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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-CI-०९१५, राजीनामा 
िलखत बदर दता� बदर दता�, ल�मीनारायण साह तेली 
िव. दीपककुमार सरा�फसमेत

अंशब�डाको १९ नं. मा भएको 
�यव�थाअनसुार घर �यवहार चलाउन अचलमा 
आधीभ�दा बढी िब�� गनु�  पर े२१ वष� नाघेका �वा�नी, 
छोराबहुारीको म�जरुी िलई िब�� गन�स�ने �यव�था 
रहेकोसमेत स�दभ�मा यी वादीह� ल�मीनारायण र 
ओमनारायण िलखत पा�रत भएको िमित २०५७।३।६ 
मा २१ वष� पिुगसकेको भ�ने नदेिखदँा उ� अशंब�डाको 
१९ नं. को �यव�थाबाट समेत िनजह�को म�जरुी 
िलनपुन� आव�यकता रहेको नदेिखने ।

वा�तवमा िववािदत िलखत िमित 
२०५७।३।६ मा पा�रत भएको देिखएको र यी 
पनुरावेदक वादीह�लाई उ� ज�गा िब�� भएको 
कुरा २०५७ सालमा नै थाहा भएकोले सो िमितबाट 
लेनदने �यवहारको १० नं. को हद�यादिभ� िफराद 
दायर नभई िमित २०६७।१।१५ मा अथा�त् क�रब १० 
वष�पिछ मा� दायर भएको अव�था एकाितर िव�मान 
छ भने अक�तफ�  उपयु�� ज�गा �ीपतीदेवीलाई अशं 
छोडप�बाट �ा� भएको देिखएको छ । साथै वादीह�सगँ 
अंशब�डाको १९ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार 
म�जरु िलइरहन ु पन�समेत नदेिखएकोले िलखत बदर 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको इ�साफ 
उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको देिखने ।  

अत: उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
िववेचनासमेतको आधारमा ६ ख�डको २ ख�ड िलखत 
बदर ह�ने ठहर ्याएको स�ु बारा िज�ला अदालतको 

िमित २०६८।३।३० को फैसला उ�टी भई िलखत 
दता� बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६९।५।१८ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल  साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६९-CI-०९१३, राजीनामा िलखत बदर 

दता� बदर दता�, ल�मीनारायण साह तेली, 
िव. दीपककुमार सरा�फसमेत 
 § ०६९-CI-०९१६, राजीनामा िलखत बदर 

दता� बदर दता�, ल�मीनारायण साह तेली, 
िव. दीपककुमार सरा�फसमेत 
 § ०६९-CI-०९२१, राजीनामा िलखत बदर 

दता� बदर दता�, ल�मीनारायण साह तेली, िव. 
दीपककुमार सरा�फसमेत भएको मु�ामा पिन 
यसैअनुसार फैसला भएको छ । 

२
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६६-CR-०२३९, अवैध�पमा 
काठ काटी चोरी िनकासी, बीरजङ्ग शाहीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

बाझबहादरु रोकायको घरबाट १५० �यू.
िफट र मुं�ाधाराबाट १४७.१३ �यू.िफट काठ बरामद 
भएको होइन भनी  �ितवादीह�ले िजिकर िलन सकेको 
पाइदँैन । उ� बरामदी काठमा वन िनयमावलीमा 
उ�लेख भएबमोिजम टाचँा लागे/लगाएको नदेिखएको 
एवम् सामदुाियक वन उपभो�ा समूहबाट काठ 
काट्ने अनमुित िलई �य�तो काठ ओसारपसारका 
लािग अनमुितप� तथा चलानी पजु� िलएको भ�ने 
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देिखएन । �यसै गरी एक ठाउकँो जङ्गलमा काठ 
काट्ने अनमुित िलई अक�  ठाउकँो जङ्गलमा काठ 
काट्न कानूनले अनमुित िदएको पिन पाइएन । 
पनुरावेदक बीरजङ्ग शाहीले िमित २०६२।१।११ गते 
उ� काठ  ओसारपसारको लािग अनमुितप� िलएको 
भनी िमित २०६३।७।२५ मा अदालतसम� पेस 
गरकेो देिखए पिन सो अनमुितप� काठ  ओसारपसार 
गदा�को समयमा ओसारपसार गन� �यि�सगँ नरही 
म�ुा दायर भएको डेढ वष�पिछ मा� पेस ह�न आएको 
देिख�छ । िमित २०६२।१।११ मा काठ काट्ने 
अनमुितप� �ा� भएपिछ नै उ� काठ कटान ह�नपुन�मा 
सोही िमितमा िचरान भएको काठ ओसारपसार गरी 
लकुाइराखेको अव�थामा बरामद भएको भ�ने दिेखदँा 
सो अनमुितप�लाई सही मा�न िमलेन । अिधकार�ा� 
अिधका�रसम�को बयानमा आफू अ�य� रहेको 
सामदुाियक वनको काठ काटेर पठाएको भ�ने 
कुरा �वीकार गरकेामा अदालतमा सो बयानलाई 
ख�डनसमेत गन� सकेको पिन पाइएन । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा पनुरावेदक �ितवादी 
बीरजङ्ग शाहीले बरामद भएको १५० �यू.िफट काठ 
ओगयान सामदुाियक वनबाट भोजबहादरुलाई िदएको 
भनी खलुाए पिन भोजबहादरु शा� थापाले बरामद 
भएको काठ आ�नो नभएको भनी इ�कार गरकेो 
पाइ�छ । भोजबहादरु थापाले ओगयान सामदुाियक 
वनबाट १५० �यू.िफट काठको अनमुित �ा� गरकेो 
भ�ने दिेखए तापिन उ� काठ सामदुाियक वनमा नै 
रहेको भनी मौका तथा अदालतको बयानमा खलुाएको 
पाइ�छ । सामदुाियक वनको संर�णको �मखु दािय�व 
िलई सामदुाियक वन उपभो�ा सिमितको अ�य�को 
पदमा रहेका िज�मेवार �यि�ले कानूनबमोिजम टाचँा 
नै नलागेको काठ अवैध �पमा िब��िवतरण तथा 
ओसारपसार गन� काय�मा संल�न भएको काय�लाई 
िहनािमना गन� वा गैरकानूनी काम गन� मनसायले गरकेो 
होइन भनी िजिकर िलएकै आधारमा कसरुबाट उ�मिु� 

पाउन स�ने नदेिखने ।
पनुरावेदक �ितवादी बाझबहादरु रोकाय 

िज�ला वन काया�लयअ�तग�तका कम�चारी रहेकोमा 
िववाद देिखएन । वन र�क कम�चारीको पिहलो 
कत��य अवैध�पमा वन पैदावर काट्ने ओसारपसार 
गन� ज�ता गैरकानूनी काम गन�बाट रो�ने नै हो । वन 
जङ्गलको संर�णका लािग खिटएका रा��सेवक 
कम�चारीले आ�नो पदीय दािय�वअनसुार वनको 
सरु�ामा खिटन ुपछ�  । वनको र�ाका लािग खिटएका 
�यि�को घर कोठामा अवैध काठ बरामद ह�दँासमेत सो 
काठ को कसको हो, कसले राखेका ह�न् थाहा भएन 
भनी कसरुबाट भा�न उ�कन स�ने ह�दैँन । �ितवादी 
बाझबहादरु रोकायकै घर कोठाबाट अवैध काठ बरामद 
भएको भ�ने देिखएको र सो कुरालाई पनुरावेदक 
बाझबहादरु रोकायले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा �वीकार गरकेो एवम् सो काठ बरामद भएको 
कोठा ध�ुजोक लामालाई भाडामा िदएको िथए ँ भनी 
खलुाएकोमा अदालतसम�को बयानमा काठ बरामद 
भएको कोठा ध�ुजोक लामालाई भाडामा निदएको 
र काठ कसको हो कसले राखेको थाहा छैन भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ । िज�ला वन काया�लयअ�तग�त 
वन र�कको �पमा काम गन� पनुरावेदक �ितवादी 
बाझबहादरु रोकायले कानूनबमोिजम टाचँा नै नलागेको 
अवैध काठ आ�नो घर कोठाबाट बरामद भएको भनी 
�वीकार गरकेो अव�थामा सो काठ वैध रहेको भ�ने 
कुनै �माण पेस गन� सकेको पाइएन । अवैध काठ 
आ�नो घर कोठाबाट बरामद भएको अव�थामा को 
कसले राखे, कसको हो थाहा छैन भनी िजिकर िलएकै 
आधारमा िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई िनद�ष रहेछ 
भ�न नसिकने । 

पनुरावेदक  �ितवादीह�ले िमित 
२०६२।१।११ मा बाझबहादरु रोकायको घरबाट १५० 
�यू.िफट र सोही िमितमा मुं�ाधाराबाट १४७.१३ �यू.
िफट काठ बरामद भएको भ�नेमा सािबत रहेका र 
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पनुरावेदक  �ितवादीह�ले नै सो काठ अवैध �पमा 
कटान गरी ओसारपसारसमेत गरकेो भ�ने �माणबाट 
पिु� भएको अव�थामा केवल बरामदी मचु�ुकामा 
�ितवादीह�लाई रोहबरमा नराखेको भ�ने आधारबाट 
मा� पनुरावेदक  �ितवादीह�ले कसरु अपराधबाट 
उ�मिु� पाउन नस�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
ज�ुलाको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।  

मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था तथा 
�माणसमेतको आधारमा �ितवादीह� बीरजङ्ग शाही, 
बाझबहादरु रोकाय, भोजबहादरु शा� थापा, ध�ुजोक 
लामा र लोटे शाहीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई 
भएको स�ुको फैसला �ितवादीह� बीरजङ्ग शाही, 
बाझबहादरु रोकाय र लोटे शाहीका हकमा उ�टी गरी 
�ितवादीह� बीरजङ्ग शाही र बाझबहादरु रोकायलाई 
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसरु अपराधमा 
ऐ. ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम जनही १/१ 
वष� कैद र �. ४९,९१७।८४ (उना�चास हजार नौ सय 
स� �पैया ँपैसा चौरासी मा�) ज�रवाना गन� र �ितवादी 
लोटे शाहीलाई ऐ. कसरुमा ऐ. ऐनको दफा ५०(१)(घ)
(४) बमोिजम �. ४९,९१७।८४ (उना�चास हजार 
नौ सय स� �पैया ँ पैसा चौरासी मा�) ज�रवाना गन� 
एवम् अ�य  �ितवादीह� भोजबहादरु शा� थापा र 
ध�ुजोक लामालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाबाट िमित २०६५।३।९ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने  ठहछ�  । 
पनुरावेदक  �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।   
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६८-CR-१२१८, कत��य �यान, 
दीपक साउद, िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदकले �रसको झोकमा �ीमतीलाई 
थ�पड हा�दा भीरबाट झरी म�ृय ुभएको भनी खलुाए 
पिन मतृक भीरबाट झरपेिछ िनजको उ�ार गन�तफ�  
पनुरावेदक �ितवादीले कुनै चासो नदेखाई घटनाको 
बारमेा अनिभ�ता देखाई बसेकोसमेतका �माण एवम् 
पनुरावेदक �ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी, 
आफूभ�दा ५ वष� जेठी भएकाले �ीमतीलाई मन 
नपराएको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको भनाइसमेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िनद�ष रहेछन् भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था तथा 
�माणह�को आधारमा �ितवादी दीपक साउदलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार �यानस�ब�धी महलको १३ नं. 
को देहाय ३ अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला सो 
हदस�म िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने  ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको उमेर १९ वष�को िव�ाथ� अव�थाको 
रहेको, यसभ�दा अगािड कुनै कसरु अपराधमा सलं�न 
नरहेको, �ितवादीको �यानै मान�स�मको मनसाय पिन 
नरही गालामा एक थ�पड िहका�उदँा अक�मात् मतृक 
भीरबाट खसी म�ृय ुभएकोसमेतको अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा�  पनुरावेदक �ितवादी दीपक साउदलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को सजाय ह�दँा 
चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम 
िनज �ितवादी दीपक साउदलाई दश (१०) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।       

४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०७१-RC-००९६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. फुलहसन अ�सारी 

मतृक राजेश �यालको शरीरको नाइटोदेिख 
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चार इ�चमािथ पेटको दाया ँ भागमा गोली लागेको, 
एक इ�च गोलाईको �वाल घाउचोट रहेको, सोबाट 
रगत िन�केको भ�नेसमेत लासजाचँ मचु�ुका र पेटको 
भागमा गोली लागी सोही कारणबाट राजेश �यालको 
म�ृय ुभएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदन रहेकोले िनज 
राजेश �यालको म�ृय ु�वाभािवक �पमा नभई गोली 
लागेको चोटको कारणबाट भएको भ�ने कुरा पिु� ह�न 
आउने । 

�ितवादी फुलहसन अ�सारीको सगँसाथबाट 
गोली लोडसिहतको पे�तोल थान-एक र अ�य चार 
राउ�ड गोली बरामद ह�नकुो साथै ९८०६८०८७३७ 
नं. को सीम भएको नोिकया क�पनीको मोवाइल र 
९८०७२२३६४७ नं. को सीम भएको सोनी इर�ेसन 
क�पनीको मोवाइलसमेत बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । यसबाट राजेश �याललाई गोली 
ला�नासाथ राजेश �यालक� �ीमतीलाई मोवाइलबाट 
उपचार गन� लैजान,ु म उसको दो�त ह�,ँ “�य ुिच�लाती 
है” भनी आएको मोवाइल न�बर र िव.आई.टी. कलेजका 
स�चालकसगँ पैसा माग गदा� �योग गरकेो मोवाइल 
न�बर तथा यी �ितवादी फुलसहन अ�सारीबाट 
बरामद भएको मोवाइल न�बरसमेत िमले िभडेको 
अव�था ह�दँा वारदातको िदन राजेश �याललाई गोली 
हानी ह�या गरकेो भनी िनज �ितवादी फुलहसन 
अ�सारीले अिधकार�ा� अिधका�रसम� गरकेो बयान 
समिथ�त रहेको देिखयो । यसका अित�र� लास 
जाचँ मचु�ुकाबाट मतृक राजेश �यालको शरीरको 
नाइटोदेिख चार इ�चमािथ पेटको बाया ँभागमा गोली 
लागेको, एक इ�च गोलाईको �वाल घाउचोट रहेको र 
सोबाट रगत िन�केको भ�ने देिख�छ । शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत The cause of death मा “In 
my opininon, the cause of death is due to 
shock as a result of massive haemorrhage 
from raptured liver and abdominal aorta 
by gun shot injury” भ�ने उ�लेख भएको दिेखदँा 

िनज फुलहसन अ�सारीले हानेको गोली लािग राजेश 
�यालको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आएको देिखदँा िनजको 
अदालतसम�को इ�कारी बयानको आधारमा मा� 
िनद�ष मा�न नसिकने । 

�ितवादीलाई के क�तो सजाय ह�ने भ�ने 
स�दभ�मा िवचार गदा�  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. को देहाय १ मा “धार भएको वा नभएको 
जोिखम हितयार गै�ले हानी रोपी घोची �यान मारमेा 
जितजना भई हितयार छाडेको छ  उतीजना �यानमारा 
ठहछ�न् । सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�था छ ।  उ� कानूनी �यव�थासमेतबाट 
च�दा रकम माग गदा� निदएको कारणबाट मान� 
मनसायले राजेश �याललाई यी �ितवादी फुलहसन 
अ�सारीले जोिखम र घातक हितयार पे�तोल �योग 
गरी गोली हानी कत��य गरी मारकेो देिखदँा िनजले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३(१) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आयो । 
तसथ� पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मनािसब 
नै दिेखन आउने ।  

उपरो� त�य, कानूनी �यव�था र 
िववेिचत आधार �माणबाट िनज�ितवादी फुलहसन 
अ�सारीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत १३(१) नं. को कसरु अपराधमा सोही 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� ठहर ्याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१।५ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।१२।४ 
को साधक फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत:  महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ७ गते रोज ३ शभुम् । 

५
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६८-CR-१३९१, कत��य �यान, 
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अ�मरबहादुर खड्का िव. नेपाल सरकार 
लास जाचँ मचु�ुकामा खलुाइएको मतृकले 

गरकेो भिनएको सङ्किलत भोिमट भिनएको व�त ु
Forensic Lab बाट परी�ण गदा�  उ� व�तमुा 
Phosphine gas को उपि�थित नेगेिटभ (negative) 
देिखएको भ�ने िमिसल सलं�न �ितवेदनबाट 
देिख�छ । मतृकले गरकेो भिनएको भोिमटमा 
फो�फाइनको मा�ा नभेिटएको अव�थामा मतृक 
लासनिजक बरामद भएको उ� phospine gas 
सेवनबाट �ेमा खड्काको म�ृय ु भएको भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारण Shock due to hypovolemia due to 
visceral injury भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ भने 
मतृकको नाकबाट रगत बगेको, कलेजोको पछािडप�ी 
घाउ भई पेटमा रगत जमेको, दािहने आखँाको मािथ�लो 
परलेाको भाग सिु�नएर िनलो भएको, दाया ँ हातको 
नाडीमा छाला खोि�एको, दािहने ख�ुाको घुडँामा 
छाला खोि�एको, िनधारमा टुटु�को उठेकोज�तो 
सिु�नएको भ�ने रहेको र िवशेष�को बकप�मा मतृकको 
शरीरमा बािहरी चोट नदेिखएको र िभ�ी कलेजोमा चोट 
लागेको कारण रगत कमी भई मटुुले काम गन� नस�दा 
म�ृय ुभएको हो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �ेमाले 
िवष सेवन गरी म�ृय ुभएको भनी �ितवादीले िजिकर 
िलए पिन मतृकको शव परी�ण �ितवेदन एवम् मतृकले 
गरकेो भिनएको भोिमटको परी�णसमेतमा मतृकले 
िवष सेवन गरकेो कुनै ल�ण नै नभेिटएकोसमेतबाट 
िनजको म�ृय ु िवष सेवनबाट भएको नभई कत��यबाट 
भएको भ�ने नै दिेखने ।  

मतृक �ेमा खड्काले गाउमँा �पैया ँ �याज 
लगाएको िवषयमा अ�मरबहादरु खड्काको मतृकसगँ 
झगडा प�ररहने गरकेो र �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट 
गरी मारकेा ह�न् भनी परकेो रीता थापाको िकटानी 
जाहेरी र सो जाहेरीलाई समथ�न गरी गरेको बकप�, 

वादीका सा�ी घनबहादरु थापा र खिगसरा थापा एवम् 
पूण�बहादरु थापाको मौकाको कागज एवम् बकप�समेत 
बाट �ितवादीले पठाएको रकम कसैसगँ स�लाह 
नगरी �याजमा लगाएको िवषयलाई िलएर �ितवादी 
अ�मरबहादरुले मतृकलाई कुटिपट गरी ह�या गरकेो 
भ�ने कुरा पिु� ह�न आएबाट मतृक �ेमा खड्काको म�ृय ु
�ितवादी अ�मरबहादरु खड्काको कुटिपटबाट भएको 
भ�ने पिु� ह�न आयो । य�तो अव�थामा मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी केही नभएको, सामा�य 
िवषयमा िववाद ह�दँा �ीमतीलाई १/२ थ�पड हानेको 
�रसको कारण िनजले िवषादी सेवन गरी आ�मह�या 
गरकेो ह�दँा अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । तसथ� पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी अ�मरबहादरु खड्कालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को 
कसरुमा ऐ. १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैदको सजाय ठहर गरी भएको स�ु दैलेख िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तबाट िमित २०६८।९।१८ मा भएको 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  ।  पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� उपय�ु ह��छ, ह�दँनै भ�ने स�ब�धमा िवचार 
गदा� �ितवादीको पूव�आचरण खराब रहेको भ�ने 
नदिेखएको, मतृकसगँ �ितवादीको पूव��रसइवी रहेको 
भ�ने नदेिखएको, �ितवादी र िनजक� �ीमतीबीच 
सामा�य िवषयमा िववाद ह�दँा �ितवादी त�काल 
आवेशमा आई सामा�य जोिखमी हितयारको �योग 
नगरी थ�पडले हा�दा �ेमा खड्काको म�ृय ुह�न पगेुको 
भ�ने घटना प�रि�थितलाई �ितवादीले �वीकार 
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गरकेोसमेतका आधारमा �ितवादी अ�मरबहादरु 
खड्कालाई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं.बमोिजम १२ 
(बा�) वष� कैद गन� उपय�ु ह�ने ह�दँा िनजलाई १२ 
(बा�) वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ असार १५ गते रोज ४ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७१-CR-१२८६, कत��य �यान, 
बलराम घत� मगरसमेत िव. नेपाल सरकार 

सावधानीपूव�क कुनै काम गदा� केही 
दघु�टना भई मािनस मन� गएमा भिवत�य मािनने 
ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले मतृकसगँ 
िववाद भई र�सीको नसाको सरुमा लि�एको 
अव�थामा ल�ीको सहारामा िहड्ँने शेरबहादरुलाई 
२ जना �ितवादीह� िमली िनजैको ल�ी खोसी 
७/८ पटक टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
िहका�एको र सोही चोटका कारणबाट िनजको म�ृय ु
भएको िमिसल संल�न कागजातह�बाट पिु� भएको 
देिख�छ । ल�ीले टाउकोमा �हार गदा� मािनस मन� 
स�छ भ�ने सामा�य समझ भएको मािनसले िवचार 
गनु�पन� ह�दँा िनजह�ले असावधानीपूव�क टाउकोमा 
पटकपटक �हार गरकेो देिखदँा भिवत�य ठह�रन ुपछ�  
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र �ितवादीह�को 
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । अतः �ितवादीह�को कसरुअनसुार 
�यानस�ब�धी महलको १३(३)बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

स�ु अदालतले �ितवादीह�लाई अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने राय �य� गरकेा तफ�  
िवचार गदा� , �ितवादी कुलबहादरु र मतृक शेरबहादरु 
इ�ँा भ�ामा काम गन� साथीह� भएका, मतृकलाई मान� 

पूव�योजना नभएको, सगैँ बसी र�सी सेवन गदा�को 
अव�थामा इ�ँा भ�ामा काम गन� मजदरु �याउने 
िवषयमा िववाद भई त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
कुटिपट भएको, कुटिपटप�ात् मतृक ओछ् यानमा 
घो�टो परी सतेुको, �ितवादीह� पिन सगैँ सोही कोठामा 
सतेुका, िबहान हेदा� म�ृय ु भएको दिेखएको, कुटिपट 
ह�दँा पिन सङ्गीन हितयार �योग नभई ल�ी �हार 
भएको, �ितवादीह� इ�ँा भ�ामा काम गरी जीवनयापन 
गन� मजदरु भएका र मौकामा तथा अदालतमा कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेा, योजना बनाई ह�या गरकेो 
नदिेखएकोसमेतका अव�थालाई �ि�गत गदा� 
�ितवादीह�का हकमा जनही कैद वष� ५ ह�न अ.बं. 
१८८ नं.बमोिजम काठमाड� िज�ला अदालतले �य� 
गरकेो रायसमेत सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फैसला मनािसब देिखन आउने ।

 �ितवादीह� बलराम घत� मगर र कुल 
बहादरु घत� मगरलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.अनसुार ज�मकैद ह�ने ठहर गरी मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम जनही ५ वष� कैद सजाय 
ह�ने । काठमाड� िज�ला अदालतको राय सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।११।२६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या. �ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०८५०, कत��य �यान, 
िटका पुन िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी िटका पनुको �ीमान् मकेुस 
पनुले िदएको चरम घरले ु िहंसा सहन नसक� उसकै 
बचनअनसुार ब�चालाई मारके� ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  
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िवचार गदा�, �ीमती िटका पनुले आ�नै छोरीको घाटँी 
दाबी मारकेो भ�ने प�ा लागेको भ�ने मकेुस पनुको 
िकटानी जाहेरी दरखा�त देिख�छ । घटना�थल 
तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�ले पिन मतृक बािलकाको आमा िटका 
पनुले बािलकालाई घाटँी �यापी मारकेो भनी �यहोरा 
खलुाई कागज गरकेा छन् । बािलकाको शव परी�ण 
�ितवेदनमा बािलका मनुा पनुको म�ृयकुो कारण नाक, 
मखु छोपी िन�सािसएर �ास ब�द भई ह�न गएको भ�ने 
उ�लेख भएको र �ितवादी �वयम् को मौकाको बयान 
र अदालतको बयानमा पिन �ीमान् सगँको िववादको 
कारण आफूले बािलकाको घाटँी �यापेको भ�ने कुरा 
�वीकार गरकेो देिख�छ । �ितवादी िटका पनुले आफँैले 
ज�माएक� २३ िदनको बािलका मनुा पनुलाई आ�ना 
�ीमान् सगँ फोनबाट भएको िववादको बदलामा अवोध 
िशशकुो िनद�यी िकिसमबाट घाटँी िथची सोही कारणले 
�ास��ास ब�द भई बािलकाको म�ृय ु भएको भ�ने 
उपरो� त�यबाट पिु� भएको ह�दँा अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�ने िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

��ततु वारदातको घटना�म हेदा� आ�नै 
पितबाट गभ�धारण गरी स�ुकेरी अव�थामा माइत 
गएक� मिहलालाई पितले मेरो छोरी होइन, मा�रिदए 
पिन ह��छ भनी प�नीको च�र�मा समेत शङ्का 
गरी अपश�द बोलेको पटकपटक मानिसक यातना 
िदएको ह�नाले आफू पिन मन� र ब�चालाई पिन मान� 
उ�े�यले बािलकाको नाक मखु थनुी मारके� ह� ँ भ�ने 
�ितवादी िटका पनुको बयान तथा �ितवादी मकेुस 
पनुले अदालतमा बयान गदा� मैले र�सी खाई �रसको 
झोकमा ब�चाको घाटँी िथची मा�रदउे भनी भनेको 
ह� ँ भनी �वीकारकेो दिेखदँा घरले ु िहसंाबाट �तािडत  
मिहलाबाट कसरु ह�न गएको देिख�छ । �ितवादी 
िटका पनुको आफूले ज�म िदएक� बािलकासगँ कुनै 
�रसइवी नरहेको मान� मनसाय र योजना पिन नभएको, 

�ीमान् सगँको िववादका कारण आवेशमा आई 
वारदात ह�न गएको यस अव�थासमेतलाई �ि�गत 
गदा�, �ितवादी िटका पनुलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय 
गन� ठहर ्याई अ.बं. १८८ नं.बमोिजम ५ वष� कैद गन� 
राय �य� गरकेो दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुबाट िमित २०७०।३।१६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड् याल
 क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम्  ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०९६०, कत��य �यान, 
िनलम शमा� ख�वे िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको शारी�रक परी�णबाट मािथ�लो 
ओठ र कुममा चोटपटक रहेको भ�ने �यहोराले 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती 
�यहोरालाई समथ�न गरकेो दिेख�छ । �ितवादी 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहे पिन उ� 
समयमा अ� �यि� आए गएको भ�ने �ितवादीको 
िजिकर नभई देवर, सासू, देवरानी बािहर गएका 
र आफू घरमा खाना पकाउने काम गरकेो भनी 
घरमा रहेको कुरालाई �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । ितिलया देवीले ब�चालाई घरमा छाडी 
आफू सागस�जी िलन गएको साझँमा घर आउदँा 
नाित म�रसकेको रहेछ भनी अदालतमा बकप� गरके� 
छन् । यसैगरी जाहेरवालाले �ितवादी िनलम शमा�ले 
मेरो छोरालाई कत��य गरी मारकेो हो भनी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरी आ�नो जाहेरी �यहोरालाई 
पिु� गरकेो देिख�छ । मतृक शकंर ख�वेको Autopsy 
Report मा म�ृयकुो कारण “Asphyxia due to 
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throttling” भ�ने उ�लेख भएको िज�ला �वा��य 
काया�लय, सनुसरीको पो�टमाट�म �रपोट�बाट 
देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ को 
उपदफा (१) मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ वा छुट पाउनको लािग 
�ितवादीले आफू वारदात�थलमा नभई अ�य� रहेको 
पिु� गनु�पन�मा सो पिु� ह�न सकेको दिेखदँैन । िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट �ितवादी िनलम शमा� 
ख�वेले मतृक शंकर ख�वेलाई कत��य गरी मारकेो पिु� 
भएको देिखदँा शङ्काको भरमा कसरुदार ठहर ्याएको 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजतफ� का 
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

उि�लिखत त�य एवम् िववेचनासमेतको 
आधारमा �ितवादी िनलम शमा� ख�वेलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-११८९, कत��य �यान, 
र�नराज �यौपानेसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान, घटना�थल �कृित मचु�ुका, मतृकको 
लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण गन� िचिक�सकको 
बकप�लगायतका कागजातह�बाट यी  �ितवादीह�ले 
िमित २०६९।११।१४ गते बेलकुा र�सीको नसाको 
सरुमा िहडेँको मतृक िथरलाल �यौपानेलाई कुटिपट गरी 
बाटोबाट लडाई िदएका र शरीरका िविभ�न भागमा चोट 
लागी सोही चोटका कारणबाट िमित २०६९।११।२५ 

गते उपचारको �ममा घाइतेको म�ृय ु भएको देिखन 
आयो । कसरुमा सलं�नता िथएन भ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर तथा कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकर �मािणत ह�ने ठोस आधार �माण नभएको 
ह�दँा उ� िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः 
�ितवादीह� र�नराज �यौपाने र अमतृ �यौपानेलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बा�लङुको फैसला मनािसब 
देिखन आउने ।

मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, बा�लङुबाट �य� रायका स�ब�धमा 
िवचार गदा�, �ितवादीह�ले कत��य �यानको कसरु 
गर े तापिन यी  �ितवादीह�को मतृकसगँ �रसइवी 
रहेको नदेिखएको, मतृकलाई मान� पूव�योजना रहेको 
नदिेखएको, मतृकलाई कुनै हितयार �योग गरी घाइते 
बनाएको नदेिखएको तथा मतृकले �ितवादीह�लाई 
अपश�द �योग गरी गाली गलौज गरकेो सहन नसक� 
दबैु जनाले कुटिपट गदा� िभ�ामा ठोिकई बाटोबाट तल 
कुलोमा पि�टन गई चोटपटक लागेको घटना�मबाट 
देिखन आएको छ । �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� भएकोले �ितवादीह�को उमेर, अव�था र 
अपराध गदा�को प�रि�थितसमेतलाई �ि�गत गरी 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ६(छ) वष� कैद 
सजाय ह�न मनािसब देखी राय �य� गरी पनुरावेदन 
अदालत, बा�लङुबाट िमित २०७०।१०।६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

उि�लिखत त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादीह� र�नराज 
�यौपाने र अमतृ �यौपानेलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम ६(छ) वष� कैद सजाय ह�न राय �य� 
भएको पनुरावेदन अदालत, बा�लङुको िमित 
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२०७०।१०।६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड् याल 
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०६३८, कत��य �यान, 
तैयव खान िव. नेपाल सरकार 

अदालतबाट कसरु ठहर भएपिछ मा� 
पनुरावेदन गदा� शारी�रक तथा मानिसक यातना िदई 
�हरीले तयार गरकेो कागजमा सहीछाप गराएका ह�न् 
भनी िजिकर िलए पिन स�ु िज�ला अदालतमा सो 
कुराको िजिकर िलई शरीर परी�ण गराउन सकेको 
देिखदँैन । यसका अित�र� िनजले अदालतमा बयान 
गदा� अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान 
�यहोरा मैले भनेबमोिजम नै लेिखएको ह�दँा ठीक 
छ । मेरो साचँो कुराह� मैले भनेको िथए,ँ ितनै कुराह� 
लेिखएको ह�दँा सो बयान फरक छैन भ�ने स.ज २२ 
मा लेखाएको देिख�छ । यसबाट �हरीले इ�छा िव�� 
बयान गराएको र घटना िववरण कागजमा सहीछाप 
गराएको भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ को 
उपदफा (२) को ख�ड (क) को देहाय (२)(३) िवपरीत 
अनसु�धानको बयान भएको भ�ने नदिेखनकुा साथै 
िनजले यातना �ितपूित�मा मौकामा दाबी गरकेो पिन 
देिखदँैन । यसरी अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा 
समेत आरोिपत कसरुमा इ�कारी भई बयान गरकेो 
अव�थामा िमिसल संल�न प�रि�थितज�य �माणको 
मू�याङ्कन गरी स�ु अदालतबाट िनज �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर भइसकेपिछ मा� पनुरावेदन गदा� 
�ितवादीले अनसु�धानमा भएको बयान र घटना 
िववरण कागजमा भएको सहीछाप इ�छा िव�� 
गराएको हो भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 

नदिेखने ।
उि�लिखत त�य िस�ा�त एवम् 

िववेचनासमेतको आधारमा यी �ितवादीको मतृक 
सरला थापासगँ �ेम स�ब�ध भएको भ�ने दिेखएको, 
जाहेरवाला अमतृ थापा, घटना िववरण मचु�ुकाका 
मािनस सािव�ी खाती, पाव�ती पराजलुी, ल�मी 
खड्कासमेतले अदालतमा आई �ितवादीले सरला 
थापालाई मारकेोमा सजाय ह�नपुछ�  भनी गरकेो बकप� 
र �ितवादीले िनज सरला थापालाई �ा� गन� नसके 
जे पिन गन�स�ने भ�ने मतृकले मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�सगँ �य� गरेको कुरा, मतृक र यी �ितवादीबीच 
भएको एसएमएस तथा कलिडटेलह�, महमद 
अनाव�लले गरकेो कागज, गाम��टका कपडाह�मा 
ब�ुा भन� काय�मा मतृकले यी �ितवादीलाई अड�र िदने 
गरकेो, मतृकको लास गाम��टकै सेतो बोरािभ� पहेलँो 
कपडाले बे�रएको अव�थामा फेला परकेो भ�ने लास 
जाचँ मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनमा Blunt 
Force craniocerebral (or Head) Injuries, 
Possibly coupled with manual strangulation, 
Manner of death Homicide उ�लेख ह�नसुमेतका 
िमिसल संल�न प�रि�थितज�य �माणह� मालाकार 
कडीको �पमा �थािपत भएको देिखदँा यी �ितवादीले 
मतृक सरला थापालाई घातक हितयार �योग गरी मारी 
फालेको पिु� भएको दिेखदँा िनज �ितवादी सािहल 
भ�ने तैयव खानलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने । ठहर ्याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।५।५ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् । 
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११
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-११६२, कत��य �यान, 
मीरादेवी कुम� िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
सािबत भई गरकेो बयानमा देखाएको �थानबाट 
वारदातमा �योग भएको ब�चरो बरामद भएको, लास 
जाचँ मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनबाट ब�चरोले 
काटेको चोटबाट मतृक गंगा कुम�को म�ृय ु भएको 
देिखएको र घटना िववरण मचु�ुकाका िसज�ना �यौपाने, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस जयराम चौधरी, दवेका 
�यौपाने, भागीरथ पंगेनी, जाहेरवाला �ीिनवास कुम�, 
मौकामा �ितवेदन िदने �.ना.िन. िवजयकुमार िसहं र 
�.स.िन. सीता पराजलुीसमेतले अदालतमा आई यी 
�ितवादी मीरादेवी कुम�ले आ�ना पितलाई ब�चरोले 
�हार गरी घाटँी तथा टाउकोको िविभ�न भागमा काटी 
मारकेो भनी िकटानीसाथ बकप� गरी िदएबाट समेत 
िनज �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
बयान पिु� भएको देिखदँा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

मािथ उि�लिखत त�य, �माण एवम् 
िववेचनाको आधारमा �ितवादीलाई स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. को कसरुमा 
सोही १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याई गरकेो फैसलालाई सदर ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७०।१।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

सजायको हकमा िवचार गदा� वारदातको 
�कृित र अव�था एवम् मतृक गंगा कुम� सध� अ�यिधक 
र�सी सेवन गन�, घर ज�गा िधतो राखी र�सी सेवन 
गरी िस�याएको, �ीमतीलाई र�सी सेवन गरी कुटिपट 

ग�ररहने, बालब�चाको हेरचाह नगन�, वारदातको िदन 
पिन अ�यािधक र�सी खाई आएको र �ीमान्  �ीमती 
सगैँ सतेुको अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादीले मखु 
ग�हायो मखु फका�उनहुोस् भ�दा नमानी कुटिपट गरकेो 
र पितले िदएको पीडालाई सहन गन� नसक� �रसले 
ब�चरो �हार गरी मारकेो देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गदा� चक� पन� र �यायस�मत् नभएकोले मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
१०(दश) मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् ।

१२
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-RC-००४३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. ल�ीराम था� 

घटनाको ��य�दश� मौकामा कागज गन� 
ह�रराम चौधरी र रामकुमार चौधरीले �ितवादी 
ल�य भ�ने ल�ीराम था�ले मादक पदाथ� सेवन गरी 
आई काम गन� �या�पबािहर आगो तापी बिसरहेको 
अव�थामा फ�वाले मतृकको टाउकोमा हानेको भनी 
मौकामा लेखाई िदएका र व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस िशवराम भ�डारी, घटना िववरणमा कागज 
गन� रामलखनी था� र जाहेरवाला मिनराम था�ले 
अदालतमा आई बकप� गदा��ितवादी ल�य भ�ने 
ल�ीराम था�ले ए�कासी पछािडबाट फ�वाले 
टाउकोमा हानी चोट परु ्याई सोही चोटका कारण 
उपचार गराउदँागराउदँै थलापरी िनजको म�ृय ुभएको 
भनी िकटानीसाथ बकप� गरकेो देिख�छ । साथै शव 
परी�ण �ितवेदनमा Intracranial bleed causing 
Increase in Intracranial pressure leading 
to cardiopulmonary arrest भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । लास जाचँ मचु�ुकामा टाउकोमा कािटएको 
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परुानो घाउ भएको र वारदातप�ात् त�काल चलेको 
�यान मान� उ�ोग म�ुाको िमिसल सलं�न घाउ जाचँ 
केस फारामलगायतका �माणबाट समेत �ितवादीले 
मतृकलाई फलामे फ�वाले टाउकोमा िहका�एको 
कुरा पिु� ह�न आउछँ । तसथ� िनज�ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� �रस उठी फलामको 
फ�वाले टाउकोमा िहका�एको भनी गरकेो सािबती 
बयान समिथ�त रहेको देिखने । 

�ितवादी ल�य भ�ने ल�ीराम था�ले 
मतृकलाई धा�रलो फलामे फ�वाले टाउको ज�तो 
संवेदनशील भागमा िहका�उदँा उपचार गदा� गद� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ८ नं. को रीतबाट िनको 
नभई थला परी सोही चोटको कारणले म�ृय ु भएको 
पिु� ह�न आयो । �ितवादीले अदालतसम� आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी भई फलामे फ�वाले मतृकको 
टाउकोमा िहका�एको होइन भनी बयान गर े तापिन 
िनजको सो इ�कारी बयानलाई आ�नो सा�ी बकाई पिु� 
गराउन नस�नकुा साथै अ�य िमिसल संल�न �वत�� 
�माणबाट िनजको अदालतसम�को इ�कारी बयान 
खि�बर ह�न सकेको पाइदँैन । �य�तो इ�कारी बयानको 
आधारमा मा� िनजले अिभयोग माग दाबीअनसुारको 
कसरु गरकेो होइन भ�न नसिकने ।  

उि�लिखत, त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा िनज �ितवादी ल�य 
भ�ने ल�ीराम था�ले मतृकलाई फलामे फ�वाले 
टाउको ज�तो संवेदनशील भागमा िहका�ई सोही 
चोटको कारणले िशवलाल था�को म�ृय ु भएको 
देिखदँा िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. को कसरु दिेखदँा 
िनज �ितवादी ल�य भ�ने ल�ीराम था�लाई स�ु 
कैलाली िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित २०७१।१०।५ 

मा भएको साधक फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् । 

१३
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०७४८, कत��य �यान, 
ह�रबोल शमा� िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीलाई मतृकले कुटिपट 
गरकेो भने पिन िनजका हातमा रहेको लाठी खोसी 
आ�नो हातमा िलई सोही लाठीले मतृकलाई कुटेको 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको भनाईबाट मतृकको 
जलुमुबाट उ�कन फु�कन नस�ने अव�थामा पगुी 
मतृकलाई केही नगर े पनुरावेदक �ितवादीको �यानै 
जानस�ने अव�था देिखएन । आ�नो बचाउका 
लािग मतृकमािथ कुटिपट गरकेो भने पिन पनुरावेदक 
�ितवादीले िनजका धानबालीमा मतृकले सुगँर 
चराएको िवषयमा मतृक र पनुरावेदक �ितवादीबीच 
िववाद भएपिछ मतृकले पनुरावेदक �ितवादीलाई 
लाठाले िहका�एको �रसमा सो �रस था�न नसक� िनज 
मतृककै लाठी खोसी मतृकका टाउकामा िहका�उदँा 
लागेको चोटको कारण कले�र म�रकको म�ृय ुभएको 
भ�ने देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी र मतृकबीच 
पिहलादेिख नै �रसइवी रहेको र सोही इवीका कारण 
मान� योजना बनाई कुटिपट गरी मारकेो भ�ने नदिेखए 
पिन सुगँरले बाली खाएकोमा िववाद ह�दँा मतृकले 
पनुरावेदकलाई लाठी �हार गरकेा कारण त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� मतृकले नै �योग गरकेो लाठी 
खोसी �ितवादी ह�रबोल शमा�ले मतृकमािथ �योग 
गरकेो भ�ने देिखयो । बासँको लाठाले टाउको ज�तो 
सवंेदनशील ठाउमँा हा�दा मािनस मन� स�छ भ�ने 
सामा�य समझ भएका �यि�ले ब�ुन स�ने कुरा हो । 
तर पनुरावेदक �ितवादीले त�काल उठेको �रस था�न 
नसकेको कारण �यसतफ�  हे�का नगरी बासँका लाठाले 
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मतृकमािथ �हार गरकेो देिखदँा �य�तो कृ�यलाई 
भिवत�य भ�न िम�ने देिखएन । �ितवादीले मतृकलाई 
लकु�िछपी पिन नहानेका र जोिखमी हितयारले हानेको 
वा िवष खवुाएको पिन नभई साधारण लाठाले हा�दा 
सोही चोटबाट कले�रको म�ृय ु भएको भ�ने दिेखदँा 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.अनसुार दश (१०) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

सबै �ितवादीह� भई मतृकलाई घेरा 
हाली ह�या गरकेाले सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरस�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादीह� रामअवतार शमा� (बरही), कारी शमा� 
(बरही), पहाडी भ�ने �ी�साद शमा�, राम�यारीदेवी 
शमा� (बरही) लाई जाहेरीमा अिभय�ु भनी नाम 
उ�लेख गरकेो दिेखयो । जाहेरीमा हातहातमा बोक� 
�याएको बासँले सबै �ितवादीह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । तर 
जाहेरीमा उि�लिखत कुरालाई अदालतमा उपि�थत 
भई जाहेरवालाले बकप� गरी पिु� गन� सकेको 
देिखएन । फौजदारी म�ुामा अ�य �वत�� �माणबाट 
पिु� ह�न नआएको जाहेरी दरखा�तलाई मा� आधार 
मानी कसरुदार ठहर गनु�  कानून र �यायको मा�य 
िस�ा�त िव�� ह�न जाने ।  

घटनाका ��य�दश� सीता म�रक र रीता 
म�रकलाई नबझुी फैसला भएको भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको िजिकर रहेकोमा स�तोष भ�ने ह�रबोल 
शमा�बाहेकका अ�य �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो भनी सीता म�रक तथा रीता म�रकले मौकामा 
कागज गदा� खलुाउन सकेको दिेखएन । मौकामा अ�य 
�ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गरकेो भनी भ�न 
सकेको नदिेखदँा मौकामा नखलुाइएको िवषयलाई 

अदालतमा आई बकप� गरी �मािणत ग�ररहन ु
पन� ह�दँैन । �य�तै वादी प�का सा�ी ��य�दश� 
भिनएका नातासा शमा� तथा सजन म�डललाई वादीले 
अदालतमा उपि�थत गराई अ�य �ितवादीह�को 
अपराधमा संल�नता रहेको भनी �मािणत गन� सकेको 
पिन दिेखएन । य�तो अव�थामा स�तोष भ�ने 
ह�रबोल शमा�बाहेकका अ�य �ितवादीह�लाईसमेत 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था तथा 
आधार �माणसमेतबाट �ितवादीह� रामअवतार 
शमा� (बरही), राम�यारीदेवी शमा� (बरही), कारी शमा� 
(बरही) र पहाडी भ�ने �ी�साद शमा�लाई अिभयोगबाट 
सफाइ िदने ठहर गरी भएको फैसलालाई सदर 
ठहर ्याई तथा स�तोष भ�ने ह�रबोल शमा�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ुको 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी स�तोष भ�ने 
ह�रबोल शमा�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं.बमोिजम दश (१०) वष� कैद सजाय ह�ने र 
अ�य �ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहर गरी भएको 
स�री िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार 
तथा �ितवादी स�तोष भ�ने ह�रबोल शमा� (बरही) को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् । 

१४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-CR-०४३३, ०६७-
CR-०६१६, ०६७-CR-०६१७, ०६७-CR-०६७६  
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र ०७२-RC-००२४, कत��य �यान, गोपाल राई, 
िव. नेपाल सरकार, धने�� इजम िव. नेपाल सरकार, 
मिनकुमार बोिखम िव. नेपाल सरकार, भीमबहादुर 
ल�सम िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िबख� 
भ�ने बीरकुमार इजम (िल�बु) 

मतृकको Autopsy report मा म�ृयकुो 
कारण Head injury and hemorrhagic shock 
due to rapture of liver भ�ने दिेखएको छ ।  
लास जाचँ मचु�ुकामा मतृकका दवुै हात सनपाटको 
डोरीले बाधँी शरीरको भागले िथची उ�ानो अव�थामा 
राखेको, िनधारमा १ इ�च चौडाइको चोट, िचउडँोको 
मिुन भागमा २ इ�च चौडाको काटेको चोट, क�मरको 
भागमा खोि�एको भ�ने तथा घटना�थलमा �ा� सबदु 
�माणमा रातो रङको �यास िसिल�डर र सोको चलुा १ 
थान तथा बासँका लाठी थान २ रहेका भ�ने खलुाएको 
पाइ�छ । यी पनुरावेदक  �ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनले समथ�न गरी 
रहेको देिखदँा अदालतमा आई इ�कारी बयान गरकेो 
मा� आधारमा अपराधमा संल�नता रहेनछ भ�न 
सिकने देिखन नआउने । 

फौजदारी म�ुामा शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने ह��छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदक  
�ितवादीह� सबैले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� एक आपसमा पोल गरी घटनाको 
िसिलिसलेवार �पमा उ�लेख गरकेा, िनजह�को 
सो बयानलाई जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त एवम् 
अदालतको बकप�, मौकामा बिुझएका िललामाया थेवे, 
मन ु स�ुबा, खड्ग थेवेसमेतले मौकामा गरकेो कागज 
र अदालतमा आई गरकेो बकप� एवम् शव परी�ण 
�ितवेदन र लास जाचँ �कृित मचु�ुकासमेतबाट 
पिु� एवम् समथ�न भइरहेको दिेखदँा यी पनुरावेदक  
�ितवादीह�को उ� वारदातमा संल�नता िथएन िक 
भनी शङ्का गन� अव�था नै नदेिखने । 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� घटनाको 
बारमेा िसलिसलेवार�पमा उ�लेख गरी गरकेो 
बयानलाई ख�डन गन� ठोस र आधारय�ु �माण 
�ितवादीह�बाट पेस ह�न नसकेको र अ�य �वत�� 
�माणले यी पनुरावेदक  �ितवादीह�को वारदातमा 
सलं�नता रहेको पिु� ग�ररहेको अव�थामा अदालतमा 
गरकेो िनराधार इ�कारी बयान कै आधारमा मा�ै 
कसरुदारलाई छाड्दै जाने हो भने फौजदारी कानूनको 
उ�े�य तथा फौजदारी �यायको मूल मम� नै परा�त ह�न 
गई सम� �याय �णाली�ित नै िवत�ृणा उ�प�न ह�न 
जाने । 

उि�लिखत त�य एवम् आधार 
�माणसमेतबाट �ितवादीह� गोपाल राई, धने�� 
इजम, भीमबहादरु ल�सम्, िबख� भ�ने बीरकुमार इजम 
र मिनकुमार बोिखमलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.अनसुार जनही ज�म कैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरी िनज �ितवादीह�लाई प�� वष� कैद गन� 
मनािसब देखी अ.बं. १८८ नं.बमोिजम राय �य� गरी 
भएको स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
रायसिहत सदर ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६७।३।२२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक  �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: अिमरर�न महज�न  
इित संवत् २०७३ साल जेठ २ गते रोज १ शभुम् ।

१५
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३०५, कत��य 
�यान, आ�मा खातुन िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीको मानिसक अव�था 
ठीक नरहेको भनी िनज �ितवादीले पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरमा पनुरावेदन गदा�समेत िजिकर 
िलएको र सो स�ब�धमा िनजको मानिसक अव�था 
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परी�णका लािग कोशी अ�चल अ�पतालमा पठाएको 
देिखयो । कोशी अ�चल अ�पतालका मानिसक रोग 
िवशेष�ले िनजको मानिसक परी�ण गरी िदएको 
�ितवेदनमा FURTHER INFORMATION 
FROM FAMILY MEMBERS NEEDED 
TO CONFIRM THE DIAGNOSIS. भ�ने 
उ�लेख गरकेो भनी िमित २०६७।२।६ को कोशी 
अ�चल अ�पतालबाट �ा� �ितवेदनमा खलुाएको 
पाइयो । मानिसक अव�था स�तलुनमा रहे नरहेको 
भनी परी�णका लािग पठाइएकोमा िवशेष��ारा जाचँ 
गरी िदएको िचिक�सकको �रपोट�मा मानिसक अव�था 
स�तलुनमा नरहेको भ�ने खलुाउन नसक� िनजको 
रोगको बारमेा अित�र� DIAGNOSIS का लािग 
प�रवारलाई िसफा�रस गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी 
मानिसक रोगी ह�न् भ�न नसिकने । 

मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारण Asphyxia due to strangulation भ�ने 
देिख�छ । मतृकको लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा 
घाटँीको पछािडप�ी गध�नमा तीन �थानमा मास ुमािथ 
उठेको िथचेको डाम देिखएको, दाया ँकानमा सेतो माटो 
लागेको र सो कानभ�दा मिुन दईु ठाउमँा सानो आलो 
घाउ भई सामा�य रगत बगेको र सामा�य सिु�नएको 
तथा टाउकामा सेतो माटो लागेको िहलो दिेखएको 
भनी खलुाएकोसमेतका त�य �माणबाट �ितवादीले 
ब�चाको घाटँी िथची िहलोमा डुबाई ह�या गरकेो 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई 
समथ�न गरी रहेको देिखदँा �ितवादीलाई शङ्काको 
आधारमा कसरुदार ठहर गरकेो भ�न िमलेन । य�तो 
अव�थामा यस अदालतबाट िवप�ी िझकाउदँा िलएको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसलालाई अ�यथा गरी रहन 
नपन� । 

मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था तथा 
आधार �माणबाट �ितवादी आ�मा खातनुलाई मलुकु� 

ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी भएको सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६७।८।९ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 
आ�मा खातनुको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् । 

१६
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०६४३ र ०७१-
RC-००५०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
िवनयकुमार भुज र नेपाल सरकार िव. मुराउ मौय�

फौजदारी म�ुामा जाहेरवालाले अदालतसम� 
उपि�थत भई जाहेरी दरखा�तमा लेिखएका कुरालाई 
बकप� गरी �मािणत नगरसे�म र अ�य �वत�� 
�माणबाट जाहेरी �यहोरा समिथ�त ह�न नसकेस�म 
�य�तो जाहेरी दरखा�त केवल घटनाको सूचनास�म 
रहन स�ने भई �य�तो जाहेरी दरखा�तले ठोस 
�माणको �पमा मा�यता पाउन स�दैन । अिभय�ुको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती बयान अ�य 
त�यय�ु एवम् प�रि�थितज�य �माणबाट समिथ�त 
ह�न आएको अव�थामा �य�तो बयानलाई �माणमा 
िलन िम�ने ह��छ । तर अ�य �व�� �माणबाट पिु� 
ह�न नसकेको अव�थामा मौकामा गरकेो अिभय�ुको 
बयानले �माणको �पमा �ा�ता पाउन नस�ने । 

फौजदारी म�ुामा शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�त रहेको छ । �ितवादीको कसरु �मािणत 
गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २५अनसुार 
वादी प�मा रहेको छ । �ितवादी िवनयकुमार भजुले 
मतृक �ेम  प�रयारलाई गोली हानी ह�या गरकेा ह�न् 
भ�ने ��य� दे�ने भिनएका च�मिदद् गवाह ग�ुचरण 
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चमारले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� मतृकको 
ह�या अप�रिचत �यि�ले �हार गरकेो गोलीबाट भएको 
र िवनयकुमार भजुको उ� वारदातमा कुनै संल�नता 
नरहेको भनी िकटानीसाथ बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
�माण ऐनको दफा २५ अनसुार �ितवादी िवनयकुमार 
भजुको अपराध �मािणत गन� व�तिुन� �माण वादी 
प�बाट पेस ह�न सकेको पाइदँैन । वादीका सा�ीह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� उ� वारदातमा 
�ितवादी िवनयकुमार भजुको संल�नता नरहेको 
भनी खलुाई िदएकोसमेतका �माणह�बाट �ितवादी 
िवनयकुमार भजुले कसरु गरकेो पिु� नभएकाले 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

अत: मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
�माणबाट �ितवादी िवनयकुमार भजुलाई कसरुदार 
ठहर गरी भएको स�ुको फैसला िनजको हकमा उ�टी 
गरी िनज �ितवादी िवनयकुमार भजुलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी तथा �ितवादी गड्ुडु भ�ने 
�वणकुमार मौय�को हकमा स�ुबाट कसरुदार ठहर गरी 
भएको फैसलालाई साधकको रोहबाट सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०६८।२।३० 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादी गड्ुडु िसवा भ�ने �वणकुमार मरुाउ (मौय�) को 
हकमा साधक सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०९६-WO-०३४०, उ��ेषण, कृ�णगोपाल 

�धान िव. मालपोत काया�लय, का�क�समेत
ब�डा गनु�पन� स�पि�मा िक.नं. १०५ को 

०-३-०-२ र सोमा बनेको एउटा प�क� एउटा क�ची ३ 
तले घर र िक.नं. ६४ को ०-४-२-१ ज�गाम�येबाटै ५ 
भागको २ भाग अंशब�डा गनु�पन� भएको र िक.नं. १०५ 
को ०-३-०-२ ज�गालाई ५ भाग लगाउदँा उ� ज�गा 
भोगयो�य रहने देिखदैँन । कितपय ज�गा �े�फलका 
िहसाबले िवभाजनयो�य नै ह�दँनै । �यसैगरी कितपय 
ज�गाको भूबनोट तथा बाटो िनकासको �ि�कोणबाट 
खि�डत गन� निम�ने �कृितको ह�न जा�छ । ��येक 
िक�ाबाट ब�डा नछु��दँा नरम करम निमलेको भ�न 
निम�ने । 

ब�डा गनु�पन� स�पि�लाई हेरी म�ुाका सबै 
प�लाई सिुवधा ह�ने र स�पि� ब�डा गदा� �यायोिचत 
ह�ने गरी ब�डा गनु�  नै नरम करमको मूल अिभ�ाय हो । 
ज�गाको �े�फलअनसुार एक िक�ामा १ प�लाई केही 
बढी ज�गा पनु�  अक� प�लाई केही कम परकेो भाग अक� 
िक�ाबाट सोधभना� ह�नेगरी भएको ब�डा मचु�ुकालाई 
बदर ग�ररहन ुआव�यक ह�दँैन । िक.नं. १०५ मा बनेका 
२ वटा घरह�म�ये �रट िनवेदकका छोरीह� वादीलाई 
१ कोठाको १ तलेघर र केही ज�गास�म ब�डा भाग 
छुट् याई बाकँ� घर ज�गा िववाह खच� र �ितवादीह�को 
३ भागबापत पर सारकेो देिख�छ । िक.नं. ६४ को पूर ै
�े�फल �ितवादीह�कै भागमा छाडी ब�डा मचु�ुका 
भएको देिखने ।

अदालतले ब�डा छुट् याउदँा के कित �े�फल 
कुन प�ले पाउने हो भनी उ�लेख गन� स�भव ह�दैँन । 
ब�डा गदा�  घरज�गा रहेको िक�ामा बाटो िनकाससमेत 
ह�ने गरी बराबर िचरा पारी सोमा पूव� पि�म उ�र 
दि�णतफ�  कुन प�को भाग पन� हो सोस�म खलुाई 
ब�डा मचु�ुकामा उ�लेख गदा� ब�डाको �ि�या पगेुको 
मा�न ुपन� ह��छ । �े�ता कायम गन� र �े�फल खलुाउने 
काय� स�बि�धत नापी तथा मालपोत काया�लयबाट ह�न 
जाने । 
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अतः उि�लिखत त�य, �ितपािदत िस�ा�त 
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ��ततु म�ुामा �रट 
िनवेदकलाई िक.नं. १०५ बाट केही कम �े�फल ब�डा 
पाउने र सोको सोध भना� ह�ने  गरी िक.नं. ६४ को 
पूर ैज�गा िनजसमेतका अंिशयारको ब�डामा पन� गरी 
ब�डा मचु�ुका भएको र सोबाट �ि�या�मक तवरबाट 
केही कम बेसी भए तापिन िनवेदकको स�पि� �ा� 
गन� हकमा ग�भीर कानूनी �िुट भई आघात पन� गएको 
भ�ने अव�थाको िव�मानता रहेको नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, २०६९-CI-०५२३, अंश चलन, 
सीतादेवी प�तसमेत िव. मुकु�दराम प�त 

दाताले िदएको स�पि� �ा� कता�ले आ�ना 
नाममा नामसारी गरी हक �ा� नगरकेो अव�थामा 
िनजको म�ृयपु�ात् िनजका हकदारले पाउन स�ने 
अव�था रहेको भनी मा�न सिकने अव�था नरहने ।

व�ततु: कुनै पिन स�पि�मा कुनै �यि�को 
हक �थािपत भएको मा�नको लािग �य�तो स�पि� 
�ा� गन� �यि�ले उ� स�पि�मा कानूनत: आ�नो हक 
�थािपत गरकेो ह�नपुन� ह��छ । यसरी मूल �यि�को नै 
�य�तो स�पि�मा हक �थािपत नभएको अव�थामा 
िनजको हकदारको उ� स�पि�मा हक �थािपत 
भएको भनी मा�न कानूनत: िम�ने नदेिखने । सगोलमा 
नभई मानो छु��एप�ात् आ�नो भाग जित शेषपिछको 
बकसप� गरकेो देिखएको ह�दँा पनुरावेदकतफ� बाट 
�ेिषत उ� निजरको त�य र ��ततु म�ुाको त�यमा 
िभ�नता भई शेषपिछको बकसप�को िलखत 

काया��वयन नभएको तथा सगोलमा वादी �ितवादी 
रहेकोले कुन स�पि� शेषपिछको बकसप� िदएको हो 
सो नछु��नकुो अित�र� यी वादीको नाममा कुनै पिन 
स�पि� रहे भएकोसमेत नपाइने ।

मलुकु� ऐनमा भएको २०३४ सालको 
सशंोधनप�ात् अंशब�डा स�ब�धमा मानो छु��एको मानो 
जोिडएको तथा अशंब�डाको िलखत कानूनबमोिजम 
रिज��ेसन गराउन ु पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । यी वादी �ितवादीह�बीच कानूनको 
�ि�या पूरा भई िलखत भएको अव�था पिन नदेिखएको 
र भोग िब�� �यवहारज�ता �माणह�बाट िभ�न भएको 
अव�थासमेत नदेिखने ।

तसथ� वादी र �ितवादीबीच नाता प�ुता र 
एकासगोलका अंिशयार रहे भएको कुरामा कुनै िववाद 
नदिेखएकोले अिंशयारको हैिसयतले आ�नो भाग 
िह�सामा पन� स�पि�को अंश भाग पाउन ुपन� वादीको 
नैसिग�क हक अिधकारसमेत भएको र अंिशयारको 
हैिसयतले वादी मकुु�दराम प�तले कानूनबमोिजम 
आ�नो अशं बझुी िलएकोसमेत नदिेखएका अव�थामा 
यस अदालतबाट िमित २०६९।७।१७ मा ��ततु 
म�ुामा �दान ग�रएको िन�साको आधारसगँ सहमत 
ह�न नसिकँदा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: उि�लिखत त�य, �माण, कानूनी 
�यव�था एवम् िववेचनासमेतका आधारमा तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�म�ये चा�नाखेल 
गा.िव.स.वा.नं. ८(ख) िक.नं.५७, ५८ का ज�गाबाहेक 
अंिशयारह�का नाउमँा दता� �े�ता कायम रही मोठ 
दता� �े�ता िभडेको ज�गाबाट २ भागको १ भाग अंश 
वादीले �ितवादीबाट छुट्याई िलन पाउने भनी ठहर 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६८।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर अिधकृत: िब�म �धान
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०१११, ०७०-CR-०३८० 
कत��य �यान, जगें राई िव. नेपाल सरकार, रामिवर 
तामाङ िव. नेपाल सरकार

मतृक िमित २०६१।९।७ गते िबहान ८:३० 
बजेको समयमा दीपक तामाङ भ�ने रामवीर तामाङको 
साथमा जाहेरवाली स� राईको पित पनुम राई डु�न 
भनी गएका र १२, १३ िदनस�म घरमा नआई िनज 
मतृक पनुम राईको िमित २०६१।९।१९ गते देउिनया 
खोलाको बगरमा बालवुाले प�ुरएको अव�थामा मतृ 
लास फेला परकेोमा मतृक र�सी खाई िहिँडरहेको 
अव�थामा लडी म�ृय ु भएको भए िहउदँको बेला 
पानी नपरकेो समयमा पूर ै लास बालवुाले ढािकएको 
अव�थामा रहन स�ने अव�था देिख�न । जाहेरी 
दरखा�तमा उि�लिखत �यहोरा, घटना�थल लास 
जाचँ �कृित मचु�ुकामा बालवुाले खा�टोमा प�ुरएको 
लास खनेर िनकािलएको भ�ने उ�लेखसमेत भएकोले 
मतृक पनुम राई आफँै गई सोही ठाउमँा कालगितले 
मरकेो भनी मा�न सिकने अव�था नरहेकाले मतृकको 
म�ृय ु�वाभािवक�पमा नभई कत��यबाट भएको दिेखन 
आउने ।

�ितवादी रामवीर तामाङ लास फेला पर े
लग�ै फरार भएको र लकु�िछपी बसेको अव�थामा 
प�ाउ परकेो अव�था रहे भएको देिख�छ भने यीनै 
�ितवादीले मतृकलाई घरबाट बोलाएर लगेको र 
घरमा नआएको अव�थामा पनुम घरमा आयो भनी 
पटकपटक मेरो घरमा आई रामवीर तामाङले सोधेको 
भनी जाहेरवालीको जाहेरीमा उि�लिखत �यहोराबाट 
समिथ�त भएको िमिसल संल�न आधार �माणह�बाट 

यी �ितवादी पनुम राईलाई कत��य गरी ह�या गन� 
म�ुय योजनाकार रहेको त�य �मािणत ह�न आएको 
देिखएकाले अदालतमा उपि�थत भई कसरुमा इ�कार 
रही बयान गद�मा �हरीमा आफूले गरकेो सािबती 
बयानलाई कुनै अ�य �माणबाट आ�नो म�जरुीिबना 
भएको भनी �मािणत गन� नसकेकोसमेतका आधार 
कारणबाट यी �ितवादी िनद�ष ह�न् भनी मा�न 
नसिकने ।

�ितवादी जंगे राईको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� यी �ितवादी जगें राई पिन लास फेला परकेो 
िमितदेिख फरार रही २०६७।९।४ गते िज�ला �हरी 
काया�लय, भ�परु झापामाफ� त अदालतमा उपि�थत 
गराइएको पाइ�छ । वारदात भएको लग�ै फरार भई 
भारतको िसलगडुी िसि�कम मजदरुी गरी लकु�छुपी 
बसेको र नेपाल आउदँा पिन �हरीको आखँा छली 
लकु�छुपी आउने गरकेो घटनापिछको यी �ितवादी 
पनुरावेदकको आचरणले पिन केरकेर भ�ने �ेमबहादरु 
राई भनी गाउघँरमा बोिलने नाम यीनै �ितवादी जगें 
राईको भएको कुरा �हरीको अनसु�धानबाट ख�ुन 
आएको देिख�छ । अक�तफ�  यी �ितवादीको वतन झापा 
िज�ला महेशपरु गा.िव.स.वा.नं.१ ब�ने भनी जाहेरीमा 
�प� भएको र पनुरावेदकको सोही वतन रहेको बाबकुो 
नाम हक� बहादरु राई भनी अिभयोगप� दायर भएकोमा 
पनुरावेदकको बबुाको नाममा िववाद रहेको नदेिखएको 
तथा यी �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� िज�ला 
झापा महेशपरु गा.िव.स.वा.नं.१ ब�ने हक� बहादरु 
राईको छोरा �ेमबहादरु राई भनेको अक� कुनै �यि� 
हो भनी आ�नो बयानमा समेत खलुाउन सकेको 
अव�था देिखदँैन । यी �ितवादीले आ�नो अदालतको 
बयानमा भाइह�मा काइँलो भनी लेखाएको देिख�छ 
भने जाहेरीमा पिन �ानेचोक-१ ब�ने �ेमबहादरु राई 
(केरकेर कािहलँा) भनी लेिखएको आधारबाट पिन यी 
�ितवादीको गाउघँरमा बोिलने उपनाम केरकेर भ�ने 
�ेमबहादरु राई भएको कुरा �मािणत ह�न आउदँछ । 



18

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, भदौ - १

आफूसगँ भएको च�कुले मतृक पनुम राईको घाटँी रटेी 
�यान मारकेो कुरा लकुाई अदालतमा क�रब ६ वष�पिछ 
उपि�थत भई कसरुमा इ�कार रही बयान गद�मा 
िकटानी जाहेरी दरखा�त, अका� �ितवादी रामवीर 
तामाङले गरकेो बयानसमेतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�को िव�ेषणबाट यी �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँसमेत सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य एवम् िमिसल 
संल�न कागज �माणह�को आधारमा �ितवादी दीपक 
भ�ने रामवीर तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं.बमोिजम ५ वष� कैद गरकेो झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।६।४ को फैसला 
निमलेकोले केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं.बमोिजम ज�म 
कैद ह�ने  र अका� �ितवादी जंगे राईलाई स�ु िज�ला 
अदालतबाटै ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको फैसलालाई 
नै सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
िमित २०६९।११।१४ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: िब�म �धान
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-WO-०३८६, उ��ेषण / 
परमादशे, डा. अपार लािमछानेसमेत िव. �वा��य 
म��ालय, रामशाहपथसमेत 

ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थानसमेतको िलिखत जवाफमा पिन �रट 
िनवेदकह�लेसमेत अ�ययन गन� पाउने िवषयह�मा 
१/१ िसट भना� गन� स�ने गरी नेपाल मेिडकल 
काउि�सलबाट लेखी आएबमोिजमको �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको ह�दँा �रट िनवेदकले माग गरअेनसुारको 
िवषयमा िमित २०७२/९/१८ गते गोरखाप�मा �वेश 

परी�ाको लािग सूचना �कािशत ग�रएको �यहोरासमेत 
उ�लेख गरी �रट िनवेदकह�ले अ�ययन गन� चाहेको 
िवषयसमेतलाई समावेश गरी १/१ िसट थप गरी 
िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� अ�ययन 
स�ंथान डीनको काया�लय, परी�ा िनय��ण महाशाखा 
महाराजग�जबाट िमित २०७२।९।१७ गते सूचना 
�कािशत ग�रएको िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
देिखने ।  

अत: उि�लिखत तथा एवम् िववेचनासमेतको 
आधारमा िनवेदकह�को मागबमोिजमको िसट िनधा�रण 
भइसकेको देिखएकोले िनवेदकह�को मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� पन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: िब�म �धान 
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-WO-०९४२, परमादेश, 
��हाद�साद यादव िव. संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले िमित २०६४।११।२५ को 
िनण�यानसुार बढुवा भएको पदमा िनयिु�प� िलन 
नगई िमित २०७१।३।२३ मा ��ततु �रट िनवेदन 
यस अदालतमा दता� गराएको देिख�छ । बढुवा भएको 
कम�चारीले िनयमानसुार िनयिु�प� िलई तोिकएको 
काया�लयमा हािजर ह�न ु पद�छ । तर, िनवेदक रा.प. 
अनङ्िकत ि�तीय �ेणीको गा.िव.स. सिचवको पदबाट 
रा.प. अनङ्िकत �थम �ेणी नायब स�ुबा गा.िव.स. 
सिचव पदमा बढुवा भए पिन हालस�म िनयिु�प� 
िलएको नदेिखदँा िनजले बढुवा भएको पदको िमित 
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२०६४।१०।१ देिख �ये�ता कायम ह�ने गरी िनयिु�प� 
पाउने नै देिखने ।

�रट िनवेदक बढुवा सिमितको िमित 
२०६४।११।२५ को िनण�यानसुार रा.प.अनङ्िकत 
�थम �ेणीको गा.िव.स. सिचव पदमा बढुवा भएको 
भए तापिन िनजले बढुवा भएको पदको िनयिु� 
प� हालस�म बझेुको वा िलएको देिखदैँन । िनजले 
रा.प.अनङ्िकत ि�तीय �ेणीको पदमा बहाल रही 
सोही पदमा हािजर भई कामकाज गरकेो देिख�छ । 
बढुवा भएको पदको िनयिु�प� निलएको र बढुवा 
भएको पदमा रही कामकाज नगरकेो अव�थामा िनजले 
सािबककै पदको िज�मेवारी स�हालेको ह�दँा सोही 
पदको तलब भ�ा र सेवा सिुवधा पाउने देिख�छ । 
िनवेदक रा.प. अनङ्िकत �थम �ेणी नायब स�ुबा 
गा.िव.स. सिचव पदमा बहाल रही कामकाज नगरकेो 
अव�थामा �रट िनवेदक ��हाद�साद यादवले रा.प. 
अनङ्िकत �ेणी नायब स�ुबा गा.िव.स. सिचव पदको 
तलब भ�ा, सेवा, सिुवधा पाउने अव�था नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
िनवेदकले �ये�ता कायम भएको २०६४।१०।१ देिख 
तलब, भ�ा, सेवा, सिुवधा नपाउने र िनवेदकलाई 
िमित २०६४।१०।१ दिेख �ये�ता कायम ह�ने गरी 
रा.प. अनङ्िकत �थम �ेणी नायब स�ुबा गा.िव.स. 
सिचव पदमा िनवेदक िनयिु�प� िलन आए िनयिु�प� 
िदन ुभनी िवप�ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।

 इजलास अिधकृत : �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१३७७, कत��य �यान, 
सानुबाबु नेपाल िव. नेपाल सरकार 

काठको आ�लोले टाउको ज�तो अित 

सवंेदनशील तथा मम��थलमा पटकपटक हा�दा चोट 
खानेको �यान पिन जानस�छ भनी पूव�अनमुान 
वा �ि� (Fore see) साधारण समझ ह�नेलाई 
पिन �ान ह�ने कुरा हो । आ�नो काय�बाट कसैको 
�यान जानस�छ भनी पूव��ान ह�ने अव�थामा 
�यहा ँ Malice को त�व रहेको छ भनी मा�नपुन� 
ह��छ । पनुरावेदक �ितवादीले गरकेो �हारबाट �यान 
मला�ज�तो देिखएको अव�थामा �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं. अन�ुप भिवत�यको वारदात ह�दँनै । 
�यानस�ब�धी महलको ६ नं. अन�ुप सजाय केवल 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. िभ�को वारदातमा मा� 
ह��छ । एउटाको काय�बाट अक�को �यान जाने देिखएको 
अव�थामा �यहा ँMalice त�व रहने ह�दँा मान� िनयतले 
हानेको होइन, मान� मनसाय वा उ�े�य िथएन भ�ने 
�ितवादीको भनाई िव�ासलायक दिेखएन । �ितवादी 
सानबुाब ुनेपालीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो िमिसल सलं�न 
�ितवादीको बयानसमेतका �माण�ारा पिु� भएको 
देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम �ितवादीलाई सजाय ह�ने ।

�ितवादी सानबुाब ु नेपाली र मतृकसगैँ बसी 
र�सी सेवन गरकेो अव�थामा िववाद उ�प�न भई 
त�काल उठेको �रसमा िनज �ितवादीले मतृकलाई 
कुटिपट गरी मारकेो दिेखदँा आवेश�े�रत ह�या ज�तो 
प�रि�थित दिेखए पिन आ�लोज�तो कडा काठको 
व�तलेु टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्ग तथा शरीरका 
िविभ�न भागमा �हार गरी कुटिपट गरकेो कारणबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको ह�दँा आवेश�े�रत ह�याभ�दा 
अिल कठोर सजाय ह�ने कसरु देिख�छ । आवेशले 
�े�रत ह�या भएको अव�थामा �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. अन�ुप १० वष� सजाय ह�न स�ने ह�दँा सो 
सजायको मापनलाई आधार बनाई अली बढी सजाय 
गदा� कैद वष� १२ गनु�  �यायोिचत देिख�छ । �ितवादी 
सानबुाब ु नेपालीले पूव��रसइवी तथा योजना बनाई 
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तयारीकासाथ कसरु नगरी त�काल सिृजत िववादको 
कारण आफूले ह�या गरकेोमा सािबती रही बयानसमेत 
गरकेो अव�थामा िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम िनज �ितवादी सानबुाब ुनेपालीलाई १२ 
वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड् का
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१५५४, कत��य �यान, 
अयामनारायण पौडेल िव. नेपाल सरकार 

मतृक नरबहादरु �े�ी र�सी सेवन गरकेो र 
नशाकै सरुमा का�तादेवी अदैको अ�थायी होटेलमा 
प�टेको अव�था छ । िनजलाई �ितवादीले जबरज�ती 
उठाई ज�ुास�म लगाउन निदई िलएर गएको भ�ने 
कुरा होटेल �यवसाय गन� का�तादवेी अदैसमेतले गरकेो 
घटना िववरण कागज, व�तिु�थती मचु�ुका एवम् 
अदालतसम�को बकप�समेतबाट दिेख�छ । मतृक 
नरबहादरु �े�ी नशाको सरुमा प�टेको र िनजलाई 
ज�ुासमेत लगाउन निदई आफूले अङ्गालो मारी िलएर 
गएको र ढुङ्गाले पटकपटक हानेको त�य �ितवादीले 
अदालतमा समेत ि�वकार गरकेो अव�था छ ।  ढुङ्गाले 
टाउको ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा पटकपटक �हार 
गदा� र घाटँी मका�उदँा �यान मन� स�छ भनी सहज 
अनमुान गन� सिकने ह��छ । यसरी आफूले गरकेो 
काय�बाट �यान जानस�छ भनी पूव�अनमुान वा पूव��ि� 
(Fore see) ह�ने अव�थामा ग�रने काय�मा Malice 
ह��छ । Malice त�वको िव�मानतामा भिवत�यको 
वारदात भ�न निम�ने ।

मतृक �ितवादी �यामनारायण पौडेलको 
आ�नै अड् डाको इ�चाज� भएको र िनज नशाको सरुमा 
प�टेको दखेेपिछ िनजको सरु�ा�ित अझ संवेदनशील 

ह�नपुन�मा उ�टै जबरज�ती िघसारी ज�ुासमेत लगाउन 
निदई अमानवीय र �ूरतापूव�क ढङ्गले म�ुटोसमेत 
बटारी म�ृय�ुमखु गराएको अव�था दिेखएको छ । आफूले 
गनु�  नह�ने �ुर कत��य गरकेोमा �य�तो कत��य�ित पछुताई 
आ�म�लानी महससु ह�नपुन�मा िमिसल सलं�न कागज 
�माणबाट �य�तो अव�था देिखएको छैन । मतृकलाई 
आफूले कत��य गरी मारपेिछ होटेलमा फक� आएको 
देिख�छ । मतृकको लास वारदात भएको २ िदनपिछ 
मा� फेला परकेो अव�था छ । मतृकलाई खोजतलास 
गन� �ममा उनाउ �यि�ले लास फेला परकेो सूचना 
िदएको र मतृक अि�तम अव�थामा यी �ितवादीसगँ 
नै िथए भ�ने अनसु�धानको �ममा जानकारी �ा� भए 
र आफू उ�कन सि�न भ�ने अव�था आएपिछ मा� 
�याियक �ि�यामा समप�ण गरकेो अव�था छ । आफूले 
गरकेो अपराधबाट कुनै तवरबाट नउ�कने अव�था 
आएपिछ गरकेो सािबती बयानलाई �याय िन�पणमा 
सहयोग गरकेो भ�न िम�ने नदेिखदँा स�ु अदालतले 
अ.बं.१८८ नं.बमोिजम कम सजाय ह�न �य� गरकेो 
राय अमा�य गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला मनािसब देिखने ।

अतः �ितवादी �यामनारायण पौडेलले 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३ नं. िवपरीतको कसरु गरकेोले 
िनजलाई ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको िमित २०७१।९।२३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड् का
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०७०६ र ०७१-CR-
१०३६, कत��य �यान, कुलबहादुर महत �े�ी िव. 
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नेपाल सरकार र ड�बरिसहं िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादी ड�बरिसंह िव�कमा� अका�को 
�ीमतीलाई करणी गन� दूिषत मनोभावनासाथ मतृकको 
घरमा गएको देिख�छ । सो समयमा मतृकले अक� 
�यि�सगँ करणी गद� गरकेो अव�थामा �ितवादीह� 
पगेुको ह�दँा मतृक आ�ोशमा आई गाली गरकेो 
भ�नेस�म देिख�छ । मतृकले �ितवादीउपर हितयार 
उठाई �हार गन� कुनै �यास गरकेो भ�ने िमिसलबाट 
देिखदँैन । अदालतसम�को बयानमा लेखाए झै ँ
मतृकले िनजको िलङ्गमा झिु�डएकै भए पिन 
दईुजनाको सं�यामा रहेका �ितवादीह�ले सामा�य 
ध�का म�ुक� गरी िनजको हात छुटाई भागी जान 
स�नेमा �ितकार�व�प खकुुरी �हार गरी �यानै िलने 
अव�था रहेको  देिखदँनै । आ�नो �यान बचाउन हार 
गहुार गरी म�त मा�न स�ने अव�था रहेकै देिख�छ । 
ब� यी �ितवादीले मतृकलाई च�ुठोमा समाई आ�नो 
िनय��णमा िलएपिछ म�ुका र खकुुरी �हार गरकेो 
देिख�छ । यसबाट मतृकले �ितवादीको �यान िलने 
स�मको जोरजलुमु गरकेो भ�ने नदिेखएको, मतृकको 
प�जाबाट भागी, उ�क� आ�नो �यान बचाउन नपाउने 
अव�था पिन रहेको नदेिखदँा आ�म र�ाथ� मतृकउपर 
खकुुरी �हार गरकेो भनी �ितवादीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

सह�ितवादी ड�बरिसंह िव.क. र यी पनुरावेदक 
�ितवादी कुलबहादरु महत मतृकलाई करणी गन� 
दूिषत मनसायकासाथ िनजको घरमा गएको अव�था 
छ । मतृकले अक� सगँ करणी गद� गरकेो अव�थामा 
ड�बरिसंहसगँ भनाभन भई िनजले मतृकको च�ुठोमा 
समाई िनय��णमा िलएपिछ यी �ितवादीले सबभ�दा 
पिहला टाउकोमा म�ुका �हार गरकेो देिख�छ । उ� 
त�य सह�ितवादी ड�बर िसंह िव�कमा�को बयानबाट 
पिु� भइरहेको देिख�छ । अका� �ितवादीले च�ुठोमा 
समाती मतृकलाई आ�नो क�जामा   िलइसकेपिछ 

िनह�था  मिहलालाई म�ुका �हार गनु�को कुनै �योजन 
िथएन । मतृकउपर सबभ�दा पिहले यीनैले आ�मण 
गरकेो देिख�छ । अका�को �ीमतीसगँ अवैधस�ब�धको 
चाहना राखी जाने र आ�नो चाहना पूरा नभएको 
कारण उ�टै सह�ितवादीको सलं�नतामा आ�मण 
गनु�  कसरुज�य काय� होइन भ�न िमलेन । सह�ितवादी 
ड�बरिसहंले मतृकउपर खकुुरी �हार गन� लागेको 
देखेपिछ िनजलाई रो�ने कुनै �यास गरकेो देिखदँनै । 
यसबाट यी �ितवादीको समेत म�त सहयोगबाट उ� 
घटना वारदात घट्न पगेुको भ�ने देिखदँा यी पनुरावेदक 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) नं.अनसुार 
कसरुदार रहेको देिखने ।

अतः �ितवादी ड�बरिसंह िव�कमा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी र �ितवादी 
कुलबहादरु महतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं.बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

�ितवादीले मतृक तारामाया राईलाई 
मानु�पन� कुनै कारण र पूव��रसइवी रहेको भ�ने 
िमिसलबाट दिेखदँैन । मान�कै लािग योजना बनाई 
तारामायाको घरमा यी �ितवादी गएको हो भ�ने 
पिन देिखदँनै । साथीको भनाइमा लागेर मतृकलाई 
करणी गन� उ�े�यले िनजको घर गएकोमा मतृकले 
अक�  �यि�सगँ करणी गद� गरकेो भेिटएपिछ भनाभन 
भएको  अव�थामा यी �ितवादीले म�ुका �हार गरकेो 
देिख�छ । यस िहसाबबाट �ितवादीलाई ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� देिखयो । िनजका हकमा 
अ.बं.१८८ नं.बमोिजम कित सजाय गनु�  उिचत 
ह��छ भनी िवचार गदा� मतृकलाई मान�मा पूव�योजना 
बनाएको दिेखदैँन । कुनै जोिखमी हितयार �हार भएको 
अव�था छैन । मतृकले �ितवादीह�लाई गाली गरकेो 
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फल�व�प िववाद ह�दँा यी �ितवादीले म�ुका �हार 
गरकेोमा अका� सह�ितवादीले खकुुरी �हार गरकेो 
प�रणाम�व�प मतृकको म�ृय ु ह�न पगेुको अव�था 
प�रि�थितलाई  िवचार गदा�  िनजलाई १२ वष� कैद 
सजाय गदा� �यायको मकसद पूरा ह�ने दिेख�छ । 
तसथ� �ितवादी कुलबहादरु महतलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं.बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई अ.बं.१८८ नं. �योग गरी कैद वष� १२ 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट �य� 
रायसमेत मनािसब देिखएकोले सोहीअनसुार �ितवादी 
कुलबहादरु महतलाई १२ वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
क��यटुर : अिभषेक कुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-०५८३ र ०७०-CR-
०७५१, लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, िवकास कुमार भ�ने 
स�तोषकुमार पटेल िव. नेपाल सरकार र सिंदपकुमार 
िसंह भूिमहार िव. नेपाल सरकार

 �ितवादीह�को साथबाट लाग ु औषध 
बरामद भइरहेको त�यमा िववाद नह�दँा सजायमा 
उ�मिु� ह�ने आधार वा बरामद लाग ुऔषध �चिलत 
कानूनबमोिजम नै राखेको हो भ�ने कुराको �माण 
परु ्याउने भार िनजह�मा रहने ह��छ । तर सोबमोिजम 
आफू िनद�ष रहेको कुरा िनजह�ले �थािपत गन� 
सकेको नदेिखदँा िनजह� िनद�ष रहेछन् भ�न िम�ने 
देिखएन । यी  �ितवादीह� एकै �कृितको लाग ु
औषध एउटै त�रकाले लकुाई साथमा िलई एउटै 
बसमा सगैँ िसटमा बसी या�ा गरकेो तथा भारतबाट 
एकै उ�े�यले नेपाल आएको त�य िनजह�को बयान 
�यहोरा, बरामदी मचु�ुकासमेतबाट �मािणत भएको 
ह�दँा  �ितवादीह�ले संगिठत�पमा नै बरामद भएको 
१३८ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइनको अिभयोग 

दाबीबमोिजमको कसरुमा संल�न रहेको देिख�छ । 
यसरी संगिठत�पमा �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेो दिेखन आएकोले िनजह�बाट एउटै बरामदी 
मचु�ुकाबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको प�रमाणलाई 
पथृक-पथृक कायम गरी सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । �ितवादीह�ले 
भारतबाट १३८ �ाम लाग ुऔषध ख�रद भएबमोिजम 
गरी वीरग�ज ह�दैँ काठमाड� लगी िब�� िवतरणसमेत 
गन� मनसायले लकुाई सगँसाथमा राखी ओसारपसार 
गन� �ममा प�ाउ परकेो देिखदँा िनजह�ले अिभयोग 
दाबीबमोिजम लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसरु गरकेो पिु� ह�न आयो । 
तसथ�, सो कसरुमा दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम एक 
सय �ामदेिख मािथको प�रमाण कारोबार गन�लाई प�� 
वष�देिख ज�मकैदस�म र पाचँ लाखदेिख पि�चस लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना सजाय ह�न स�ने �ावधान रहेको 
देिखदँा सोबमोिजम यी �ितवादीह�लाई सजाय ह�ने 
ठहर भएको िनण�य मनािसब नै देिखने ।

दवैु  �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा�  १५ 
वष� को भनी उ�लेख गर ेतापिन मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� �ितवादी िवकासकुमार 
भ�ने स�तोषकुमार पटेलले १७ वष� भनी र �ितवादी 
सि�दपकुमार िसहंले १८ वष�को भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसको साथै यी  �ितवादीह�ले स�ु 
अदालतसम� बयान गदा�को अव�थामा उमेरको 
स�ब�धमा कुनै व�तिुन� �माण पेस गन� नसकेको, 
�माण पेस गन� नस�नकुो कारण पिन नखलुाएको 
अव�थामा पनुरावेदनको �ममा मा� पेस भएको 
आिधका�रक�पमा पिु� नभएको भारतीय िव�ालयको 
�माणलाई आिधका�रक हो भनी मा�न िम�ने 
नदिेखनाले सजायको हकमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सिुवधा पाउन ु
पछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उपरो� िववेिचत आधार, 



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, भदौ - १

कारणह�बाट यी पनुरावेदक / �ितवादीह�ले लाग ु
औषध बरामद भएको त�यलाई �वीकार गरकेो बयान, 
घटना िववरण कागज, बरामदी मचु�ुका, बरामद भएको 
लाग ुऔषधको प�रमाणसमेतका िमिसल संल�न सबदु 
�माणबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन िनकासी पैठारी 
एवम् ओसारपसारसमेतका अपराधज�य काय� गरकेो 
पिु� भएकोले �ितवादीह� संदीपकुमार िसंह भूिमहार र 
िवकासकुमार भ�ने स�तोषकुमार पटेललाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) 
को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम 
जनही १५(प��) वष� कैद र �.८,००,०००।- (आठ 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना सजायसमेत ह�ने ठहर ्याई स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।३ 
मा भएको फैसलालाई सदर ठहर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको २०७०।२।७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड् का
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०१४६, िव�तुीय 
कारोबार ऐनअ�तग�तको कसरु, नेपाल सरकार िव. ह�र 
प�त

क��यटुरको �योग बह�आयािमक 
ह��छ । इ�टरनेटको मा�ययमबाट खबरह� हेन� 
सिक�छ । यसमा �कािशत खबरह�, ग�रएका 
�दश�नह� साव�जिनक िकिसमका ह��छन् । �य�तै 
गरी क��यटुरको �योग Social media बाट 
धेर ै �यि�ह�बीच संवादको �योजनलाई पिन 
ग�र�छ । Social media मा अ�ले पिन द�ेन 
सिकने गरी त�वीर �दश�न वा अिभ�यि� �काशन 
गन� सिक�छ । यसरी अ�ले पिन दे�न स�ने गरी 
भएको �दश�न र �काशन पिन साव�जिनक �कृितको नै 

ह��छ । तर, दईु �यि�बीच ग�रएको इमेल भने साव�जिनक 
नगरसे�म �यसमा भएको साम�ी ती दईु �यि�बीच नै 
सीिमत रह�छ । अ�यथा �मािणत नभएस�म �यसमा 
साव�जिनक जानकारीमा गयो भ�न निम�ने । एक 
�यि�ले अक� �यि�लाई उसको िनजी इमेल ठेगानामा 
िनजले मा�ै हेन� पढ्ने गरी कुनै स��ेषण गद�छ भने �यो 
एक प�को समान ह��छ । कसैलाई इमेलबाट पठाउने 
काय� प� नै हो । केवल मा�यम ह�लाक वा प� बाहकको 
नभई इले��ोिनक �िविधको �योगबाट भएको ह��छ । 
एक �यि�ले अक� �यि�लाई पठाएको प� इले��ोिनक 
मा�यम भएको कारणले मा� �यो काय�लाई �काशन 
वा �दश�न गरकेो हो भ�न िम�दैन । िव�तुीय कारोबार 
ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन�ुपको अपराध ह�न 
“�काशन” र “�दश�न” ह�न ज�री ह��छ । �काशन र 
�दश�न भ�ने श�दबाट नै यो साव�जिनक �काशन 
वा �दश�नलाई भनेको हो भनी ब�ुनपुछ�  । केवल 
�ि�यास�म िव�तुीय उपकरणको �योगबाट �यि�गत 
ठेगानामा �यासेज पठाएको काय�लाई साव�जिनक 
�दश�न तथा �काशन गरकेो भ�न मा�न सिकने 
ह�दैँन । अि�ल इमेल पठाएको अव�थामा मा� ऐनको 
दफा ४७ बमोिजम �काशन वा �दश�न गरकेो मानी 
दि�डत गन� स�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादीह�ले िव�तुीय कारोबार ऐन, 
२०६३ अन�ुपको कसरु गरकेो अव�थामा मा� 
ऐ. ऐनको दफा ५७(१) र (२) को कसरुतफ�  िवचार 
गनु�पन� ह��छ । तर, िव�तुीय कारोबार ऐन, २०६३ 
को दफा ४७ को दाबी भएकोमा सोअन�ुपको कसरु 
घिटत भएको अव�था छैन । ऐनको दफा ५७(१) र 
(२) मा सङ्गिठत स�ंथाको िवषयमा कानूनी �ावधान 
रािखएकोस�म हो । िव�तुीय कारोबार ऐन, २०६३ 
अन�ुपको कसरुदारले उ� ऐनको कुनै दफाको कसरु 
गरकेो ह�नपुद�छ । �यसरी कसरु भएको अव�थामा 
कसरुदार सङ्गिठत स�ंथा भएमा के क�तो ह�ने भनी 
कानूनी �ावधान �यवि�थत िव�तुीय कारोबार ऐन, 
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२०६३ को दफा ५७(१) र (२) ले गरकेोस�म हो । 
��ततु िववादमा �ितवादीह�ले दफा ४७ अन�ुपको 
कसरु गरकेो नदेिखएको ह�दँा ऐ. को दफा ५७(१) र (२) 
तफ�  िवचार ग�ररहन ुपन� अव�था नै नदिेखने ।

तसथ�, अिभयोग दाबीबाट �ितवादीलाई 
सफाइ िदने ठहर गरी ��ततु म�ुा सरकारवादी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम गाली 
बेइ�जतीमा प�रणत ह�ने ठहर गरकेो स�ु अदालतको 
िमित २०६७।११।१७ को फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१०।२५ 
को फैसला िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड् का
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७२-RC-००४०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. सुरशे भारती

�ितवादीले आफूले िचरपट दाउराले 
टाउकोमा �हार गरकेो कुरा मौका र अदालतमा 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । केवल जोिखमी धार 
भएको ब�चरोले �हार नगरकेोमा मा� इ�कारी बयान 
गरकेो अव�था देिखए तापिन िमिसल संल�न रहेको 
�ितवादीले पनुरावेदन अदालतमा गरकेो पनुरावेदनमा 
पिन आ�नो कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको �वीकार 
गरकेो देिखएको र मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं. को देहाय १ बमोिजम धार भएको वा नभएको 
जोिखमी हितयार गै�ले हानी, रोपी, घोची �यान 
मारमेा �य�तो हितयार �हार गन� �यि� �यानमारा 
ठहन�समेतको �यव�था भएको प�र�े�यमा बरामद 
भएको िचरपट पिन धार नभएको जोिखमी हितयारमा 

पन� दिेखदँा केवल ब�चरोले �हार नगरकेो भ�ने कुराले 
मा� कत��य नगरकेो भ�न निम�ने ।

जाहेरवाला दीपक बोहराले �ितवादीकै 
कत��यबाट म�ृय ु भएको भ�ने �यहोराले जाहेरी 
दरखा�त िदएकोमा सो जाहेरी �यहोरा समथ�न गरी 
बकप� गरकेो देिख�छ एवम् �कारले मौकामा कागज 
गन� नर�े�बहादरु िव�ले मतृकको लास हेरी देखी 
टाउको समेतमा घाउ चोट लागेको िथयो, मतृकको 
म�ृय ु�ितवादीको कत��यबाट भएकोमा िव�ास छ भनी 
लेखाई िदएकोमा अदालतमा सा�ीसरह उपि�थत 
भई सो �यहोरा समथ�न गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । 
यस�कार �ितवादीले गरकेो बयान �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९, िवशेष� डा. को बकप� ऐ. दफा २३ को 
उपदफा (७) र जाहेरवाला एवम् नर�े�बहादरु िव�ले 
गरकेो बकप� ऐ. दफा १८ बमोिजम �ितवादीको िव�� 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखएको ह�दँा �ितवादीले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय 
१ बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� 
गरकेो फैसला साधक जाचँको रोहमा िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।                                                                         
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०५९२ र ०६९-CR-०६५८, 
िकत� (सरकारी कागज), पारसनाथ कुम� िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. �मोदकुमार गु�ा

�ितवादी पारसनाथ कुम�ले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतमा समेत बयान गदा� 
सह�ितवादी �मोद ग�ुाले मसगँबाट नाग�रकताको 
फोटोकपी तथा �. ५५००।– िलई िनवेदनमा 
सहीछाप गराइ नगरपािलकाको िसफा�रसलगायतका 
कागजात तयार पा�रिदएका ह�न् भनी सह�ितवादी 
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�मोद कमार ग�ुालाई समेत पोल गरकेो आधारमा 
िनजउपर अिभयोग दाबी िलइएको पाइ�छ । िनज 
�ितवादी �मोदकुमारले अदालतमा उपि�थत भई 
बयान गदा� अिभयोग दाबीलाई पूण��पमा इ�कार गरकेो 
पाइ�छ । अनसु�धानको �ममा बिुझएका गवाह राम 
अवतार था�ले �ितवादी �मोद ग�ुाले सो िववािदत 
िसफा�रस बनाइिदएको र सो बनाउन पारसनाथसगँबाट 
नगद तथा नाग�रकता िलएका ह�न् भनी बकप�को �ममा 
लेखाएको भए पिन सो कुरा पारसनाथ कुम�ले भनेपिछ र 
सज�िमन आउदँा थाहा पाएको हो भनी िजरहको �ममा 
�य� गरकेो ह�दँा उ� बकप�लाई �ितवादी �मोदकुमार 
ग�ुाको िव�� अकाट्य �माणको �पमा िलन िम�ने 
देिखएन । �ितवादी पारसनाथ कुम�ले िनज �ितवादी 
�मोदकुमारलाई गरकेो पोललाई समथ�न ह�ने अ�य कुनै 
िव�ासनीय �माण कागज िमिसलबाट देिखन आएको 
छैन । य�तो ि�थितमा अ�य �माणबाट समिथ�त ह�न 
नसकेको म�ुय �ितवादीको मौिखक भनाइको आधारमा 
मा� िनज �ितवादीलाई दोषी करार गन� िम�ने अव�था 
नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
��ततु पनुारावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

उपयु�� आधार कारणबाट  पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट स�ुको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीम�येको पारसनाथ कुम�लाई मलुकु� ऐन, 
क�त� कागजको १ नं. को कसरुमा ऐ को ७ नं.बमोिजम 
िबगोको आधी �. ५५०००।- (पचप�न हजार) 
ज�रवाना तथा ऐ को १२ नं.बमोिजम १ वष� कैद ह�ने 
र �ितवादी �मोदकुमार का�द ु बािनयाले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई िमित २०६९।२।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक �ितवादी पारसनाथ कुम� तथा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CR-०९०४, १०७५, कत��य �यान, 
रामपुकार महतो नुिनया िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. रामपुकार महतो नुिनया 

�ितवादीम�येका रामपकुार महतोको 
हकमा िवचार गदा� िनज �ितवादी आफूले छुराले 
दरशे महतोलाई टाउको र पेटमा �हार गरकेो कुरामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� र अदालतमा बयान 
गदा�समेत सािबत रहेकै देिख�छ । िनजको सािबती 
लासजाचँ िववरणबाट समिथ�त भएको छ । अदालतमा 
बयान गदा�समेत आफूले दरशे महतोलाई छुरा �हार 
गरी मारकेो भ�ने िनजको कथन �माण ऐन,२०३१ 
को दफा ९(१) बमोिजम िनजको िव�� आरोप पिु� 
ह�ने । �माणको �पमा �हणयो�य रहेको देिख�छ । 
म�रसकेपिछ दरशे महतोको लासलाई खोलामा फाली 
गएको भ�ने बयान �यहोरा रहेकोमा लास खोलामा फेला 
परकेो घटना�थल मचु�ुकाबाट देिखएकोले िनजको 
बयान अ�यथा रहेछ भ�न ु पन� अव�थासमेत रहेन । 
िवशेष�ले अदालतमा बकप� गदा� ६५ �ितशतले 
जलेको कारणबाट म�ृय ुभएको भनी उ�लेख गरकेोमा 
मतृकको शरीरमा भएका सट�, पे�ट जलेको अव�थामा 
नरहेका, लास �कृित मचु�ुकाको िववरणबाट जलेको 
अव�था नदेिखएकोले िवशेष�को बकप�को उ� 
कथनले सो कुरा िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न सकेको 
अव�था नपाइने ।

��ततु म�ुामा यी �ितवादी रामपकुार 
महतोलाई �यानस�ब�धी महलको नं.१३(१) बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा नं.१३(३) बमोिजम सजाय गरकेो 
स�ु फैसला निमलेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोले �यसतफ�  हेदा� वारदातमा 
�योग भएको भिनएको छुरा बरामद ह�न सकेको अव�था 
देिखदँनै । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. को कानूनी �यव�था हेदा� धार भएको वा नभएको 
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जोिखमी हितयार गै�ले हानी, घोची, रोपी �यान मारकेो 
अव�थामा आकिष�त ह�ने �यानस�ब�धीको नं.१३(३) 
को �यव�था लाठा, ढुङ्गा र सानाितना हातहितयारले 
कुटी हानी, रोपी, घोची मारेको अव�थामा आकिष�त 
ह�ने भ�ने देिख�छ । ��ततु म�ुामा मन�उपर �हार 
ग�रएको भिनएको छुरा बरामद ह�न नसकेको अव�था 
ह�दँा सो छुरा सानो सामा�य हितयार िथयो वा ठूलो 
जोखमी �कृितको िथयो भ�ने कुरा �प� ह�न सकेको 
अव�था नभएको र मन� दरशे महतोको दायातँफ�  
टाउकोमा परकेो चोट १ इ�च रहेको िचउडँोमनुी १/२ 
इ�चको चोट रहेको �यहोरा मचु�ुकामा उ�लेख भएको 
ह�दँा मन�उपर �हार ग�रएको छुराको चोटको �कृितले 
�यानस�ब�धीको १३(३) को अव�था आकिष�त ह�नै 
नस�ने भ�ने अव�था रहेन । �ितवादीह�ले दरशे 
महतोलाई मान� योजना बनाई योजनाब��पमा रातको 
समयमा आ�नो साथमा लगी एका�त�थलमा परु ्याई 
छुरा �हार गरी मान� काय�स�म गरकेो भ�ने कुरा यी 
�ितवादीले �वीकार गरकेा अव�थामा यी �ितवादी 
रामपकुार महतोलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदिेखदँा 
वादी नेपाल सरकारको १३(१) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने र �ितवादी रामपकुार महतोले सफाइ 
पाउ ँ भनी सव��च अदालतमा गरकेो दवैु पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने अव�था नदेिखने । 

�ितवादी रामपकुार महतोले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा बयान गदा�समेत आफू र ल�मण 
महतोसमेत भई दरशे महतोलाई मान� योजना बनाई 
िमित ०६४।७।१८ गते राित खोलाछेउ एका�त�थलमा 
परु ्याई �. ल�मणले िनजले समाई लडाई िथचेपिछ 
आफूले छुरा �हार गरी मारी खोलामा फाली गएको 
भनी उ�लेख गरकेोमा अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा आफूले समाई लडाई िथचेपिछ रामपकुारले 
छुरा �हार गरकेो भ�ने कुरा �वीकार गरी िजउमा 

हात हाली, प��, समाती मान� सयंोग पा�रिदएको 
त�यमा सािबत रहेको देिख�छ । दरशे महतोको लास 
बेवा�रसे अव�थामा फेला परकेोमा पिछ प�रवारका 
सद�यले फोटो र कपडासमेतबाट पिहचान गरी जाहेरी 
िदएको भ�ने दिेख�छ । रातको समयमा रामपकुार 
महतो ए�लैले दरशे महतोलाई लडाई छुरा �हार गरी 
मान�स�ने स�भावना �यून रहने ह��छ । िनजले ए�लैले 
छुरा �हार गदा� मतृकले हार गहुार गरी भा�न उ�कन 
स�ने अव�थाको िसज�ना भई आ�नो बचाउको लािग 
�य�न गन�स�ने ह��छ । तर ��ततु म�ुामा मतृकले 
�य�तो अवसर पाएको अव�था नरहेको र लास 
खोलामा फािलएको अव�थामा फेला परबेाट यी 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान �यहोरा 
िनजको �वे�छा िव��को नभई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९(२) बमोिजम िनजका िव�� �माणयो�य 
देिख�छ । �ितवादी रामपकुार र ल�मण महतोले 
वारदातमा आफूह�को संल�नता देखाई पर�परमा पोल 
गनु�पन�स�मका कुनै कारण र पूव��रसइवी रहेको भ�ने 
अव�थासमेत देिखदँैन । य�तो ि�थितमा यी �ितवादी 
ल�मण महतोलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
नं.१७(३) बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु महो�री 
िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखई �ितवादी ल�मण महतोले मन� दरशे महतोलाई 
समाई लडाई िथची मान� सहयोग पारी िदएकोले िनज 
ल�मण महतोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(४) 
नं. बमोिजम कै आरोिपत कसरु गरकेो देिखने ।

�ितवादी रामपकुार महतोलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको नं.१३(३) बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो हदस�म स�ु महो�री 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला र �ितवादीम�येका ल�मण 
महतोले मन� दरशे महतो िजउमा हात हाली समातेको 
भ�ने अव�था समिथ�त भइरहेको देिखदँा िनज ल�मण 
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महतोलाई �यानस�ब�धीको महलको नं.१७(३) 
बमोिजम सजाय गन� गरकेो हदस�मको उ� फैसला 
िमलेको नदेिखदँा �ितवादी ल�मण महतोको हकमा सो 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी ल�मण महतोलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(४) बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ�ः पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६८।१।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�   । �ितवादी दवैुको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन साधक सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CR-१२२८, १३२७, 
०६८-CR-०८००, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. पाव�ती पा�डेयसमेत, भवानी द� पा�डे िव. नेपाल 
सरकार, च��देव पा�डेय िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी पाव�ती पा�डेयले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा क�णाकर पा�डेयले 
मतृकमािथ ब�चरो �हार गरकेो भनी बयान गर े पिन 
अदालतमा बयान गदा� मतृकले आफूमािथ हातपात 
गन� खो�दा लो�ने भवानीले मतृकलाई लछाद� बािहर 
परु ्याएको र �यसपिछ आफूलाई केही थाहा नभएको 
भनी ग�रिदएको बयानले �ितवादी भवानीद� 
पा�डेयसगँ मतृकको झगडा भएको त�यलाई समथ�न 
गर ेतापिन ब�चासिहत घरिभ�ै बसेको भ�ने भनाईले 
वारदातमा �ितवादी पाव�ती पा�डेयको संल�नता िथयो 
भ�नस�ने अव�था देिखदैँन । तर िमिसल संल�न 
त�यबाट ियनका पितसमेतको आपरािधक काय�बाट 
मतृक लासलाई दबाउने िछपाउने िनयतले िभरबाट 
फालेको कुराको जानकारी ह�दँाह�दँ ै पिन अपराधको 

जानकारी कहीकँतै नगराउनलेु यी �ितवादी पाव�ती 
पा�डेय स�ु अदालतले ठहर ्याएको ज�तो पूण�तः 
िनद�ष ह�न् र यीनलाई केही कुनै सजाय ह�न ुह�दँैन भ�न 
िम�ने अव�था नदिेखने । 

�ितवादी िब�ना पा�डे �ितवादी भवानी 
पा�डेयको घरभ�दा केही पर रहेक�, िब�नाको पित 
घरमा नभएका आफू िबरामी अव�थामा रहेक� 
र िनजलाई कुन� िनजक� साथी िनम�ला िनजसगैँ 
सतेुको अव�थामा आफूलाई वारदातका बारमेा 
केही थाहा छैन भनी अदालतमा बयान गरकेो र 
िब�नाको आगँनमा भएको ब�चरो बोक� मतृकलाई 
�हार गरकेो ह� ँ भ�ने �ितवादी क�णाकर पा�डेयको 
बयानसमेतबाट समिथ�त भइरहेको अव�थामा 
�ितवादी िब�ना पा�डेयको वादी नेपाल सरकारले 
दाबी िलए ज�तो संल�नता िमिसल संल�न �माणबाट 
पिु� भएको देिखदँनै । तर �ितवादी िब�ना पा�डेयको 
आ�नो ब�चरो वारदातमा �योग भएको जानकारी 
िनजलाई ह�नस�ने त�यबाट िनजलाई वारदात घटेको 
कुराको जानकारी नै िथएन भ�न स�ने अव�था पिन 
देिखदँनै । अपराधको सूचना िदनपुन� कत��य िनजले 
पूरा गरकेो कहीकँतै नदिेखएकोले िनजलाई अपराधबाट 
सफाइ िदएको फैसला सो हदस�म िमलेको भ�न स�ने 
अव�था नदेिखने । 

�ितवादी क�णाकर पा�डेय तथा भवानीद� 
पा�डेयले पूव��रसइवी रहेकोसमेत कारणबाट न�द 
िसंह महरालाई मारी लास दबाउने िछपाउने काय�मा 
समेत दवैुजनाको सलं�नता रहेको भ�ने देिखदँा 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरकेो 
स�ुको फैसला सो हदस�म िमलेकै दिेखदँा कसरुसमेत 
�मािणत भएको अव�थामा सोबमोिजम ६ मिहना थप 
कैदको सजाय गनु�  पन�मा सो नगरकेो हदस�म स�ु 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म स�ु फैसला 
केही उ�टी गरी िनजह�लाई �यानस�ब�धीको ४ 
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नं.बमोिजम जनही ६ मिहना थप कैदसमेत ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरले गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था देिखएन । सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादीह� क�णाकर पा�डेय र भवानीद� 
पा�डेयको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  

�ितवादीह� पाव�ती पा�डेय र िब�ना 
पा�डेयको न�द िसहं महराको �यान मान�मा सहयोग र 
मतस�लाहमा रहेको भएको नदेिखए पिन िनजह�लाई 
�यानस�ब�धीको २५ नं. बमोिजम जनही �.२०।- 
(बीस) ज�रवाना ह�ने �यान मान� कसरुदारह� 
िनजह�का पित नाताका �यि� देिखएकोले 
�यानस�ब�धीकै २४ नं. ले सो सजायबाट िनजह�ले 
उ�मिु� पाउने ठहर ्याई यी  �ितवादीह�लाई पूर ै
सफाइ िदने गरकेो हदस�म स�ु बैतडी िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१०।१७ को फैसला केही 
उ�टी ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, महे��नगरले 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखदँा िमलेकै देिखने । 

मतृक आफँै नै राितको समयमा �ितवादीह� 
रहेको ठाउमँा गई आफँै झगडा गन� गएको कारणबाट 
घटना घट्न गएको दिेखएको र �ितवादीह�को 
�यान मान� पूव�मनसाय (Mens rea) वा intention  
नदेिखएको र त�कालको प�रि�थितज�य अव�थाका 
कारण उ�प�न आ�ोसको कारण वारदात घटना घट्न 
गई सोही चोटपीडाको कारण मतृकको म�ृय ु भएको 
अव�थालाई िवचार गरी सव��वसिहतको ज�मकैदको 
सजाय �ितवादीह� क�णाकर पा�डेय र भवानीद� 
पा�डेयलाई गदा� चक� पन� िच�मा लागेकोले कम 
सजाय गदा� पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने  ह�दँा अ.ब.ं 
१८८ नं.अनसुार  १५ (प��) वष� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  
। पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CR-०५८६, ०८५३, 
०७२-RC-०१३४, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. राजमन केवटसमेत, छिवलाल चमार ह�रजन िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. इसराइल चुरीहार 
मुसलमान

�ितवादीह� इसराइल तथा छिवलालको 
हकमा िवचार गदा� मतृक ध�ुदकाललाई आफूह� 
अथा�त् इसराइल र छिवलाल भएर घाटँीमा ग�छा 
बाधँी िख�न था�य� भने रमेश र सोमनाथले हात 
ख�ुा समाती हलचल गन� िदएनन् । िनजलाई हामी 
चारजना भई ह�या गरकेा ह� । रमेश र �. छिवलालले 
सतुीको ग�छा बटाररे िव�दवासीनीलाई मारकेो हो 
भनी �ितवादी इसराइलले मौकामा सािबत भई बयान 
गरकेो देिख�छ भने �ितवादी छिवलालले ध�ुदकालको 
ित�ा र छातीमा सोमनाथ दवेुले हातले िथचेको भनी 
�.इसराइलको �यहोरामा केही थप कुरा खलुाई 
अिभयोग दाबीमा सािबत भई मौकामा बयान गरकेो 
देिख�छ । अदालतमा बयान गदा� यी  �ितवादीह� 
अिभयोग दाबीमा पूर ैइ�कार भई आफूह�ले �ितवादी 
राजमन केवट र मतृकह�लगायतका कसैलाई पिन 
निचनेकोसमेतको �यहोरा उ�लेख गरकेो दिेखए 
पिन �हरीले बयान नसनुाई सहीछाप गराएको र 
डरले सहीछाप ग�रिदएको भनी �. इसराइलले 
�हरीमा गरकेो बयानको �यादै िफ�का ख�डन गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी   छिवलालले भने डराएर सहीछाप 
गरकेो भनी �. इसराइलले िलएज�तो िजिकरसमेत पिन 
िलन सकेको देिखदैँन । य�तो इ�कारीको लािग मा� 
इ�कारी भएको दबैुको ख�डनबाट �माण ऐन,२०३१ 
को दफा ९(२) को दहेाय (क) को दहेाय (१) (२) र (३) 
को �योजन पूरा भएको मा�न निम�ने ।

�ितवादी राजमनलाई सफाइ िदएको 
स�ु फैसला निमलेको भनी वादी नेपाल सरकारले 
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राजमनलाई र अ� �ितवादीह�को िचनजान भई 
छलफल कुराकानी भई �.२५,०००।- समेत िदएको, 
�.राजमनले आ�नो सरु�ाको लािग ध�ुदकाललाई 
मानु�पन� कारण रहेको, भाडाका �ितवादीह�ले 
पैसाको लािग जे पिन गन�स�ने अव�था रहेको ज�ता 
कुराह�तफ�  स�ु अदालतले िवचार नगरेको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरह� अिघ सारकेा देिख�छ । तर 
यी  �ितवादीह� तथा सोमनाथ एवम् रमेशसमेतका 
४ जना �यि� राजमनको घरमा ध�ुदकाल गएको 
िमित २०६५।१।६ भ�दा अगावै २०६५।१।४ मा 
ध�ुदकालको घरमा पगेुका, बेलकुा खानिपन गरकेा, 
सतेुका, भोिलप�ट ५ गते पिन िविभ�न ठाउमँा घमेुको 
देिख�छ । �यस समयस�म यी �ितवादीह� र �.
राजमनका बीचमा कुनै स�पक�  भएको देिख�न । ६ गते 
११ बजे मा� ध�ुदकाल र िनजको स�धी �ितवादी 
राजमन केवटका बीच वादिववाद भई ध�ुदकाल �रसाइ 
ध�काई �यहाबँाट गएपिछ सोमनाथले रकम लगानी 
गर े ध�ुदकाललाई नै ख�म ग�रिद�छ� भनी ��ताव 
गरकेो र सोही राित वारदात भएको भ�ने अिभयोग 
िजिकर देिख�छ । तर �यस अव�थामा पिन अ� दईु 
�यि� रमेश र छिवलाल �यहा ँगएको देिख�न । �यस 
�थानमा िसफ�  सोमनाथ दवुे र �. इसराइल मा� 
रहेको र �. राजमनले �. इसराइलसगँ कुरा नगरी 
�. सोमनाथसगँ मा� कुरा गरकेो भिनएको छ । तर 
सोमनाथ यस म�ुामा अ�ािप अ��य रहेको अव�था 
छ । ध�ुदकाल �रसाएर र राजमनसगँ छु��एर िहडेँपिछ 
सोमनाथसमेत ध�ुदकालसगँ नफक� राजमनसगँ सगैँ 
ब�ने कुरा नै िव�ास गन� गा�ो देिख�छ । �. राजमनले 
ध�ुदकालका साथीह�को नाम ठेगानासमेत थाहा 
नपाई ध�ुदकालको �यान मान� षड्य�� गरकेो भ�ने �.
राजमनको मौकाको सािबती बडो असहज देिख�छ । 
आफू फक� दँा आ�नै साथी सोमनाथ आफूसगँ नफक� 
राजमनसगैँ बसेको भए तेसरी िकन बसेको, के के 
कुरा भयो भनी सोमनाथसगँ ध�ुदकालले खोज खबर 

गनु�पन�मा िनजबाट सो भएको भनी  �ितवादीह�ले 
भ�न सकेको पाइदँनै । प�याउने गा�ो पन� कारण देखाई 
आ�नै स�धीको �यान िलने ग�भीर अपराधको कुरा 
अचानकमा भए होला भनी सो�न नसिकने ।

�ितवादीह� भाडाको ह�यारा भएको 
भए भाडाका ह�याराले तोिकएभ�दा बढी िकन 
ह�या ग�य� ? उसले त ��येक ह�याको मू�य 
खो�छ । तर ध�ुदकालले ह�याको मोलतोल 
भएको भनेकोमा भ�दा ३ जना बिढ �यि� �यो पिन 
अ�य�त नशृंस िकिसमले मा�रएबाट ह�याराह� र 
ध�ुदकालका प�रवारबीचको स�ब�ध र कारण नै यस 
वारदातको कारण देिख�छ । निक �. राजमनको 
मौकाको कृि�म सािबती राजमन र सोमनाथबीच 
ध�ुदकालको छोरी �वा�नीसमेत मान� सहमित भएको 
देिख�न । ितनीह�बीच ध�ुदकालको ह�याको मा� 
योजना बनेकोमा छोरी �वा�नीसमेतको ह�या भएको 
देिख�छ । �यसै पिन �यानस�ब�धी १६ नं. को 
षड्य��को आरोप सिजलै लगाउन सिकने आरोप 
भएकोले यसको प�्ुयाइकँो लािग अदालतले 
शत�ितशत नै शङ्कारिहत �माणको अपे�ा ग�रने  ।

वादी प�ले दाबी िलन ु मा� पया�� 
ह�दैँन । दोषी ठहर गन�को लािग ठोस आधार कारण एवम 
�माणबाट प�्ुयाई ंगनु�पन� ह��छ । वादी नेपाल सरकारले 
यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो त�यको �माण 
शङ्कारिहत तवरबाट गराउन सकेको पाइदैँन । ��ततु 
म�ुामा �. राजमन िव�� वादीले �य�तो शङ्कारिहत र 
ठोस �माण गजुान� सकेको नपाइएकोले �. राजमनलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ�  �ितवादीह� इसराइल र छिवलाल 
चमारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने र �ितवादी राजमन 
केवटले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई 
किपलव�त ु िज�ला अदालतले िमित २०६५।९।२८ 
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मा गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

अतः  �ितवादीह� इसराइल र छिवलाल 
चमारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद ह�ने र �ितवादी राजमन 
केवटले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई 
किपलव�त ु िज�ला अदालतले िमित २०६५।९।२८ 
मा गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको र �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै । �ितवादी इसराइल 
च�ुरहार मसुलमानको हकमा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-१०५६, कत��य �यान, 
सुकबहादुर लामा तामाङ िव. नेपाल सरकार 

टाउकोमा चोट लागेको कारण म�ृय ु भएको 
भ�ने मतृक पदम लामाको शव परी�ण �ितवेदनबाट 
देिख�छ । जाहेरवालीले �ितवादीका िपताको पे�सन 
आउ�ँयो, �यो पे�सन िलनको लािग �ितवादीका बबुा 
आमाले मेरा पितलाई िलएर जानहु���यो �यही �रसले 
मेरो पितलाई मारकेा ह�न् भनी अदालतमा बकप� 
गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी मौकामा बिुझएका केसका�त 
कँडेल, सीता िगरी र भािगरथ कँडेलसमेतले �ितवादी 
सकुबहादरु लामाले भा�जा मतृकलाई ब�चरोले हानी 
मारकेा ह�न् भनी बकप�समेत गरकेो देिख�छ । यी मािथ 
उि�लिखत सबदु �माणबाट �ितवादी सकुबहादरु 
लामा िनद�ष रहेको भ�ने कुरा समिथ�त ह�न नआउने । 

�ितवादी सकुबहादरु लामा उपर 

�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.को अिभयोग 
दाबी भएकोमा िनज �ितवादीलाई ज�मकैद मा� गरी 
भएको फैसला निमलेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर रहेको छ, �यसतफ�  हेदा� सपिठत 
ऐनमा “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी मारमेा सोही एकजना 
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� ” भ�ने �यव�था भएको 
देिख�छ । �ितवादी सकुबहादरु लामाबाहेकका �यि�ले 
मतृकलाई चोट �हार गरकेो भ�ने देिखदैँन । �य�तोमा 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजायको �ावधानलाई 
नजरअ�दाज गरी �ितवादी सकुबहादरु  लामालाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट 
२०६५।४।२२ मा भएको फैसला निमलेकोले 
सो फैसला सो हदस�म केही उ�टी भई िनजको 
हकमा �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को 
�ावधानबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादी सकुबहादरु लामाको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।

पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा समेत 
सािबत भई �याियक काय�लाई सहयोग गरकेो र 
मतृकलाई मानु�पन� खालको कुनै पूव��रसइबी एवम् 
मनसायपूव�क ह�या गरकेो नदेिखएको, वादिववाद भई 
सोही �ममा ब�चरो धकेलाधकेल खोसा खोसको 
�ममा त�काल उठेको �रसबाट टाउकोमा �हार ह�न 
गई सोही कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको देिखएकोले 
�ितवादी सकुबहादरु लामा तामाङलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� िच�मा लागेकोले 
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कम सजाय गदा� पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने ह�दँा 
अ.बं.१८८ नं.ले कैद वष� १५ ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-१५१८, जबरज�ती करणी, 
िभमबहादुर सुवेदी िव.नेपाल सरकार 

जाहेरी िदने माया लामा माईती नेपाल 
रोकथाम गहृ हेट�डाक� काय��म संयोजक रहेक� 
देिख�छन् जनु सं�था बेिचएक� नेपाली मिहलाह�को 
उ�ार तथा पनु�था�पनासमेतमा संल�न िनकाय 
हो । मिहलाह�को बहृ�र िहतमा समिप�त सं�थाका 
एक िज�मेवार �यि� (जो �ितवादी बसेको घरमा नै 
बसेको भ�ने पिन दिेखदैँन) ले कोठाको सामा�य 
िवषयमा बाबलेु छोरीउपर जबरज�ती करणी गर ्यो 
भनी झ�ुा जाहेरी िदएक� होलान भ�ने िव�ास गन� स�ने 
अव�थाको छैन । पीिडत क�पनाको ओठको कुनामा 
चोट भई रगत बिगरहेको छ, क�या जाली �याितएको 
छ, पीडकको घाटँी कुिहनालगायतमा चोट दिेखएको 
छ, जनु चोट पीिडतले यथास�भव आ�नो अि�त�व 
बचाउन ग�रएको �यासका �पमा ग�रएको �ितकारको 
िच� देिख�छन् । य�तो अव�थामा पीिडतलाई उ�साई 
झ�ुा जाहेरी िदइएको भ�ने �ितवादीको भनाईलाई 
�वीकार गन� सिकने अव�था नदेिखने ।

�ितवादीले आफूले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान भनेबमोिजम लेिखएको 
होइन, तयार पारी राखेको कागजमा डर �ासमा 
पारी सहीछाप गराएको हो, जबरज�ती करणी गरकेो 
होइन भ�ने िजिकरको स�ब�धमा हेदा� िनजले सो 
त�य सबदु �माणबाट पिु� गराउन सकेको देिखदँैन 
। पीिडत बािलकाको अङ्गह�मा देिखएको चोटपटक 

र करणी भएको ल�ण तथा �ितवादीको शरीरमा 
देिखएको वा भएको घा खत के कसरी देिखएको भ�ने 
भरपद� जवाफ �ितवादीले िदन सकेको अव�था 
छैन । पीिडत बािलकाले बताएको घटना�म अनसुार 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानले 
त�यह� देखाएको छ र ती त�यह�लाई अ�य 
�माणह�ले समिथ�त गरकेो अव�थामा अपराधको 
उ�े�य, मनसाय, ि�याकलापका सबै त�यह� 
उ�लेख भएको बयान िनजले भनेअनसुार नलेिखएको 
भनी शङ्काको ग�ुजायस रहेको नदेिखने ।

�ितवादीले पनुरावेदन प�मा उ�चतम�पमा 
भएको सजाय िठक नभएको भ�दै कम सजायको 
अपे�ा गरकेोसमेत स�ब�धमा एकाितर आफूले आ�नी 
छोरीलाई  करणी गरकेो होइन जाहेरीलगायतका कागज 
प� झ�ुा हो भ�ने अक�ितर कम सजायको अपे�ा 
गन� ! आफू २|३ वष�को ह�दँा आमाको म�ृय ु भएको 
कुरा �ितवादी िपताले बताउन ु भएको कुरा पीिडतले 
मौकामा गरकेो कागजमा उ�लेख छ । आफूलाई ज�म 
िदने आमाको म�ृय ुभई मात ृवा�स�यबाट िवमखु भएक� 
क�पना जसको सहारा जे भएपिन यी �ितवादी नै 
िथए । छोरीलाई िदइन ुपन� उिचत िश�ा िद�ा र पालन 
पोषण तथा छोरीउपर ह�नस�ने कुनै पिन िहंसामा ढाल 
बनी सरं�क रहन ुपन� िपताबाट नै मादक पदाथ� सेवन 
गरी म�यरातमा िन��ामा रहेक� ९ वष�क� नाबािलका 
छोरीमािथ करणी ह�न,ु र�क नै भ�क भएको 
देिख�छ । यी �ितवादी िभमबहादरु सवुेदी िपताको 
नाममा नै कलङ्क हो । �ितवादीबाट भएको करणी 
एक यौन िपपासलेु आ�नो यौनकु�ठा पूरा गन� 
ग�रएको अ�य�त नीच र मानवीय मया�दाको पराका� 
नाघी ग�रएको अ�य�त घिृणत ि�याका �पमा रहेको 
देिख�छ । जनु स�य मानव समाजका लािग लाजसरमको 
िवषय हो । यसरी अवोध नाबालक आ�ना छोरीलाई 
जबरज�ती करणी गन� अमानवीय यौन िपपासलुाई कम 
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सजाय गनु�  कुनै ग�ुजायस नरहने । 
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 

�ितवादी िभमबहादरु सवुेदीले आ�नी नाबािलका 
छोरी क�पनालाई जबरज�ती करणी गरकेो दिेखन 
आएकाले �ितवादी िभमबहादरु सवेुदीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको १, २ र ३ (१) नं. को कसरुमा 
सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम १५ वष� कैद, सोही 
महलको २ नं. अनसुार हाडनाता करणीतफ�  मलुकु� 
ऐन, हाडनाता करणीको महलको १ नं. अनसुार थप 
१० वष� कैदसमेत गरी ज�मा २५ वष� कैद सजाय ह�ने, 
पीिडतलाई जबरज�ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम एकलाख �पैया ँ �ितपूित�समेत भराई िदने 
ठहर ्याएको स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

तसथ�, �ितवादी िभमबहादरु सवुेदीलाई 
आरोिपत कसरुमा कसरुदार ठहर गरी स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतले िमित २०६९।३।२९ मा गरकेो 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले 
गरकेो िमित २०७०।९।१६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असार २० गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०९३८ र ०७२-RC-
००१३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. दीपक 
दज�, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर गु�ङ

मौकामा �ितवादी एल.िव. भ�ने लालबहादरु 
ग�ुङसमेतको संल�नताबाट धनिसंह मगरको 

कत��यबाट म�ृय ु भएको भनी जाहेरवाला धनमाया 
मगर र घटना िववरण कागज गन� धनमाया िगरीले 
लेखाइिदएको दिेख�छ । िनजह�ले अदालतमा 
सा�ीसरह उपि�थत भई मौकामा लेखाएको �यहोरा 
समथ�न गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । उ� बकप� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम िव�सनीय 
र ठोस �माणमा िलन िम�ने देिखयो । �यसैगरी शव 
परी�ण �ितवेदनमा घाटँीमा ३x३ को घाउ भएको 
भ�ने दिेखएकोमा �ितवादीको मौकाको बयानबाट 
आफूले घाटँीमा छुरी �हार गरकेो भनी बयान गरकेो 
देिखएबाट समेत सो कुरा आपसमा मालाकार �पमा 
िमलेको दिेख�छ । साथै �ितवादी एल.िव. भ�ने 
लालबहादरु ग�ुङले मौकामा बयान गदा� उ�लेख 
गरअेनसुारका चोटपटक देिखएको सम� घटनाको 
अव�था र प�रि�थितलाई �ि�गत गदा� �ितवादी 
एल.िव. भ�ने लालबहादरु ग�ुङको कत��यबाट मतृक 
धनिसंह मगरको म�ृय ु भएको देिखएबाट पनुरावेदन 
अदालत, इलामले �ितवादी एल.िव. भ�ने लालबहादरु 
ग�ुङलाई सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने गरी 
िमित २०६९।९।३ मा गरकेो फैसला साधकको रोहमा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-RC-०११५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. भोला बुढाथोक�

�ितवादी भोला बढुाथोक�ले आ�नी सहोदर 
आमा चेतकुमारी बढुाथोक�लाई िनम�म �पमा कत��य 
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गरी मारकेो देिखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. बमोिजमको कसरु 
अपराधमा ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो स�ु रामेछाप िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।११।६ को फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०७१।०९।१६ को फैसला िमलेको देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-MS-००१३, अदालतको 
अवहेलना, िव�णुबहादुर काक�समेत िव. िव�णुकुमार 
काक�

अदालतको आदेशलाई पालना गद� 
िवप�ी िव�णकुुमार काक�ले दाबीको ज�गामा 
घर िनमा�णलगायतको काय� ५(पाचँ) वष�स�म 
रोक� बसेको िथए ँ भनी िलिखत जवाफ लगाएको 
देिख�छ । िनवेदकह�ले जनु म�ुाको कारणबाट 
अदालतको अवहेलना िवप�ीले गरकेो भनी दाबी 
िलएको हो, सो म�ुा नै खारजे भएको र अदालतले 
िदएको आदेशलाई पालना गद� िव�णकुुमार काक�ले 
घर िनमा�णको काय� रोकेको भनी िनजले िलिखत 
जवाफमा भनेको र सो कुरालाई िनवेदकह�ले अ�यथा 
नभनेकोले िनवेदन दाबी प�ुने अव�था नदेिखने ।

अतः उि�लिखत �यव�था, िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट ��ततु िनवेदनका िवप�ी िव�णकुुमार 
काक�ले अदालतको अवहेलना गरकेो नदेिखदँा िनवेदन 
दाबी नप�ुने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चै� ४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी ओम�काश िम�, ०६८-CR-१३३० र ०६९-
CR-०७०२, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
भीमबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार 

अिभयोगप� दायर ह�नपूुव�का िलखतह�बाट  
�ितवादीह�ले पीिडतह�लाई नेपाली यवुतीलाई 
वैदेिशक रोजगारको �लोभनमा पारी भारत लगी िब�� 
गन�का लािग सिफक मसुलमानसम� परु ्याउने काय� 
गदा�को �ममा �ितवादीह� वारदात�थलबाट प�ाउ 
परकेो कुरा िववादरिहत तवरबाट �मािणत ह�ने । 

आफूह�ले पीिडतह�लाई िवदेश 
पठाउनेस�मको काय�को उ�ोग गरकेो हो मानव 
बेचिबखनको उ�ोग होइन भ�नेस�मको  �ितवादीह�को 
अदालतको इ�कारी छ । तर  �ितवादीह�ले 
पीिडतह�लाई भारत परु ्याई सिफक मसुलमानको 
िज�मा लगाउने र िनजले पीिडतह�लाई िब�� गन� र 
�ा� रकम बाडँी खाने भ�ने �ितवादीह�को मौकाको 
बयान िबनाआधार अ�यथा गदा� �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९ को �िुट ह�न प�ुछ । मौकाको बयान बनावटी 
भएकोले �माणमा िलन निम�नेतफ�  उ� दफा ९ को 
�ितब�धा�मक वा�यांशमा उ�लेख भएको अव�थाह� 
खलुाउन र सोको �माण पेस गन� �ितवादीह� 
असफल रहेको देिख�छ । �यसमािथ मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
९ मा कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�त कसरु गरकेो 
अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरकेो छैन 
भ�ने कुराको �माण िनजले नै परु ्याउन ु पन�छ भनी 
उ�लेख भएको �यहोराबाट �ितवादीह�को मौकाको 
बयान �यसै अ�यथा ह�न नस�ने ह�दँा  �ितवादीह�ले 
गरकेो मौकाको बयान िनजह� िव�� �माण ला�ने नै 
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देिखने । 
वैदेिशक रोजगारमा जानको लािग कुन वा 

कुन कुन मलुकुमा जाने हो त�स�ब�धी राहदानी, 
अन�ुा (भीसा) ज�ता िव�सनीय �माण गजुान� र वैध 
नाकाबाट मा� दशे छोडेको ठाउ ँर समय राहदानीमा 
खलुाई आवतजावत गनु�पन� ह��छ । तर  �ितवादीह�ले 
पीिडतह�लाई लकु�िछपी अवैध िकिसमले लान 
खोजेको र कसैले सोधेमा उपचार गन� जान लागेको भ�न ु
भनी िसकाएको भ�ने िमिसल �माणले �ितवादीह� 
िव��को अनमुानलाई बल परु ्याएको पाइने । 

उि�लिखत सबदु �माणसमेतबाट पनुरावेदक  
�ितवादीह�लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) 
बमोिजम जनही १० वष� कैद र जनही �.१ लाख 
ज�रवाना ह�ने र ओसारपसारमा सोही ऐनको दफा 
१५(१)(ङ)(१)बमोिजम जनही �.१० वष� कैद र 
जनही �.५० हजार ज�रवाना ह�ने र �ितवादीह�बाट 
पीिडतह�ले दामासाहीले �.१ लाख �ितपूित�समेत 
भराई िलन पाउने ठहर ्याएको स�ु अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६८।७।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर:  मि�जता ढुङ्गाना
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WO-०४९५, 
उ��ेषण / परमादशे, क�पना कुमारी काक� िव. 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 

सबैको �यि��वको कदर गनु�  �जात��को 
आधार�त�भ हो । त�कालीन िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ९७ ले िनयिु�को लािग तोकेको 

�ि�या उ�लङ्घन भएको वा िववािदत पदको लािग 
िनवेदक अयो�य रहेको वा िनवेदकको शैि�क यो�यता 
नभएको भ�न सिकएको छैन । िनवेिदका �वयम् ले 
के जालसाजी वा ग�ती काम कुरा ग�रन् सो पिन 
ख�ुदैन । राहत िश�कको पद अ�थायी भएपिन �थायी 
िश�कको पूित� नभएस�म स�बि�धत िश�कले केही गर े
िबराएको अव�थामा बाहेक य�ता िश�कले िनर�तरता 
पाउने देिख�छ । य�तै �चलन रही आएको छ । यस 
ि�थितमा ला�नै नस�ने । कानून लगाई सनुवाइको 
मौका �दान नगरी िनवेिदकालाई पदम�ु गरकेो 
िवप�ीको िमित २०७२।९।२४ को िनण�य बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-WO-०४९६, उ��ेषण 

परमादेश, रामकुमार वत�ला िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ । 

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या. �ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०१२७, 
उ��ेषण, हिफजु�ला अ�सारी िव. पुनरावेदन अदालत, 
बुटवलसमेत

िवप�ी �दलले फैसलाबमोिजम िबगो 
भ�रपाउ ँ भनी िमित २०६८।५।१८ मा नवलपरासी 
िज�ला अदालतमा िदएको िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
�ितवादीको नाम ठेगाना पिन िज�ला �प�देही 
बगाहा गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६ समेतमा पिन 
घर भई ऐ. िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा नं. १३ 
शाि�तनगरको घरमा ब�ने अरमान मसुलमान भ�ने  
हिफज�ुलाह अ�सारी उ�लेख भएको अव�था छ । 
सो िनवेदनबमोिजम नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।६।४ मा जारी �यादमा पिन िनवेदकको 
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नाम ठेगाना िज�ला �प�दहेी बगाहा गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ६ समेतमा पिन घर भई ऐ. िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका वडा नं. १३ शाि�तनगर ब�ने अरमान 
मसुलमान भ�ने हिफज�ुलाह अ�सारीकै नाम ठेगाना 
उ�लेख भई िमित २०६८।८।९ मा तामेल भएको 
तामेली �यहोरा देिख�छ । वादी मबुारक खा ँर िज�ला 
�प�देही बगाहा गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६ 
समेतमा पिन घर भई ऐ. िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा 
नं. १३ शाि�तनगरको घरमा ब�ने अरमान मसुलमान 
भ�ने हिफज�ुलाह अ�सारी भनी �ितवादीको नाम 
उ�लेख गरी लेनदने म�ुामा नवलपरासी िज�ला 
अदालत, २०६७।१२।७ मा िमलाप� भएको देिख�छ । 
िमिसल संल�न ती �माणह�को िनवेदकले कुनै ख�डन 
गन� सकेको दिेखदँैन । यस अव�थामा िनवेदकको कोरा 
िजिकरमा भर गरी िववािदत कपाली तमसकुका ऋणी 
यी िनवेदक नभई अरमान भ�ने बे�लै �यि� रहेको भ�ने 
िन�कष�मा �रट �े�बाट प�ुन ुउिचत नह�ने ।

िनवेदकको नाम र िनजले �वीकार गरकेो 
िस�ाथ�नगर नगरपािलका वडा नं. १३ को घरमा नै 
�याद तामेल भएको र सो तामेली अ.बं. ११० नं. 
िवपरीत रहेको भ�ने िनवेदकको िजिकर नरहेबाट समेत 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश गनु�  �यायसङ्गत 
ह�दँनै । यस स�ब�धमा िनवेदकलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०८ नं. ले स�म उपचार िदएकोमा सो 
�हण नगरी �रटमा �वेश गरकेो िनवेदकको आचरण 
कानूनिवपरीत देिख�छ । सव��म उपचार भनेको 
साधारण अिधकार�े�कै उपचार हो । सोको प�र�याग 
गन� िनवेदकलाई �रटबाट म�त गनु�  कानूनस�मत 
नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
इित संवत् २०७३ साल जेठ १३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१३३९, ०६८-

CR-१३४० र ०६९-CR-०१८१,  मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, कमला काक� िव. नेपाल सरकार, 
रवेती चौधरी िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. 
कमला काक�समेत 

�ितवादी रवेती चौधरीले िलएको खैरो रङको 
हाते झोलामा पीिडत बस�ता सावत र भीमकला 
दमाईको नाग�रकता तथा अिभय�ु कमला काक�ले 
िलएको कालो रङको हाते झोलाबाट पीिडत कमला 
प�रयार र पिव�ा िव.क.को नाग�रकता बरामद 
भएको िमित २०६६।३।४ को  �ितवादीह�को िजउ 
खानतलासी मचु�ुकामा उि�लिखत �यहोरा र �यसलाई 
समथ�न गरी २०६६।३।४ गतेको साझँ क�रब ५:०० 
बजे  �ितवादीह� कमला काक� र रवेती चौधरीलाई 
मया�दपरु टे�सी �टे�डबाट प�ाउ गरी �याएको र 
�ितवेदन िदएको हो �यसमा लेिखएको �यहोरा ठीक हो 
भनी �ितवेदक �.ना.िन. �ेमशंकर चौधरीले अदालतमा 
गरकेो बकप�बाट यी �ितवादीह� वारदात�थलबाट 
उि�लिखत िदन समयमा प�ाउ परकेो र िनजह�का 
साथमा भारत बेिचन लगेका पीिडतह�समेत रहेको 
कुरा �मािणत ह�ने । 

पीिडतह�को  �ितवादीह� िव�� गरकेो 
बयान अदालतबाट समेत �मािणत छ । ती सबै 
�माणलाई �ितवादीह�ले अक� ठूलो �माणबाट 
िव�थािपत गन� सकेको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१)
बमोिजम पनुरावेदक �ितवादीह�लाई ७ वष� कैद 
गरकेो फैसला िमलेकै देिख�छ । उ� फैसला उ�टी 
ग�रपाउ ँभ�ने  �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।

�ितवादी राधा काक�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालतसमेतको फैसला 
निमलेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर हेदा�  जाहेरवालीह�ले आ�नो जाहेरीमा राधा 
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काक� िव�� िकटानी आरोप लगाउन नसकेको 
र अदालतमा बकप� गदा� घटनामा �ितवादी राधा 
काक�को संल�नता छैन भनी पीिडत जाहेरवाली 
बस�ता सावत र भीमकला िबकले �प� लेखाएको, 
आरोिपत कसरुमा �ितवादी राधा काक� इ�कार रहेको 
र िनज िव�� �ितवादीह�को मौकाको पोलबाहेक 
अ� कुनै पिन ठोस िलखत �माण नरहेको, य�तो पोल 
जसले जसलाई पिन गन�स�ने ह�दँा यो आधारमा मा�ै 
�ितवादी राधा काक�लाई कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायशा� िव�� ह�ने देिखदँा िनजले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको फैसला िमलेकै देिख�छ । यसस�ब�धी वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  

पीिडतह�लाई भारतको सोहरतगढस�म 
परु ्याई राधा काक�को िज�मा लगाउने र राधा काक� 
तथा अप�रिचत �यि�ले केटीह�लाई भारतको 
िविभ�न �थानमा िब�� गरी सोबाट �ा� रकम बराबर 
भागब�डा ह�ने भनी  �ितवादीह�ले राधा काक� िव�� 
गरकेो पोल प�ुन नसक� �ितवादी राधा काक�ले 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतसमेतको फैसला यस इजलासबाट मनािसब 
ठहरबेाट केटीह�लाई भारतमा को कसले कसरी कहा ँ
िब�� गन� भ�ने त�यलाई वादीले ��ट गन� नसकेको 
मा�न ुपन� ।  �ितवादीह�ले पीिडतह�लाई बेचिबखन 
गन�को लािग नभई वैदेिशक रोजगारीको लािग िवदेश 
ओमान लानको लािग िनजह�को राहदानीलगायतका 
िलखत बनाएको तथा पीिडतह�को नाग�रकता 
�माणप�समेत  �ितवादीह�को सगँसाथबाट बरामद 
भएको अव�था छ । पीिडतह�को जाहेरी, मौकाको 
�मािणत बयान र अदालतको बकप�बाट समेत 
िनजह�लाई �ितवादीह�ले वैदेिशक रोजगारीको 
लािग भारत ह�दँ ै िवदशे लाने कुरा गरकेो देिख�छ । 
यसरी भारतको कुन ठाउमँा �ितवादीह�लाई को 
कसले परु ्याउने र िब�� गन� भ�ने मूल त�य नै ख�ुन 

नसकेको िमिसलको व�तिु�थितलाई नजरअ�दाज 
गरी पीिडतह�लाई भारतमा िब�� गरी धन कमाउने 
िहसाबले लान लागेको भ�ने  �ितवादीह�को मौकाको 
बयानलाई मा� टेक� मानव बेचिबखनज�तो ग�भीर 
कसरुमा सजाय गनु�  उपय�ु ह�दैँन । उि�लिखत बयान 
अ�य आधारभूत �माणह�बाट समिथ�त नभएकोले 
िनजह� िव��को सो हदस�मको अिभयोगदाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याई स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी गरी �ितवादीह�ले मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
४(२)(ख) को कसरु गरकेो ठहर ्याई िनजह�लाई 
सोही ऐनको दफा १५(१)(छ) बमोिजम जनही ७ 
वष� कैद गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।१०।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारले यी �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम हदसै�म सजाय ग�रपाउ ँभनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : यम�साद बा�कोटा
क��यटुर : मि�जता ढुङ्गाना 
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००५३, 
ब�दी��य�ीकरण, कुनसाङ पा�ीन िव. मकवानपुर 
िज�ला अदालत, हेट�डासमेत 

िमिसल सलं�न रहेको िमित २०६३।१०।१७ 
को ज�मदता�को �माणप�बाट िनवेिदका कुनसाङ्ग 
पा�ीनको ज�म २०५८।८।५ मा भएको देिख�छ भने 
कत��य �यानको वारदात िमित २०७२।१२।१६ मा 
भएको देिखएको छ । यस त�यबाट वारदातको िदन यी 
िनवेिदकाको उमेर १४ वष� ४ मिहना ११ िदन भएकोले 
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उमेर पगेुको नभई नाबालक नै रहेको त�य समिथ�त 
भएको छ । य�तो अव�थामा िनवेिदकाको हकमा उमेर 
पगेुको �यि�लाई लागू ह�ने सरहकै कानून आकिष�त ह�ने  
नभई बालबािलकास�ब�धी ऐन, आकिष�त ह�ने दिेखने ।

�चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन बालकलाई नेल हतकडी लगाउन, 
एका�त कारावासमा रा�न वा कुनै अपराध गरबेापत 
कैदको सजाय पाएमा उमेर पगेुका कैदीको साथमा 
रा�न ह�दँैन भ�ने �ावधान बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा १५ मा रहेको पाइ�छ । यस 
अव�थामा िनवेिदकालाई म�ुा पपु��को �ममा अ�य 
उमेर पगेुका कैदीको साथ कारागारमा थुनामा रा�दा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा १५ को 
उ�लङ्घन ह�ने देिखने ।

तसथ� िनवेिदकालाई थनुामा राखी म�ुा 
पपु�� गन� गरी भएको मकवानपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।१।१५ को थुनछेकको आदेश िमलेको 
नदेिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने  ठहछ�  । 
िनवेिदकालाई  कारागारबाट थुनाम�ु गरी म�ुा पपु��को 
लािग बालसधुार गहृमा राखी म�ुाको पपु�� गनु�पन� 
ह��छ । िनवेिदकाको उमेर स�ब�धमा मकवानपरु िज�ला 
अदालतको आदेशानसुारको शारी�रक परी�णको 
�माणप� �ा� भएपिछ �चिलत ऐन, िनयमबमोिजम 
ह�नस�ने नै ह�दँा हाल िनजलाई स�बि�धत कारागार 
शाखाबाट थुनाम�ु गरी बालसधुार गहृ भ�परुमा राखी 
म�ुा पपु�� गनू� । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०२६७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. गु�देव राम ह�रजनसमेत 

�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले 

कुनै काम घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको 
तहिककात जाचँबझुको िसलिसलामा �चिलत नेपाल 
कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा उ�लेख 
भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको 
�पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान गरमेा �माणमा 
िलन ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा  जाहेरवाला 
एवम् अनसु�धानको �ममा �हरीसम� कागज गन� 
�यि�ह�ले अनसु�धानको �ममा गरकेो कागजमा 
लेखाएको आ�नो �यहोरा समथ�न ह�ने  गरी अदालतमा 
बकप� गन� नसक� को कसले कुटिपट गरी मार ेभ�न 
नस�ने भनी बकप� गरकेो देिखएबाट िनजह�को 
अनसु�धानको �ममा भएको कागजको आधारमा  
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरु गरकेो ठहर ्याउन 
कानूनस�मत र �यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

फौजदारी म�ुामा अिभय�ुउपर लगाइएको 
कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह��छ । यो फौजदारी 
�यायको आधारभूत िस�ा�त हो । शङ्का�पद �माण 
वा त�यगत िव�ेषणबाट ग�रएको अनमुानको भरमा 
मा� कसैलाई फौजदारी म�ुामा कसरुदार ठहर गन� 
सिकँदैन । यसथ� िव�मान कानूनी �यव�थालाई 
म�यनजर गरी हेदा�  ��ततु म�ुामा िवप�ी  �ितवादीह� 
उपरको अिभयोग दाबी शङ्कारिहत तवरले �मािणत 
ह�न सकेको देिखन आउदँनै । यसरी  �ितवादीह� 
उपरको अिभयोग दाबी व�तिुन��पबाट समिथ�त 
नभएकोले शङ्काको सिुवधा �ितवादीह�ले पाउने नै 
ह�दँा िनज  �ितवादीह� िदनेशराम ह�रजन, िजरालाल 
भ�ने तनूकलाल राम ह�रजन, ग�ुदेव राम ह�रजन, 
गोसाईराम ह�रजन, ह�रदेव भ�ने ह�रनारायण राम 
ह�रजन, ��दीराम ह�रजन, जह� भ�ने इ��देव राम 
ह�रजन, रामिकसून राम ह�रजन, राम�साद राम 
ह�रजन, नथनुीराम ह�रजन, म�ुना भ�ने पवनराम 
ह�रजन र ल�मण राम ह�रजनलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, स�रीको 
िमित २०६६।१।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०७८४, कत��य �यान, 
अजु�न�साद सापकोटा िव. नेपाल सरकार 

�माण ऐन, २०३१ को दफा ३८ ले 
“किललो उमेर, अित व�ृाव�ता वा शारी�रक वा 
मानिसक रोग वा अ� �य�तै कारणले गदा� आफूलाई 
सोिधएको �� ब�ुन नस�ने वा �यसको यिु�य�ु 
जवाफ िदन नस�ने भनी अदालतले ठहर ्याएको 
�यि�बाहेक मितयारलगायत जनुसकैु �यि� सा�ी ह�न 
स�नेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�था दिेखदँा नाबालक 
सा�ी ह�न नस�ने भ�ने देिखएन । झ�ुा बकप� गरबेापत 
नाबालकलाई वय�कलाई ह�ने  सजाय ह�न नस�नेस�म 
हो । नाबालकको बकप� अ�य �माणबाट समिथ�त 
भएको अव�थामा �माणयो�य छैन भ�न निम�ने ।

िदपा सापकोटाको कागज तथा बकप� र 
मतृक भगवती सापकोटाको Autopsy Report मा 
ताद�यता रहेको पाइ�छ । सो Autopsy Report मा 
म�ृयकुो कारण Intra abdominal hemorrhage 
due liver and spleen injury भ�ने उ�लेख 
भएकोले यी �ितवादी अजु�न सापकोटाले मतृक भगवती 
सापकोटाको पेटसमेतमा कुटिपट गदा� �यस �कारको 
चोट ला�न गई पेटमा र��वाह ह�न जादँा म�ृय ुभएको 
भ�ने पिु� ह�न आयो  । यसैगरी मतृक तीन मिहनाका 
बालक ह�र�साद सापकोटा पिन वारदातको समयमा 
�ितवादी अजु�न सापकोटा र मतृक भगवती सापकोटाकै 
साथमा रहेको भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट दिेखएको 
र िनजको Autopsy Report मा म�ृयकुो कारण 
Head injury भ�ने उ�लेख भएकोमा �ितवादी अजु�न 
सापकोटाले मतृक भगवती सापकोटालाई कुटिपट 

गदा� ह�र�साद सापकोटाको टाउकोमा चोटपटक 
ला�न गई म�ृय ु भएको त�य तक� स�मत�पबाट पिु� 
ह��छ । यी �ितवादी अजु�न सापकोटाको कत��यबाट 
मतृकह�को म�ृय ुनभएको भ�ने कुनै पिन सबतु �माण 
��ततु ह�न सकेको नदेिखदँा यी �ितवादी अजु�न�साद 
सापकोटाले मतृकह�लाई कत��य गरी मारकेो होइनन् 
भ�ने िन�कष�मा प�ुन स�ने नदेिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१२३३, ०७०-CR-
११३८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. केश बहादुर 
राईसमेत, केश बहादुर राई िव. नेपाल सरकार

अिभयोग दाबीअनसुार �यानस�ब�धी 
महलको १३ (३) नं.अनसुारको कसरु ह�न आपरािधक 
काय� गन� �रसइबी, तयारी, योजना, घातक हितयारको 
�योग ज�ता मान� मनसाय देिखने त�वको िव�मानता 
रहन ुपद�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीले छुट्याउन 
खो�दाको �रसको आवेगमा आई ढुङ्गा हानेको कारण 
म�ृय ुभएको देिखएकाले �य�तो वारदातलाई �ितवादीले 
ढुङ्गा हानेको �वीकार गरकैे कारण �यानस�ब�धी 
महलको १३ (३) नं. अनसुारको सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

�ितवादी केश बहादरु राईले आ�नो 
पनुरावेदन िजिकरमा मा�छे मला�ज�तो नदेिखएको 
अव�थामा कुनै �रसइबीसमेत नभई मसगँ झगडा गन� 
सयंोग तामाङलाई तसा�उन शरीरको अ�य भागमा 
लागोस ् भनी ढुङ्गाले हा�दा सयंोगवश मतृकलाई 
लागी सोही चोटका कारण म�ृय ुह�न गएको सो वारदात 
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�यानस�ब�धी महलको ५ नं. अनसुार भिवत�य 
�यान हो । �यानस�ब�धीको महलको ६ नं.अनसुार 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको 
देिख�छ । सोतफ�  हेदा� �यानस�ब�धीको महलको ५ 
नं. मा “�यान िलने इबीलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�नेज�तो 
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई 
कुनै मािनस मन� गएमा भिवत�य ठहछ�  ।” भ�ने �यव�था 
रहेको पाइ�छ । यो �यव�था हेदा�  भिवत�य �यान ह�न 
�यान मान� मनसाय �रसइबी तथा �यान मानु�  पन� कुनै 
कारण नभएको ह�नपुन�, आफूले गरकेो कामबाट मािनस 
मन�ज�तो पिन नदेिखन ु पन� वा प�रणामको पूव��ान 
नभएको ह�नपुन� र कुनै काम सावधानी अपनाएर 
गरकेो भए पिन अ��यािसत�पमा अक�लाई ला�न 
गई �यान मन� गएको देिखएमा मा� भिवत�य �यान 
ह�ने दिेख�छ । यी सबै अव�था िव�मान भएमा मा� 
भिवत�य मािनने ह�दँा भिवत�यलाई द�ुप�रणामको 
इ�छा तथा पूव��ानसमेत नभएको एक दघु�टना तथा 
अ��यािसत तथा आकि�मक घटनाका �पमा 
िलइ�छ । �यसैले वारदातलाई भिवत�यका �पमा िलन 
वारदात दघु�टनापूव�क भएको हो भ�ने अिनवाय� �पमा 
�मािणत ह�नपुन� ।

��ततु वारदात भएको अव�था तथा 
प�रि�थित हेदा� यी �ितवादीले रातको समयमा 
िववाह घरमा र�सीसमेत सेवन गरकेो अव�थामा 
मतृक यवुराज राईसगँ िज�कने �ममा झगडा ह�दँा 
�ितवादीम�येका संयोग तामाङले छुट्याउने �ममा 
यी केश बहादरुलाई �रस उठी ढुङ्गाले संयोग 
तामाङलाई हा�न भनी हा�दा मतृकलाई ला�न गएको 
देिख�छ । भिवत�य ह�न यो वारदातमा भएज�तो 
�रस उठी आवेशमा आई मािनसलाई नै �हार गरकेो 
देिखन ु ह�दँैन । �वाभािवक�पमा सावधानी अपनाई 
कुनै काम गदा� अक�पनीय�पमा द�ुप�रमाण आएमा 

मा� भिवत�य ह�नेमा ��ततु वारदातमा यी �ितवादीले 
�य�तो �वाभािवक काम सावधानीसाथ ग�ररहेको 
भ�ने देिखदँैन । �ितवादी �रस उठी आवेशमा आउनलेु 
नै �ितवादीमा सावधानी अपनाउने �मता नरहेको र 
जसका कारण आवेशमा आएको हो �यसलाई �हार 
गन� �रस तथा मनसाय त�कालै भएपिन िसज�ना 
भएको ��ट देिखने । रातको समयमा झगडा ह�दँाको 
अव�थामा छुट्याउन आउने �यि�लाई हा�न ढुङ्गा 
जथाभावी हा�ने काय� गरकेोलाई मािनस मला�ज�तो 
नदिेखएको तथा प�रणामको पूव��ान नभएको भनेर 
पिन भ�न िम�दैन । रातको समयमा मािनसको 
िभडभाड भएको ठाउमँा ढुङ्गा हा�दा चोट ला�न गई 
म�ृयसुमेत ह�नस�ने कुरा जनुसकैु सामा�य अव�थाको 
मािनसको पूव��ानमा रहने िवषय नै हो । एउटाउपर �रस 
उठी आवेशमा आई हा�दा संयोगले अक�लाई ला�न 
गए पिन �यसलाई सांयोिगक घटनाका �पमा िलन 
सिकँदैन । जसलाई लागे पिन चोट ला�न स�ने स�भावना 
रहे भएको देिखने अव�थाको िव�मानतासमेत रहेको नै 
ह�दँा यसमा सरकेो मनसाय (Transferred Malice) 
को िस�ा�त लागू ह�ने  नै ह��छ । �यसैले य�तो �रस 
र आवेशको अव�थामा �हार गर े भएको काय�लाई 
भिवत�यको कोटीमा रािखपाउ ँभनी िलएको�ितवादी 
केश बहादरु राईको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट  
�ितवादी केशबहादरु राईलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु कायम गरी १० 
(दश) वष� सजाय ह�ने र �ितवादीह� संजोग भ�ने सयंोग 
तामाङ र रमेश ग�ुङलाई सफाइ िदने ठहर ्याई स�ु 
इलाम िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।९।२३ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०७०।५।१७ मा भएको फैसला 
मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार 
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र �ितवादी केशबहादरु राईको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल आसार १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-१०२६, िवदेशी िविनयम, नेपाल 
सरकार िव. नारायण पौडेल

सव��थम �य ुदाहाल िबजनेश इ�टर�ाइजेज 
�ाइभेट फम� रिज��ेसन ऐन, २०१४ अ�तग�त 
िवदशेबाट सामान आयात िनया�त गन� �योजनका 
लािग दता�  भएको फम� रहेको र सो फम�का �ो�ाइटर 
पदमबहादरु राउत रहेको िमिसल सलं�न कागजबाट 
पिु� ह�न जा�छ । सो फम�को �ो�ाइटर पदमबहादरु 
राउत भनी दता� भएपिछ सोको आिधका�रक �यि� 
पिन िनज पदमबहादरु राउत नै ह�ने ह��छ । फम�को 
तफ� बाट ग�रने काम कारोवारको अि�तम िज�मेवारी र 
दािय�व पिन िनजमा नै रहने ह��छ । िनजले िनयमानसुार 
फम�का तफ� बाट प� िदएमा वा आफूले गनु�पन� काम 
गनु�  भनी कुनै �यि�लाई म�जरुीनामा वा वारसेनामा 
�कृितको कागज गरी िदएमा मा� सोअन�ुप कागजमा 
तोकेबमोिजमको काम कारोबार तथा अिधकारको �योग 
अ�ले गन�स�ने ह��छ । �य�तो अव�थामा पिन अि�तम 
िज�मेवारी �ो�ाइटरको ह�ने भए पिन तोकेको काय� तथा 
अिधकारको द�ुपयोग भई कुनै दािय�व वहन गनु�पन� 
भएमा िसिमत दािय�व उ� अिधकारप�बाट काम गन� 
�यि�मा पिन रहन जाने ।

फम�को आिधका�रक �यि� तथा �ो. 
पदमबहादरु राउतले फम�का तफ� बाट आिधका�रक 
�पमा प� िदई कसैलाई िज�मेवारी नतोकेस�म अक� 
�यि�ले सो फम�को �ितिनिध�व गन� स�दैन र �यसलाई 
फम�का तफ� बाट कुनै काम गन� आिधका�रक �यि� 
भएको मा�न सिकँदैन । यसमा िनज �ितवादी नारायण 

पौडेललाई यो य�तो काय� वा िवदेशी िविनमयको काय� 
फम�का तफ� बाट गनु�  भनी फम�का तफ� बाट वा फम�का 
�ो. पदमबहादरुका तफ� बाट कुनै आिधका�रक प�, 
�ितिनिध�व देखाउने म�जरुनामा वा वारसेनामा ज�ता 
कागजह� िदएको वादी प�ले दखेाउन नसकेको 
र �य�तो प� रहे भएको कुनै ब�कको प�बाट समेत 
ख�ुन आएको दिेखदँैन । िनजले पटकपटक फम�को 
�ितिनिध�व गन� गरकेो भनी ब�कका कम�चारीले भने 
पिन आिधका�रक प� िबना कुनै ब�कले िनजलाई 
�ितिनिध मानी िनजमाफ� त फम�को काम कारोबार गन� 
स�भावना नह�ने । बैकँमा फम�को दता� �माणप�, फम�का 
आिधका�रक �यि�को म�जरुनामा वा सहमितप� 
िबना नै कुनै �यि�को मौिखक भनाइको भरमा काम 
भयो होला भ�ने कुरा सामा�य समझको मािनसले 
िव�ास गन�समेत स�ैन । यिद य�तो गरमेा सो ब�कका 
कम�चारीमािथ पिन �� िच� खडा ह�नपुन� हो ।

िनजले फम�का तफ� बाट िज�मेवारी िलएर काम 
गरकेो भए पिन िबनाकानूनी �ि�या अपनाई काम गन� 
अर ्याउने र काम ग�रिदनेउपरसमेत �यसको दािय�व 
रहन जाने ह��छ । सो स�ब�धमा अिभयोग प�मा कुनै 
दाबी िलएको देिखदँनै । तसथ� िबना आिधका�रक प� 
तथा अ�य िलखतका आधारमा यी �ितवादीलाई �य ु
दाहाल िबजनेश इ�टर�ाइजेजका तफ� बाट ब�कमा 
कारोबार गन� आिधका�रक �यि� मा�न नसिकने ।

�ितवादीको यो य�तो कारणले कसरुमा 
सलं�नता र सहयोग रहेको छ भनी �प� �पमा वादीले 
�माण परु ्याउन नसक� केवल ब�कह�मा खाता 
रहेको, ित�बतको खासाबाट सामान �याई �यापार 
गन�, ब�कह�मा कारोबार ग�ररहने, फम�का नाममा पैसा 
ज�मा गरकेो भ�नेज�ता आधार िलएर मा� कसरुदार 
ठहर ्याउन ु निम�ने । कसरु भएको �मािणत ह�न ु र 
कसरुदार �मािणत ह�न ुअलग अलग िवषय हो । फम�को 
नामबाट कसरु भएकै आधारमा सो फम�को नाममा 
पैसा ज�मा गन�, फम�बाट पैसा िलने वा अ�य कुनै 
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कारणले फम�सगँ स�बि�धत देिखने भएपिन कसरुदार 
कायम गन� सिकदैन । कसरुदार भनी अस�बि�धत 
तथा दाबी शङ्कारिहत त�रकाले �मािणत गन� 
नस�ने �माण पेस गररे ह�दँनै । दाबीलाई �याियक 
परी�णको रोहमा शङ्कारिहत त�रकाले �मािणत 
गन�स�ने सव��म �माण पेस गनु�पन� फौजदारी 
कसरु �मािणत गन� Balance of Evidence 
भ�दा Standard of Evidence लाई म�यनजर 
गरी �याय िनरोपण गनु�पद�छ । कसरुदार ठह�रन 
कुसरुज�य काय� र आरोिपत �यि�का बीचमा अवैध 
त�रकाको स�ब�ध रहेको �थािपत गन� स�ने �माण नै 
फौजदारी कसरुका स�ब�धमा Standard Evidence 
ह��छ । य�तो स�ब�ध �थािपत ह�ने । �माण वादी 
प�बाट पेस ह�न नसकेकोले िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको वादी नेपाल 
सरकारको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।   

मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
�ितवादी नारायण पौडेलको कसरुमा संल�नता रहे 
भएको भ�ने शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�ने �माण 
वादी प�ले पेस गन� नसकेकाले काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।११।१० मा भएको फैसला 
केही उ�टी गरी यी �ितवादी नारायण पौडेललाई 
सफाइ ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।१२।१५ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-१००२, जबरज�ती करणी, 
राजु प�रयार िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको अदालतको इ�कारी बयान मा� 
आफँैमा �वत�� �माणको �पमा भूिमका खे�न स�ने 

ह�दैँन । सो इ�कारी बयान अ�य �माणबाट समिथ�त र 
पिु� ह�न स�न ुपन� ह��छ । सो नभए केवल इ�कारीलाई 
मा� सफाइको आधार मा�न कदािप सिकँदनै । �यसैले 
आफूले अदालतमा इ�कारी बयान गरकेोले सफाइ 
पाउन ु पद�छ भ�ने �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकँदैन । �य�तै यी �ितवादीले जाहेरी दरखा�त 
सनुेको आधारमा मा� पन� आएको ह�दँा �माणमा िलन 
िम�ने होइन भ�नेसमेत िजिकर िलएको दिेख�छ तर 
यसमा जाहेरी िदने प�रवित�त नाम िविनता सेमा�ले 
जबरज�ती करणी गरकेो ह�ला सनुी पीिडतह�लाई 
बोलाई सो�दा िनजह�ले हो भनेको र िनजह�को 
योिनसमेत सिु�नएको देिखएकोले जाहेरी िदएको हो 
भनी उ�लेख गरकेो र सो �यहोरा अ�य �माणबाट 
समिथ�तसमेत भइरहेको अव�थामा जाहेरी सनेुको 
भरमा मा� िदएकोले झ�ुा हो भनी भ�न निम�ने ।

यी ५ र ६ वष�क� कुनै कुरा सो�न स�ने, ठीक 
बेिठक छुट्याउन स�ने वा कुनै कुरामािथ िवचार गन� 
स�ने �मताकोसमेत िवकास भई नसकेको अवोध 
नाबािलकाह�ले आ�नै बावउुपर नगर े नभएको कुरा 
गरकेो भनी झ�ुा पोल गन� स�ने अव�था र �य�तो 
पोल गनु�पन� कारण रहे भएकोसमेत देिखदैँन । �य�तै 
सामा�यतः एउटा सं�थामा काम गन� मिहलाले पिन 
�ितवादीउपर �ितवादीले िजिकर िलएझै ँ बनावटी 
जाहेरी िदनपुन� कुनै कारण रहे भएको भनी मा�नसमेत 
निम�ने । सामा�यतया जबरज�ती करणी म�ुामा 
��य�दश� सा�ीको उपि�थित नह�ने ह�दँा पीिडत नै 
घटनाको म�ुय गवाह ह��छ । िनजले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतसम� �य� गरकेो कुरालाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(ख) (क) बमोिजम 
कुनै काम वा घटनाबाट पीिडत भएको �यि�ले 
मौकामा �य� गरकेो कुराका �पमा िलई �माणमा 
िलनपुन� नै ह��छ । तसथ� यी नाबािलकाह�को 
भनाईलाई �माणयो�य मा�न निम�ने भ�ने �ितवादीको 
िजिकरसगँसमेत सहमत ह�न नसिकने । 
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यी �ितवादीले योिनमा िलङ्ग दलेको हो, 
योिनिभ� िलङ्ग �वेश गराउन खो�दा पीिडतह� 
रोएकाले �वेश गराइन भनी गरकेो अनसु�धानको 
बयानको स�दभ�मा हेदा� जबरज�ती करणी ह�नलाई 
सबै अव�था र सबै उमेरको पीिडतको योिनिभ� िलङ्ग 
�वेश गराएकै देिखन ुपद�छ भ�ने ह�दैँन । योिनमा िलङ्ग नै 
�वेश ह�न नस�ने  वा �वेश गराउन खो�दा पीिडतलाई 
अस� पीडा भई रोई कराई गदा� अ�लेसमेत थाहा 
पाउन स�ने ज�ता अव�थामा कसरुदारको िलङ्ग 
योिनमा �वेश नभएको वा �वेश गराउने �यास नगरकेो 
ह�न स�छ । सोही आधारमा जबरज�ती करणी नगरकेो 
भनी भ�न ु�यायोिचत नह�ने । 

�ितवादीले िलङ्गलाई बािलकाह�को 
योिनमा दली वीय� �खलन गराएको भ�ने त�य पिु� 
भइरहेकोमा �यसरी द�नकुो अथ� जबरज�ती करणीका 
लािग िलङ्गलाई योिनिभ� �वेश गराउने �यास गरकेो 
भ�ने नै ह��छ । कम उमेरक� बािलकाको यौनाङ्ग 
िवकिसत भइनसकेको कारणबाट िलङ्ग �वेशको 
स�भावना कम ह�ने ह��छ । �ितवादीकै भनाईबाट पिन 
पीिडतह� रोएकाले िलङ्ग �वेश नगराएको भ�ने 
देिखएको छ । यस िकिसमको अव�थालाई आधार 
मानी जबरज�ती करणी नगरकेो भनी भ�न िम�दनै र 
सोही आधारमा कसरुको गाि�भय�तालाई कम आकँलन 
गन� पिन निम�ने ।

हाडनाता करणी गन�को महलको १ नं.अनसुार 
आफूले ज�माएका छोरीको करणी गन�लाई दश वष� 
कैद ह�ने ह��छ । उपरो� कानूनी �यव�थाका आधारमा 
यी �ितवादीउपर हाडनाता करणी गन�को महलको १ 
नं. मा छोरीलाई करणी गन�लाई ह�ने सजाय थपसमेत 
ह�ने नै देिखन आयो । सोअनसुार यी �ितवादी राज ु
प�रयारलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(१) नं.बमोिजम १० वष� र सोमा ऐ.को २ नं.अनसुार 
हाडनातामा करणी गन�को महलको १ नं. ले ह�ने १० 
वष� कैदसमेत थप गरी गरकेो स�ु फैसला सदर गन� 

गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न नसिकने ।

अतः स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट यी 
�ितवादी राज ु प�रयारलाई जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं. अनसुार १० वष� र ऐ. महलको 
२ नं. अनसुार हाडनाता करणीसमेत गरकेोले 
हाडनाता करणीको १ नं. अनसुार थप १० वष� कैद 
साथै िनज �ितवादीबाट पीिडतह�ले जनही �. 
५०,०००।- �ितपूित�समेत भराई पाउने ठहर ्याई 
िमित २०६८।५।१२ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित 
२०६९।१०।१० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१०२८, कत��य �यान, 
एकल राई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अनसु�धानमा यातना िदएर 
बयान गराएको भनी अदालतको बयानमा लेखाए 
पिन के क�तो, कसले यातना िदए सो स�ब�धमा 
केही खलुाउन सकेको छैन र िनजको अनसु�धानको 
बयान कुनै �माणबाट खि�डत नभई अ�य �माणबाट 
समिथ�तसमेत भइरहेको छ । यी �ितवादी अक� 
�ितवादी श�भ ु िस�ेन राई र मतृकसगँ तथा 
वारदात�थलमा नभई अ�य� भएको भए िनजले 
आ�नो बयानमा वारदात अिघ, वारदातको समयको 
र वारदात पिछको स�पूण� गितिविधलाई यसरी 
िसलिसलाब� त�रकाले लेखाउन स�ने पिन ह�दँनै । 
िनजले भनेअनसुार नै लासजाचँ �कृित मचु�ुकाबाट 
झोलाको िफ�ाले झ�ुड्याएको तथा घाटँीमा पासोको 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, भदौ - १

डाम, मतृकको ख�ुाले भइु ँ छोएको, शव परी�ण 
�ितवेदनमा मतृकको कारण महलमा Asphyxia due 
to hanging भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । य�तो 
अव�थामा अनसु�धानमा आफूले गरकेो बयानलाई 
यातना िदई सही गराएको भनी िलएको िजिकरलाई 
स�य हो भनी भ�न नसिकने ।

�ितवादी एकल राईले आफूले अदालतमा 
इ�कारी बयान गरकेो र घटनाको ��य�दश� कोही 
नभएको अव�थामा मलाई दोषी ठहर गन� िम�ने 
होइन भनी पनुरावेदन िजिकर िलएकोतफ�  िवचार गदा� 
अदालतको इ�कारी बयानलाई आफ� मा �माणको 
�पमा �हण गन� सिकँदनै । सोलाई �माणका �पमा 
�हण गन� सो सािबती अ�य �माणबाट र घटनाको 
व�तिु�थित तथा प�रि�थितबाट पिु� ह�नपुन� ह��छ । 
साथै अनसु�धानको बयानलाई झ�ुा तथा यातना िदई 
गराएको भनी मा�नलाई पिन सो यातना कसरी िकन 
कसले िदएको हो भ�ने पिु� ह�न स�न ुपद�छ ।  िनजको 
अदालतको बयान अ�य कुनै �माणबाट समिथ�त 
ह�न नसकेको र िनजको अनसु�धानको बयान अ�य 
�माणबाट समेत समिथ�त भइरहेको ��ततु अव�थामा 
अनसु�धानको बयानलाई झ�ुा र अदालतको 
बयानलाई सही हो भनी िजिकर िलएकोलाई सही 
मा�न नसिकने । ��य�दश� �माणको �मािणक मह�व 
ठूलो ह�ने भए तापिन सबै वारदातमा ��य�दश� �माण 
ह��छन् र पिु� गन� ��य�दश� �माण खोिजरहन ु पछ�  
भ�ने अिनवाय�ता रहेको ह�दैँन ।  �ितवादीह� मतृकसगैँ 
अिघ�लो िदन सगैँ बास बसेको, दो�ो िदन सगैँ �यान 
चढेर गएको र पिछ मतृक जयकुमारी मतृ अव�थामा 
फेला परकेो त�य ��य� दे�ने सा�ीह�ले सबै कुरा 
खलुाई अनसु�धानमा र अदालतमा लेखाइिदएको र 
�ितवादीम�येका एकल राईले िनजह�को �यहोरासगँ 
िम�ने िभड्ने गरी वारदात ह�दँाको, वारदात अिघको 
र वारदात पिछको घटना �मलाई िसलिसलाब� 
�पमा ��य� वारदातमा संल�न रहेकै भनी लेखाई 

िदएको अव�थामा ��य� �माणको अभाव रहेको 
मा�न सिकँदैन । �य�तै मतृकलाई मान� मनसाय 
नभएको भनी�ितवादीले िलएको िजिकरलाई पिन यी 
�ितवादी एकल राई आफँैले मान� कुरा श�भ ुिस�ेलले 
आफूसगँ गरी सहयोग मागेको र आफूले सगैँ रही ख�ुा 
समाती सहयोगसमेत गरकेो भनी लेखाई िदएबाट र 
मान� मनसाय नरहेको भए बचाउन स�ने तथा बचाउने 
�यास गन� स�ने पया�� अव�था भएकोमा बचाउनका 
लािग कुनै �यास गनु�को स�ा उ�टै सहयोग गरकेो 
देिखएबाट िनजमा मान� मनसाय नरहेको भनी भ�न 
नसिकने ।

अतः स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले िमित 
२०६८/९/२४ मा �ितवादी एकल राईलाई र िमित 
२०७०।९।२४ मा �ितवादी श�भ ु िस�ेन राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर गरी 
गरकेो फैसलालाई साधक सदर ह�ने गरी �मशः िमित 
२०६९।११।२२ र िमित २०७१।२।६ मा पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी एकल राईको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै । साथै �ितवादी श�भ ु िस�ेल 
राईको हकमा साधकसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा �साद िघिमर,े ०६८-WO-०९०१, उ��ेषण, 
टेकनाथ ह�मागाई िव. लोक सेवा आयोग, के.का. 
अनामनगरसमेत 

िनवेदकले पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
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िमित २०७१।३।१५ को िनण�य र बढुवा सिमितको 
िमित २०७१।३।१८ को िनण�यअनसुार नेपाल �शासन 
सेवा, लेखा समूह रा.प.अनं. �थम �ेणी लेखापाल 
पदमा बढुवा भइसकेको भ�ने देिख�छ । िनजले बढुवा 
माग गरकेो �ेणी तहको पदमा नै बढुवा भइसकेको 
अव�था िनवेदकतफ� बाट दखेाइएको कागजातह�बाट 
देिखदँा बढुवा सिमित, बढुवा सिमितको सिचवालय, 
कोष तथा लेखा िनय��कको काया�लय, दोलखाको 
िमित २०६८।११।५ को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनका रिज��ारबाट 
भएको िमित २०६८।१२।२१ को िनण�यको औिच�यमा 
�वेश गरी िनण�य गरी रहन पन� अव�था दिेखन 
नआएकोले उ� िनण�यह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�ररहन ुनपन� । 

बढुवा िसफा�रस सिमितको िमित 
२०६८।११।५ को िनण�यमा नै िनवेदकको नाम 
समावेश भई िसफा�रसस�म नभएको दिेखदँा सेवाको 
जेठता कायम गन� स�ब�धमा िवप�ी बनाइएका 
सािबकमा बढुवा िसफा�रसमा नाम समावेश भएका 
िवप�ी आशा ब�नेत र िनवेदकको जे�ता एउटै कायम 
ह�न ुसम�याियक �ि�ले �यायोिचत दिेखदँा िनवेदकको 
बढुवाको जे�ता र िवप�ीको बढुवाको जे�ता एउटै 
कायम ह�ने गरी �यव�था िमलाउन ुभनी बढुवा सिमित, 
बढुवा सिमितको सिचवालय, कोष तथा लेखा 
िनय��कको काया�लय, दोलखाका नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दिेबना)  
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-१०९०, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. सुभाष ढुङ्गानासमेत 

�ितवादीह�ले िवदेश पठाउन भनी रकम 

िलएको भनी वादी प�ले दाबी िलन ु मा� �या� 
ह�दैँन । सो दाबीका साथमा सो �योजनका लािग 
िनजह�ले �पैया ँ िलएको कुरा �मािणत गन� सकेको 
देिखदँनै । केवल मौिखक �माण अथा�त् जाहेरवालाको 
जाहेरी र बकप�लाई मा� भर गरी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाह�ले रकम िलएका रहेछन् भनी अथ� 
लगाउन ु �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को 
�ितकूल ह�न जा�छ । तसथ� िलखत �माणले समथ�न 
गरकेो जाहेरवाला �य मंगलबहादरु लामा, गणपित 
लामा र सिबना तामाङको िबगो रकमस�म र हजा�ना 
तथा िटकटअनसुारको रकम जाहेरवालाले भरी 
पाउने ठहर ्याएको हदस�मको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला मनािसब दिेखने ।

�ितवादी गोपी ढुङ्गानाले यो य�तो रीतबाट 
यो य�तो कसरु गरकेो भनी ��ट उ�लेख नभई केवल 
अ�य कसरु कायम भएका �ितवादीह�को भाई भएकै 
नाताले मा� �ितवादीको कसरु �थािपत ह�न त�यगत 
व�तिुन� आधारबेगर शङ्का र अनमुान कै भरमा 
मा� कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

तसथ� जाहेरवालाह�ले �माणअनसुार 
मंगलबहादरु लामाले �.८,००,०००।– गणपित 
लामाले �.२,१५,०००।– र सिबना तामाङले 
�.१,९०,०००।– र सो को ५०�ितशतले ह�ने  थप 
रकमसमेत हजा�नाबापत र जाहेरवाला�य मंगलबहादरु 
लामा र गणपित लामाले साउथ अि�काबाट दबुई 
ह�दैँ नेपाल फिक� दँा लागेको िटकटअनसुारको 
जनही अमे�रक� डलर १८,६०५।– बराबरको 
त�काल �चिलत सटहीको दरमा ह�न आउने नेपाली 
�पैयासँमेत �ितवादी�य सरुशे ढुङ्गाना र सभुाष 
ढुङ्गानाबाट भ�रपाउने र िनज  �ितवादीह�लाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३अनसुार 
जनही ४ वष� कैद र �. ३,००,०००।– ज�रवाना ह�ने 
तथा जािहरवाला िवमला ग�ुङको हजा�नासमेत भराई 
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पाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने र �ितवादी गोपी 
ढंुङ्गानाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०६९।२।७ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-RB-०२३९, करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८७ बमोिजम करारको िनर�तरता 
पाउ,ँ �ाने�� िपयासमेत िव. िचतवन उ�च मा.िव., 
भरतपुर िचतवनसमेत 

करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा “यस 
ऐनको अधीनमा रही करारको �व�प तथा िवषयव�त ु
छनौट गन�, �ितफल, �ितफलको मा�ा, करारका सत� 
तथा करार उ�लङ्घन भएबापत उपचारको �कृित 
िनधा�रण गन� र करारबमोिजमको िववाद समाधान गन� 
उपाय िनि�त गन� करारका प�ह� �वाय� ह�नेछन्” 
भ�ने र दफा ५ मा “एक �यि�ले अक� �यि�सम� 
राखेको ��तावमा �य�तो ��तािवत �यि�ले �वीकृित 
जनाएपिछ करार भएको मािननेछ” भ�ने उ�लेख 
भएको छ । यसबाट िनवेदकबाहेकका अ�य �यि�सगँ 
िव�ालयले आ�नो स�पि� भाडामा िदने स�ब�धमा 
करार गन� तथा करारका सत� िनधा�रण गन� िव�ालय 
�वत�� रहेको, अ�य �यि�सगँ करार ग�रएकोमा 
िनवेदकह�सगँ पिन करार गन�पद�छ” भनी बा�य 
गन� िम�ने दिेखदैँन । िव�ालयले अ�य �यि�सगँ 
गरकेो करारको आधारमा िनवेदकह�को समेत 
करारको अविध गणना गद� जाने हो भने करारको 
�वाय�तास�ब�धी िस�ा�तको समेत िवपरीत ह�न जाने 

ह��छ । दवुै प�बीच भएको करारनामाबाट नै करारको 
अविधबार े सिुनि�तता भएको देिख�छ । दवैु प�को 
सहमित र �वीकृितबाट मा� करारको अविध थप गन� 
सिकने र सो करार पिहले गरकेो करारको िनर�तरता 
ह�ने  नभई �वत�� करारको �पमा अि�त�वमा रहने 
ह��छ । करारनामामा तोिकएको अविध वा सत�बाट 
करारले िनर�तरता पाउने अव�था र प�रि�थितसमेत 
िनधा�रण ह�ने र ��ततु िववादको िवषयसगँ स�बि�धत 
करारमा �य�तो अव�था नह�दँा करारको अविध 
समाि�प�ात् पिन अका�को हक �वािम�वको ज�गामा 
बिसरहेको र �यसबापत पूव�िनधा��रत सत�बमोिजम 
भाडा बझुाएको आधारमा करारले िनर�तरता �ा� 
गरकेो छ भ�न निम�ने ।

िव�ालयले िनवेदकह�लाई करारको 
अविध समा� भएपिछ उ� ज�गा खाली ग�रिदन 
पनुः �याद थप नग�रने �यहोराको प�ाचार ग�ररहेको 
र करार गन� �वत��ताअन�ुप िनवेदकह�ले भोगी 
आएको ज�गा भाडामा िदन टे�डर भएको अव�था 
प�रि�थितसमेतलाई �ि�गत गदा� िनवेदकह�को 
िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । करार गन� 
��येक प�ले करारबमोिजमको दािय�व पूरा गनु�पन� 
ह��छ । करारनामामा तोिकएको करारको अविध नै 
समा� भइसकेपिछ सो करारको �ितफल कुनै प�ले 
िलइरहेको छ भ�ने आधारमा उ� करारले िनर�तरता 
पाउनपुछ�  भ�न ु�यायसङ्गत नह�ने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
र िववेचनासमेतका आधार कारणह�समेतबाट 
िचतवन उ�च मा.िव. र िनवेदकह�बीच करारनामामै 
करारको दफा ११ मा िमित २०६४।१२।०१ देिख 
िमित २०६८।१२।०१ स�म लागू ह�ने भनी उ�लेख 
भएको र करारको दफा ४ मा करारको �याद समा� 
भएपिछ पनुः करार ग�रने छैन भ�ने उ�लेख भएको 
र िव�ालयको तफ� बाट िनवेदकह�ले ज�गा खाली 
नगरकेो कारणबाट िव�तु लाइनसमेत क�ा गरी िदएको 
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िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखएकोसमेतबाट 
करार यथावत् रहेको ि�थित नदेिखदँा िनवेदकह�को 
करारको िनर�तरता ग�रपाउ ँ भ�ने दाबी प�ुन 
नस�ने गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७१।०२।१४ मा भएको आदशे िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केसरी पोखरले
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७१-CI-१३९७, हरिहसाब 
गरी रकम िफता� पाउ,ँ �वीन खनालसमेत िव. 
पूण�बहादुर िघिमर े

��ततु म�ुाको िवषयव�तबुाट प� 
िवप�बीच िलनिुदन ु पन� िहसाबिकताबमा कुरा 
निमलेको अव�था देिख�छ । िवप�ी िहमालयन ब�क 
साव�जिनक �यावसाियक सं�था भएको र स�ंथाले 
आ�नो �यावसाियक कारोबारबाट नाफा आज�न गरी 
सेवा �वाह गन� उ�े�यसमेत राखेको ह�नपुछ�  । ब�कको 
िनि�त साव�जिनक उ�रदािय�व पिन रह�छ । ब�कले 
बहन गरकेो िज�मेवारी र उ�रदािय�वकै कारणबाट 
सव�साधारणले रकम ज�मा गन�, कजा� �वाह ह�ने र 
बाकँ� ब�यौता भए असलुउपरसमेतको कारबाही गन� 
ह��छ । �यसैगरी ब�कमा रकम ज�मा गन� र ऋण िलने 
सेवा�ाहीलेसमेत ब�कसमेतसगँ केही �यावसाियक 
िज�मेवारीको अपे�ा राखेका ह��छन् । कजा� रकमको 
सत� र सरु�ा बार ेदवैु प�लाई जानकारी ह�न ुर िवशेष 
गरी ऋणी सेवा�ाहीलाई सेवा सत�बार े�प� जानकारी 
गराउन ुब�कको �मखु दािय�व हो । ब�कले ऋण लगानी 
गन� र सोबापतमा �याज तथा अ�य सेवा श�ुक िलने 
काय� कानूनमा �यव�था भएबमोिजम ह�ने र कानूनले 
िनयमन गन� िवषयिभ� पद�छ । िनवेदकको उजरुी 

िनवेदन र �ितउ�र िजिकर हेदा� िवप�ी ब�कले राखेको 
िहसाब िववरणमा िच� नबझुाएको अव�था देिख�छ । 
ब�कले राखेको िहसाब िववरणमा सेवा�ाहीले िच� ब�ुने 
तवरले पनुः परी�ण गराईपाउ ँभ�ने माग दाबी �याियक 
नै ह�ने देिखयो । ऋणी पनुरावेदकले परी�णका लािग माग 
दाबी गदा�गद� पिन िवप�ी ब�कले वादीको मागदाबीलाई 
बेवा�ता गद� िनयिमत तवरले ह�ने िनयमनलाई नै 
आधार बनाइरहेको अव�था देिख�छ । िनयिमत �याज 
ितरी आएकोमा अि�तम िक�ताको रकम बझुाउदँा बढी 
रकम असलुउपर गरकेोले अ�यायमा  परकेोले  पनुः  
हरिहसाब  गराई पाउ ँभ�ने वादीले िजिकर िलएकोमा 
सो स�ब�धमा ब�कले कारोबार गदा�को अव�थामा कुनै 
�यहोरा खलुाई िनयिमत िक�ताभ�दा बढी िलनपन� 
कारण खलुाई कुनै जानकारी िदएको अव�थासमेत 
िमिसल सलं�न कागजातह�बाट नदेिखएकोले वादी 
�ितवादीबीच भएको कजा�, ितर े बझुाएको सावा ँ
�याजसमेतको िववरण पनुः परी�ण भई िन�य�ल 
गनु�पद�न भ�न ु�यायोिचत पिन नदेिखने ।

वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।०२।०९ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई ब�कले िनय�ु गरकेो 
मा�यता �ा� अिडटरबाट पनुरावेदकले कजा� िलएको 
रकमको स�ब�धमा पनुः हरिहसाब गरी ब�कले बढी 
रकम असलु गरकेो देिखएको ि�थितमा बढी िलएको 
रकम पनुरावेदकलाई िफता�  िदने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७१।०३।१० मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः नगे��केसरी पोखरले
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CR-०५६०, ०७०-CR-
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०७०६, अपहरण तथा शरीर ब�धक, �ानबहादुर 
तामाङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. �ान 
ब. तामाङ

�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतसम�को बयानमा कसरुमा सािबत रही 
बयान गरकेो तथा िनजको उ� सािबती बयान जाहेरी 
दरखा�त, जाहेरवालाको बकप�, मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�को बकप� तथा अपह�रत बालकले गरी 
िदएको सनाखत कागजसमेतबाट पिु� ह�न आएको 
पाइ�छ । अदालतसम�को बयानमा  �ितवादीह�ले 
आफूह� प�रब�धबाट अपहरण गनु�  परेको भनी 
िजिकर िलए तापिन सो कुरालाई �मािणत गन� कुनै 
�माण पेस गन� सकेको दिेखएन । जाहेरवाला तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले िनजह�लाई 
फसाउन ुपन� कुनै कारण रहेको भ�ने  �ितवादीह�को 
िजिकर पिन छैन । यसरी जाहेरवाला, व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�, पीिडत, घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनसह�समेतले जाहेरीलाई समथ�न 
ह�ने गरी अदालतमा आई बकप�समेत ग�रिदएको र 
यी  �ितवादीह�ले जाहेरवालाको छोरा सरुज शाहलाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाई जाहेरवालासगँ िफरौती माग 
गरी जाहेरवालाको मोबाईल नं. ९८४१९०२७७४ मा 
कुराकानी गरकेो िमित २०६८।७।१९, २० र २१ 
गतेको Call detail समेतले  �ितवादीह�बाट अपहरण 
तथा शरीर ब�धकको कसरु भएको होइन भ�न िम�ने 
देिखएन । यसरी  �ितवादीह�ले अपहरण तथा शरीर 
ब�धकको कसरु गरकेो, अपह�रत बालकलाई चार 
िदनस�म क�जामा राखेको र दईु लाख �पैया ँिफरौती 
रकमसमेत जाहेरवालासगँ असलु गरकेो देिख�छ । 
य�तो काय� मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १ नं. ले अपहरण मानेको पाइने ।

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट मलुकु� ऐन, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३, ७ 
र ९ नं.बमोिजम जनही ११ वष� कैद र पचास हजार 

ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
सदर मा� गरकेो र मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १२ नं.बमोिजम पिन सजाय 
गनु�पन�मा सो गरकेो नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।५।१९ र २०७०।२।२४ का 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई  
�ितवादीह�बाट मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको १२ नं. बमोिजम �ितवादीबाट 
बरामद ह�न नसकेको अपगु िबगो रकम �. ६,७६४।- र 
पीिडत �यि�लाई प�ुन गएको शारी�रक तथा मानिसक 
�ितको िवचार गरी चार िदनको पाचँ सयका दरले 
ह�न आउने रकम �. २,०००।- गरी ज�मा रकम �. 
८,७६४।– को आधा आधा  �ितवादीह�बाट पीिडत 
र स�बि�धत प�लाई भराई िदने र कुल िबगो रकम 
�. २,००,०००।- रहेको ह�दँा  �ितवादीह�बाट जनही 
थप �. १,००,०००।- ज�रवानासमेत ह�ने ।

अत: �ितवादीह�  छेवाङ्ग तामाङ र 
�ानबहादरु तामाङले जाहेरवालाको छोरा सरुज 
शाहलाई अपहरण गरी ब�धक बनाई जाहेरवालासगँ 
िफरौती रकमसमेत असलु गरकेो ह�दँा  �ितवादीह�लाई 
मलुक� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको ३, ७, ९ र १२ नं.बमोिजम जनही ११ वष� 
कैद र एक लाख एक हजार ज�रवाना र �ितवादीबाट 
बरामद ह�न नसकेको अपगु िबगो रकम �. ६,७६४।- र 
पीिडत �यि�लाई प�ुन गएको शारी�रक तथा मानिसक 
�ितको िवचार गरी चार िदनको पाचँ सयका दरले 
ह�न आउने रकम �. २,०००।- गरी ज�मा रकम �. 
८,७६४।– को आधा आधा रकम  �ितवादीह�बाट 
पीिडत र स�बि�धत प�लाई भराइिदने ठहछ�  । 
पनुरावेदन  �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २१ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�  र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-CI-०२९३, अंश चलन, 
िशव�साद गौतम, िव. इ���साद गौतमसमेत 

वादी �ितवादीबीच नाता स�ब�धमा िववाद 
देिखंदैन । वादीको अंश भागको स�पि� िपता 
न�दलालको िज�मामा राखी आफूह� २०४१/२/२२ 
को अशंब�डाको िलखत गरी छु��सकेको ह�दँा वादीलाई 
हामीह�ले अशं िदन ुनपन� भ�ने  �ितवादीह�को िजिकर 
देिख�छ । िमित २०४१/२/२२ को ब�डा िलखतमा 
वादीको सलं�नता देिखदँैन । वादीको संल�नता वा 
वादीको कुनै म�जरुी नै नभएको �य�तो िलखतले 
कानूनी मा�यता पाउन स�ैन । �य�तो िलखतलाई 
बदर गराइरहन ुपन� अव�था पिन ह�दैँन । अशं बझुेको 
भरपाई लाई दिुषत भनी िज�ला अदालतले बोलेको 
र �यसलाई अ�यथा भनी पनुरावेदन अदालतको 
िनण�यमा पिन नदेिखने । 

अंश हक ज�मिस� अिधकार हो । �य�तो 
अिधकारलाई कुनै पिन �कारबाट कुि�ठत गन� िम�दनै । 
वादीको सलं�नता नै नभएको िलखतलाई मा�यता िदई 
�यसमा पिन अदालत आफँैले दिुषत भनी नामाकरण 
ग�रसकेको िलखतको आधारमा पाउने अंश हकमा 
आघात परु ्याउन िम�दैन । यस स�ब�धमा तलुसी देवी 
कँुवरसमेत िव�� िहरालाल कँुवरसमेत भएको अशं 
म�ुामा (नेकाप २०६८, अङ्क ९, िन.नं. ८६९०) 
“अंशको हक अंिशयार भएको नाताले �वतः �ा� गन� 
हक ह�दँा यसरी �वतः �ा� गन� अंश ज�तो नैसिग�क 
कानूनी हकलाई िन�कृय वा संकुिचत पान� ग�र भएको 
कुनै िलखतले कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने ।” भ�ने 
िस�ा�त �ितवादन भएको अव�थासमेत देिखने ।

वादी �ितवादी अंिशयार भएकोमा �ितवादीले 

समेत �वीकार नै गरकेो अव�था छ । िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालतबाट अंिशयार कायम ग�र िमित 
२०४१।२।२२ लाई मानो छु��एको िमित कायम गरकेो 
देिख�छ । जनु िलखतमा वादीको सलं�नता छैन र जनु 
िलखतलाई दिुषत भनी अदालत, �वयम् ले नामाकरण 
ग�रिदएको छ, सोही िलखत पा�रत भएको िमितलाई 
मा�यता िदई मानो छु��एको िमित कायम गनु�  कानूनतः 
िम�ने नदेिखने । 

अब कुन िमितलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गन� भ�ने स�ब�धमा हेदा�, मानो छु��एको वादी 
�ितवादीले एउटै िमित �वीकार गरकेो छ भने सोही 
िमित र रिज��ेसन पा�रत भई मानो छु��एको छ  भने 
सोही िमितलाई मानो छु��एको िमित कायम गन� र 
�य�तो अव�था नभएमा िफराद परकेो िदनलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गनु�पन� ह��छ । सो स�ब�धमा यस 
अदालतबाट गोपाल बहादरु �धान िव�� कटकबहादरु 
�धान भएको अंश म�ुामा (नेकाप,२०२७, अङ्क १, 
िन.नं. ५६६)” वादी �ितवादी िबच मखु निमलेकोले 
कुनै खास िदनमा मानो छु��एको भ�ने दवुै थरको 
लेखाई नभई यित गते भ�ने कुरामा मलुकु� ऐनले 
तोकेका ब�देजमा रहनपुन� ह�न आयो । �यसतफ�  हेदा� 
रिज��ेसनका ३(क) नं. ले रिज��ेसन पास भएको 
िलखतबेगर यो िमितमा मानो छु��एको हो भनी म�जरु 
गर ेपिन अदालतले मा�यता िदन नस�ने ह�नाले िफराद 
परकेो िमितमा मानो छु��एको िमित कायम ह��छ ।” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएकोले सो आधारमा समेत ��ततु 
म�ुामा मानो छु��एको िमित िफराद परकेो िदनलाई 
नै कायम गनु�पन� ह�न आई िमित २०४१।२।२२ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरकेो िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
िमित २०४१।२।२२ लाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरकेो स�ुको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालतको फैसला सो हदस�म उ�टी भई ��ततु 
म�ुाको िफरादप� दायर भएको अिघ�लो िदनलाई 
मानो छु��एको िमित कायम गरी दािखल भएको 
तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख ग�रएका �ी स�पि�बाट 
हाल ४ अंिशयार कायम रहेको देिखएकोले ४ भागको 
१ भाग अंश वादी िशव�सादले छुट् याई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत : िवमला पौडेल
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०५३६, अंश चलन, 

िवमला गौतम, िव. िव�दा गौतमसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ । 

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-CI-०९५९, िमलाप� र 
फैसला बदर, रघुनाथ कोहार, िव. रामबकस रायसमेत 

मलुकु� ऐन, अ.बं. ८६ नं. ले फैसला िडसिमस 
िमलाप� खारजे भएका म�ुामा सो फैसला िडसिमस, 
िमलाप� खा�रज भएकाले अका�को हकसमेत जाने 
भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ ।  �यसैले पैतँीस 
िदनिभ� यसमा हा�ो पिन हक ला�छ यसले मा� हारी 
वा िडसिमस खारजे िमलाप� गराएकोले हा�ो हक 
जाने होइन भनी आ�नो हक जितमा झगिडयाका 
नाउमँा नािलस िदए इ�साफ ग�रिदन ुपछ�  । यसरी उ� 
�यव�थाबमोिजम अदालतमा �वेश गन� �यि� अिघ 
चलेको म�ुाको प�, िवप� नभई ते�ो प� ह�नपुन� 
�यव�था गरकेो दिेख�छ । कुनै दईु प� िमली ते�ो 
प�को हक जाने गरी फैसला गराएको अव�थामा 
हकमा असर पन� ते�ो प�ले आ�नो हकमा उजरु 
गन� पाउने हो । अिघ जनु �यि�ले आ�नो हक देखाई 
नालेस गरी हक कायम गराउन नसक� म�ुा िडसिमस 
फैसला भएको अव�थामा सोही �यि�का हकदारले 
सो िडसिमस फैसला बदर गराउन नािलस गन� पाउने 
हकदैया उ� अ.बं. ८६ नं. ले �दान गद�न । अिघ�लो 

िपढँीका �यि�ले हक कायम गराउन नसकेको िवषयमा 
पिछ�लो िपढँीको हकदारले पनुः सोही िवषयमा दाबी 
िलन पाउने हो भने  अदालतको िनण�यले किह�यै पिन 
अि�तमता पाउदैँन । ��ततु म�ुामा यी वादीह�क� 
सगोलक� आमा, सासू, हजरुआमा नाताक� 
कैलासीदेवी �वयम् ले नािलस गरी हक कायम गराउन 
नसक� िडसिमस  फैसलामै अि�तम भइसकेको म�ुामा 
एकासगोलका हकवाला रहेका यी वादीह�ले पनुः 
सोही िवषयमा म�ुा िलएर अदालतमा आउन पाउने 
देिखदँनै । यसै स�ब�धमा अशोककाजी बािनया ँ िव. 
िछ�रङ िफ�छोक (नेकाप २०५८ अङ्क ७,८ प ृ४४० 
िन.नं. ७०२२) भएको हक कायम िनण�य बदर म�ुामा 
यसै अदालतबाट एकासगोलमा रहेक� आमाउपर 
परकेो म�ुा हारिजत भएपिछ सगोलमा रहेका नाबालक 
छोराह�ले उमेर पगेुपिछ अ.बं. ८६ नं. को आधारमा 
म�ुा गद� जाने हो भने िववादको िन�पण किह�यै अ�त 
नह�नेसमेत भई म�ुाको अि�तम ह�ने िस�ा�त (Finality 
of decisions) को �ितकूल ह�न जा�छ । घरको 
म�ुयले गरकेो म�ुामा अ.बं. ८६ नं. आकिष�त ह�ने । 
अव�था देिखदँैन भनी �या�या भएको पाइने ।

यसरी अिघ�लो िपढीक� कैलासी देवीले  
नािलस गरी िडसिमस गराएको फैसला बदर गराउन 
हकवालाह�ले अ.बं. ८६ नं. को आधारमा म�ुा गद� 
जाने हो भने िववादको किह�यै पिन अ��य ह�दँनै 
र म�ुाको अि�तमताको िस�ा�त (Finality of 
decision) समेतको िवपरीत ह�न जाने ह�नाले ��ततु 
म�ुामा अ.बं. ८६ नं. आकिष�त ह�न नस�ने । 
इजलास अिधकृत : स�देश �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०९५९, ज�गा दता� 

िनण�य बदर िखचोला मेटाइ हक कायम दता� 
नामसारी, रघुनाथ कोहार, िव. रामबकस 
रायसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ । 
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३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�  र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-WO-०१२१, उ��ेषण, रामबाबु 
दाहाल िव. पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरसमेत  

लेनदने म�ुासगँ अस�बि�धत म�ुाह�मा 
ता�रखमा रहेकोले सो आधारमा लेनदेन म�ुाको िमित 
०६९।१०।४ को ता�रख थामी पाउ ँ भनी िवप�ीले 
िमित ०६९।१२।४ मा मोरङ िज�ला अदालतका 
तहिसलदारसम� िनवेदन िदएको देिख�छ । िनजले 
उ� ता�रख थमाउन िनवेदन िददा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
५९ नं. वा अ.बं. ६२ नं.अनसुार ग�ेुको ता�रख 
थामी पाउ ँ भनी कुनै कानूनी आधार िलन सकेको 
देिखदँैन । िवप�ीका वारसे कमल राज खितवडा 
�यवसाियक वारसे रहेको भ�ने िनजको िनवेदन 
�यहोराबाट देिख�छ । यसरी �यवसाियक वारसे भएको 
�यि�लाई आफू ता�रखमा रहेको सबै म�ुाह�मा 
अदालतले तोकेको ता�रखमा ब�न ु पछ�  भ�ने �ान 
अ�य सव�साधारण �यि�लाई भ�दा बढी ह��छ । मलुकु� 
ऐन, अ.बं. ६४ नं. ले “ता�रख पाउनेले तोिकएको 
ता�रखका िदन तोिकएको ठाउमँा तोिकएको समयदेिख 
ता�रख तोक� िलन नसकु�जेलस�म हािजर भइरहन ु
पछ�  । तोिकएको समयमा ता�रखमा हािजर ह�न ु पन� 
झगिडया हािजर भएन भने अड्डाले पिख�रहन ुपद�न । 
कानूनबमोिजम म�ुाको कारवाही गनु�  पछ�  । तोिकएको 
समयमा हािजर नह�नेको तोिकएको ता�रखको िदन 
ता�रखमा लेिखएको काम भएन भ�ने उजरु ला�न र 
अड्डा उठ्ने समय नाघी अड्डा उिठसकेपिछ आउनेको 
ता�रख थािमन स�दैन भ�ने �यव�था गरकेो छ । यस 
६४ नं. ले अदालतबाट ता�रख तोक� पाएको प�ले 
सो तोिकएको ता�रखको िदन र समयमा अदालतमा 
उपि�थत ह�न ुपन� दािय�व तोकेको छ म�ुामा ता�रखमा 
रहन ुपन� प� वा िनजको वारसेले अदालतमा उपि�थत 
नभएमा �यसबाट िसिज�त प�रणाम पिन िनजले नै 
भो�नपुन� ह��छ । 

के क�तो काय�को लािग अदालतले 
किहलेको ता�रख तोकेको छ भ�ने कुराको �याल 
रा�न ुस�बि�धत प� वा वारसेको कत��य ह��छ । तर 
म�ुामा ता�रखमा रहने वा नरहने वा एउटै अदालतमा 
पिन एकभ�दा बढी म�ुाह�मा ता�रखमा रहेकोमा कुन 
म�ुामा कुन िदनको ता�रखमा रहने र कुनमा नरहने वा 
ता�रख निलने भ�ने कुरा प�को आ�नो �विववेकको 
कुरा हो । �यसमा अदालत वा अदालतको कम�चारीले 
बा�य गराउन स�ने ह�दँैन । िवप�ी िहर�यकुमार 
�े�को वारसे कमलराज खितवडाले लेनदने म�ुामा 
आफूले तोक� पाएको िमित ०६९।१०।४ को ता�रखमा 
उपि�थत नभई ता�रख गजुारकेो देिख�छ भने िनज 
वा�रस रहेको अ� फाटँमा रहेका अ� नै प� िवप� 
भएको अ�य म�ुाह�मा सो िमित २०६९।१०।४ को 
ता�रखमा उपि�थत भई ता�रख िलई �यसपिछ पिन 
पटकपटक ता�रखमा रहेको दिेखएबाट िनजले लेनदने 
म�ुाको िमित ०६९।१०।४ को ता�रखमा उपि�थत 
नभई �वइ�छाले नै ता�रख गजुारी बसेको देिखने । 

यसरी आ�नो �वइ�छाले ता�रख गजुारी बसी 
कानूनले था�न पाउने �याद वेतीत भइसकेपिछ सो 
लेनदेन म�ुासगँ लगाउ नै नरहेको अ�य अस�बि�धत 
म�ुामा िमित २०६९।१०।४ को ता�रख िलएबाट सो 
िदन आफू अदालतमा उपि�थत नै रहेकोले लेनदने 
म�ुाको ता�रख थािमपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको 
कारणबाट िनजको ता�रख था�न नसिकने । 

तसथ� िवप�ी िहर�यकुमार �े�को वा�रस 
कमलराज खितवडालाई मोरङ िज�ला अदालतको 
म�ुाको कामकारवाहीका लािग िमित २०६९।१०।४ 
गते तोकेको ता�रखमा म�ुाका प� वा वा�रस कोही 
पिन उपि�थत ह�न नगई ता�रख गजुारी बसेको 
अव�थामा िहर�य कुमार �े�को वारसे अ�य �यि� 
वादी �ितवादी भई चलेको म�ुामा उपि�थत रहेको 
भ�ने कारणले वादी िहर�यकुमार �े� �ितवादी राम 
बाब ुदाहाल भएको लेनदेन म�ुामा तोिकएको ता�रखमा 
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उपि�थत रहेको भ�ने अथ� गरी ग�ेुको ता�रख थामी 
िदने भ�नेसमेत �यहोराको मोरङ िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।६ को आदेश र सो आदेशलाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७०।४।१७ को आदेश म�ुामा ता�रखको अवधारणा 
र मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ५९ नं. तथा यसै 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत 
रहेकोले उ� आदेशह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०७७९, घर पखा�ल 
भ�काइ पाऊँ, बलराम सेढाई िव. परशुराम सेढाई  

िमिसलसाथ संल�न म�जरुीनामाको िलखत 
हेदा� उ� ज�गाह�म�ये िक.नं. १९८ मा ितमी मेरा 
सहोदर भाई परशरुाम सेढाईले प�क� घर िनमा�ण 
गन� मनसायले म बलराम सेढाईसगँ म�जरुीनामा 
माग गरकेोले मसमेतका नाममा संय�ु दता�  रहेको 
उि�लिखत िक.नं.१८३ तथा १९८ का ज�गाह� 
म�ये अंशब�डाको िलखतअनसुार मेरो भागमा परकेो 
ज�गाको स�ब�धमा ितमी भाइले इ�छाअनसुारको घर 
िनमा�ण गन� बाटो �योग गन�समेत पाउने गरी आ�ना 
मनोमान खशुीराजीसगँ िकनाराका सा�ीका रोहबरमा 
बसी यो म�जरुीनामाको कागज लेिखिदए भनी �प�सगँ 
उ�लेख भएको दिेख�छ । सोही म�जरुीनामाबमोिजम 
नै �ितवादीले िमित २०५३।१।३१ मा न�सा पास 
गरी उ� घर िनमा�ण गरकेो देिख�छ । यसरी एकपटक 
म�जरुीनामा िदई �ितवादीले कानूनी रीत पूरा गरी न�सा 
पास गरी घर िनमा�ण ग�रसकेको अव�थामा अिहले 
आएर िववाद गन� िम�ने देिखदँैन । वादीले २०५३ 
सालमा बनाएको घरको लािग मा� म�जरुीनामा िदएको 

ह�,ँ घरको त�ला थ�न र पखा�ल लगाउनको लािग 
म�जरुीनामा िदएको होइन भनी िजिकर िलएको भए 
तापिन उ� म�जरुीनामाको �यहोरा हेदा� �ितवादीलाई 
िनजको इ�छाअनसुार घर िनमा�ण गरी बाटोसमेत 
�योग गन� पाउने गरी म�जरुीनामा िदएको देिख�छ । 
�ितवादीलाई त�ला थ�न वा ज�गाको भोगचलन 
गन�मा िनय��ण गन� कुनै �यहोरा उ� म�जरुनामामा 
देिखदँनै । कुनै पिन काय� गन�को लािग एकपटक सहमित 
िदएर कानूनबमोिजम कुनै कामकारवाही अगािड 
बढ्छ भने उ� सहमित िदने �यि� वा प�ले उ� 
सहमितको पालना गनु�पछ�  । उ� सहमितको आधारमा 
अगािड बढेको कामकारबाहीको स�ब�धमा पिछ गएर 
िववाद गन� काय�लाई उपय�ु र �यायोिचतसमेत मा�न 
नसिकने ।

िमित २०५२।१२।२१ मा वादीले 
म�जरुीनामा िदई ितमी भाइले इ�छाअनसुारको 
घर िनमा�ण गन� बाटो �योग गन�समेत भनी िलिखत 
�पमा िदई सकेपिछ सो म�जरुीनामा बदर नभएस�म 
�यसलाई मा�न ु पन� ह��छ । घर बनाउन म�जरुी िदने 
तर �यसलाई अ�वीकार गन� अिधकार ज�गाधनीलाई 
पिन ह�दँैन । िमित २०५२।१२।२१ को उ� 
म�जरुीनामाबाट वादीले घर बनाउन �ितवादीलाई 
अिधकार िदई �ितवादीले घर िनमा�ण गरेकोमा यित 
अंशस�म िनमा�ण गन� िदएको, त�ला थ�न वा पखा�ल 
लगाउन निदएको भनी म�जरुीनामामा नै उ�लेख 
नभएको कुराको आधारमा �यसलाई अ�वीकार गन� 
िम�दैन । एकपटक कुनै कुरालाई िलिखत �पमा नै 
�वीकार गरी सकेपिछ सो कुरालाई अ�यथा भ�न ऊ 
िववि�धत ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ 
मा कुनै �यि�ले लेखेर, बचनले वा आचरण�ारा कुनै 
�यि�लाई कुनै कुरा य�तो हो भ�ने िव�ासमा पारी 
वा �य�तो िव�ासमा पन� िदई सो �यि�बाट कुनै काम 
गराएमा वा ह�न िदएमा िनज र सो �यि�को बीचमा 
चलेको कुनै म�ुामा सो कुरा �य�तो होइन वा िथएन 
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भनी िनजले ख�डन गन� पाउने छैन भ�ने �यव�था 
छ । िमित २०५२।१२।२१ मा वादीले ग�रिदएको 
म�जरुीनामा बदर नभई कायम रिहरहेको ि�थितमा 
�यसलाई अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा वादीको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६५-CI-०१८२, िनषेधा�ा, 
परशुराम सेढाई िव. बलराम सेढाई 

��ततु म�ुामा िन�पण ग�रनपुन� �मखु िवषय 
भनेको का�ेपला�चोक िज�ला बालवुा गा.िव.स. वडा 
नं. ९ िक.नं. १६८४ को �े.फ. १-१३-३ मा बनेको घर 
िवप�ीले भ�काउने  आशङ्काको अव�था छ  वा छैन 
भ�ने हो । तर आज बहसको �ममा यस इजलासमा 
उपि�थत दवुै प�ले िववािदत उ� घर भूक�पको 
कारणले भि�कसकेको जानकारी गराउनभुयो । 
भूक�पको कारणले उ� घर भि�कसकेको र हाल उ� 
घरको अि�त�व नभएको भ�ने कुरामा दवैु प� सहमत 
रहेको दिेख�छ । िनषेधा�ाको िनवेदनबाट हकबेहकको 
िन�पणा नह�ने र जनु घर भ�काउन स�ने आशङ्काको 
आधारमा पनुरावेदन अदालत, पाटनले िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गरकेो हो । हाल उ� घरको अि�त�व 
नै नरहेको देिखदँा िनषेधा�ाको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�था देिखएन । यस अव�थामा उ� घर नभ�काउन ु
भ�काउन निदन ु भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
गरकेो िमित २०६४।१०।२३ को फैसला उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-०५४६, अंश चलन, 

बलबहादुर कटुवाल िव. प�ना गु�ङसमेत
�ितवादीले �ी अशंधनको �पमा �ा� गरकेो 

र आ�नो पालामा आफूले आज�न गरकेो स�पि� 
आफूखसु गन� पाउने हो भनी �ितवाद गर े पिछ 
�यस कुरालाई �मािणत गन� भार दाबी गन� �ितवादी 
कै देिख�छ । �चिलत मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको 
महलको ४ नं. मा “�वा�नी मािनसलाई माइतीमावली 
प��का नातेदार इ�टिम�ह�ले िदएको चल अचल र 
�यसबाट बढे बढाएको स�पि� दाइजो ठहछ�  । लो�ने 
वा लो�नेप��को अिंशयारह�ले सबै अंिशयारह�को 
म�जरुीको िलखत ग�रिदएको र लो�ने प��का अ� 
नातेदार वा इ�टिम�ले िदएका चल अचल र �यसबाट 
बढे बढाएको स�पि� पेवा ठहछ�  ।” भ�ने र �ी अंश 
धनको महलको ५ नं. मा “�वा�नी मािनसले आ�नो 
दाइजो पेवा आफूखसु गन� पाउछँ । ऊ मरपेिछ यसले 
खान ुभनी िलखत ग�रिदएको रहेछ भने िलखतैबमोिजम 
ह��छ । िलखत रहेनछ भने सगैँ बसेका छोराछोरी भए 
�य�ता छोराछोरीले, �य�ता छोराछोरी नभए िभ�न 
बसेका छोराछोरीले, �य�ता छोराछोरी पिन नभए 
लो�नेले, लो�ने पिन नभए िववाह भएक� छोरीले, ऊ 
पिन नभए छोराका छोरा वा अिववािहता छोरीले र 
िनजह� पिन नभए हकवालाले पाउछँन्” भ�न कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । �ितवादीको नाममा िमित 
२०५१।५।२२ मा बकसप�बाट �ा� भएको िक.नं. 
१८१ को घरज�गा िशवशंकर डंगोलले बकस ग�रिदएको 
देिख�छ । यसरी आ�नो घर माइती दवुैतफ� को नाता 
स�ब�धभ�दा बािहरका अप�रिचत �यि� िशवशंकर 
डंगोलबाट बकस पाउदँा के कित कारणबाट बकस 
पाएको भ�ने �प��पमा ख�ुन सकेको छैन । केबल 
ज�गा �ाि�को �ोत बकसप� ह�दैँमा �यो िनजी आज�न 
हो भनी अनमुान गन� िम�ने ह�दनै । यसरी ज�गा ख�रद 
गरी िलएको र ज�गा ह�ता�तरणको �ि�या बकस 
भ�ने आधारमा दाइजो पेवाको �पमा मा�न िम�ने 
नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत 
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ह�न नसिकने ।  
�य�तै िक.नं. ६४५ को ज�गा िनजी आज�नको 

कमाई र ब�क ऋणसमेतबाट जोिडएको स�पि� हो भ�ने 
कुरा �ितवादीले िजिकर िलएपिन �प��पमा मेरो 
िनजी आज�नबाट जोिडएको हो भनी �ोत खलुाउन 
सकेको देिखदैँन । यसरी िनजी आज�नको स�पि� हो 
भनी  �मािणत  गन�  नसकेमा सगोलको  आज�नको  
सबै अिंशयारको हक प�ुने स�पि� मािन�छ । प�रवारको 
म�ुयलगायत कुनै सद�यले नगद आज�न गरबेाटै सो 
स�पि� िनजको िनजी आज�न ह�ने होइन अिपतु �यसमा 
सगोल प�रवारको �म, सहयोग आिद पिन नपरकेो 
भएमा मा� िनजी आज�न ह�ने ।

सबैको �म, सहयोग आिद परकेो स�पि� 
सगोलको ह��छ । �ितवादी र िनजको लो�ने एकासगोलमा 
नरहेको भ�ने कानूनबमोिजमको त�य र अव�था कही ँ
कतैबाट ख�ुन आएको पिन छैन । सगोलको अंिशयारले 
आ�नो नाममा रहेका स�पि�मा आ�नो Exclusive 
right अथा�त् अ�य अंिशयारबाहेकको आ�नो िनजी 
हक भनी दाबी गन�का लािग कुनै वैध िलखत वा अ�य 
कानूनबमोिजमको कुनै �हणयो�य �माणबाट पिु� 
गनु�पन� ह��छ । तर �ितवादीबाट ग�रएको मौिखक कथन 
मा�ले सो िजिकर अदालतले �वीकार गन� नस�ने 
ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनसुार 
अ�यथा �मािणत नभएस�म जनुसकैु अंिशयारका 
नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� भएको भनी 
अदालतले अनमुान गनु�पन� ह��छ । र सोबमोिजम 
यी पनुरावेदकले अदालतको अनमुानलाई अ�यथा 
�मािणत गरी ख�डन गन� सकेको पाइदँैन । िनजी 
आज�न हो भ�ने कुरा कानूनबमोिजमको कुनै िलखतबाट 
�मािणत नभएस�म एकाघरका अिंशयारह�म�ये 
जनुसकैु अिंशयारको नाउमँा रहेको स�पि� भए तापिन 
�य�तो स�पि�लाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) अनसुार सगोलको स�पि� मा�नपुन� िस�ा�त 
ने.का.प. २०५१, िन.नं. ५००९, प�ृ ९१२ मा यस 

अदालतबाट �ितपािदत भएकोसमेत देिखने । 
��ततु म�ुामा �ितवादी म�ज ु ग�ुङको 

आ�नै छोरा च�दन ग�ुङ र छोरी प�ना ग�ुङ तथा 
पित िटकाराम ग�ुङले अंशको दाबी गरी िफराद दायर 
गरकेो अव�था छ । आमाको नाउमँा भएको स�पि� 
आ�नै छोराछोरीले समेत अंशको �पमा पाउन 
नस�ने भ�न ु �यायको म�सदिवपरीत ह�न जा�छ । 
वादी िटकारामले आ�नो आयको �ोत देखाएका 
छन् । �ितवादी म�ज ु ग�ुङले दखेाएको आयको 
�ोत �यसमा परकेो भएपिन सबैको आज�नबाट �ा� 
स�पि� सगोलकै आज�न ह��छ । र सगोलको आज�न 
सबै अिंशयारको हक ला�ने भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
स�दनै । स�पि� म�ज ुग�ुङको नाउमँा रहेको कारणले 
मा� अ�य अिंशयारलाई अशं ला�न स�दैन भ�न 
िम�दैन र कानूनत: अ�य अंिशयारको अशं नला�ने 
अव�थाको िव�मानता देिखदैँन । यसरी �ितवादीले 
िजिकर िलइएका िक�ाका स�पि�ह� �वआज�नका 
ह�न प�रवारका सद�यह�को �म सहयोग परकेो िथएन 
भनी व�तिुन� र स�ुप� �माणबाट पिु� गन� सकेको 
नदिेखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

तसथ� तायदातीमा उि�लिखत स�पि� 
आ�नो �ानिसपले आज�न गरकेो र अ�य अंिशयारको 
अंश नला�ने िनजी हकको स�पि� हो भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको िजिकर त�स�ब�धी िलखतको आधारभूत 
र िन�या�मक �माणबाट समिथ�त नभएको अव�थामा 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मा�य ह�न नस�ने 
ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीबाट वादीलाई अंश िदने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।१०।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क २२ गते रोज २ शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६६-CI-०४१९ र ०७१-
CI-०७७८, िखचोला मेटाई हक कायम, जालसाजी 
परशुराम सेढाई िव. बलराम सेढाई, बलराम सेढाई िव. 
परशुराम सेढाईसमेत  

करारनामामा घर वादी बलराम सेढाईले 
बनाएको भ�ने कुरालाई �ितवादी परशरुाम 
सेढाईसमेतले ि�वकार गरी करारको एक प� भई 
रीतपूव�क सही छाप गरकेो देिख�छ । सो कुरालाई 
�ितवादीले अदालतमा उपि�थत भई अ�यथा भ�न 
सकेको अव�था देिखदैँन । केवल उ� करारनामा 
स�ु दिेखनै िनि��य रही काया��वयनमा नआएको 
ह�दँा उ� करारनामाको हवाला िदई िफराद दायर गन� 
हकदैया वादीलाई छैन  भ�नेस�मको िजिकर िलएको 
देिख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु म�ुाको 
िवषय उ� करारनामाको काया��वयन भयो वा भएन 
भ�ने होइन । उ� िववािदत घर वादीले बनाएको हो 
भनी �ितवादीले समेत �वीकार गरकेो िलखतको 
�पमा उ� करारलाई �माणको �पमा पेस ग�रएको 
हो । यस अव�थामा उ� करारनामामा उि�लिखत 
�यहोराको आधारमा घर वादीको हो भनी िफराद गन� 
िम�दैन भ�ने �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । वादी र �ितवादी सहोदर दाजभुाइसमेत 
भएको अव�थामा वादीले दाबी गरजे�तो मौिखक 
सहमितको आधारमा �यस �कारको घर ब�न नस�ने 
अव�था पिन देिखदैँन । घर अका�को ज�गामा पिन 
ब�न स�छ । सबै अव�थामा जसको ज�गा हो उसैको 
घर बनेको भनी प�रक�पना गन� पिन िम�दनै । केवल 
ज�गाधनीको म�जरुी वा �वीकृित रहेको िथयो वा 
िथएन भनी हेनु�पछ�  । ज�गा धनीको �वीकृित वा 
म�जरुीिबना अक� �यि�ले घर बनाउन ुकानूनस�मत 
ह�दँनै तर ज�गाधनीले आ�नो घर बनाउन �वीकृित 

वा म�जरुी िदएको छ भने �य�तो �वीकृित वा म�जरुी 
बदर नभएस�म �यसलाई मा�नपुन� ह��छ । घर बनाउन 
म�जरुी िदने तर �यसलाई अ�वीकार गन� अिधकार 
ज�गाधनीलाई पिन ह�दँैन । िमित २०५८।१।१४ को 
करारनामामा उि�लिखत सत�बाट �ितवादी परशरुामले 
िववािदत घर वादी बलरामले बनाएको भनी �वीकार 
ग�रसकेको अव�थामा सो घर आफूले बनाएको 
भ�ने�ितवादीको िजिकर �वीकारयो�य देिखएन । 
एकपटक कुनै कुरालाई िलिखत�पमा �वीकार गरी 
सकेपिछ सो कुरालाई अ�यथा भ�न ऊ िववि�धत ह�ने । 

�माण ऐन, २०३१ दफा३४ मा कुनै �यि�ले 
लेखेर, वचनले वा आचरण�ारा कुनै �यि�लाई कुनै 
कुरा य�तो हो भ�ने िव�ासमा पारी वा �य�तो िव�ासमा 
पन� िदई सो �यि�बाट कुनै काम गराएमा वा ह�न िदएमा 
िनज र सो �यि�को बीचमा चलेको कुनै म�ुामा सो 
कुरा �य�तो होइन वा िथएन भनी िनजले ख�डन गन� 
पाउने छैन भ�ने �यव�था छ । िमित २०५८।१।१४ 
को करारनामा बदर नभई कायम रिहरहेको अव�थामा 
सोमा उि�लिखत सत� माि�दन भ�न िम�दैन । अतः 
िववािदत घरस�म वादी बलरामको हक कायम ह�ने 
देिख�छ । जहासँ�म घरबाहेकका अ�य ज�गामा पिन 
िखचोला मेटाई चलन चलाइपाउ ँभ�ने वादी बलराम 
सेढाईको दाबी छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� उ� 
ज�गा �ितवादी परशरुाम सेढाईको नाममा दता� भएको 
कुरा �वयम् वादीले नै आ�नो िफरादप�मा �वीकार 
गरकेो अव�था दिेख�छ । वादीले सो ज�गामा घर 
बनाउदैँमा अ�य ज�गामा पिन िनजको हक प�ुने अव�था 
रहदँैन । यस अव�थामा अ�य ज�गामा पिन िखचोला 
मेटाई चलन चलाई पाउ ँभ�ने वादी दाबीसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

वादी बलराम सेढाईले िमित २०६०।६।१५ 
मा भएको को कागजलाई जालसाजी घोषणा गरी 
�ितवादीलाई सजाय ग�रन ु पन� मागसमेत गरकेो 
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देिख�छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� उ� िमित 
२०५८।१।१४ को करारनामालाई स�ुदेिख नै शू�य 
घोषणा गन�को लािग उ� कागज भएको दिेख�छ । उ� 
कागज तारादेवी सेढाई र परशरुाम सेढाई एक प� र 
�ीधर काक� अक� प� भई भएको रहेछ भने �ीधर 
काक�को �ीमती सशुीला काक� सा�ीको �पमा रहेको 
देिख�छ । वादीले उ� कागज जालसाजीबाट तयार 
गरकेो हो भनी िजिकर िलएको भए तापिन सो कागजमा 
वादी बलराम सेढाईको संल�नता नदिेखदँा �यसको 
कुनै �ामािणक मू�य नै नदेिखदँा जालसाज भ�नपुन� 
अव�था िव�मान नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा िववािदत घरमा 
स�म वादी बलराम सेढाईको हक कायम ह�ने ठहर ्याई 
अ�य बाकँ� ज�गामा वादीको हक नप�ुने ठहर ्याएको 
स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।३।१२ को फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले गरकेो िमित २०६४।१०।२३ को 
फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�  र मा.�या. �ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०८९२, 
उ��ेषण, मंगल िल�बूसमेत िव. भगवान िसपरा 
िल�बुसमेत 

बाबकुो म�ृयपुिछ घरको म�ुय �यि� कसलाई 
मािन�छ भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� �वाभािवक�पमा 
आमा नै घरको म�ुय �यि� भ�ने देिख�छ । लेनदेन 
�यवहारको ८ नं. हेदा�, घरको म�ुय भई कामकाज गन� 
वा सगोलमै बसी िविभ�न ठाउमँा घर, खेती, �यापार 
वा अ� कुनै काम गरी ब�ने उमेर पगेुको जानकार 
लो�ने मािनस वा �वा�नी मािनस आफू बसी काम 

गरकेो ठाउकँो म�ुय ठहछ�  । �य�ता म�ुयले गरकेो 
�यवहार वा एकाघरका उमेर पगेुका अ�ले गरकेोमा 
म�ुय जानकारको पिन सहीछाप वा िलखत भएको 
�यवहारमा� गो�रा धनबाट च�छ भनी �प� उ�लेख 
भएको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाको रोहमा 
��ततु म�ुामा रहेको िववादको िवषयव�तलुाई हेन� हो 
भने िविभ�न ठाउमँा घर, खेती, �यापार वा अ� कुनै 
काम गरी बसेको �माणबाट पिु� ह�दैँन । आमाबाहेकका 
अ�य �यि�लाई घरको म�ुय भई कामकाज गन� 
�यि�का �पमा िलन िम�ने कुनै आधार र कारण 
िव�मान रहेको देिखएन । कजा� िलने पथृीलाल 
िल�बू घरको म�ुय �यि� भई कामकाज गरकेो भ�ने 
कुराको पिु� ह�ने खालका �माणसमेत पेस भएको 
देिखदँनै । बममाया िल�बूका पथृीलाल िल�बू जेठा 
छोरा भएकै नाताले घरको म�ुय �यि� भ�न पिन िम�ने 
देिखदँनै । �यसमािथ पिन िनजबाट प�रवारका अ�य 
सद�यह�को जानकारी र म�जरुीिबना ग�रएका सबै 
�यवहारलाई आमा र प�रवारका अ�य सद�यह�को 
हकमा समेत मा�यता िददैँ जाने हो भने घरको म�ुय 
�यि�को अवधारणा र �य�तो म�ुय �यि�ले घर 
�यवहार स�चालन गन� र स�पि�को सरु�ा गन� 
मा�यतािवपरीत ह�ने देिख�छ । प�रवारको कुनै एक 
सद�यले प�रवारका अ�य सद�यलाई जानकारी नै 
निदई जथाभावी �यवहार गद� जाने र �यसको दािय�व 
अ�य सद�यले समेत �यहोन� पन� अव�था नपरोस् भ�ने 
अिभ�ाय लेनदेन �यवहारको ८ नं. ले राखेको देिखने । 

य�तै लेनदेन �यवहारको ९ नं. हेदा�, यसै 
महलको ८ नं. बमोिजम म�ुय भई कामकाज गरकेोमा 
बाहेक अ� अव�थामा एकाघरका उमेर पगेुको 
कुनै �यि�ले कुनै �यवहार गरकेो रहेछ भने िनजले 
आफूले आज�न गरकेो वा आफूखसुी गन� पाउने 
स�पि�बाट मा� िलन पाउछँ भनी �प� उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसरी म�ुय भई कामकाज गरकेोमा बाहेक 
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अ� अव�थामा एकाघरका उमेर पगेुको कुनै �यि�ले 
(�वा�नी, छोरा, अिववािहता छोरी जोसकैु होस्) कुनै 
�यवहार गरकेो रहेछ  भने िनजले आफूले पाउने धनमा 
िनजको हक नपगेुस�म साह�ले सो धनमा समाउन 
पाउने देिखदँनै । लेनदेन �यवहारको ८ र ९ नं. लाई 
सामा�ज�यपूण� �पले �या�या गन� हो भने म�ुय 
�यि�को ऋणको दािय�व लेनदेन �यवहारको १० 
नं.समेतको अिधनमा रही अ�य अंिशयारले समेत 
�यहोन� पन� र म�ुयको म�जरुी नभएमा अ�य अंिशयारले 
गरकेो �यवहारबाट सगोलको स�पि�मा दािय�व 
िसज�ना गन� नपाउने ि�थित देिख�छ । कानूनमा पिन 
म�ुयको नाउमँा रहेको स�पि�मा असर गन� स�ने 
देिखन आउदँैन । घरको म�ुय �यि�को म�जरुी निलई 
िलइएको ऋण सगोलको स�पि�बाट भ�रभराउ गन� 
निम�ने ।

पथृीलाल िल�बूले कजा� िलदँा आमा बममाया 
िल�बू, भीमकुमारी िल�बू र मंगल िल�बू कसैको पिन 
म�जरुी िलएको वा िनजह�लाई जानकारी िदएको 
देिखएन । घरको म�ुय �यि�का �पमा रहेक� बममाया 
िल�बूको म�जरुी निलई पथृीलाल िल�बूले िलएको 
ऋण सगोलको स�पि�बाट भ�रभराउ गन� काय�लाई 
कानूनअन�ुपको मा�न निम�ने ह�दँा िनवेदकह�का 
नाउमँा दता� रहेका िज�ला ता�लेजङु ते�लोक 
गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. २०४ �े.फ. ५-१३-१-३ 
ऐ. ते�लोक गा.िव.स. वडा नं. ६ िक.नं. १६५ �े.फ. 
६-१४-१-३ ऐ.ऐ. को िक.नं. १६७ �े.फ. १६-२-
०-३, ऐ.ऐ. को िक.नं. १६८ �े.फ. ८-२-२-० तथा 
ऐ.ऐ. वडा नं. २ िक.नं. १५६ �े.फ. १-३-१-० का 
ज�गाह� रो�का रा�ने िनण�य र सो आधारमा भएको 
काम कारवाहीसमेत उ��ेषणको आदेशबाट बदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी िव��भर�साद ��े, ०६६-CI-०८१८, हक 
कायमसमेत, बस�तबहादुर म�लसमेत िव. िवजयच�� 
म�ल

पनुरावेदक  �ितवादीह�ले िमित 
२०४३।९।१७ मा िपताबाट अंश बझेुको भरपाई गरी 
अंश बझुेकोमा उ� िमितको अशं भरपाईलाई समेत 
��यथ� वादीले अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन ।  िमित 
२०४३।९।१७ को ब�डा भरपाई ह�दँा िववािदत िक�ा 
ज�गाह� दता�समेत भएको देिखदँनै ।  िमित २०४८।४।४ 
गते बाबआुमाको म�ृयपु�ात् चल स�पि�समेत 
पनुरावेदक �ितवादी जेठा दाज ु बस�तबहादरु 
म�लबाट चारजैना दाजभुाइले भाडँाकँुडाह� बझुी 
िलएको भ�ने देिख�छ । िमित २०६४।७।२८ मा अ.बं. 
७८ नं.अनसुार बयान गदा� यी दवैु िलखत स�े हो भनी 
िवप�ी वादीले �वीकार गरी बयान गरकेा छन् । २०४३ 
सालको ब�डाप� पा�रत भएपिछ पिन २०४८ सालमा 
चल स�पि� सबै दाजभुाइले बाडँी िदएको ह�दँा उ� 
२०३९ सालको ०४८ सालको घरसारको िलखत 
ि�याशील भई दता� भोगसमेत गरकेो दिेखदँा ��यथ� 
वादी पिन बाबसुगँ छु�ी िभ�न भई अलगअलग �यवहार 
गद� आएको देिखने । 

घरसारमै छु��िभ�न भएको िलखत �वीकार 
गरपे�ात् �यवहार �माणबाट सो अ�यथा नह�दँास�म 
बाबसुगँ एकासगोलमा बसेको �वत�� �माणबाट 
पिु� गन� सकेको देिखएन । िववािदत िक�ा ज�गाह� 
बाबकुो नाम नै दता� ह�न बाकँ� रहेका पखु�ली ज�गा 
भएको र यी ��यथ� वादीले बाबआुमालाई पालन 
पोषण गरी एकासगोलमा रहेको बसेको �मािणत 
गन� कुनै व�तिुन� िलखत �माण देखाउन सकेका 
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छैनन् । केवल मौिखक�पमा अिभ�य� गरकेो कुराले 
मा� यी ��यथ� वादीको िजिकर प�ुन स�ने देिखदैँन । 
यसरी  सबै अिंशयार दाजभुाइह� बाबसुगँ छु�ी िभ�न 
भइसकेको ह�दँा  िववािदत िक�ा नं. ३८५, ३८८, 
३०५, ४९५, २०६८ र २१०५ का ज�गाह� पैतकृ 
स�पि� भई दता�समेत भइनसकेको बाबकुो म�ृयपु�ात् 
दता� ह�न आएको ज�गा वादीको मा� एकलौटी हक 
प�ुने अव�थाको नदेिखएकोले सबै चार अिंशयार 
दाजभुाइको बराबर हक ला�ने देिखने । 

अतः सबै अंिशयार दाजभुाइले बाबसुगँ 
छु�ीिभ�न भइसकेको ह�दँा िपताको नाउमँा दता� रहेको 
िववािदत ज�गामा सबै दाजभुाइको बराबर हक ला�ने 
ह�दँा वादीको मा� हक कायम गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला केही उ�टी भई वादी 
�ितवादीह� चार ै जनाको हक कायम ह�ने र चार 
भागको एक भाग वादीको हक कायम भई दता�समेत ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली 
इित सवंत् २०७३ साल मङ्िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६६-CI-०७००, ०८१३, 
िलखत बदर, सुशीलकुमार आचाय� िव. शकंर�साद 
आचाय�,  शंकर �साद आचाय� िव. सुशीलकुमार आचाय� 

िलखत गरी िदने च��कुमारी र िनजका 
छोराह� श�भ�ुसाद आचाय� र ��ततु म�ुाका वादी 
शंकर�साद आचाय� सगोलमा रहेकै अव�थामा दवुै 
छोराह�को म�जरुीमा आ�नो अशं हकको स�पूण� 
स�पि� च��कुमारी आचाय�ले हक ह�ता�तरण गन� 
स�नेमा सगोलमा रहेका छोरा वादी शकंर�साद 
आचाय�को म�जरुीबेगर पनुरावेदक �ितवादी 
सशुीलकुमार आचाय�लाई दाबीको शेषपिछको 
बकसप� ग�रिदएको दिेखयो । यसरी �व. च��कुमारीले 

पनुरावेदक �ितवादी सशुीलकुमार आचाय�लाई 
ग�रिदएको शे.व. िलखतको आधाभ�दा बढी अचल 
स�पि�को िलखतले मा�यता पाउने भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

�व. च��कुमारीले आ�नो अंश हकको अचल 
स�पि�म�ये त�काल �चलनमा रहेको मलुकु� ऐन, 
सात� संशोधनपूव�को �ी अंशधनको २ नं. को कानूनी 
�यव�थाबमोिजम आधास�म  आफूखसु गन� पाउने 
ह�दँा आधा अचल स�पि� �ितवादी सशुीलकुमार 
आचाय�लाई ग�रिदएको शे.व. िलखत कायमै रही बाकँ� 
आधा भागको िववादमा आएको शेषपिछको बकसप� 
िलखत मा� बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।५।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । स�पूण� िलखत बदर ह�नपुछ�  
भ�ने पनुरावेदक वादीको र स�पूण� िलखत सदर ह�नपुछ�  
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु ३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६६-CR-०३४२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. टंकबहादुर ब�नेत

मतृक र कुमार खड्कासमेतसगँ भएको 
झगडा कुटिपटको वारदातमा मतृकलाई यी �ितवादी 
टंकबहादरु ब�नेतसमेतले हात छोडी कुटिपट गरकेो 
भ�ने अनसु�धानमा उ�लेख भएको �यहोरा मतृकको 
शरीरमा परकेो चोटपटकको �कृितबाट पिु� नभएको 
र सो घटनामा कुमार खड्कासमेत घाइते भइरहेको 
देिखदँा �ितवादी टंकबहादरु ब�नेतले घाइते कुमार 
खड्कालाई कुटिपट गन� काय�मा सलं�न ह�नस�ने 
अव�था दिेखएको र िनज कुमार खड्काले वारदातमा 
यी �ितवादी टंकबहादरु ब�नेतसमेत संल�न भई 
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मतृकलाई कुटिपट गरकेो भनी लेखाएको �यहोरा 
िनजसमेत घटनाबाट पीिडत भइरहेकोले िनजको 
भनाईलाई �वत�� �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

��ततु वारदातमा िनज�ितवादी टंकबहादरु 
ब�नेतको उपि�थित रहेको र मतृकतफ� का घाइते 
कुमार खड्कासमेत कुटिपटबाट घाइते भइरहेको 
देिखएकोमा मतृकलाई यी �ितवादी टंकबहादरुले पिन 
कुटिपट गरकेो हो भनी शङ्कारिहत तवरबाट पिु� ह�न 
आएको नदिेखएकोले यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७ को देहाय (२) अ�तग�तको 
घेरा िदने, बाटो ग�डा छे�ने वा भा�न उ�कन नपाउनेसमेत 
गै� काम गरी मान� संयोग पा�रिदएकोस�मको कसरुको 
कसरुदार कायम गरी कैद वष� ५ को सजाय गन� गरकेो 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनािसब नै 
देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत �माण आधारह�बाट 
काठमाड� िज�ला अदालतले �ितवादी टंकबहादरु 
ब�नेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(२) नं. अ�तग�तको कसरु गरकेो ठहर ्याई कैद वष� 
५ (पाचँ) गन� गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६५।९।१७ को फैसला 
सदर ह�ने ।                                                 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी      
इित संवत् २०७३ साल पसु ३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-RB-०१२०, करार, 
िशव िकशोर िसंह िव. िज�ला वन काया�लय, सला�ही, 

लालव�दीसमेत
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 

२०७०।१२।१९ मा अ�त�रम आदेश भई िज�ला 
वन काया�लयले आफू मातहतका काया�लयमा रासन 
बझुाउन �याएमा बिुझिदन प�ाचार गरकेो देिख�छ । 
सोप�ात् वन काया�लय, रासन बझुी िलन तयार रहेको 
देिखएको तर पनुरावेदकले रासन साम�ी िलई बझुाउन 
लगेको भ�ने दिेखन आएन । पनुरावेदकले रासन 
खा�ा�न बझुाउन गएको बझुी निलएको भए �थानीय 
िनकायमा सो त�यको जानकारी गराई सो को कुनै 
�माण ��ततु गन� सकेकोसमेत देिखएन । तसथ�, रासन 
खा�ा�न बझुाउन गएको िवप�ीले बझुी निलएको 
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः िमित २०७०।१०।९ को करार 
स�झौताको प�रपालना पनुरावेदक �वयम् ले गरकेो 
त�य नै �माणबाट पिु� ह�न आएको नदेिखदँा िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०७१।२।२६ मा भएको अि�तम आदशे िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या. �ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-०७५७, िनषेधा�ा, 
होमनाथ फुयाल िव. एिलसा सेनी (िल�बू) समेत 

पनुरावेदन अदालतको आदेशानसुार भई 
आएको िमिसल संल�न न�सा मचु�ुका हेदा� िक.नं. 
१७२ को उ�रतफ�  न.नं. ७ मा िक.नं. ९१ को ज�गा 
रहेको देिख�छ । सो न.नं. ७ को ज�गा यी पनुरावेदकको 
नाउमँा दता� नै नरही उनाउ �यि�को नाउमँा दता� 
रहेको भ�ने न�सा मचु�ुकाबाट ख�ुन आएको छ । 
उ� नाप न�सामा पनुरावेदकले िनवेदनमा उ�लेख 



59

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, भदौ - १

गरकेो िक.नं. १७२ को ज�गा र िववािदत न.नं. ९ को 
बाटोको बीचमा न.नं. ७ उ�लेख भएको र सो िक.नं. 
९१ को ज�गा रहेको भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
सो िक.नं. ९१ को ज�गाको स�ब�धमा िनवेदनमा दाबी 
नै छैन । िववािदत न.नं. ९ को बाटो �ाबेल बाटो रहेको 
भ�ने देिखन आएको छ । यसरी पनुरावेदकले आ�नो 
हकभोगको भनी दाबी िलएको ज�गा िनजको नाउमँा 
दता� नभई उनाउ �यि�को नाउमँा रहेको दिेखदँा 
िनजको िनिव�वाद हकको भ�ने देिखन नआउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िववािदत ज�गामा पनुरावेदकको िनिव�वाद हक भएको 
नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी नह�ने र िनवेदन खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७१।२।१९ मा 
भएको अि�तम आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित सवंत् २०७३ साल  मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-०७५०, 

अदालतको अवहेलना, होमनाथ फुयाल िव. 
एिलसा सेनी (िल�बू) समेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ । 

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या. �ी िव��भर�साद 
��े, ०६९-CR-०५९३, जालसाजी, पुजारी अिहर 
िव. करोरमती अिहरसमेत 

�ितवादी करोरमतीका िपता रमे�र यादवको 
छोरा नभएको र िनज करोरमतीले िपताको सेवा टहल 
गरबेापत िक.नं. ४७४ समेतका ९ िक�ा ज�गा ज�मा 
�े.फ.२-०-१९ िमित २०५०।११।१२ र.नं. ५७९९ 
बाट हा.ब.िदएको दिेख�छ । छोरा नभएको ह�दँा छोरी 
करोरमतीले िपताको �याहार टहल गन� गरकेो भ�ने सो 

िलखतमा उि�लिखत �यहोराबाट देिखन आएको छ । 
िनज करोरमतीलाई क�रब ३ िबगाहा ज�गा हा.ब.गरी 
िदने हैिसयत भएका िपताले उ� िक.नं.६०,३०५ र 
५१८ को ज�गा छोरी करोरमतीले ख�रद गदा� दाइजो 
पेवा हाली िकिनिदएको िव�ास गन� सिकने मनािसब 
आधार देिखन आउने ।

करोरमतीको िपताको छोरा स�तान नभएको 
िपताले िनज करोरमतीलाई आ�नो पैतकृ स�पि� 
ज�गाह� हा.ब.गरी िदएको त�य रहेको स�दभ�मा 
करोरमतीले दाइजो पेवाको रकमले ख�रद गरकेो भनी 
जनाई बाबलुाई समेत सो िलखतमा सा�ी राखी ख�रद 
गरकेो उ� िक.नं.६०,३०५ र ५१८ को ज�गाह� 
�ितवादी करोरमतीको िनजी आज�नबाट ख�रद 
भएकोले िनजले आफूखसु गन� पाउने ह��छ । अतः 
सो ज�गासमेत िपता रमे�रलाई िमित ०६४ सालमा 
राजीनामा गरी िदएको काय�बाट वादीह�को अंश 
हकमा असर पन� जाने देिखएन । वादीह�को अशं हक 
नै नला�ने �. करोरमतीको िनजी आज�नका ज�गाह� 
िनजले रिज��ेसन पास गरी िदएको काय� जालसाजी 
मा�न निम�ने ।   

अतः िमित २०६४।१०।२९ को िलखतलाई 
जालसाजी ठहर गरकेो स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।१।२२ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई जालसाजी गरकेो भ�ने वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०६९।३।७।५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े� 
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउ, ०६९-CI-०७५४, फैसला 
तायदाती बदर, पुजारी अिहरसमेत िव. 
करोमती अिहर भएको म�ुा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ । 
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इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६६-CI-०४१३, ज�गा नामसारी िनण�य 
बदर दािखला खारजे दता� बदर नामसारी दािखल 
खारजे दता� , �ेमबहादुर �े� िव. स�तमाया �े� 

िव�ाियकाको मनसाय पता लगाउन 
कानूनको �या�या गदा� कुनै ऐनको कुनै प�र�छेदको 
कुनै न�बरमा उ�लेख भएको कानूनी �यव�था अ�प� 
रहेको छ भने �यसपिछका न�बरह�लाईसमेत साथै 
राखी �या�या गनु�पद�छ । अगािड उ�लेख भएको 
न�बरमा भ�दा �यसपिछका न�बरह�मा भएको कानूनी 
�यव�थाले िव�ाियकाको मनसायलाई अझै बढी �प� 
गरकेो ह��छ । अपतुालीको २ नं. मा उि�लिखत नाता 
स�ब�धका �यि�ह� समान हैिसयतको भएमा मा� 
उ� २ नं. को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने हो । तर 
कोही अंश िलई छु��एका छन् र कोही सगोलमा बसेका 
छन् भने अपतुालीको स�ब�धमा िनण�य गदा�  उ� २ नं. 
को �योग अ�य न�बरह�मा भएका �यव�थाह�लाई 
समेत सगैँ राखेर हेनु�पन� ।

�ितवादी स�तमाया �े�समेत तीन जना 
छोराह� �यामबहादरु �े�, धनबहादरु �े� र 
िटकाबहादरु �े� मूल प�ुष मानबहादरु �े�बाट 
२०५८ सालमा छु�ी िभ�न भएको र जेठा छोरा 
�ेमबहादरु �े� बाबसुगँ सगोलमा बसेको िमित 
२०५८।९।२४ को ब�डाप�बाट नै दिेखएको छ । 
सोही अपतुालीको ६ नं.बमोिजम सबै �वा�नी छोरा 
छोरीह�लाई अंश छुट् याइसकेपिछ कुनै �वा�नी वा 
छोराछोरीसगँ बसेको रहेछ भने सगैँ ब�ने �वा�नी छोरा 
वा छोरीले अपतुाली पाउने र यसो गदा� िव�ाियकाको 
वा�तिवक मनसाय पिन पूरा ह�ने देिख�छ । �ितवादी 
स�तमाया �े� मानबहादरु �े�को �ीमती भए पिन 
िनजले कानूनबमोिजम अंशब�डा गरी छु�ी िभ�न 
भएकोले एकासगोलको अ�य अिंशयार कायम रहेको 

अव�थामा मानबहादरु �े�को अपतुाली िनजको िभ�न 
भई बसेक� �ीमतीले पाउने देिखएन । सगोलमा बसेका 
छोरा वादी �ेमबहादरु �े�ले नै बाब ुमानबहादरु �े�को 
अपतुाली खान पाउने देिखने । 

२०५८ सालमा �ितवादी स�तमाया 
�े�, छोराह� �यामबहादरु �े�, धनबहादरु �े� र 
िटकाबहादरु �े�ले पित िपता मानबहादरु �े�सगँ 
कानूनको रीत परु ्याई अशंब�डा गरकेो र वादी 
�ेमबहादरु �े� िपतासगैँ सगोलमा बसेको भनी िमित 
२०५८।९।२४ को ब�डाप�को कागजले ��ट गरकेो 
देिखदँा िफराद दाबीमा उ�लेख भएको मानबहादरु 
�े�को नाम दता�को हेट�डा नगरपािलका वडा नं. ४ 
िक.नं. ६७७३ को ज�गा र सोमा बनेको घर, ऐ.ऐ. 
िक.नं. ६७७५, ऐ.ऐ. िक.नं. ६९४३, ऐ. वडा नं. ११ 
को िक.नं. २८८२, ऐ.ऐ. िक.नं. २८९३,  ऐ.ऐ. िक.नं. 
२९६३, ऐ. बसामाडी गा.िव.स. वडा नं. १ िक.नं. 
६०४, ऐ.ऐ. िक.नं. ६०५, ऐ.ऐ. िक.नं. १२६३,  ऐ. 
हिटया गा.िव.स. वडा नं. ७ िक.नं. ७०६ को ज�गा, 
ऐ. हािडखोला गा.िव.स. वडा नं. ३ िक.नं. ७६१, ऐ.ऐ. 
िक.नं. ७६३, ऐ.ऐ. िक.नं. ७८३ को ज�गाह�समेत 
�ितवादी स�तमाया �े�को नाममा नामसारी गन� 
िनण�य गरकेो मालपोत काया�लय, मकवानपरुको 
िमित २०६१।२।२२ र िमित २०६१।२।२६ को 
िनण�य उि�लिखत कानूनी �यव�थाको िवपरीत रहेको 
देिखएकोले कायम रहन स�ने नदेिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट मकवानपरु िज�ला अदालतले वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर ्याई गरकेो िमित २०६३।३।१९ को 
फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६४।११।६ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई िफराद दाबीमा उि�लिखत 
मानबहादरु �े�को नाम दता�का ज�गाह� �ितवादी 
स�तमायाको नाममा नामसारी ह�ने गरी मालपोत 
काया�लय, मकवानपरुले िमित २०६१।२।२२ र िमित 
२०६१।२।२६ मा गरकेो िनण�य बदर भई ती ज�गाह� 
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वादी �ेमबहादरु �े�को नाममा दािखल खारजे 
नामसारी दता� ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६६-CI-०४१२, सवारी नामसारी िनण�य 

बदर दता� बदर हक कायम दता� दािखल 
खारजे दता�, �ेमबहादुर �े� िव. स�तमाया 
�े� 
 § ०४०९, ज�गा नामसारी िनण�य बदर दािखला 

खारजे दता� बदर दता�, �ेमबहादुर �े� िव. 
स�तमाया �े�
 § ०४१०, सवारी नामसारी िनण�य बदर दता� 

बदर हक कायम दता�, �ेमबहादुर �े� िव. 
स�तमाया �े�
 § ०४११ सवारी नामसारी िनण�य बदर दता� 

बदर हक कायम दता�, �ेमबहादुर �े� िव. 
स�तमाया �े�
 § ०६६-CI-०४१४, िमलाप� बदर, �ेमबहादुर 

�े� िव. स�तमाया �े�समेत

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या. �ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०७७१, 
उ��ेषण, र�ाराम ह�रजन िव. संवैधािनक प�रषद्, 
िसंहदरबारसमेत 

आिथ�क सामािजक वा शैि�क �ि�ले पिछ 
परकेा मिहलाह�, दिलत, आिदवासी, जनजाित, 
मधेशी समदुाय, उ�पीिडत वग�, ग�रब िकसान र 
मजदरुलाई समानपुाितक समावेशी िस�ा�तको 
आधारमा रा�यको संरचनामा सहभागी गराउने भ�ने 
संवैधािनक �यव�थाअन�ुप सहभागी गराइदँा यो�यता 
र द�तालाई समेत आधार बनाउन ु पन� िवषयमा 

िववाद ह�न स�दैन । संिवधानका �ावधानह� �वयम् 
ि�याशील ह�ने नभई रा�यले �यसको मम� र मनसाय 
अन�ुप अबल�बन गद� ल�ने ह��छ । यसलाई रा�यको 
कानून, नीित, योजना र काय��म आिदका आधारमा 
ि�याशील गनु�  रा�यको कत��य हो । यसको लािग 
रा�यको तफ� बाट �ितब�ताको आव�यकता ह�ने । 

नेपालको संबैधािनक िवकासको �ममा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ लागू भई 
पटकपटक राजनीितक �ितब�ता एवम् जनताको 
आकां�ाको आधारमा संशोधन एवम् प�रमाज�न ह�दैँ 
आएकोमा संिवधान सभाबाट नेपालको संिवधान लागू 
भई नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ खारजे 
भइसकेको छ । यसरी २०७२।६।३ दिेख लागू भएको 
नेपालको सिंवधानको धारा १८ मा समानताको हक 
र धारा ४२ मा सामािजक �यायको हकलाई अझै 
प�रमािज�त �व�पमा �यव�था गरी यी हकह�लाई 
अझ बढी सश� र �यापक बनाई थप सीमा�तकृत 
वग�लाई समेत समावेश गरकेो पाइने ।

जहासँ�म िमित २०७१।११।१५ 
को सवंैधािनक प�रषदक्ो िसफा�रस र िमित 
२०७१।१२।१६ को संसदीय सनुवुाई िवशेष 
सिमितको अनमुोदनको िनण�यको �� छ, ती िसफा�रस 
र िनण�य कुनै जातजािततफ�  िवशेष मा� लि�त 
भएको भ�ने िन�कष� िनका�न ु �यायको रोहमा उिचत 
देिखदँनै । हालको अव�थामा िसफा�रस भएका  
�यि�ह� स�बि�धत पदमा िनय�ु भई शपथ िलई 
पदभार �हण ग�रसकेको अव�थासमेत देिखदँा 
र ��ततु िनवेदनमा िनजह�को यो�यता, अनभुव 
इ�यािद स�ब�धमा कुनै �� नउठाई समानपुाितक 
समावेशी िस�ा�तिवपरीत भएको भ�नेस�मको 
आधारमा िनयिु�को िसफा�रस र संसदीय सनुवुाई 
िवशेष सिमितको अनमुोदन िनण�य बदरको माग गरकेो 
देिखएकोले मागबमोिजम आदशे जारी ह�ने अव�था 
नदिेखने । 

हाल नेपालको संिवधान जारी भई िकटानी 
�पमा संिवधानमै समावेशी िस�ा�त अवल�बन 
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ग�रसिकएको, तदन�ुप आव�यक कानूनसमेत 
िनमा�णको चरणमा रहेको भ�ने िलिखत जवाफह�बाट 
ख�ुन आएको तथा िलिखत जवाफमाफ� त 
समावेशीकरणको िस�ा�तलाई थप सश� ढङ्गले 
काया��वयन गन� कुरामा सरकार�ितब� र सचेत रहेको 
भनी उ�लेख गरकेो दिेखदँा भिव�यमा ह�ने । कुनै 
िनयिु� संिवधान वा कानूनले अपनाएको समावेशी 
िस�ा�तअन�ुप नभए वा यो�यतास�ब�धी �� समावेश 
भएमा जनुसकैु बखत �याियक परी�ण ह�न स�ने नै 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम परमादेश वा अ�य जारी 
गनु�पन� अव�था रहेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-RC-००२४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. नारायण अिधकारी

मतृकको लास जाचँ �ितवेदन हेदा�, मटुु 
तथा फो�सोमा समेत चोट पन� गरी छातीमा हितयार 
रोिपएको, छातीमा भएको आ�त�रक र��ावको 
कारणले मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने देिख�छ । 
�ितवादीले मौकामा आसँीको च�ुचाले रोिपिदएको 
भनी गरकेो सािबती बयानलाई िमिसल संल�न �वत�� 
�माणबाट समेत पिु� गरकेो देिख�छ । मौकामा कागज 
गन� जगें ग�ुङले मतृकको छातीमा चोट दखेेको 
त�य �वीकारी बकप� गरकेो र िव�णमुाया थापाले 
�ितवादीले नै छुरी �हार गरी मारकेो भनी िकटानीसाथ 
बकप� गरकेो अव�थासमेत देिख�छ । सो ह�दँा 
�ितवादी नारायण अिधकारीकै कत��यबाट िशवराज 
थापाको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

तसथ� उि�लिखत िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, �ितवादी तथा �ितवादीक� �ीमती इि�दरा 

अिधकारीले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान, 
घटना िववरण कागज, लास जाचँ मचु�ुका, काय�रथी 
िवभाग �ाड िववाक नं. ३ बािहनी िवजयपरु �यारके 
पोखराको िबदाको जानकारी प�लगायतका िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट र मालाकार �पमा ��ततु 
भएका प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट �ितवादी 
नारायण अिधकारीले आसँीले रोपी िशवराज थापा 
सयुलको ह�या गरकेो शङ्कारिहत िकिसमले पिु� ह�न 
आयो । अतः�ितवादी नारायण अिधकारीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ठहर गरकेो स�ु का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०५७।१।१९ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७३।१।२२ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-RC-०१०७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. अमृता भ�ने अि�बका 
लुईटेल (िघिमर)े

�ितवादीले अदालतसम� गरकेो बयानको 
स.ज. ७ मा �हरीसम� गरकेो कागजमा लेिखएको 
�यहोरा साचँो हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान �यहोरालाई �वीकार गरकेो अव�था पिन 
देिख�छ । �ितवादी अि�बका लइुटेँल अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� सािबती रहेको तर अदालतसम� 
बयान गदा� मा� कसरुमा इ�कार रहेकोलाई िव�ासयो�य 
मा�न सिकँदैन । सो ह�दँा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
िशशकुो ज�मप�ात् आ�नोसमेत सहयोगमा िशशलुाई 
झोलामा हाली फालेको भ�ने �ितवादी अि�बका 
लइुटेँलले गरेको बयान �यहोरा िनजका िव�� �माणमा 
ला�ने नै देिखने ।

Most probably the baby died after 
birth, the baby must be around ५-७ days 
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after birth, most probably the baby was 
born after ३४ wks of period of gestation 
भ�ने �यहोराको शव परी�ण�ितवेदन रहेको 
देिख�छ । मतृक नवजात िशश ु िजउदँै जि�मएको‚ 
ज�म क�रब ५-७ िदनको भएको‚ गभ� रहेको ३४ 
ह�ापिछ ब�चा जि�मएको अव�था देिख�छ । जसबाट 
िजउदैँ ज�म भएको िशशलुाई �ितवादी अि�बका 
लइुटेँलसमेतको संल�नतामा कत��य गरी �लाि�टकमा 
हाली फालेको कारणबाट िशशकुो म�ृय ु भएको भ�ने 
त�य पिु� ह�न आउने ।

तसथ� �ितवादी अमतृा भ�ने अि�बका 
लइुटेँल (िघिमर)े लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) र १८ नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु धनकुटा िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।२।२५ को फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७२।७।२४ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।

िववािहत �ितवादी अि�बका लइुटेँलले 
�ेमकुमार राउतसगँ शारी�रक स�पक�  गरी ब�चा 
ज�माई सामािजक लोकल�जाको डरले सोबाट ब�न 
ज�मेको िजउदँो िशशलुाई झोलामा हाली खो�सामा 
फालेका कारण नवजात िशशकुो म�ृय ुभएकोसमेतका 
त�यलाई �ि�गत गरी �ितवादी अमतृा भ�ने अि�बका 
लइुटेँलको हकमा उपयु��  १८८  नं.  को  �योग  गरी 
सजायमा  कमी  गनु�  द�ड  िनधा�रणको  �चिलत  प�ित 
अन�ुप �यायस�मत नै ह�ने । 

िनज �ितवादीको उमेर र वैवािहक ि�थितमा 
रहेक� नारीको िववािहत प�ुषभ�दा फरक �यि�को 
शारी�रक स�पक� बाट बसेको गभ� र सोलाई समाजले 
हेन� �ि�कोणको कारणबाट लोकलाज ह�ने । तथा ब�चा 
फाली सगैँ ब�ने भ�ने �ेमकुमार राउतको �लोभन 
नभएको भए �ितवादी अि�बका लइुटेँलले िशशकुो ह�या 
गनु�पन� अव�था आउने िथएन भ�ने प�रि�थितलाई 
िवचार गदा��ितवादी अमतृा भ�ने अि�बका लइुटेँललाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन�  जाने देिखदँा अ.ब.ं 

१८८ नं. अनसुार िनज �ितवादीलाई ५(पाचँ) वष� कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३० गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या. 
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०४४५, 
उ��ेषण / परमादशे, गोपाल मान�धर िव. काठमाड� 
महानगरपािलका, बागदरबार, काठमाड�समेत

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६(१)(ख)(६) बमोिजम नगरपािलका �े�मा 
िनमा�ण ग�रने घर भवन आिदको न�सा पास गन� 
गराउने काम, कत��य र अिधकार नगरपािलकामा रहेको 
देिख�छ । सो ऐनअनसुार आ�नो �े�िभ� िनमा�ण ह�ने 
घरलगायतका संरचनाह�को िनयमन र �यवि�थत 
गन� अिधकार स�बि�धत नगरपािलकामा िनिहत रहेको 
देिख�छ । �रट िनवेदकले दाबी गरअेनसुार उ� ज�गामा 
िनजको पिहलेदेिख नै टहरा रहेको भए पिन �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ एवम् सािबकको नगर 
प�चायत ऐन, २०१९ को मािथ उ�ृत दफा ४६ को 
कानूनी �ावधानले समेत घर िनमा�ण वा मम�त गदा� 
न�सा पास गनु�  गराउन ुपन� देिखन आउने ।

�थलगत िनरी�णबाट सािबकको 
परुानो अ�थायी टहरा मम�त िनमा�ण गन� लागेको 
भ�ने दिेखएको ह�दँा कुनै �कारको नया ँ संरचना 
िनमा�ण गन� लािगएको रहेनछ भ�ने स�झन 
िमलेन । महानगरपािलकाले िनधा�रण गरकेो मापद�ड 
काया��वयन नभई अन�तकालस�म िबनान�सा 
एवम् िबना �वीकृित घर िनमा�ण एवम् मम�त गन� 
पाउनपुछ�  भ�ने भनाइ तक� सङ्गत पिन देिखदँैन । 
नगर�े�िभ�को घरलगायतका िविभ�न �कारका 
िनमा�ण काय�लाई िनयमन र �यवि�थत गन� अिधकार 
�चिलत कानूनले स�बि�धत नगरपािलकालाई �दान 
गरकैे देिख�छ । नगरपािलकाले सहरको उिचत 
�यव�थापनका लािग िनयमनकारी िनकायको 
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हैिसयतमा गरकेो काम कारवाहीबाट िनवेदकको कुनै 
�कारको मौिलक हकमा असर परकेो भ�ने िम�ने 
अव�था पिन नदिेखने । 

तसथ� काठमाड� महानगरपािलकाले िमित 
२०६६।१।२८ मा गरकेो िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट 
िव�मान रहेको नदेिखएको र �रट िनवेदकको कुनै 
संवैधािनक एवम् कानूनी हक हनन भएको नदिेखएको 
ह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी गनु�  परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��य ुटरः मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत ०७०-CI-०१३२, बकसप� 
िलखत बदर, िधर�े�नाथ शु�लसमेत िव. िव�दुदेवी 
शु�लसमेत 

�माणको �पमा आएको वादी रगंनाथ 
श�ुलसमेत �ितवादी िव�ददुेवी श�ुल भएको िमित 
२०४४ सालको दे.नं. ७६६ को अंश नामसारी म�ुा 
हेदा� सो म�ुामा िमित २०४४।७।१ मा वादी रगंनाथ 
श�ुलले �ितवादी िव�ददुेवीसमेत सगँबाट अशं 
िलई िमलाप� गरकेो दिेख�छ । उ� िमलाप�बाट 
वादी रगंनाथ श�ुलले िविभन् न ४ िक�ा ज�गाबाट 
ज�मा ११-१२-११ िवगाहा ज�गा अंशबापत 
िलएको देिख�छ । सोबाहेक अ�य कुनै ज�गा िनज 
वादी रगंनाथ श�ुलको नाउमँा अब�डामा राखेको 
देिखदँैन । रगंनाथका दाजभुाइबीच सो अशं म�ुा पनु�  
पिहले नै छु�� िभ�न भइसकेको भ�ने कुरामा िववाद 
देिखदँैन । िनज रगंनाथका दाजभुाई बीच छु�ी िभ�न 
ह�दँा कुनै स�पि� अब�डा रािखएको भ�ने िलखत 
�माण पिन पनुरावेदकबाट पेस भएको देिखदैँन । यसरी 
वादीह�का पित िपता �ितवादी रगंनाथ श�ुलले 

िदएको अंश नामसारी म�ुामा िमलाप� गरी अंश 
िलइसकेपिछ सो अंशबाट पाएका ज�गा िक�ाबाहेकका 
अ�य ज�गामा यी �ितवादी रगंनाथ श�ुलको हक रहने 
अव�था नह�ने ।

मलुकु� ऐन, दान बकसको १ नं. मा आ�नो 
हक प�ुने स�पि� दान वा बकस गरी िदन ह�ने । कानूनी 
�यव�था देिख�छ । िववािदत र.नं. ४३७१ ख िमित 
२०६३।३।२८ को हालैको बकसप�को िलखत हेदा� 
वादीह�का पित िपता�ितवादी रगंनाथ श�ुलले 
आ�नो हकै नभएको उि�लिखत घर ज�गा�ितवादी 
�य िजते��नाथ श�ुल, नपेृ��नाथ श�ुल र िधर�े�नाथ 
श�ुललाई हालैको बकसप�को मा�यमबाट िलन ुिदन ु
गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादी रगंनाथ श�ुलको हक 
नै नरहेको ज�गा पनुरावेदक �ितवादी �यलाई हालैको 
बकसप� गरी िलनिुदन ु गरकेो काय� कानूनस�मतः 
नदिेखएकोले सो िलखत बदर ह�ने । ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१६५४, 
ब�दी��य�ीकरण, बवु�ना धुिनयाँ िव. नवलपरासी 
िज�ला अदालत, नवलपरासीसमेत 

पनुरावेदकले िनवेदनसाथ पेस गरकेो बव�ुना 
धिुनयाको नाउकँो नेपाली नाग�रकताको �माणप�को 
छाया�ँित हेदा�  िनजको िपताको नाउ ँ हवीव धिुनया 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । उि�लिखत खनु डाकँा 
म�ुामा बव�ुना धिुनयाका छोरा फुल मह�मद धिुनया 
र िनज बव�ुना अिल धिुनयासमेत �ितवादी रहेको 
देिख�छ । िनज उ� म�ुाको अनसु�धानको �ममा प�ाउ 
नपरी फरार रहेको र नवलपरासी िज�ला अदालतमा 
अिभयोगप� दायर भएपिछ िनज �ितवादीह� 
बव�ुना अिल धिुनया र फुल मह�मद धिुनयाका 
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नाउमँा नवलपरासी िज�ला अदालतबाट एउटै वतन 
अथा�त् नवलपरासी, हकुई-२, लालपातीमा िमित 
२०६१।४।१४ मा वार�ेटसिहतको �यादी पजु� जारी 
भएको देिख�छ । वार�ेटको समयाविधिभ� िनजह� 
फेला प�ाउ नपरपेिछ सलं�न िनजह�को नाउकँो 
�यादी पजु� िमित २०६१।१०।१३ मा िनजह�को घर 
दैलामा टासँ तामेल भएको देिख�छ । सो �याद तामेल 
गदा� २ जना सोही २ नं. वडाका �यि�ह� सा�ी 
बसी िन. वडा�य�लाई �ितिनिध राखी तामेल भएको 
देिख�छ । सो तामेलीको एक�ित गा.िव.स.को सूचना 
पाटीमा टासँ गराउन गन� बिुझिलए ँभनी सोही वडाका 
िन. वडा�य� नरिसहं ख�ीले बझुी िलएको देिख�छ । 
यी पनुरावेदकको वतन नवलपरासीको हकुई गा.िव.स. 
को वडा नं. २ भएको कुरामा कुनै िववाद नदेिखने ।

रीतसगँ तामेल भएको �यादिभ� 
�ितवादीम�येका फुल मह�मद धिुनया नवलपरासी 
िज�ला अदालतमा उपि�थत भई बयान गरकेो 
देिख�छ । िनजले िमित २०६३।२।३० मा पेस 
गरकेो �थानीय पि�जकािधकारीको काया�लय, हकुई, 
नवलपरासीको िमित २०४४।१२।२१ को द.नं. २५६ 
को ज�मदता�को �माणप�मा “हवीव मसुलमानको नाित 
बव�ुना अिल धिुनया तथा तै�न िनसाको छोरा फुल 
मोहमद धिुनया र ज�म�थान हकुई-२” उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी फुल मोहमदका िपता ियनै बव�ुना 
रहेको र िनजको नाम बव�ुना अिल धिुनया भएको 
र िनजको �ीमती िनवेदक तै�न िनसा रहेको त�य 
िमिसल �माणबाट देिखन आउने ।

पनुरावेदक र िनजको छोरा फुल मोह�मदको 
नाउकँो �यादी पजु�समेत समान वतनमा जारी भई 
सोही िमित २०६१।१०।३ मा घरदलैामा टासँ तामेल 
भएको देिख�छ । एउटै प�रवारका बाब ुछोरा�ितवादी 
कायम भई चलेको म�ुामा छोरा फुल मह�मद �यादी 
पजु�को �यादमा हािजर भई �ितवाद गरकेो दिेखएको 
यस अव�थामा अका� �ितवादी यी पनुरावेदकले सो 
�यादको जानकारी भएन भनी िलएको िजिकर मनािसब 
नदेिखने । 

िमिसल संल�न उि�लिखत त�य 
�माणह�बाट बव�ुना धिुनयाको बीचमा “अिल” भनी 
लेिखए तापिन फुल मह�मदका बाब ुबव�ुना धिुनया र 
बव�ुना अिल धिुनया फरकफरक �यि� नभई एउटै 
�यि� रहेछन् भ�ने पिु� ह�न आउने । 

िनवेदक बव�ुना धिुनयालाई गैरकानूनी 
�पले थनुामा रा�न पठाएको नदेिखदँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�ने 
देिखएन । िनजको िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई 
त�कालीन पनुरावदेन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०७२।१०।१३ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०२७१, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. पुरन साउदसमेत

�ितवादी परुन साउदँले मौकामा अिधकार 
�ा� अिधकारीसम�को बयानमा आफू करणी गन�मा 
सलं�न नभएको, साझँ होटलमा र�सी खाने र अ�य 
प�रप�च िमलाउने काय�मा संल�न रहेको, पीिडतलाई 
लगुा िक�न अमतृा बढुालाई �. १०००।- िदएको 
कुरा �वीकार गर ेतापिन अदालतसम� बयानमा िनज 
�ितवादी उ� अपराध कसरुमा सलं�न नरहेको, घटना 
ह�दँाका बखत आ�नै घरमा रहे बसेको, पीिडतलाई 
निचनेको, करणी नगरकेो, भनी कसरुमा इ�कार रहेको 
पाइ�छ । साथै सहअिभय�ु कृ�ण साउदँले बयानमा यी 
�ितवादीलाई पोल गन� सकेको पाइदँैन । पीिडतले िनज 
�ितवादी परुन साउदलाई िचनेको भनी �प��पमा 
�य� गन� नसकेको ि�थितमा ठोस एवम् व�तिुन� 
�माणको अभावमा िनजले पीिडतलाई जबरज�ती 
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करणी गरकेो भनी भ�न सिकने ि�थित देिखएन । िनज 
�ितवादीले अमतृा बढुालाई �. १०००।- िदएको, 
करणी गरपे�ात् �यालको कडी काटी बािहर िन�कँदा 
आफूसमेत भई �यालबाट पीिडतलाई िनकाली अमतृा 
बढुाको िज�मा लगाएको र यी �ितवादीले वारदातको 
प�रप�च एवम् योजना िमलाउने काय� गरकेो भ�ने कुरा 
ख�ुन आएको देिखदँा स�ु अदालतले यी �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको महलको ४ नं.बमोिजमको कसरु 
गरकेो अव�था देिखदँा िनजलाई सोही नं. बमोिजम २ 
वष� ६ मिहना  कैद सजाय गन� गरकेो फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखने ।

स�ुमा जाहेरी िददँा जाहेरवालीले वष� १४ 
भनी लेखाएको र अनसु�धान अिधकारीसम� कागज 
गदा� पिन वष� १४ नै भनी लेखाएको पाइ�छ । तर िनज 
पीिडतको िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीबाट 
िलएको नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिपमा ज�म 
िमित २०४८।११।२२ उ�लेख भएको दिेखएको 
छ । ��ततु वारदातको घटना िमित २०६८।३।५ 
मा भएको देिखएको छ । यसबाट पीिडत नाबालक 
नभई वारदात ह�दँाका समयमा २० वष� नािघसकेको 
देिख�छ ।  जबरज�ती करणीको महलको ९(क) नं. मा 
कसैले कुनै नाबालकसगँ कुनै िकिसमको अ�ाकृितक 
मैथुन गर े गराएमा जबरज�ती करणीको महलको 
३ नं. मा ह�ने  सजायमा थप १ वष� साजाय ह�ने । 
�यव�था देिख�छ । जाहेरवालीले शरुमा जाहेरी िददँा 
परुन साउदसमेत ४ जनाले मेरो मखुमा िलङ्ग घसुाई 
अ�ाकृितक मैथनु गरकेो भनी लेखाएको भए तापिन 
उ� लेखाइबाहेक अ�य कुनै पिन �वत�� �माणबाट 
यी �ितवादीले अ�ाकृितक मैथुन गरकेो भ�ने 
देिखएको छैन । अिभयोजन प�बाट जाहेरवालीको 
उ� भनाइबाहेक अ�य �माणबाट �ितवादी कृ�ण 
साउदले अ�ाकृितक मैथनु गरकेो कुरा पिु� गन� सकेको 
देिखएको छैन । यस ि�थितमा जबरज�ती करणीको 
महलको ९(क) नं.बमोिजम थप साजय ह�नपुछ�  भ�ने  
वादी नेपाल सरकारको सो भनाइतफ� को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� �ितवादी कृ�ण साउदँलाई जबरज�ती 
करणी महलको ३(४) नं.अनसुार ६ वष� ऐ.को ३(क) 
नं.बमोिजम ५ वष� गरी ज�मा ११ वष� कैद र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.५०,०००।– �ितपूित�समेत भराई िदने 
र �ितवादी परुन साउदलाई जबरज�ती करणीको 
महलको ४ नं.बमोिजम दईु वष� छ मिहना कैद सजाय 
गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको फैसला िमलेकै  
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी 
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-११२७, गौबध, 
सव�िजत घत�मगरसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�को घरबाट गाईको मास ु
बरामद भएको देिख�छ तर पिन िजउदँो गाई काटेको 
आधार केही देिखदँैन । यो य�तो िदन बार यो य�तो 
हितयार �योग गरी गाई काटेको भनी हितयारसमेत 
बरामद भएको अव�था दिेखदँैन । कुनै पिन फौजदारी 
अपराधको स�ब�धमा अिभयोग लगाउन ु मा� कसरु 
�मािणत गन� आधार ब�न स�दैन ।  �ितवादीह�ले 
कसरु गरकेो कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार िववादरिहत तवरले कसरु �मािणत 
नभएको अव�थामा शङ्का र अनमुानकै आधारमा 
मा� कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

सबै  �ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीका साथै अदालतमा बयान गदा� िजउदँो गाई 
काटी खाएको होइन मरकेो गाई काटी खाएको हो भनी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो अव�थामा 
यी  �ितवादीह�को घरबाट गाईको मास ुबरामद ह�दँमैा  
जानी जानी िजउदँो गाई नै काटेर मास ुराखेको भ�न 
िम�ने देिखएन । यी  �ितवादीह�ले मरकेो गाई काटेको 
हो वा िजउदँो गाई काटेको हो भनी ख�ुन नसकेको 
ि�थितमा शङ्काको सिुवधा यी  �ितवादीह�ले पाउने 
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नै देिखयो ।  शङ्काकै भरमा यी  �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको ११ नं.बमोिजमको 
कसरु गरकेो हो भनी कसरुदार ठहराउन िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ�  �ितवादीह� सव�िजत घित�मगर, 
गोर ेभ�ने �ेमबहादरु सा�, राज ुफुङ्जामगर र केसव 
तामाङलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
चौपायाको महलको ११ नं.बमोिजम जनही १२(बा�) 
वष� कैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु नवलपरासी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०७१।९।७ को फैसला निमलेकोले 
उ�टी भई �ितवादीह� सव�िजत घत�मगर, �ेमबहादरु 
सा�, राज ुफुङ्जा मगर र केसव तामाङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक�  ०७३-WO-०३७७, 
उ��ेषण / �ितषेध,  दीपक पौडेलसमेत िव. ह�र�साद 
चापागाइसमेत

िव�ालयको हकभोगको स�पि� कसैले 
िहनािमना वा नो�सान गरमेा सोउपर उजरुी गन� तथा 
नो�सान गरमेा �यसरी नो�सान गन� �यि�लाई म�ुा 
हेन� अिधकारीले िनि�त हदस�म सजाय गन� स�ने 
�प� कानूनी �यव�था सोही िश�ा ऐनले नै गरकेो 
देिख�छ । �यसरी िव�ालयको स�पि� नो�सान गरकेो 
वा िहनािमना गरकेो स�ब�धमा वैकि�पक उपचारको 
�यव�था ह�दँाह�दँै सोअनसुारको कानूनी उपचारको 
माग� अवल�बन नगरी यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े� अ�तरगत �रट �े�मा �वेश गरकेो 
देिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� अव�था देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवंम् 
िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदकले िनवेदनप�मा 
उठाएको िवषयमा िश�ा ऐनले नै उजरुी गन� तथा 
उपचार खो�ने वैकि�पक माग� �स�त गरकेो स�दभ�मा 
�रट�े�बाट सो िवषयमा �वेश गरी िनराकरण ह�न स�ने 
अव�था नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग�ररहन परने, �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ५ गते रोज १ शभुम् । 

२
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक�, ०७२-
WO-१०९०, उ��ेषण, �ानदश�न भ�राईसमेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत

सिंवधानको धारा ३८ को उपधारा (५) 
को �यव�थाले मिहला वग�को सकारा�मक िवभेदका 
आधारमा िवशेष सरं�ण गन� सिकने कुरामा िवशेष जोड 
िदएको देिख�छ । समाजमा िश�ा, �वा��यलगायतका 
�े�मा िवशेष सिुवधा पाउने वग�मा मिहला वग�लाई 
राखेको दिेख�छ । �यसैले समानता समान �यि�, 
समूह वा वग�का बीचमा खो�नपुद�छ । असमान �यि� 
समूह वा वग�का बीचमा समान �यवहार ग�रएमा 
समानता नभई असमान �यवहार ह�न जा�छ । मिहला र 
प�ुषका बीचमा समान �यवहार गरमेा समानता होइन 
िक असमानता ह�नजा�छ । �यसैले किहलेकाही ँसमान 
र असमान वग�बीच असमान �यवहार गरी समानता 
कायम गनु�पन� ह��छ । यसलाई नै सकारा�मक िवभेद 
(Positive Discrimination) भिन�छ । िस�ा�ततः 
िवभेद �वीकाय� कुरा ह�न स�दैन । सकारा�मक उ�े�यले 
रा�यले कमजोर र िपछिडएको वग�लाई िवशेष �यवहार 
गन� पाउने गरी संिवधानले नै �यस �कारको �यव�था 
गन�स�ने भएकोले सोझो िहसाबले हेदा�  िवभेदज�तो 
देिखए पिन उ�े�य सकारा�मक भएकाले यसलाई 
सकारा�मक िवभेद भनी नामकरण ग�रएको पाइने । 

समानताको हकलाई यथाथ�मा अनभूुित 
गराउनको लािग समान अव�था र प�रि�थितका 
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नाग�रकह�बीच समान �यवहार र असमान अव�था 
र प�रि�थितका नाग�रकह�बीच असमान �यव�था 
गनु�पन� गरी सकारा�मक िवभेद र तािक� क वग�करणको 
िस�ा�तबमोिजम रा�यले आ�नो कत��य िनवा�ह 
गनु�पन� ह�न आउने ।

व�ततुः प�ुषको तलुनामा मिहलाह� 
िपछिडएका एवम् अवसरह�बाट बि�चत भएकैले गदा� 
उनीह��ित रा�यको िवशेष �यवहारलाई �वीकार 
ग�रदँैआएको छ । जहा ँ समान �यवहारले वा�तिवक 
समानता �ा� ह�न स�दैन �य�तो अव�थामा िवशेष 
�यवहारको अपे�ा ग�र�छ । रा�यलाई �य�तो िवशेष 
�यवहार गन� छुट संिवधान र कानूनले िदएको पाइने । 

िश�ा, �वा��य, रोजगारी र सामािजक 
सरु�ाका िवषयह� रा�यको काय�पािलकाको 
नीितगत िवषयिभ� पन� िवषयह� ह�न् । संिवधान र 
कानूनको �यव�थािवपरीत भएको अव�थामा बाहेक 
काय�पािलकाको नीितगत िवषयमा सामा�यतया 
अदालत �वेश गद�न र गनु�  पिन ह�दैँन । सिंवधान र 
कानूनले िवशेष �यवहार गन� स�ने �प� माग� िनद�शन 
ग�ररहेको अव�थामा िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर 
िलएज�तो िचिक�साशा�को अ�ययनमा आवेदनकता� 
मिहलामा� ह�ने भनी ग�रएको सूचनालाई असमान एवम् 
संिवधानिवपरीत भयो भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

िनवेदकह� खासगरी साव�जिनक सरोकारको 
िववादको िवषय बनाई अदालतमा �वेश गरकेो 

देिख�छ । साव�जिनक सरोकारको िवषयमा जो कोही 
�यि� अदालत, �वेश गन� स�दछ भ�ने यसको �थािपत 
िस�ा�त हो । यसो भ�नकुो मतलब आफूलाई सरोकार 
नै नभएको र साव�जिनक िनकाय वा अिधकारीले गरकेो 
�यस �कारको िनण�यबाट कुनै असर नपरकेो �यि�ले 
सोझै अदालतमा �वेश गन� पाउनपुछ�  भ�ने पिन 
होइन । यस�कारको िववादमा समाजको ठूलो िह�साको 
�वाथ�लाई �ितिनिध�व गरकेो ह�नपुद�छ । यी िनवेदक 
ि�भवुन िव�िव�ालयको िचिक�साशा� संकायले माग 
गरकेो आवेदनमा आवेदन गन� पाउने आवेदनकता�  भनी 
िजिकर िलन सकेको पिन पाइदैँन । ��ततु िवषयमा 
िनवेदकको साथ�क स�ब�ध रहेको कुरा िनवेदनमा ��ट 
उ�लेख गन� सकेको नदेिखने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणबाट िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएज�तो 
िचिक�साशा�को अ�ययनमा आवेदनकता� मिहला 
मा� ह�ने भनी �कािशत सूचना िनवेदन मागबमोिजम 
सवंैधािनक �यव�थाको �ितकूल रहेको देिखन 
नआएकोले िनवेदकको मागबमोिजम कारण देखाउ 
आदशे जारी ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल असार ९ गते रोज ५ शभुम् ।


