क) ले िदएको अिधकार 
�योग गरी गिठत सिमितले राजप�मा �कािशत 
सूचनाबमोिजमको अिधकार �े�िभ� रही तोिकएको 
�े�मा बसी आएका �यि�ह�को िनवेदन िलने, 
सूचना �कािशत गन�, सरजिमन गन�, साधँ सिँधयार 
ब�ुनेलगायतका काय�िविध अपनाई आव�यक 
िक�ाकाटसमेत गराई वा�तिवक भोगवालाको यिकन 
गरी स�बि�धत �यि�का नाउमँा ज�गा दता� ग�रिदएको 
िमिसल सलं�न कागजातबाट दिेख�छ । यसरी उ� 
सिमितले ज�गा दता� गन� गरकेो काम कारबाही उसलाई 
तोिकएको �े�ािधकारिभ� रही तोिकएको काय�िविध 
पूरा गरी गरकेो देिखएको र सो स�ब�धमा वादीसमेतले 
अ�यथा भ�न र पिु� गराउन सकेको नदिेखदँा 
सिमितको �े�ािधकार स�ब�धमा पनुरावेदक वादीले 
िलएको दाबीसगँ सहमत ह�न सिकने अव�था नरहने । 

सिमितले तोिकएका काय�िविध अपनाई 

वा�तिवक भोगवाला यिकन गरी वादी दाबीका 
ज�गालगायत अ�य ज�गाह�समेत दता� ह�ने गरी िनण�य 
गरकेो दिेखन आयो । साथै वादीको िफराद दाबी एवम् 
पनुरावेदन िजिकर हेदा�समेत िनज �वयम् ले दाबीका 
ज�गाह�को दता� �े�ता आ�नो नाउमँा नभइसकेको 
अव�था रहेको भ�ने कुरा �वीकार गरकेो पाइ�छ । 
वादीले �माण पेस गरकेो ०२९ सालको हदमिुनको 
राजीनामा िभ�कै ज�गा नापीमा िक.नं. २३७ र २७५ 
कायम भएको भ�ने पिु� ह�ने आधार दिेखदैँन । व�ततुः 
िववािदत ज�गा पनुरावेदक वादीको सािबक दता� र 
भोगअ�तग�त रहेको भ�ने �मािणत ह�न स�ने नदेिखने । 

उ� ज�गा दता� सम�या समाधान 
सिमितबाट भोग, सरजिमन आिद �माणह�को 
आधारमा यी पनुरावेदक वादीको नाउमँा समेत 
िविभ�न िक�ा ज�गाह� दता� ग�रिदने गरी 
भएको िनण�यलाई िनज वादीले अ�यथा नभनी 
सिमितले गरकेो िनण�य सो हदस�म �वीकार गरकेो 
देिख�छ । सिमितले आ�नो नाउमँा दता� गन� गरकेो 
िनण�य �े�ािधकारअ�तग�त रहेको भनी भोगका 
आधारमा िलइएको िनण�यलाई ठीक हो भनी मा�ने तर 
िवप�ीको नाउमँा सोही भोगलाई आधार मानी भएको 
िनण�य िमलेन भ�न ुउिचत नह�ने ।

स�ु अदालतबाट भई आएको न�सा 
मचु�ुकाबाट समेत उ� ज�गा िवप�ीह�ले भोगचलन 
ग�ररहेको भ�ने न�सा मचु�ुकामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी दाबीको िक.नं. २३७ र २७५ को 
ज�गामा पनुरावेदक वादीको सािबक हदब�दीको 
िलखतिभ�को ज�गा हो भ�ने यिकन �पमा �मािणत 
ह�न नआएको तथा िनजको नाउमँा दता� कायम भइ 
नसकेको र सो ज�गामा िविभ�न �यि�ह�को भोग 
बसोबास रहेको अव�थामा ज�गाको वा�तिवक 
भोगवाला यिकन गरी स�बि�धत �यि�का नाउमँा दता� 
ग�रिदन स�ने �े�ािधकार भएको सिमितले तोिकएको 
काय�िविध पूरा गरी भएको ज�गा दता� गन� िनण�यलाई 
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अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसलामा 

िनण�य बदरतफ�  दाबी नपरकेो भनी उ�लेख भएको 
पाइए तापिन वादी दाबीको ज�गामा वादीको हकभोग 
दता� पिु� ह�न नसकेको तथा न�सा मचु�ुकाबाट 
देिखएको भोग �माणको आधारलाई समेत िववेचना 
गरी अ� बुदँा �माणह�बाट िन�कष�मा पगुी फैसला 
गरकेो दिेखदँा सो िनण�य बदरको दाबी नभएको भ�ने 
उ�लेखलाई मा� आधार िलएको भ�ने देिखन आएन । 
अतः पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत 
सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, ज�गा दता� सम�या समाधान 
सिमितले आ�नो �े�ािधकारिभ� रही तोिकएको 
काय�िविध पूरा गरी वा�तिवक भोगवाला यिकन गरी 
सोही �माणसमेतका आधारमा िवप�ीका नाउमँा ज�गा 
दता� ग�रिदएको र �ितवादीह�का नाउमँा दता� ह�ने 
गरी सिमितले िनण�य गरी �ितवादीह�को नाउमँा दता� 
भएको देिखदँा िनण�य बदर गरी ज�गा िखचोला मेटाई 
हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको दाबी नप�ुने गरी 
भएको स�ु तनह� ँिज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६५।१०।१२ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २८ गते रोज २ शभुम् ।
 § यस लगाउको ०६६-CI-११७१, ज�गा 

िखचोला मेटाई हक कायम ग�रपाउ,ँ िमनराज 
ढुङ्गाना िव. सीता गु�ङसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-WO-०३३३,  उ��ेषण, 
गणेश�साद साहसमेत िव. पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजसमेत 

अदालतमा म�ुा च�दाच�दै वा अि�तम 
फैसला भइसकेपिछ अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण 
ह�न गएमा सो म�ुाको अि�तम फैसलाबाट जे प�रणाम 
ह��छ पिछ भएका काय�ह�मा पिन सोही प�रणामले 
�वतः �भाव पान� ।

द�ड सजायको ४४ नं. मा “जितकै वष�” भ�ने 
श�दावली उ�लेख भएबाट हद�याद नाघी दा.खा. को 
िनवेदन परकेो भ�ने िलिखत जवाफ तथा बहसको 
�ममा िव�ान् कानून �यवसायीह�ले उठाउन ुभएको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।६।१३ को आदेशलाई बदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित २०७१।२।१ 
को आदशे उ� कानूनअनकूुलको पिन देिखन   
नआउने ।

व�ततुः अि�तम फैसला भइसकेपिछ 
िनवेदन दाबीको ज�गा अ�य� हक ह�ता�तरण भएको 
देिखयो । िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ७८(क) बमोिजम पिछ हक ह�ता�तरण गरकेो 
िलखतह�को स�ब�धमा िनवेदकह�लाई बझुी सो 
िलखत बदर गन� गरी भएको िज�ला अदालतको आदेश 
कानूनबमोिजम रहेकोमा सो िज�ला अदालतको आदेश 
बदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०७१।२।१ को आदेश उि�लिखत आधार 
कारणबाट �िुटपूण� दिेखएकोले उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल पसु १३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-०९२७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. जय�ताप थापासमेत 

�ितवादीह� जय�ताप थापा, भोजबहादरु 
प�रयार र िव�णबुहादरु प�रयारसमेतले अदालतसम�को 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - १

बयानमा मादक पदाथ� सेवन गरकेो उ�लेख गरपेिन 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । अनसु�धान 
तहिककातको �ममा मौकामा कागज गन� मािनसह�ले 
आफूले वारदात भएको नदेखेको, सनुी थाहा पाएको 
भनी अदालतमा �ानबहादरु नेपाली, लोकबहादरु 
थापा, िव�णबुहादरु िज.सी.समेतले बकप� गरकेो 
देिख�छ । मतृक र �ितवादीबीच पूव��रसइवी रहेको 
भनी जाहेरवाला कृ�णबहादरु थापा, मतृक च��बहादरु 
थापाको प�नी माया थापासमेतले अदालतसम�को 
बकप�मा उ�लेख गरपेिन सो त�य पिु� ह�न सकेको 
देिखदँैन । उि�लिखत आधार �माणबाट मतृक 
च��बहादरु थापाको म�ृय ु �ितवादीह�को काय�बाट 
भएको हो भनी गडाउ गन� िम�ने कुनै ��य� दशी �माण 
तथा च�मिदद गवाहसमेत रहेको अव�था दिेखन 
नआउने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा �ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई 
�मािणत गन� �माणको भार वादीमा िनिहत रहेको 
ह��छ । वादी नेपाल सरकारले आ�नो दाबीलाई 
शंकारिहत तवरले व�तिुन� एवम् िन�चया�मक सबतु 
�माण पेस गरी पिु� गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट �माणको भारसमेत 
यथे� �पमा प�ुयाउन सकेको पाइदँैन । फौजदारी 
�याय �णालीमा शंकाको सिुवधा अिभय�ुले पाउने नै 
ह��छ । केवल शंकाको भरमा अिभय�ुलाई कसरुदार 
करार गन� िम�ने नदिेखने ।

मादक पदाथ� सेवन गदा� मतृक र 
�ितवादीह�को बीच कुनै झैझगडा वादिववाद भएको 
भ�ने दिेखदँैन । �ितवादीह�ले मतृकलाई मानु�  
पन�स�मको पूव��रसइवी रहेको भ�ने पिन देिखदैँन । मतृक 
घर जादँा भीरको बाटो ह�दैँ जानपुन� ि�थित रहेको छ । 
मादक पदाथ� सेवन गरी रातको समयमा भीरको बाटो 
ह�दँ ैए�लै मतृक अ�भ�दा अिघ घर िहडेँको भ�ने त�य 
छ । यसमा िवना ठोस सबतुको अभावमा �ितवादीले 

नै मतृकलाई भीरबाट खसाली मारकेो भनी अनमुान 
र शकंा गन� फौजदारी �यायको िस�ा�तले िम�दनै । 
तसथ�, स�ु ग�ुमी िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
जय�ताप थापालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
र �ितवादीह� भोजबहादरु दमाई तथा िव�णबुहादरु 
प�रयारलाई सोही महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही 
एक वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी भएको फैसला 
उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले सफाइ 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

अतः  �ितवादीह� जय�ताप थापा, 
भोजबहादरु दमाई र िव�णबुहादरु प�रयारलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०७०।१।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-RC-००५४, कत��य �यान 
(साधक), नेपाल सरकार िव. गोिव�द�साद ने�वाङ 

अिभय�ु गोिव�द�साद ने�वाङका िव�� 
िनजका बाब ु िदलबहादरु ने�वाङले िकटानी जाहेरी 
िदएको पाइ�छ । मतृक िभमबहादरु ने�वाङलाई िनजको 
घरमा गई अिभय�ु गोिव�द�साद ने�वाङले छुरी �हार 
गरी कत��य गरी मारकेो भनी आ�नै बाबलेु छोराको 
िव�� िवना कारण िकटानी जाहेरी िदनपुन� अव�था 
रहदँैन । मतृकसगँ गाई िब��को िवषयमा वादिववाद 
भएकोमा सोही �रसइवीको कारण �ितवादीले छुरा �हार 
गरी कत��य गरी मारकेो भ�ने मतृकक� प�नीले मौकामा 
कागज गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादी गोिव�द�साद 
ने�वाङ वारदात घटेपिछ फरार रहेको ि�थितमा िनज 
�ितवादी िनद�ष रहेका छन् भनी मा�न सिकने अव�था 
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रहेन । यस�कार �ितवादी गोिव�द�साद ने�वाङले 
मतृक िभमबहादरु ने�वाङलाई पेटमा धा�रलो हितयार 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो कुरालाई िमिसल 
संल�न मतृकको लास जाचँ तथा पो�माट�म �रपोट�मा 
उि�लिखत घा चोटको �कृितलगायतका त�यगत 
�माणह� तथा प�रि�थितज�य �माणह�बाट पिु� 
भइरहेको देिखन आएकोले उ�च अदालतबाट िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग माग वादीबमोिजमको कसरुमा 
सजाय गन� गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� 
अव�था नरहने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
गोिव�द�साद ने�वाङलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी भएको स�ु पाचँथर िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।१२।२९ मा भएको फैसलालाई उ�टी 
गरी �ितवादी गोिव�द�साद ने�वाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
उ�च अदालत, िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित 
२०७४।२।३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-RC-००७३, कत��य �यान 
(साधक), नेपाल सरकार िव. पवन प�रयार

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
र अदालतमा समेत मतृकलाई ब�चरो �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो कुरामा सािबती रहेको पाइ�छ । 
सो सािबती बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) 
बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नै देिख�छ । अपराधमा 
�योग भएको ब�चरो वारदात�थलबाट बरामद भएको 
र सो ब�चरोमा रातो रगत लागेको भ�ने उ�लेख छ । 

व�ततुः �ितवादीले गरकेो सािबती बयान, घटना�थल 
तथा बरामदी मचु�ुका तथा मतृकको लास जाचँ 
मचु�ुका, पो�माट�म �रपोट�मा उि�लिखत बेहोराबाट 
समिथ�त भएको पाइयो । मतृक िदपक िव.क. को म�ृय ु
�ितवादीले ब�चरोज�तो जोिखमी हितयारले अनहुार 
एवम् टाउकोलगायतका अङ्गमा �हार गरी भएको 
त�य पिु� ह�न आयो । यस�कार यी �ितवादी पवन 
प�रयारको व�चरो �हारबाटै मतृकको म�ृय ु भएको 
पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम  सजाय गन� गरकेो स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालत एवम् पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� अव�था 
नरहने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
पवन प�रयारले अिभयोग माग दाबीको कसरु गरकेो 
�मािणत भएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको स�ु 
उदयपरु िज�ला अदालतको िमित २०७१।१।२४ को 
फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७३।५।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-०१८१, ज�गा दता�, 
�च�डकुमार ब�नेत िव. प�नादवेी भ� 

मालपोत काया�लयले सबतु �माण बझुी 
िववािदत ज�गामा कसको हक प�ुने भनी �याियक 
िनण�य गन� अिधकार मालपोत काया�लयलाई कुनै 
कानूनले अि�तयार िदएको नदेिखने । 
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तसथ�, मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट 
वादी दाबीबमोिजम वादीको नाउमँा दाबीको ज�गा दता� 
नामसारी ह�ने ठहर गरी भएको िनण�य �े�ािधकारको 
अभावमा बदर ह�ने ठह�याई दवुै वादी �ितवादीले 
हकबेहकमा नािलस गरी आ�नो हक कायम गराई 
�याउन ु भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

अत: पनुरावेदक वादी �च�डकुमार ब�नेतको 
नाउमँा दाबीको िक.नं.१८४ को ज�गा र.ैप. नामसारी 
ह�ने गरी मालपोत काया�लय, िड�लीबजारले गरकेो 
िनण�य बदर गरी प�ह�लाई हक बेहकतफ�  नािलस गरी 
हक कायम गरी �याउन,ु सनुाई िदन ुभनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१०।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
क��यटुर: िव�णदेुवी �े� 
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७०-WO-०९५२, उ��ेषण / 
परमादशे, िविपन हाडा िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

एक पटक ब�कको हकमा रो�का रािखएको र 
�यसकै आधारमा ऋण �वाह भएको स�पि�लाई फेरी 
अ� कुनै िनकायका प� वा आदेशबाट पनु: रो�का 
रहने हो भने ऋण असलुीको �ि�या नै अव�� ह�न 
गई ब�िकङ कारोबारमा िव�सिनयता रहन नस�ने । 

िनवेदक ब�कले िवप�ी प�ुषो�म दाहालको 
नाउकँो ज�गा िधतो िलई ऋण �वाह गनु� पूव� उ� 
िधतो िलएको ज�गा रो�का रा�नका लािग मालपोत 
काया�लय, कलंक�मा लेखी पठाई सोहीबमोिजम 
मालपोत काया�लय, कलंक�ले रो�का राखेपिछ ऋण 
�वाह गरकेो दिेखएकोले रो�का रािखएको उ� 
स�पि�को �योजन समा� नभई अका� �योजनका 

लािग पनुः रो�का रा�दा पिहले रो�का रािखएको 
�योजन नै िनरथ�क वा �योजनहीन ह�ने गरी दोहोरो 
रो�का रा�न कानूनसङ्गत नदेिखने ।  

पटकपटक अदालतले दोहोरो रो�का 
स�ब�धमा निजर कायम गद� जाने र मालपोत 
काया�लयज�तो िज�मेवार िनकायले दोहोरो रो�कालाई 
िनर�तरता िदई िनवेदक ब�क ज�ता सं�थालाई 
कानूनबमोिजम ऋण असलुीमा बाधा िसज�ना गन� हो 
भने कानून तथा निजरको उ�े�य र मनसाय पूरा नभई 
कानूनी शासनको उपहाससमेत ह�न जाने ।

िधतो सरु�णमा राखी ब�कले ऋण�वाह 
गरपेिछ ऋणीले ब�यौता फछ् य�ट नगरकेो  अव�थामा 
ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा ५७ (१) बमोिजम ब�कले रीतपूव�क िललाम 
गरी वा अ�य कुनै �यव�था गरी आ�नो सावँा �याज 
असलुउपर गन� स�ने अिधकारलाई काया��वयन गन� 
काय�मा मालपोत काया�लयलगायत अ�य िनकायको 
समेत सहयोग अपेि�त ह�ने । 

िमित २०६१।४।२९ को मालपोत काया�लय, 
कलंक�को प�बाट ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५६ (३), (४) तथा मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ८ख बमोिजम रो�का रहेको 
िधतोको स�पि� जनु �योजनको लािग रो�का 
रािखएको हो, सो �योजन समा� नभएस�म दोहोरो 
रो�का रा�न निम�ने अव�थामा मालपोत काया�लय, 
कलंक�ले िज�ला �हरी काया�लय, काठमाड�को 
िमित २०६६।८।१० को प� एवम् काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१।२५ का प�ह�लाई 
आधार बनाई ती प�ह�को आधारमा समेत रो�का 
राखेकोले उ� िनकायबाट फुकुवा भई आएपिछ मा� 
िनवेदक ब�कको नाममा नामसारी गन� भनी ब�कको 
नामसारीस�ब�धी िनवेदनलाई तामेलीमा रा�ने गरी 
िमित २०७१।२।२५ मा भएको िनण�य कानूनसङ्गत 
नदिेखने ।
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काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत 
जवाफ हेदा� अशं चलन म�ुाका �ितवादी प�ुषो�म 
दाहालका नाउकँा िक�ा ज�गाह� रो�का ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदन परकेोमा िक.नं. ४९२ समेतका दईु िक�ा 
ज�गा िहमालयन ब�कबाट रो�का रहेका भ�ने जवाफ 
�ा� भएको देिखदँा उ� रो�काको �योजन समा� भई 
ज�गाधनीको नाउमँा ज�गा कायम रही रो�का फुकुवा 
भई जाने अव�था भएका बखत उ� िक�ा रो�का 
रा�न ुभनी मालपोत काया�लय, कलंक�लाई प� गएको 
हो भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको देिखदँा सो शत�परक 
रो�का काय�ले ब�कको ऋण असलुीमा बाधा िदएको 
देिखन नआउने ।

अिघ रो�का रहेको स�पि� पनु: 
रो�काका लािग लेखी आउन स�छ, यसको अथ� 
कानूनबमोिजमको पिहलो रो�कालाई िनि��य वा 
�भावहीन त�ुयाउन खोजेको भ�ने होइन । पूव�रो�काको 
जानकारीको अभावमा वा अ�य िविभ�न प�रि�थितमा 
म�ुा मािमलाको िसलिसलामा अदालतह�ले समेत 
कुनै स�पि� रो�का रा�न आदेश िदएमा सो स�पि� 
अिघ नै कानूनबमोिजम रो�का छ र पनुःरो�का 
रा�न िम�दैन भनी जानकारी यथाशी� अदालत वा 
स�बि�धत िनकायलाई िदन ुवा�छनीय ह��छ । �य�तो 
भएमा अड्डा अदालतबाट वा स�बि�धत प�ले समेत 
समयमा नै वैकि�पक उपायह� अपनाउन स�ने भई 
�याियक वा अनसु�धान �ि�याह�मा समेत सहयोग 
प�ुने । 

ब�कबाट िधतोको स�पि� िललामी ग�रएको वा 
आफँैले सकार गरकेो अव�थामा सो �योजनको लािग 
नामसारी 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� पिछ�ला रो�का आदेश 
काया��वयन ह�न स�ने । 

उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट ऋणी 
प�ुषो�म दाहालले िलएको कजा� भाखािभ� नितरकेोले 
ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
५७ बमोिजम िललाम िब�� गदा� िललाम िब�� ह�न 
नसक� ब�क आफँैले कानूनअनसुार नै िधतो सकार 
गरी आ�नो नाउमँा दािखल खारजे गन� मालपोत 
काया�लय, कलंक�मा पठाएकोमा िवप�ी िज�ला �हरी 
काया�लय, काठमाड� र काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
समेत रो�का रहेको भनी ब�कको नाउमँा दािखल खारजे 
गन� इ�कार गरकेो मालपोत काया�लय, कलंक�को काम 
कारबाही कानूनअनकूुल नदिेखएको समेतका आधार 
कारणह�बाट र दोहोरो रो�का रा�न पठाउने िवप�ी 
िज�ला �हरी काया�लयलाई �यि�को ज�गा कुनै पिन 
आधार कारणबाट रो�का रा�न कानूनले अि�तयारी 
�दान नगरकेोबाट गैरकानूनी दिेखदँा �हरी काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०६६।८।१० को गैरकानूनी 
रो�का आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । काठमाड� िज�ला अदालतको रो�का आदेश 
बेहोराले ब�कको ऋण असलुीलाई असर पान� नदिेखए 
पिन रो�का रा�ने िनकायबाट फुकुवा भई आएपिछ 
कारबाही चलाउने गरी िमिसल तामेलीमा रा�ने िवप�ी 
मालपोत काया�लय, कलंक�को िमित २०७१।०२।२५ 
को आदेश कानूनबमोिजमको नदेिखदँा सोसगँ 
स�बि�धत आदेश, िनण�य, काम कारबाहीसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।

अतः पिहलो रो�का रा�ने िनवेदक ब�कको 
प�ानसुार रो�का रहेको घर ज�गा सकार गन� िनवेदक 
ब�कको नाउमँा दािखल खारजे नामसारी गन� लेखी 
पठाएको कामकारबाहीको स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
तोिकएको काय� गरी कानूनी कत��य पालना गनु�  
भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, कलंक�का नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।
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८
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-२०२२, लाग ु औषध, 
नेपाल सरकार िव. कमल िघिमरसेमेत 

�ितवादीह� कमल िघिमर ेर गगन िघिमरकेो 
घर खानतलासी गदा� �माणमा ला�ने कुनै दशी �माण 
फेला नपरकेो भ�ने बेहोराको खानतलासी मचु�ुका 
रहेको पाइ�छ । �ितवादी कमल िघिमरलेे  आफूले लाग ु
औषध सेवन नगन� र िब�� िवतरण गिद�न भनी कसरुमा 
इ�कार रही अदालतमा बयान गरकेो भए तापिन 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� टोपबहादरु 
महतरा मेरो घरनिजकका िचनजानका मािनस ह�न्, 
िनजले सेवन गन� ह�दँा मसगँ वैशाखको अि�तमितर 
�.१,०००।- मा २ प�ुरया �ाउनसगुर ख�रद गरी 
लगेका िथए भनी उ�लेख गरकेा छन् । अका� �ितवादी 
गगन िघिमरलेे आफूले लाग ु औषध सेवन नगन� र 
िब�� िवतरणसमेत गिद�न भनी कसरुमा इ�कार रही 
अदालतमा बयान गरकेो भए तापिन टोपबहादरु महतरा 
�े�ीले वैशाख मिहनाको अि�तमितर �.१,०००।- 
मा मबाट २ प�ुरया �ाउनसगुर ख�रद गरी लगेका 
िथए, म पिन �ाउनसगुर सेवन गद�छु, मैले िब�� गन� 
�ाउनसगुर भारतको बहराइजि�थत िज�ला नानपारा 
ब�ने कुबेर खानसगँ ख�रद गरी �याएको ह� ँ भ�ने 
बेहोराको बयान अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
पाइ�छ । यी �ितवादी�य कमल िघिमर े र गगन 
िघिमरकेो सगँसाथबाट �माणमा ला�न स�ने कुनै 
दशी �माण बरामद ह�न सकेको त�य िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखन आएको नपाइने ।

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
�ितवादीह�को काय� लाग ु औषधको िब�� िवतरण, 
ख�रद, स�चय तथा ओसारपसार गन� भ�ने अिभयोग 
दाबी व�तिुन�, शंकारिहत एवम् िन�या�मक ठोस 

�माणबाट पिु� गनु�पन�मा िनज �ितवादी�यबाट लाग ु
औषध बरामद नभएको र सहअिभय�ुको मौकामा 
भएको बयानमा गरकेो पोलबाहेक िमिसल सलं�न 
अ�य �माणह�बाट अिभयोग दाबी पिु� ह�न सकेको  
नदिेखने । 

�ितवादीह� उपर �.ह.धम�राज शाहीको 
जाहेरीले नेपाल सरकार िव�� गगन िघिमर ेभएको लाग ु
औषध म�ुा र �.ना.िन.दगुा�बहादरु बढुाको जाहेरीले 
नेपाल सरकार िव�� �ितवादी नर�े� नेपालीसमेत 
भएको लाग ुऔषध �ाउनसगुर म�ुासमेतमा �ितवादी 
भई सो म�ुा तहतहको अदालतमा सनुवुाइ भई 
िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिखन आएको 
छ । मािथ िववेिचत आधारबाट �ितवादीह� कमल 
िघिमर े र गगन िघिमर े लाग ु औषध द�ुय�सनी भएको 
देिखयो । तसथ�, �ितवादी�य कमल िघिमर े र गगन 
िघिमरलेाई पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट जनही 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम ६ मिहना कैद र �.१,०००।- ज�रवाना 
एवम् ऐ.को दफा १६ बमोिजम थप ६ मिहना कैद 
र �.१,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी भएको फैसला 
मनािसब नै देिखने । 

अतः �ितवादीह� कमल िघिमर े र गगन 
िघिमरलेाई सेवनतफ� स�म सजाय गन� गरी र पटकेमा 
समेत सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०७२।८।२८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७३-WO-०९७५, उ��ेषण, रिवता 
पोखरले िव. उ�च अदालत, पोखरासमेत 
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िनवेदकले साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
तहतह ह�दँै आएको आदेशह� बदर गरी पाउन 
असाधारण अिधकार�े� �योग गरकेो दिेखएको 
छ । अदालतले सदैव फैसला काया��वयनको प�लाई 
समेत हेनु�पन� ह��छ । फैसला काया��वयनले नै �यायको 
अनभूुित प�लाई ह�ने ह�दँा काया��वयन प� कमजोर 
भयो र फैसलाबाट िन�लेको प�रणामलाई प�ले 
आ�मसात् गन�बाट अनाव�यक सम�यालाई झे�न ु
प�यो भने �याय गररे मा� ह�दँैन �याय परकेो दिेखन ु
पछ�  भ�ने मा�यताको �ितकूल ह��छ । �यसैले सामा�य 
अव�थामा 

 कानूनी �यव�था 
रहेको पाइयो । य�तो 

इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल काि�क१७ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०६१०, उ��ेषण 
/ परमादेश, गजे��कुमार �े�समेत िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजमको 
�ि�याबाट �याद तामेल ह�न नसकेको अव�थामा 
साव�जिनक सूचना जारी गररे �ितवादीको नामको �याद 
तामेल गन� निम�ने भ�ने हो भने कितपय अव�थामा 
�ितवादीका नाममा �याद सूचना तामेल ह�न नसक� 
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अदालतमा िवचाराधीन रहेका म�ुाको अन�तकालस�म 
�याय िन�पण नभई स�पूण� �याियक �ि�या नै 
अ�योल��त ह�न जा�छ । आफँैले उ�लेख गरकेो ठेगाना 
गलत हो भनी भ�न िम�ने अव�था नरहने ह�दँा �रट 
िनवेदकह�ले ज�गा राजीनामा गरी िलएको िलखतमा 
उि�लिखत वतनमा नै रीतपूव�क इतलायनामा �यादको 
सूचना जारी भएको अव�थामा गलत वतन फरकमा 
�याद तामेल भएको भ�ने िनवेदकह�को भनाइसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । साथै रीतपूव�क �याद तामेल 
भई फैसला भएको स�दभ�मा मलुकु� ऐन, अ.बं.२०८ 
नं. को कानूनी �ावधान आकिष�त ह�न स�ने अव�था 
नरहदँा पनुः �ितवादीह�को �ितउ�रप� िलई फैसला 
गनु�पन� गरी आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबीको 
समेत  औिच�य नदेिखने । 

�ितवादी नाउकँो �याद तामेल नै ह�न नसकेको 
अव�थामा राि��य दैिनक पि�कामा �कािशत गरी �याद  
तामेल भएको दिेख�छ । सो तामेलीलाई इजलासबाट 
समेत मा�यता िदई फैसलासमेत भइसकेको ह�दँा 
अिधकार�े�को ��न सा�दिभ�क नदेिखने ।

उि�लिखत आधार कारणबाट भ�परु 
िज�ला अदालतमा िनवेदकह� समेतलाई �ितवादी 
बनाई दायर भएको दूिषत िलखत दता� बदरसमेत 
म�ुामा िनजह�को नाउकँो ३० िदने इतलायनामाको 
�याद बेप�े तामेल भएको कारण िज�ला अदालत, 
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क(१)(ख) 
बमोिजम िनज िनवेदकह�ले लेखाएको राजीनामाको 
िलखतमा उि�लिखत ठेगानामा नै गोरखाप�मा राि��य 
दैिनक पि�कामा साव�जिनक �पमा सूचना �कािशत 
गरी �याद तामेल भई फैसला भएको देिखदँा उ� 
िमित २०६९।२।१७ को गोरखाप�मा �कािशत �याद 
सूचना, सोही आधारमा भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।११।२० मा भएको फैसला र सोबमोिजम 

भए गरकेा अ�य कामकारबाही कानूनिवपरीत रहेको 
भ�ने नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� देिखएन । तसथ� ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-WO-०३१६, उ��ेषण / 
परमादेश, पु�पबहादुर अया�ल िव. �े�बहादुर शाहीसमेत 

अदालतबाट �रट िनवेदकको घर ठेगानामा 
नै �याद जारी भएको, िनज �ितवादी आ�नो घरमा 
नभेिटएको अव�थामा अ.बं. ११०(१) को कानूनी 
�ावधानअनसुार वडा सिचवको रोहबरमा �ितवादीको 
घरको ढोकामा सबैले द�ेने गरी �याद टासँ भएको 
अव�थामा सो �याद तामेली बेरीतको भ�न स�ने ि�थित 
रहेन । �रट िनवेदकको घर ठेगानामा गएको र िनजको 
अनपुि�थितमा एकासगोलका प�रवारका सद�यले सो 
�याद ब�ुन नमानेको कारण िनजको घरदैलोमा �याद 
टासँ भएको ह�दँा सो �यादलाई पिछ आएर �याद तामेल 
भएकै होइन भनी भ�न िम�ने अव�था पिन ह�दैन । �रट 
िनवेदकको घर वतनमा नै रीतपूव�क इतलायनामाको 
�याद तामेल भएको अव�थामा बेरीतको �याद तामेली 
भई एकतफ� फैसला भएको भ�ने िनवेदकको भनाइसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
िनवेदक प�ुपबहादरु अया�ललाई �ितवादी बनाई दायर 
भएको लेनदने म�ुामा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
जारी भएको ३० िदने इतलायनामाको �याद मलुकु� 
ऐन, अ.ब. ११०(१) बमोिजम स�बि�धत गा.िव.स. 
सिचवसमेत रोहबरमा बसी रीतपूव�क तामेल भई फैसला 
भएको र हाल िबगोको कारबाहीसमेत चिलरहेको 
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स�दभ�मा िमित २०६९।१०।१५ को तामेली �याद र 
िमित २०७०।१।८ को फैसलामा कुनै कानूनी �िुट 
देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहन ु पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-WO-०५६९, उ��ेषण 
/ परमादेश, �िमला म�डल िव. महो�री िज�ला 
अदालतसमेत 

िनवेदकको नाग�रकताअनसुारको �थायी 
ठेगानामा िनज �ितवादी नाउकँो �याद सूचना रीतपूव�क 
तामेल भएको देिखयो । िनवेदकको �थायी ठेगानाभ�दा 
अ�य� अदालतबाट �याद सूचना जारी गरी �याद 
तामेल भएको देिखदँनै । यसरी अदालतबाट यी �रट 
िनवेदकको �थायी ठेगानामा �याद जारी भएको, 
िनज �ितवादी आ�नो घरमा नरहेको अव�थामा 
अ.ब. ११०(१) को कानूनी �ावधानअनसुार नै उ� 
पडौल गा.िव.स. का सिचव ह�रनारायण महतोको 
रोहबरमा �ितवादीको घरको ढोकामा सबैले द�ेने 
गरी �याद टासँ भएको अव�थामा सो �याद तामेली 
बेरीतको देिखन आएन । �रट िनवेदकको �थायी 
ठेगानालाई नै िनज िनवेदकले गलत ठेगाना हो भनी 
भ�न िम�ने अव�था पिन ह�दँैन । �रट िनवेदकको 
उि�लिखत वतनमा नै रीतपूव�क इतलायनामाको �याद 
तामेल भएको अव�थामा गलत वतन फरकमा �याद 
तामेल भएको भ�ने िनवेदकको भनाइसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
महो�री िज�ला अदालतबाट यी िनवेदक उिम�ला 

म�डलसमेतलाई �ितवादी बनाई दायर भएको अशंदता� 
म�ुामा िनजको नाउकँो ३० िदने इतलायनामाको 
�याद मलुकु� ऐन, अ.ब. ११०(१) बमोिजम स�बि�धत 
गा.िव.स. सिचव ह�रनारायण महतोसमेत रोहबरमा 
बसी रीतपूव�क तामेल भई फैसला भएको देिखदँा उ� 
िमित २०७१।५।२४ को तामेली �यादमा कानूनी �िुट 
देिखन नआएकोले सो �याद बदर नगन� गरी भएको 
महो�री िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।२६ र 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०७२।३।११ 
को आदेशमा �िुट दिेखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०१८०, उ��ेषण / 
परमादेश,  रामे�री के.सी. ढुङ्गाना िव. नेपाल सरकार, 
अथ� म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

कृिष िवकास ब�क िलिमटेड कम�चारी सेवा 
सत� िविनयमावली, २०६२ ले कम�चारीको उमेरको 
हद ५८ वष� तोक� ब�कको सेवामा २०५०।१।१७ 
भ�दा पिछ िनय�ु ह�ने कम�चारीका हकमा सेवा अविध 
थप गन� �यव�था रािखएको देिखएन । यो �यव�था �रट 
िनवेिदकालाई मा� नभई ब�कको सेवामा काय�रत स�पूण� 
कम�चारीह�लाई समान �पमा लाग ु ह�ने �ावधान 
देिख�छ । कसै�ित पिन असमान �यवहार वा भेदभाव 
ह�नेगरी अनिुचत �पमा वग�करण ग�रएको अव�था 
देिखदँनै । कम�चारी �यव�थापन स�ब�धमा आव�यक 



53

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - १

नीित अि�तयार गरी काया��वयनमा �याउन ुस�बि�धत 
ब�क, क�पनी वा �ित�ानको �वाय� अिधकारको िवषय 
हो । यसरी ग�रएको �यव�थाबाट अनिुचत िवभेद पैदा 
भएको वा �वे�छाचारी तवरबाट ग�भीर अ�यायपूण� 
प�रणाम पैदा भएको ि�थितमा �याियक ह�त�ेपको 
अव�था आउन स�छ । तर �यस�कारको अव�था 
नदेिखएको र िनि�त िमितलाई आधार मानेर सिुवधा 
�यव�थापन ग�रएको कुरालाई अनिुचत काम कारबाही 
मा�न निम�ने । 

िविनयमावलीअनसुार उमेर हद पूरा गरी 
अवकाश पाउने कम�चारीलाई सेवा अविध थप गरी 
थप सिुवधा �दान गनु�पन� कुरालाई अिनवाय� �ावधान 
मा�न िम�दैन । उमेर हदको कारणबाट सेवा िनव�ृ 
भएका कम�चारीलाई सेवा अविध थप गरी सिुवधा िदन ु
पछ�  भ�न ु मनािसब पिन ह�दैँन । मनािसब वग�करण 
(Reasonable Classification) ग�रएको कुरालाई 
समानताको हक�ितकूल मा�न िम�दैन । वग�करण गदा� 
अनिुचत, �वे�छाचारी र पूवा��हपूण� तवरबाट ग�रएको 
अव�था देिखएमा �यसलाई समानताको हक�ितकूल 
मा�न सिकने अव�था रह�छ । �यस�कारको अव�था 
��ततु िववादको स�दभ�मा देिखन नआएको ह�दँा 
िनवेिदकाको संिवधान�ारा �द� हक�ितकूल काय� वा 
�यवहार भएको मा�न निम�ने । 

ब�कको अिभलेखअनसुार िनवेिदकाको ज�म 
िमित २०१३।३।२९ भएको त�यमा िववाद छैन । कृिष 
िवकास ब�कको उि�लिखत िविनयमावली, २०६२ 
ले �यव�था गरअेनसुार २०५०।१।१७ भ�दा पिछ 
अथा�त् िमित २०५३।१।२० दिेख ब�कको सेवामा 
�वेश गनु�भएको िनवेिदका िमित २०७१।३।२८ 
स�म १७ वष� ४ मिहना ९ िदन सेवामा वहाल रहने 
कुरा �वाभािवक दिेख�छ । िनजको उमेर ५८ वष� 
पूरा भएकोले सेवा अविध थप गनु�पन� अव�थासमेत 

देिखदँनै । तसथ� िमित २०७१।३।१५ को िनण�यअनसुार 
२०७१।३।२९ देिख लागू ह�ने गरी ब�कको सेवाबाट �रट 
िनवेिदकालाई अिनवाय� अवकाश िदएको कृिष िवकास 
ब�क िलिमटेडसमेतका िवप�ीह�बाट भए ग�रएका 
िनण�य एवम् कामकारबाही कानून�ितकूल नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०४५६, िलिखत दता� 
बदर दता�, �ीमती गोदावरी देवीसमेत िव. हर�े��साद 
केशरी 

किपलदेवले ०-०-२ ज�गा मा� हर�े��साद 
केशरीलाई िलखत पा�रत गरी िदएको देिख�छ । 
�ितवादी किपलदेवले �ितवादी हर�े��साद केशरीलाई 
िलखत पा�रत ग�रिदएको ज�गा �यवहार चलाउन 
आधाभ�दा कम नै देिखएकाले अशंब�डाको महलको 
१९(१) नं. बमोिजम वादीह�को म�जरुी िलनपुन� 
बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको देिखदैँन । घरको 
म�ुय �यि�ले घर �यवहार चलाउनलाई स�पि� िब�� 
गरकेो देिखएको र अशंब�डाको १९(१) नं. बमोिजम 
समेत उ� �यवहारलाई अ�यथा हो भ�न सिकने 
अव�था नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भएको फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब नदिेखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी किपलदेव घरको म�ुय �यि� रहेको र क�रब 
एक िवगाहा ज�गा भएका �यि�ले केवल दईु धरु ज�गा 
घर �यवहार चलाउन िब�� गरकेो देिखएको ह�दँा 
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अंशब�डाको महलको १९(१) नं. को कानूनी �यव�था 
अनकूुल नै �यवहार भएको ह�दा िलखत बदरतफ�  
वादी दाबी नप�ुने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७०।१०।५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा 
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CI-१११३, िनषेधा�ा, 
धनबहादुर िघिमर ेिव. नवराज ख�ी (पौडेल) समेत 

िनवेदकलाई अनिधकृत �पमा 
कानूनिवपरीत प�ाउ गन�, थनुामा रा�ने वा 
जबरज�ती रकम असलु गन� आशकंाको अव�था 
िव�मान रहेको त�य दिेखन आएको छैन । �हरी 
�शासनको तफ� बाट िनवेदक िव�� प�ाउ गन� �हरी 
प�रचालन भएको वा ह�न स�ने आशंकाको अव�था 
देिखदँैन । क�रब ४ वष�अगािडको कुरा भएकाले अिहले 
यो कुराको सा�दिभ�कता कायम रहेको अव�था पिन 
देिखदँैन । आदेश जारी गनु�पन�स�मको मनािसब 
पूवा�व�था िव�मान रहेको नदेिखएको ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�  परने । अत: िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने अव�था नरहेको ह�दँा िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।७।२७ को आदशे िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल भदौ १ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७४-CR-०३४७, कत��य 

�यान, श�भु च��वंशी िव. नेपाल सरकार 
�ितवादी श�भ ु च��वशंीले अदालतसम� 

बयान गदा� मोबाइल चोरकेो िवषयमा आ�नी ठूली 
छोरीलाई मा� कुटेको ह� ँ। यी मतृक सोनीलाई कुटिपट 
गरकेो होइन, कत��य गरी मारकेो होइन भनी (स.ज.७ 
र १२ मा) उ�लेख गरकेो देिखयो । तर अनसु�धानको 
�ममा ग�रएको बयानमा िनज �ितवादीले आ�नी 
का�छी छोरीलाई लाठीले िहका�एको कुरा �वीकार 
गरकेो पाइयो । िनज �ितवादीले ह�रयो सालको �योग 
गरी �खमा झ�ुड्याउने �यास गरकेा भ�ने कुरा बरामद 
भएको ह�रयो साल तथा िश�रषको �खमा भेिटएको 
ह�रयो सालसगँ िम�दाज�ुदा ह�रया रसेाह�बाट 
समिथ�त भएको देिख�छ । �ितवादीको कारणबाट 
मतृक सोनी (सोिनत) को म�ृय ुनभएको भए मतृकलाई 
लकुाउने-िछपाउने र ढाकछोप गनु�पन� अव�था आउने 
िथएन । घटनालाई शङ्ृखलाब� �पमा उ�लेख गरी 
िसलिसलेवार त�रकाले सिव�तार उ�लेख गरकेो 
र अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त भएको देिखदँा 
�ितवादीको मौकाको बयान बेहोरा �माणयो�य नै 
देिखन आउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, �माणबाट �ितवादी 
श�भ ु च��वशंीको कत��यबाट िनजक� छोरी सोनी 
(सोिनत) च��वंशीको म�ृय ु भएको त�य �मािणत 
भएकाले �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी 
उ�च अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७४।२।२ मा 
भएको फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने । 

मतृक र �ितवादी बाब ु छोरी नाताका 
भएको र िनजह�का बीचमा पूव��रसइवी र �यानै 
मान�स�मको कारण रहे भएको दिेखदैँन । मोबाइल 



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, मङ्िसर - १

भेटाएको िवषयमा मतृकले गाउघँरमा ह�ला ख�ला 
ग�रिदएको कारण बेइ�जती ह�ने डरले आवेशमा आई 
बाबलेु छोरीलाई गाली गरी त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� कुटिपट गरकेो देिख�छ । सोही चोटका कारण 
�ितवादीको का�छी छोरीको म�ृय ु भएको पाइयो । 
�यान िलनपुन�स�मको िनयत / मनसाय दिेखएको 
छैन । बासँको लाठीले पटकपटक बािलकाउपर �हार 
गरकेो कारणबाट उ� वारदातलाई भिवत�य मा�न 
वा �यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजमको कसरु 
ठा�न सिकएन । तथािप वारदात घटनाको �ङ्ृखला 
भिवत�य हो िक भनी ला�ने �कृितको देिखएको छ । यस 
अव�थामा कसदुारलाई ऐनबमोिजम सजाय िददँा चक� 
ह�ने भई घटी सजाय गनु�  मनािसब दिेख�छ । तसथ�, 
�ितवादी श�भ ुच��वंशीलाई सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय नगरी अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशव�साद आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल चैत २२ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१२६७, अपहरण  
गरी �यान मान� उ�ोग, रामकुमार काक� िव. नेपाल 
सरकार 

वारदातमा गोली �हार भएको भ�ने पिु� 
भएको छैन । खकुुरीज�तो जोिखमी हितयारले हानेको 
भनी िजिकर िलए पिन घाउचोटको अव�थाबाट खकुुरी 
�हार ग�रएको र ग�भीर चोटपटक लागेको भ�ने 
देिखदँैन । �ितवादीको �यान मान�स�मको मनसाय 
िथयो भ�ने कुरा ख�ुन आएको पाइएन । पीिडतलाई 
डर �ास मा� देखाउने वा सामा�य घाउचोट मा� पान� 
अिभ�ायले ग�रएका सामा�य �कृितका काय�लाई 

�यान मान� उ�ोगको कसरु मा�न िम�दैन । ते�ो 
प�को उपि�थित वा अवरोधका कारण �यान मन� 
नपाएको भ�ने पिन देिखदँनै । िमिसल �माणबाट �यान 
मान� उ�ोगको वारदात भएको त�य नै �मािणत ह�न 
आएको नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादीह� 
रामकुमार काक�लाई �यान मान� उ�ोगको कसरुमा ७ 
वष� कैद ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।९।२४ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी ह��छ र पनुरावेदक �ितवादी रामकुमार काक�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । वारदात नै 
�यान मान� उ�ोग ठहर नभएकोले कसरुदार ठहर 
भएका पनुरावेदन नगन� �ितवादी कुलबहादरु लामाले 
समेत मलुकु� ऐन, अ.बं.२०५ नं. बमोिजम सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल पसु २६ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CR-१२६८, हातहितयार 

खरखजाना, रामकुमार काक� िव. नेपाल 
सरकार 
 § ०७०-CR-१२६९, अदालतको अवहेलना, 

रामकुमार काक� िव. राजु ख�ीसमेत 
६

मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१११२, जबरज�ती करणी, 
अशोककुमार देउला िव. नेपाल सरकार 

पीिडत �वयम् ले अिभय�ुको पिहचान 
गरकेो र पीिडतले खलुाएको अिभय�ुको ह�िलया 
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िववरणसगँ अिभय�ुको ह�िलया िववरण िमलेको भनी 
�वयम् अिभय�ुले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा �वीकार गरकेो अव�थामा घटना�थल फरक 
देखाउदँमैा अपराध नै नभएको भ�न नसिकने । 

िमिसल संल�न रहेको भरतपरु अ�पताल, 
िचतवनको च.नं. १८२१ िमित २०७०।०३।१४ 
गतेको प�बाट िचिक�सकको �रपोट�अनसुार पीिडतको 
उमेर ८-१० वष� भएको भ�ने देिखन आउछँ । पीिडतको 
उमेर अनमुानको आधारमा १५ वष� भ�दैमा वै�ािनक 
परी�णको आधारमा पीिडतको उमेर ८-१० वष� 
भएको भनी �मािणत ग�रिदएको भरतपरु अ�पताल, 
िचतवनको उ� प�लाई अ�यथा मा�न िम�ने 
नदेिखने । 

जबरज�ती करणीको वारदातमा वीय� �खलन 
ह�नैपछ�  भ�ने अिनवाय�ता रहदँैन । जबरज�ती करणीको 
वारदातमा वीय� �खिलत भए पिन िविवध कारणले 
�खिलत वीय� भेिटन नस�ने स�भावनासमेत रहने 
ह��छ । Condom �योग गरी जबरज�ती करणीको 
अपराध गरकेो अव�थामा �खिलत वीय� भेिटने स�भावना 
रहदैँन । जबरज�ती करणीको अपराध ह�नका लािग 
�ीको योिनिभ� प�ुष जनेि��य पूण��पमा �वेश भएकै 
ह�नपुन�, �ीको क�याजाली (Hymen) �याितएकै 
ह�नपुन�, प�ुष वीय� योिनमा �खलन भई योिनको वरपर 
वीय� वा सोको दाग देिखनै पन� भ�ने अिनवाय�ता नह�ने । 

योिनको बा� भागिभ� आिंशक िलङ्ग 
�वेश गराउन ु मा� पिन कानूनी �योजनका लािग 
जबरज�ती करणीको अपराध ह�ने ह�दँा पीिडतको 
Vaginal Swab मा वीय� नदेिखएको भ�ने आधारमा 
मा� जबरज�ती करणीको अपराध नभएको भनी मा�न 
िम�ने देिखएन । यिद पीिडतले �ितवादीउपर झठुा 
आरोप लगाएको भए झठुा आरोप लगाउन ु पन� कुनै 
�कारको कारण �ितवादीले देखाउन सकेकोसमेत 

पाइएन । मािथ उि�लिखत आधार, कारणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीले आरोिपत कसरु अपराध गरकेो 
पिु� ह�न आएको देिखदँा अिभगोग मागदाबीअनसुारको 
कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत पीिडतको मौकाको कागज 
र अदालतमा भएको बकप�, पीिडतले �ितवादीको 
पिहचान गरी ग�रिदएको सनाखत कागज, पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन र सो �ितवेदन तयार 
गन� िचिक�सकको बकप�, भरतपरु अ�पताल, 
िचतवनले पीिडतको उमेर जाचँ �मािणत ग�रिदएको 
�मािणत प� र मौकामा कागज ग�रिदने �यि�ह�ले 
ग�रिदएको बकप�समेतबाट �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गन� मनसायले पीिडत प�रवित�त नाम हिटया 
(क) लाई �र�सामा चढाई जंगलमा लगी अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो �मािणत ह�न 
आएको अव�थामा स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतले 
�ितवादी अशोक देउलालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोिजम १० 
(दश) वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको फैसला सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।०८।०९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल काि�क ३० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०४९५, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. उमेश चौधरीसमेत 

�ितवादीह� दईु जनाको संल�नता रही 
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जबरज�ती करणी भएको देिखन आएकोले सामूिहक 
�पमा कसरु भएको ह�दँा थप पाचँ वष� कैद गनु�पन� 
भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा सामूिहक ठहन� 
सामूिहक योजना, पूव�तयारीसमेत ह�नपुछ�  यहा ँ�य�तो 
केही रहे भएको पाइदँनै । योजनाब� �पमा काम 
गरकेो भ�ने नदेिखदँा िनज �ितवादीह� धर�े� चौधरी 
र उमेश चौधरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम थप पाचँ 
वष� कैद सजाय गनु�पन� ि�थित देिखएन । मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा यी �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महल ३क नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
नदेिखएकोले सोही महलको ३(२) नं. बमोिजम जनही 
८ वष� कैद सजाय गन� गरी स�ु कैलाली िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।९।३० मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं. “कसैले कुनै मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहरमेा अदालतले �य�ती मिहलालाई भएको 
शारी�रक, मानिसक र मनोवै�ािनक �ितपूित� 
कसरुदारबाट भराइिदन ुपन�छ” भ�ने र सोही महलको 
१०ग. नं. मा “फैसला गदा� जबरज�ती करणी ठहर 
गरकेोमा कसरुदारबाट  �ितपूित�  भराई िदनपुन�समेत 
उ�लेख गरी स�बि�धत मिहलालाई भराई िदनपुन�छ” 
भ�ने �यव�था भएकोले जबरज�ती करणी भएको 
अव�थामा भराई िदनपुन� �ितपूित�समेत फैसलामा 
उ�लेख गनु�पन� बा�या�मक �यव�था रहेको दिेख�छ । 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीह�बाट 
पीिडतलाई �ितपूित�  भराउन ु पन�मा स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको १० र १०ग. नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट 
पीिडतलाई �ितपूित� भराउनेतफ�  कानूनको �या�या 

गरी फैसला गरकेो नदेिखएबाट सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको नदेिखने ।  

तसथ�ः ��ततु म�ुाका िववेिचत त�य, 
कानूनी �यव�था तथा �माणह�बाट �ितवादीह�लाई 
जबरज�ती करणी गरकेोमा सजायको हकमा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम 
जनही ८ वष�  कैद सजाय ह�ने गरी भएको स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।९।३० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । तर 
�ितपूित�को हकमा पीिडतलाई �ितपूित� भराउन ु
पन�मा सोही महलको १० नं. र १०ग नं. बमोिजम 
�ितपूित� भराउनेतफ�  केही नबोली भएको स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलबाट उ� िमितमा भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई पीिडतलाई 
�ितवादीह�को उमेर र आिथ�क अव�थासमेत िवचार 
गरी दवैुजना �ितवादीह�बाट जनही �.१०,०००।- 
का दरले �ितपूित�  भराई पाउने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुरः प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-१२५४ र ०७३-
RC-००५६, कत��य �यान, भुपाल दाहालसमेत िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. तोण��साद �यौपाने 

पो�माट�म �रपोट�  हेदा� टाउकोमा चोट लागेको 
र  टाउकोको हाड नै Fracture भएको भ�ने उ�लेख 
छ । घरिभ� ब�चरो �हार गरी मारी बोरामा लास हाली 
रगत ख�न निदई ि�टलको थाल थापी बाटोमा रगत 
ख�न निदई घरपछािड बारीमा खा�टो खनी लास 
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परुकेो अव�थामा फेला परकेो पाइ�छ । लासलाई 
िघसाद� लगेको भ�ने िमिसलबाट नदिेखएबाट लास 
बोक� लगेको कुरा �थािपत ह��छ । लास लादँा मतृकको 
शरीरबाट िन�केको रगत थालमा था�द ैलगेको र सो 
थाल लाससगैँ परुकेो र लास खोत�दा सोसमेत फेला 
परकेो देिख�छ । एकै जनाले लास बोक� ल�न स�ने र सो 
गदा� कतै रगत नचिुहने, बाटो घ�ने मडा�रने अव�था 
नह�ने कुरा ह�दँैन । यस ि�थितमा �ितवादीम�येका 
तोण��साद �यौपाने ए�लैले लासलाई बोकेर खा�टो 
खनी गाडेको होला भनी अनमुान गन� स�ने अव�था 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट नदेिखने । 

�ितवादीम�येका तोण��साद �यौपानेले 
अदालतमा आई बयान गदा� मतृक बाबलुाई आफू 
ए�लैले मान� काय� गरकेो हो अ�को संल�नता िथएन 
भनी बयान गरकेो भए पिन घटना�म, लास खा�डो 
खनी गािडएको अव�था र लासमा लागेको चोट 
हेदा� ह�याको काय� एकै �यि�ले गन� स�ने �कृितको 
देिखदँैन । �ितवादी कृ�ण तामाङ तथा भपुाल दाहाल 
र �ितवादी तोण��सादले अनसु�धानमा गरकेो बयान 
मतुािबक नै सिुनयोिजत �पमा मनसायपूव�क आ�नो 
बाब ु कु�माखर सिुतरहेको अव�थामा दाउरा िचन� 
�योग ह�ने ब�चरो कृ�ण तामाङलाई िदएको, आफूले 
मतृकको ख�ुा समातेको, भपुाल दाहालले हात 
समातेको र कृ�ण तामाङले दईु पटक टाउकोमा िहका�ई 
बबुा म�रसकेपिछ तीनै जनाले �लाि�कको बोरामा 
हाली घरबािहर िनकाली लासलाई बारीको िभ�ामा 
खाडल खनी परुी भागेका रहेछन् र भपुाल दाहाल र 
कृ�ण तामाङले �ितवादी तोण��साद �यौपानेलाई 
िनजको बाब ु कु�माखर �यौपानेलाई मान� काय�मा 
आिथ�क लोभसमेतमा परी मान� सहयोग गरकेो रहेछ 
भ�ने देिखन आउने । 

बाब ुर छोराबीचमा घरायसी झगडा भइरहने, 

वारदातको िदनमा समेत आ�नो बाबसुगँ झगडा 
वादिववाद भई पूव�िनयोिजत �पमा मान� मनसाय 
राखी अ�य दईु �ितवादीह� कृ�ण तामाङ र भपुाल 
दाहाललाई बोलाई िनजह�को सहयोग िलई मतृकलाई 
धा�रलो जोिखम हितयार ब�चरोले टाउकोज�तो 
सवंेदनशील अङ्गमा �हार गरी कत��य गरी मारकेो 
कुरा िमिसल संल�न �माण कागजातसमेतबाट पिु�ट 
ह�न आएकोले तोण��साद �यौपानेलाई कसरुदार 
ठह�याएको फैसलालाई अ�यथा भ�न ुपन� नदिेखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादीह� तोण��साद �यौपाने, भपुाल दाहाल र 
कृ�ण तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु 
गरकेो ठह�याई सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट िमित २०७१।९।७  भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह� 
कृ�ण तामाङ र भपुाल दाहालको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । साथै �ितवादी तोण��साद �यौपानेको 
हकमा पेस भएको साधकसमेत सदर ह�ने ।

��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी कृ�ण 
तामाङ र �ितवादी भपुाल दाहाललाई  मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहरी फैसला 
भएको छ तापिन कु�माखर �यौपानेलाई मानु�  पन� 
िनजह�को आ�नै कारण रहे भएको देिखदँनै । 
वारदातमा स�ंलन अका� �ितवादी तोण��सादको 
कारण घटना घटेको र िनजको बहकाउमा लागी यी 
�ितवादीह�ले मतृकलाई मान� सहयोगी भूिमका गरकेो 
देिख�छ । यसरी िनजह�को त�कालको प�रि�थित र 
अव�था, िनजह�को उमेर, िनजह�ले पूव� अपराध 
नगरकेो अव�थासमेतलाई िवचार गदा� िनजह�लाई 
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ऐनबमोिजम ह�ने सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीह� कृ�ण तामाङ र भपुाल दाहाललाई 
१०(दश) वष� कैद गदा� �यायको उ�े�य पूरा ह�ने 
देिखएकोले िनज �ितवादीह�लाई जनही १० वष� 
कैदको सजाय ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क. 
क��यटुर: प�ा आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल चैत १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CI-०७७४, दूिषत दता� िनण�य 
बदर दता� हक कायमसमेत, बखतमान िसंह ब�नेत िव. 
धनकुमारी ब�नेत 

हेमल�मी ब�नेतसमेतले सयं�ु �पमा ज�गा 
रिज��ेसन गराई िलएको र २०६६।१२।१५ मा 
शेषपिछको बकसप� अ�लोह वादी बखतमान िसंह 
ब�नेतलाई हेमल�मीले ग�रिदएको र हेमल�मीको म�ृय ु
भएपिछ आफूले �ा� गरकेो शेषपिछको बकसप�को 
िलखतलाई आधार बनाई िलखतमा उ�लेख भएको 
ज�गामा आ�नो हक �थािपत गराउनको लािग वादीबाट 
िफराद परकेो अव�था भएकोले वादी सरोकारवाला 
�यि� देिखदँा वादीलाई िफराद गन� हकदैया छैन भनी 
भ�न िम�ने नदिेखने ।

वादीले २०६६।१२।१५ मा शेषपिछको 
बकसप� अ�लोह �ा� गरकेोमा शेषपिछको बकसप� 
िदने �यि�को २०६६।१२।२० मा म�ृय ुभएको म�ृयदुता� 
�माणप�साथ राखी २०६८।११।२९ मा ज�गाधनी 
�माणपजुा�को न�कल र िनण�यको न�कलसमेत 
सारी िलदँा धनकुमारी ब�नेतले एकलौटी�पमा दता� 

गराएको कुरा थाहा जानकारी भएकोले भ�दै न�कल 
सारकेो िमित २०६८।११।२९ बाट हद�यादको गणना 
गरी िमित २०६९।१।३ मा वादीले आ�नो िफराद 
दायर गरकेो देिख�छ । अक�तफ�  वादीले पिहले नै 
थाहा पाइसकेको भ�ने कुराको िजिकर िलई सोको 
व�तिुन� �माण �ितवादीले िदएको िमिसलबाट 
देिखदँनै । �यसकारण शेषपिछको बसकप� िदने 
दाताको म�ृयपु�चात् शेषपिछको बकसप� पाउने 
वादीको हक िसज�ना ह�ने र आ�नो हकको �चलन 
गराउने स�दभ�मा दूिषत दता� र िनण�य भएको जानकारी 
भएपिछ ऐनमा भएको �यव�थानसुारको समयाविधमै 
वादीको ��ततु िफराद परेको भ�ने देिखन आएकोले 
वादीको िफराद हद�याद नाघी दायर भएको रहेछ भ�ने 
नदिेखने । 

िमिसल समावेश २०३८।३।८ को धनकुमारी 
र हेमल�मीको बीचमा भएको दता�फारीको �ितिलिपबाट 
अिहलेको िववािदत िक.नं.१७१, १७४, १७५, १७८ 
र १७९ को ज�गा दता�फारीको िलखतमा उि�लिखत 
भएको नदेिखदँा दता�फारी भएको भ�ने देिखन 
आएन । �यसरी दता�फारीको कागजमा िववादको 
उि�लिखत िक.नं. का ज�गाह� उ�लेख भएको 
नदिेखएपिछ �यसको अि�त�व संय�ु दता�कै �पमा 
देिखन आएको छ । य�तो �कृितको ज�गा र संय�ु 
दता�वालाले आ�नो हक कसैलाई कानूनसङ्गत 
तौरत�रकाले ह�ता�तरण गरकेो देिख�छ भने 
िलखतबाट जसलाई िदएको हो सो अ�यथा �मािणत 
नभएको अव�थामा ज�गा �ा� गन� �यि�को हक 
िसज�ना ह�ने नै दिेखने । 

यिद संय�ु दता� देिख�छ । अक� दता�वालाको 
अनपुि�थितमा सनुवुाइको मौकासमेत �दान नगरी 
एकलौटी दता� गन� भनी िनण�य गनु�पछ�  भने �य�तो 
काय�लाई कानूनतः �वाभािवक मा�न निम�ने । 
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िमिसल संल�न िफ�डबकु उतार, �लट 
रिज��रसमेतका �ितिलिपह�बाट िववािदत ज�गा 
धनकुमारी र हेमल�मीको संय�ु दता�को भ�ने 
देिखई रहेकोमा अक� दता�वालालाई ब�ुने कामस�म 
नगरी भएको िनण�य कानूनको �ि�मा मा�य ह�नेसमेत 
देिखदँैन । �यसैले संय�ु दता�वाला हेमल�मीलाई ब�ुद ै
नबझुी िनजको सहमितबेगर एकतफ� �पमा कारबाही 
चलाई संय�ु दता�बाट एकलौटी दता� ह�ने गरी भएको 
िनण�य दूिषत िनण�य भएको देिखदँा सो कायम रहन 
स�ने अव�थाको नदिेखने । 

तसथ� संय�ु दता�वालालाई ब�ुद ै नबझुी 
दूिषत त�रकाबाट एकलौटी दता� गराएको िमित 
२०६८।११।२९ को मालपोत काया�लय, कलंक�को 
िनण�य आदेश कानूनिवपरीतको भई दता�समेत 
दूिषत दिेखन आएकाले दूिषत दता� िनण�य बदर भई 
वादी बखतमान िसंह ब�नेतले संय�ु दता�वालाम�ये 
हेमल�मीबाट िमित २०६६।१२।२५ मा शेषपिछको 
बकसप� अ�लोह �ा� गरकेो भ�ने देिखदँा र सो कागज 

अ�यथा भएको ि�थित र अव�थासमेत िमिसलबाट 
नदिेखएकोले शेषपिछको बकसप� �ा� गन� �यि� 
वादी बखतमानिसंह ब�नेत नाममा दता� भई िनजको 
हककायमसमेत ह�ने ।

अतः मािथ उ�लेख भई िववेचना भएको 
आधार कारण एवम् �माणसमेतबाट स�ुको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।६।२ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िवप�ीले दूिषत 
त�रकाले गराएको दता� र सोस�ब�धी मालपोत 
काया�लय, कलंक�बाट िमित २०६८।७।१६ मा भएको 
िनण�यसमेत बदर भई िफराद दाबीबमोिजम िववादको 
उि�लिखत िक.नं.१७१, १७४, १७५, १७८ र १७९ 
को ज�गाह�को आधामा वादीको हक कायम वादीका 
नाममा दता�  ह�ने र वादीले चलन चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत: सोमराज का�ले
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शभुम् । 


