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

हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७९, जेठ – २, पृ� १ 

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

सूचना 

"नेपाल कानून पि�का र सव��च अदालत बुलेिटन" को "वािष�क �ाहक" ब�न चाहनेका 
लािग २०७६ वैशाख अङ्कदेिख वािष�क �ाहक ब�न पाउने गरी स�पादन तथा �काशन 
सिमितले िनण�य गरकेो ह�दँा स�बि�धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना �काशन ग�रएको 
छ । 
सिमितको िनण�यानसुार मू�य समायोजन भई नेपाल काननू पि�का �.७५ र सव��च 
अदालत बुलेिटन �ित अङ्क �.४० कायम ग�रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ�छ ।  
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इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७५-CR-२३३०, िवदेशी 
मु�ा ओसारपसार गरी सङ्गिठत अपराध गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. पे�बा तामाङसमेत

�ितवादी पे�बा तामाङलाई आरोिपत 
कसरुमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा हेदा� , 
�ितवादी पे�बा तामाङ पेसाले सवारी चालक रहेका 
र िनजले Lets Travels को गाडी चलाउने गरकेो 
र सोही िसलिसलामा िनजले �ितवादी चाइिनज 
नाग�रकह�लाई रसवुागढीस�म प�ुयाउन बा.१ 
च१२३२ नं. को गाडीमा लैजादँै गदा�  प�ाउ परकेो 
भ�ने दिेख�छ । िनज �ितवादी पे�बा तामाङले मैले 
िवगत ७ मिहनादेिख ठमेल ि�थत Lets Travels 
को बा. १ च. १२३२ नं. को गाडी चलाउदँै आएको 
छु । प�ाउ परकेा चाइिनज नाग�रकह�सगँ पिहला 
िचनजान भेटघाट िथएन । िनजह�लाई ठमेलबाट 
रसवुाको रसवुागढीस�म लैजान चलाउदँै आएको 
गाडीमा िलई जाने �ममा नागढुङ्गामा �हरीले 
रोक� चेकजाचँ गन� �ममा चाइिनज नाग�रकह�को 
सटुकेस तथा झोलाबाट िविभ�न देशको म�ुा 
बरामद भई मसमेतलाई िनय��णमा िलई आएको 
हो । िनजह�को झोला तथा सटुकेशमा िविभ�न 
दशेको िवदशेी म�ुा रहेको स�ब�धमा मलाई थाहा 
िथएन । िनजह�ले �.१२,०००।- भाडा िदने गरी 
लैजान लागेको ह� ँभनी अनसु�धानको �ममा बयान 
गरकेो दिेख�छ । अदालतसम� बयान गदा�समेत 
कसरुमा इ�कार रही आफूले �.१२,०००।- 

भाडा िलएर चाइिनज नाग�रकह�लाई ठमेलबाट 
रसवुाको के�ङस�म प�ुयाउन लागेको र 
िनजह�को साथमा भएको िवदशेी म�ुाको 
स�ब�धमा केही जानकारी नभएको भनी बयान 
गरकेा छन् । िनजका सा�ी मानबहादरु तामाङले 
उ� इ�कारी बयानलाई समथ�न गरी बकप� 
ग�रिदएको पाइ�छ । उ� �कारिपयो गाडीमा सवार 
भएका र कसरु ठहर भएका �ितवादीह�ले पिन यी 
�ितवादी पे�बा तामाङलाई पोल गरकेो अव�था 
देिखदँैन । यी �ितवादीको साथबाट वा झोलाबाट 
िवदशेी म�ुा बरामद भएकोसमेत दिेखदँैन । सवारी 
साधन चलाउने �ितवादी पे�बा तामाङ र अ�य 
�ितवादीह�को िवगतमा स�पक�  वा स�ब�ध भएको 
ख�ुन आएको छैन । यी �ितवादीह�ले सङ्गिठत 
�पमा अपराध गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी रहेको 
र �ितवादी पे�बा तामाङ अ�य �ितवादीह�सगँ 
सङ्गिठत भएको वा कसरु गन�का लािग सङ्गठन 
तयार गरकेो भ�नेसमेत देिखदँैन । कसरु गन�को 
लािग तयारी, पूव�योजना ज�ता चरणमा �ितवादी 
पे�बा तामाङ अ�य �ितवादीह�सगँ संल�न रहेको 
भ�ने ख�ुन सकेको छैन । अ�य तीनैजना �ितवादी 
चाइिनज नाग�रकह�को झोलाबाट िवदशेी म�ुा 
बरामद ह�दँा यी �ितवादीको साथबाट वा झोलाबाट 
बरामद भएको छैन । यी �ितवादी कसरुमा संल�न 
रहेको भए ियनको साथबाट समेत अवैध िवदेशी म�ुा 
बरामद ह�ने अव�था रह��यो । यसबाट समेत यी 
�ितवादीको कसरुमा संल�नता रहेको भ�ने अव�था 
देिखदँैन । अ�य �ितवादीह�सगँ यी �ितवादीको 
कसरुमा सहकाय� तथा संल�नता पिु� ह�न सकेको 
नदिेखई यी �ितवादीले चलाउने गाडी भाडामा िलई 
अ�य �ितवादीह�ले �योग गरकेो भ�ने दिेख�छ । 
यी �ितवादी पे�बाले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने 



2

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, जेठ - २

पिु� ह�न नसकेको ह�दँा िनज �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा सफाइ पाउने गरी भएको उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

बरामद भएको बा.१.च १२३२ नं. को 
रातो �कारिपयो गाडी अिभयोग दाबीबमोिजम 
जफत ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा�  उ� 
गाडी सवारी चालक �ितवादी पे�बा तामाङको 
नामको गाडी देिखन आएन । उ� गाडी काठमाड� 
चाबिहलमा स�चािलत लेट्स �ाभ�स ए�ड टुस� �ा.
िल. को नाममा रही पय�टक सवारी साधनको �पमा 
रहेको र उ� �ाभ�स िहमे साङबो लामा तामाङले 
स�चालन गरकेो देिखएबाट उ� सवारीको 
धनीसमेत िनज देिखन आउछँ । ��ततु म�ुामा 
िनज िहमे साङवा लामा तामाङलाई �ितवादी 
बनाइएको छैन भने उ� गाडीमा अवैध म�ुा ओसार 
पसार गन� िनजले म�जरुी वा �वीकृित िदएको भ�ने 
कुरा िमिसल संल�न �माणबाट देिखन बिुझन 
पिन आउदँैन । �ितवादीह�ले समेत िनज सवारी 
धनीलाई उ� बरामद म�ुाको ओसार पसारको 
जानकारी भएको भनी पोल गरकेो पाइएन । सवारी 
धनीले जानी जानी कसरुज�य काय�मा गाडी �योग 
गन� िदएको अव�थामा मा� सवारी साधन जफत 
ह�ने भ�ने भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(२) ले 
गरकेो देिख�छ । उ� गाडीका धनीले जानी जानी 
उ� गाडी अवैध िवदेशी म�ुा ओसार पसार गन� 
िदएको भ�ने नदेिखएको र िनजलाई �ितवादीसमेत 
नबनाइएको ह�दँा वादी नेपाल सरकारले िलएको 
पनुरावेदन िजिकर ज�तो बरामद बा.१ च १२३२ 
नं. को गाडी जफत गनु�पन� देिखन आएन । सो ह�दँा 
उ� गाडी जफत नह�ने गरी भएको उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

यसमा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
िजिकर िलएज�तो �ितवादी पे�बा तामाङलाई 
कसरुमा सजाय ह�नपुन�, बरामद बा.१ च १२३२ 
नं. को गाडी जफत ह�नपुन� तथा �ितवादीह�लाई 
भ�सार ऐन, २०६४ बमोिजम फरक दफाबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने अव�था नदिेखएको र 
�ितवादी पे�बा तामाङको कसरुमा संल�नता पिु� 
ह�न नसकेको तथा सवारी धनी िहमे साङबो लामा 
तामाङले आ�नो गाडी जानी जानी कसरुज�य 
काय�का लािग �योग गन� िदएको भ�ने नदिेखदँा 
�ितवादी पे�बा तामाङलाई आरोिपत कसरुमा 
सफाइ िदने र बरामद उि�लिखत गाडी जफत नह�ने 
गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।९।२४ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत ्२०७७ साल भा� ३० गते रोज ३ शुभम ्। 

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७६-CR-००२८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रोमबहादुर रा�कोटी

�ितवादी रोमबहादरु रा�कोटीले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो हो भनेर मौकामा कागज 
गन� र अदालतमा बकप� गन� कसैले पिन िकटान 
गरी लेखाउन सकेका छैनन् । जाहेरवालाले जाहेरी 
बेहोरामा �ितवादीले कुटिपट गरकेो र सोही 
कारणले मतृकको म�ृय ुभएको भनी उ�लेख गरकेो 
भए तापिन अदालतमा बकप� गदा�  आफूले सनुेको 
भरमा जाहेरी बेहोरा उ�लेख गरकेो भनी लेखाएको 
देिख�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  
मतृकलाई आफूले धके�ने, लडाउने तथा कुटिपट 
केही गरकेो होइन भनी िजिकर िलएको भए तापिन 
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अनसु�धानका �ममा बयान गदा�  �ितवादीले 
गाली गलौज गरी कराएको ह�दँा �ाइपेनसिहतको 
हातले धकेली िदएको ह� ँ र आ�नो होटल छेउमा 
लिडराखेको अव�थामा नरबहादरुलाई केही पर 
लगेर सडक छेउमा राखेर आएको ह� ँभनी लेखाएको 
तथा मौकामा कागज गन� खमुबहादरु िव.क. ले 
मैले �ितवादीको होटलमा बसेर खाजा खाइरहेको 
िथए ँ । मतृक र �ितवादी कराइरहेका िथए, पिछ 
ठ्वाङ्ग आवाज आएको र के भयो भनी बािहर 
िन�केर हेदा� मतृक भइुमँा लडेका र �ितवादी 
हातमा �ाइपेन िलएर उिभरहेको दखेेको िथए ँ
भनी लेखाइिदएको र जनुा रा�कोटी र उमा 
खड्काले हामीह� घटना�थलबाट अगािड जादँ ै
गदा� नरबहादरु रोमबहादरुले स�चालन गरकेो 
होटल अगािड सडकमा उ�ानो अव�थामा 
पि�टएका िथए, कुटिपट गरकेो भने देखेको होइन 
भनी ग�रिदएको बकप�समेतबाट �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा उ�लेख गर े मतुािबक 
�ितवादीले मतृकलाई धकेली िददँा सडकमा लडी 
चोट ला�न गई मतृकको म�ृय ु भएको दिेख�छ । 
�ितवादीले मान� मनसाय राखी कुटिपट गरकेो र 
सोही कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने देिखन 
आउदँैन । �ितवादीले �यान मान� मनसाय राखी 
मतृकलाई धकेिलिदएको भ�ने पिु� ह�न सकेको 
छैन । तथािप �ितवादीले धकेली िददँा मतृक भइुमँा 
लड्न पगेुको र सोही कारणबाट टाउकोमा चोट 
लागी मतृकको म�ृय ुभएको त�यलाई अ�यथा भ�न 
सिकँदैन । �ितवादीले मनसाय राखेको नभए 
तापिन मतृकले �ितवादीलाई गाली गलौज गरकेो 
कारणले �ितवादीले �रसमा मतृकलाई धकेली 
िददँा मतृकको म�ृय ुभएको दिेख�छ । �ितवादीले 
मनसायपूव�क काय� गरकेो नभई होस नप�ुयाई तथा 

हेलचे�याइ ँ गरी काय� गरकेो दिेखन आएको ह�दँा 
�ितवादीको काय�बाट भिवत�यमा परी मतृकको म�ृय ु
भएको पिु� ह�न आएको छ । सो ह�दँा �ितवादीको 
काय�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
बमोिजमको भिवत�य �यानको कसरु कायम गरी 
ऐ. ६(२) नं. बमोिजम सजाय गरकेो उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने ।

�ितवादीले धकेली िददँा भइुमँा लडी चोट 
लागेका कारण मतृक नरबहादरु िव.क. को म�ृय ु
भएको ह�दँा स�ु फैसला उ�टी गरी �ितवादीको 
कसरुलाई भिवत�य �यान कायम गरी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. बमोिजमको कसरुमा 
सोही महलको ६(२) नं. बमोिजम �ितवादी 
रोमबहादरु रा�कोटीलाई २ वष� कैद र �. ५००।- 
ज�रवाना सजाय ह�ने गरी भएको उ�च अदालत 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित २०७५।११।७ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवतं ्२०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०९६३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सुजन नेसा भ�ने सजावुन 
नेसासमेत

�ितवादीह� सजनु नेसा भ�ने 
सजावनु नेसा र जमालिुदन िमया ँ म�सरुीसमेत 
वारदात�थलमा उपि�थत रही आफूह�ले सखुल 
िमया ँ म�सरुीलाई ढुङ्गा, इ�ँा �हार गरकेो भ�ने 
िनजह�को अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयान रहेको, िनजह�ले समेत इ�ँा, ढुङ्गाले �हार 
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गरकेो भ�ने जाहेरी तथा बिुझएका �यि�ह�को 
मौकाको कागज रहेको र िनज �ितवादी दवुैको 
शरीरमा घा चोट लागेको भ�ने िनजह�का नाउकँो 
घा जाचँ केस फारामबाट देिखएबाट िनजह� 
वारदात�थलमा उपि�थत रहेको भ�ने कुराको 
पिु�ट भए पिन सखुल िमया ँम�सरुीको लास �कृित 
मचु�ुकामा टाउकोमा २ वटा चोट लागेको, िनजको 
म�ृय ु िनजको टाउकोमा लागेको चोटका कारण 
भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको 
र यी �ितवादीह�को �हारबाट उ� टाउकाको 
चोट परकेो भ�ने कुराको अ�य िव�वसनीय आधार 
िमिसल सामेल रहेको दिेखएन । केवल िनजह� 
वारदातका अव�था वारदात�थलमा मौजदुा िथए 
भनी देिखएकै मा� आधारमा िनजह�लाई �यान 
ज�तो जघ�य कसरुको कसरुदार कायम गनु�  
�यायसङ्गत ह�दँनै । �ितवादी जफ�ल िमया म�सरुी 
वारदात�थलमा नरही वारदात समयमा आफू 
बिहनीको घर िस�ा भवानीपरुको �वैराजपरुमा िथए ँ
भनी Alibi को िजिकर िलई बयान गरकेो र िनजको 
बयान बेहोरालाई िनजका सा�ीको बकप�बाट 
समेत समिथ�त भएको दिेख�छ । जफ�ल िमया ँ
म�सरुी घटनामा संल�न भए नभएको नदेखेको 
भनी वारदातमा संल�न ��य�दश� �ितवादीह� 
सजनु नेसा भ�ने सजावनु नेसा र जमालिुदन िमया ँ
म�सरुीले समेत आ�नो अनसु�धानको बयानमा 
खलुाएको समेत आधारमा ��ततु वारदातमा 
िनजको संल�नता रहेको देिखदँैन । वारदातमा 
संल�न नभएको �यि� र वारदातका अव�था 
वारदात�थलमा रहे पिन मतृकलाई मान� काय�मा 
संल�न नभएको अव�थामा समेत वारदात�थलमा 
मौजदुा देिखएकै मा� आधारमा मा� िनजह�लाई 
�यान ज�तो जघ�य कसरुको कसरुदार कायम गरी 

सजाय गन� िम�ने अव�था नह�दँा िनज �ितवादीह� 
सजनु भ�ने सजावनु नेसा, जमालिु�न िमया ँम�सरुी 
र जफ�ल िमया ँ म�सरुीलाई समेत अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर त�यसङ्गत देिखएन पनुरावेदनप�मा 
उि�लिखत निजरसमेत ��ततु म�ुामा आकिष�त 
ह�ने नदेिखने ।

�ितवादी न�दरुाम भ�ने अ�दलु रहमानको 
हकमा िमित २०७३।३।२० को हकमा मलुतबी राखी 
अ�य �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने गरी भएको स�ु रौतहट िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी भई िनज ��यथ� �ितवादीह� 
मो�तार िमया म�सरुी र जिम�ल िमया म�सरुीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र �ितवादीह� 
सजनु भ�ने सजावनु नेसा, जमालिु�न िमया ँम�सरुी 
र जफ�ल िमया ँम�सरुीले सफाइ पाउने गरी उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट 
िमित २०७५।३।६ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७७-WH-००१३, 
ब�दी��य�ीकरण, राम सेढाई िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, िचतवनसमेत

बम िव�फोट तथा संगिठत अपराधको 
कसरुमा हालस�म सङ्किलत भएका �माणह�ले 
यी िनवेदकको हकमा �प� �पमा संल�न भएको 
ख�ुदैन । �ितवेदन जाहेरी �हरीले मा� िदएको 
देिख�छ र उ� जाहेरीमा यी िनवेदकलाई िकटान 
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गदा�समेत कुनै आधार नखलुाई िवशेष सूचनाको 
आधार देखाइएको छ । कागज गन�ह�ले राित 
केही मािनसह� आई िव�फोट गराएका रहेछन् 
भनी बेहोरा लेखाइिदएको भए तापिन यी िनवेदक 
उ� वारदातमा संल�न िथए भनी कहीकँतैबाट 
ख�ुदैन । संगिठत अपराधको कसरुमा ६० 
िदनस�म अनसु�धानको �ममा िहरासतमा रा�न 
सिकने कानूनी �यव�था रहेकोले सामा�य कसरुमा 
भ�दा लामो समयस�म थनुामा रा�न सिकने 
ह��छ । सोही कारणले संगिठत अपराधमा �याद 
थप गरकेो भ�ने देिख�छ । रा�यका िनकायले 
संिकतलाई अदालतबाट �याद थप अनमुित िलई 
अनसु�धानका लािग थुनामा रा�न पाउने भए 
तापिन यसरी िहरासतमा रा�न �प� आधार र 
कारण देखाउनपुन� ह��छ । कसरुमा संल�नता देिखने 
�माण देिखएमा कानूनबमोिजमको कारबाही गन� 
सिकने नै ह�दँा ��ततु म�ुामा िनवेदकलाई थनुामा 
नै राखेर अनसु�धान गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

राजनीितक आ�थाकै कारण पूवा��ही�पमा 
�व�ृ धारणा राखी िनवेदक राम सेढाईलंाई कागजी 
�ि�यास�म प�ुयाई थुनामा राखेको भ�ने देिखएको 
ह�दँा उ� काय�लाई कानूनबमोिजमको थनुा भ�न 
िमलेन । िनवेदक ब�दी राम सेढाईलंाई अ�य 
म�ुामा थनुामा रा�न ु नपन� भए ��ततु म�ुाको 
थुनाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत ्२०७७ साल भा� ३ गते रोज ४ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-०४९३, िनण�य 

बदर, युरािशया रयुेकाई, नेपाल िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत 

सं�था दता�  ऐन, २०३४ को दफा १३ मा 
पनुरावेदनको �यव�था रहेको दिेख�छ । ऐनको दफा 
१३ मा “दफा १२ बमोिजम �थानीय अिधकारीले 
गरकेो अि�तम िनण�यउपर प�ितस िदनिभ� िज�ला 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने छ” भनी �प� �पमा 
सं�थाको स�ब�धमा �थानीय अिधकारीले गरकेो 
िनण�यउपर पनुरावेदन गन� समय र पनुरावेदन ला�ने 
अदालत तोकेको पाइ�छ । ऐनको दफा १२ ले 
िविभ�न सजायको �यव�था गरकेो पाइ�छ । ऐनको 
दफा १२ बमोिजम सजाय गरकेोमा सो सजाय 
भएउपर िज�ला अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने 
र सजाय नभएको वा अ�य अव�थाको िनण�यउपर 
अक� िनकायमा पनुरावेदन ला�छ भनी अथ� गन� 
िम�ने पिन देिखन नआउने ।

सं�था दता�  ऐन, २०३४ को दफा १३ 
ले पनुरावेदन अदालतलाई सं�था दता�  स�ब�धमा 
�थानीय अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन 
हेन� �े�ािधकार नरहेको अव�थामा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोिजम आ�नो 
�ादेिशक �े�ािधकारिभ�को िनकायले गरकेो 
िनण�य वा अि�तम आदशेउपर पनुरावेदन सनुी 
सबदु �माण हेरी त�यिभ� पसी कारबाही िकनारा 
गनु�पन�मा पनुरावेदन खारजे गरकेो इ�साफमा �िुट 
देिखएको भनी यस अदालतको सयं�ु इजलासको 
दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गन� गरी भएको 
आदेशमा उि�लिखत आधारह�सगँ सहमत ह�न 
स�ने अव�था रहेन । �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ८(१) एवं सं�था दता� ऐन, २०३४ को 
दफा १३ को आधारमा पनुरावेदनप� खारजे गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको िमित 
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२०६९/७/१९ को फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

सं�था दता� ऐन, २०३४ अ�तग�त �थानीय 
अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन ला�ने 
नला�नेस�ब�धी �यव�थालाई ऐनको दफा १३ 
ले �प� ग�ररहेको अव�थामा �चिलत कानूनमा 
अ�यथा �यव�था नरहेको भनी पनुरावदकले 
उ�लेख गनु�भएअनसुार �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ८(१) बमोिजम �े�ािधकार �ा� गरकेो 
नदेिखएकोले ��ततु पनुरावदेन खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९/७/१९ 
को फैसला आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ग�भीर िघिमर े(शा.अ.)
इित सवंत ्२०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी  दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CI-१८०७, ज�गा 
िखचोला हक कायम दता� बदर दता� चलन, दुगा� 
राम यादव भ�ने दुगा��साद यादव िव. रामसेवक 
राय यादवसमेत 

िववािदत स�पि� ब�डाप� ह�दँाका 
समयमा दगुा� �सादक� �ीमती राजकिलया 
दवेीको नाम दता�मा िथयो, िथएन ? भनी हेनु�पन� 
दिेखयो । िफराद लेखबाटै २०२२ सालमा भाइबहुारी 
पनुकिलया दवेीको नाममा सव� नापी भए पिन मैले 
िनर�तर �पमा जोतआवाद भोगचलन ग�रआएको 
भ�ने देिखएकाले उ� िववािदत ज�गा २०२२ 
सालको सव� नापीमा �ितवादी पनुकिलया देवीको 
नाममा दता� भएको ज�गा २०३७ सालमा ब�डाप� 
ह�दँाका बखत राजकिलया देवीको नाम दता�मा रहने 
अव�था नै रहेन । ब�डा ह�नभु�दा अगावै �ितवादी 
पनुकिलया देवीको नाममा दता� कायम भएको 

ज�गा सो दता� बदर नभएस�म �व. राजकिलया 
देवीको हक ह�न स�ने देिखदँैन र राजकिलया 
देवीले समेत समयमा सो बदरतफ�  कारबाही 
अिघ बढाएको भ�नेसमेत देिखएन । ब�डा ह�दँाका 
बखत राजकिलया देवीको दता� कायम नरहेको 
ज�गामा ब�डाप�मा उ�लेख भएकै आधारमा यी 
वादीको हक �थािपत ह�न स�ने देिखएन । आ�नो 
हक �थािपत नभएको र �ितवादीकै नाम दता�को 
ज�गामा �ितवादीले िखचोला गर े भनी दाबी िलन 
कानूनतः िम�ने नदेिखने ।

ने.का.प. २०५४, वैशाख अङ्क, िनण�य 
नं. ६३०९ मा �ितपािदत िस�ा�तको �ितकूल 
भयो भ�ने ��तफ�  हेदा�, उ� म�ुामा िव.सं. २००० 
सालमा अंशब�डा ह�दँा वादीको िपताको अशं भागमा 
परकेो ज�गा पिछ �ितवादीह�ले दता�  गराएको भ�ने 
िववाद हो । ��ततु म�ुामा ब�डाप� ह�दँा वादी अथा�त् 
दगुा��सादको प�नी राजकिलया देवीको नाम दता�  
कायम रहेको अव�था होइन र ब�डाप� ह�नभु�दा 
अगावै सव� नापीबाट �ितवादी पनुकिलया दवेीको 
नाममा दता� भएको ज�गा हो । म�ुाको त�य नै फरक 
रहेको अव�था ह�दँा ��ततु म�ुामा दोहो�याई हेन� 
अनमुित �दान गदा�  यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत देिखएको भ�ने यस अदालतको 
संय�ु इजलासको आदेशसगँ सहमत ह�न स�ने 
अव�था नरहने ।

यी वादी �ितवादीिबच िमित २०३७/८/२२ 
मा ब�डाप� पा�रत भई अलग िभ�न भएको 
देिख�छ । सो ब�डाप�मा यी वादी / पनुरावेदक 
र �ितवादी रामसेवकक� प�नीह�को नाउमँा 
नापी दता� रहेको ज�गा आ-आ�नो अंशमा पन� 
भनी उ�लेख भएबाट सो ज�गा ब�डाबाट भाइ 
र बहुारीको अशंभागमा प�रसकेको अव�था 
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दिेख�छ । यी पनुरावेदकक� प�नीले २०१४ 
सालमा ख�रद गरकेो ज�गा आ�नो भाइबहुारीले 
नापी गराई आ�नो नाउमँा दता� गराएको अव�थामा 
िनजको नाउमँा दता�  भएउपर यी पनुरावेदकले कुनै 
उजरु नगरी सो नापी दता� बदर गराउन नसकेको, 
िमित २०३७/८/२२ मा भएको ब�डाप� �वीकार 
गरी बसेको देिखएकाले ब�डाप�बाट सगोलको 
स�पि� सगोलको अिंशयारको नाउमँा गइसकेको 
अव�थामा आ�नो दता� भोग नै नरहेको स�पि�मा 
हाल आएर िखचोला मेटाई दता� बदर गरी हक 
कायमसमेत ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहराई रौतहट िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६९/८/२२ गतेको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : ग�भीर िघिमरे
इित सवंत ्२०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शुभम ्।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७५-CR-१५९३, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. िव�क� भ�ने 
सुर�ा िसंह 

एउटी मिहला राजधानीबाट बेप�ा 
भई हालस�म पिन िनजको अव�था �ात नह�न ु
द:ुखद अव�था भए तापिन अपहरण तथा शरीर 
ब�धक ज�तो संगिठत �पमा बल �योग गरी 
ग�रने अपराधको स�ब�धमा एकजना मिहला 
�ितवादीउपर मा� आशंकामा अनसु�धान केि��त 
भई कुनै साथ�क िन�कष� िन�केको पाइदँैन । चार 
सद�यीय हराइरहेक� छोरीमैया महज�न स�ब�धमा 
छानिबन गन� गिठत सिमितले अदालतमा म�ुा 
िवचाराधीन रहेको अव�था देखाई छानिबनमा 

असहजता महससु ग�रएको भिनएको उ� 
सिमितको �ितवेदनसमेत अनसु�धानको �ममा 
सङ्किलत भएको कागजातको व�रप�र मा� सीिमत 
रही छोरीमैया महज�न बेप�ा भएको िवषयमा यिकन 
राय िदएको अव�था देिखएन । यसरी िज�मेवार 
िनकायले समेत छोरीमैया महज�नलाई हराइरहेक� 
भनी �वीकार गरकेो तथा मािनस हराई बेप�ा 
ह�न ु तथा अपहरण गरी ब�धक बनाउन ु िनता�त 
फरक िवषयव�त ु हो, यी �ितवादीउपरको 
अिभयोग अिभयोजन प�बाट व�तिुन� �पमा 
शंकारिहत तवरबाट िव�ासनीय आधारमा पिु� 
ह�ने �माण िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन 
नआएबाट यी �ितवादीलाई आरोिपत अपहरण 
तथा शरीर ब�धकको कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन र 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी िन�क� भ�ने सरु�ा िसंहलाई 
मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १, २ र ३ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
महलको ३ नं. बमोिजम सजाय तथा कसरु मिहला 
िव��को समेत ह�दँा सोही महलको ९ नं. बमोिजम 
थप सजाय गरी १२ नं. बमोिजम पीिडतलाई 
प�ुन गएको शारी�रक एव ं मानिसक �ितबापतको 
�ितपूित�समेत िदलाई भराइ पाउ ँ भ�ने अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी यी �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०२।१९ मा 
भएको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको 
िमित २०७३।७।२३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
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सदर ह�ने । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : �काश सवुेदी
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७७ साल मङ्िसर ३ गते रोज ४ शुभम ्।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-CR-१११४, ०७५-
CR-११६०, लागु औषध (खैरो हेरोइन) नेपाल 
सरकार िव. िटका भ�ने बलबहादुर सुनार, िटका 
भ�ने बलबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार

उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट �ितवादी बलबहादरु सनुारलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने गरी भएको 
स�ु फैसला सदर ह�ने गरी फैसला भएको छ । 
�ितवादीलाई लाग ुऔषधको कारोबारको कसरुमा 
कसरुदार ठह�याइसकेपिछ िनजले लाग ु औषध 
कारोबार गरी आिज�त िनजको ब�क खातामा रहेको 
रकम �. ६,७८,३४२।- लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा १८क बमोिजम जफत ह�नपुन� हो 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको छ । यस स�ब�धमा हेदा� लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १८क ले लाग ु औषधको 
कारोबार वा िब�� िवतरण गरी आिज�त गरकेो चल 
अचल स�पि� जफत ह�ने �यव�था गरकेो छ । 
उ� �यव�थाअनसुार स�पि� जफत ह�नको लािग 
उ� स�पि� लाग ु औषधको कारोबार वा िब�� 
िवतरणबाट नै आिज�त भएको हो भ�ने पिु� भएको 
ह�नपुन� देिख�छ । �ितवादी िटका भ�ने बलबहादरु 
सनुारको नाममा ब�क अफ काठमाड�को खातामा 
रहेको रकम �. ६,७८,३४२।- िनज �ितवादीले 
लाग ु औषधको कारोबारबाट नै िनजले कमाएको 

हो भनी व�तिुन� �माणबाट देिखन आएको 
छैन । वादी नेपाल सरकारले जफत दाबी िलएको 
रकम र लाग ुऔषधको कारोबारको स�ब�ध देखाउन 
सकेको छैन । यसका लािग िव�सनीय �माण पेस 
गन� सकेको देिखदँैन । वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग दाबी र पनुरावेदनको यी �ितवादी लाग ु
औषधको कारोबारी ह�न् भ�ने पिु� भएको ह�दँा 
जफत ह�नपुछ�  भ�ने िजिकरलाई हेदा�  लाग ुऔषधको 
कारोबार गरकेो पिु� ह�न ुर लाग ुऔषध कारोबारबाट 
कमाइ भएको पिु� ह�न ुदईु फरक अव�था ह�न् । यी 
�ितवादीले लाग ु औषधको कारोबार गरकेो पिु� 
भएको अव�थामा पिन िनजको ब�क खातामा रहेको 
रकम लाग ुऔषधको कारोबारबाट नै कमाएको भ�ने 
�वतः पिु� ह�दँैन । सो ह�दँा यी �ितवादीको ब�क 
खातामा रहेको रकम लाग ुऔषधको कारोबारबाट 
आिज�त गरकेो रकम हो भ�ने पिु� ह�न नसकेको 
ह�दँा उ� रकम जफत नह�ने गरी भएको स�ु फैसला 
सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको फैसला िमलेकै दिेखने ।

�ितवादी िटका भ�ने बलबहादरु सनुारको 
आरोिपत कसरुमा सफाइ ह�नपुछ�  भ�ने  पनुरावेदन 
िजिकरलाई हेदा�  यी �ितवादी बलबहादरु सनुारको 
साथबाट तथा ब�ने गरकेो कोठाबाट प�ुरया बनाएर 
लाग ुऔषध खैरो िहरोइन राखेको प�ुरयाह� बरामद 
भई ज�मा ५९४ प�ुरया रहेको र सबै प�ुरयाह�मा 
रहेको लाग ु औषध १५६ �ाम ४९६ िमिल�ाम 
लाग ु औषध खैरो िहरोइन र तौल गन� िडिजटल 
मेिसनसमेत बरामद भएको बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । उ� बरामदी मचु�ुका ह�दँा िनज �वयं 
र िनजक� प�नीसमेत रोहबरमा बसेको देिख�छ । 
िनज �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा 
इ�कार रहेको भए तापिन अनसु�धानको �ममा 
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बयान गदा� आफूले लाग ुऔषध ख�रद गरी �याई 
प�ुरया बनाएर िब�� िवतरण गरकेो कुरामा सािबत 
रही बयान लेखाएका छन् । िनजको साथबाट तथा 
डेरा कोठाबाट बरामद भएको ठुलो प�रमाणको लाग ु
औषधका स�ब�धमा िनजले अदालतमा बयान 
गदा� अ�यथा िजिकर िलएको भए तापिन सोको 
पिु� ह�ने �माण पेस गन� सकेका छैनन् । �यसैगरी 
सह�ितवादी िदपक �धानले अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� िटका भ�ने बलबहादरु सनुारसगँ 
८।१० पटक १।२ हजारको दरले लाग ु औषध 
�याइसकेको छु भनी यी �ितवादीलाई पोल गरकेा 
छन् भने बरामदी मचु�ुकासमेतलाई पिु� गन� गरी 
�ितवेदकले अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको 
समेतले यी �ितवादीको कसरु पिु� ह�न आएको छ । 
�ितवादी बलबहादरु सनुारले अनसु�धानको �ममा 
भएको बयान मेरो होइन भ�ने िजिकर िलएको भए 
तापिन �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम 
अनसु�धानको बयान अ�यथा ह�ने अव�था दखेाउन 
सकेका छैनन् । आ�नी पिहलो �ीमतीले फसाउन 
उ� लाग ुऔषध आ�नो कोठामा रािखिदएको भ�ने 
िनजको िजिकरलाई हेदा�समेत उ� िजिकर पिु� 
गन� स�ने केही �माण पेस गन� सकेका छैनन् भने 
उ� िजिकर िव�सनीयसमेत दिेखदँैन । िनजको 
साथबाट र िनज ब�ने कोठाबाट ठुलो प�रमाणमा 
िब��का लािग प�ुरया बनाएर रािखएको अव�थामा 
बरामद भएको लाग ु औषध अ�यथा देिखएको 
छैन । बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा तथा 
िब��का लािग प�ुरया बनाएर राखेको अव�थामा 
बरामद भएको �कृित हेदा� िनज �ितवादीले 
अनसु�धानका �ममा गरकेो बयानअन�ुप नै 
िनजले लाग ु औषधको कारोबार तथा ख�रद 

िब�� गरकेो भ�ने पिु� ह�न आएको छ । सो ह�दँा 
यी �ितवादीलाई लाग ुऔषधको कारोबारमा कसरु 
कायम गरी सजाय गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी बलबहादरु सनुारले लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइनको कारोबार तथा िब�� िवतरण गरकेो 
पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीले लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र 
(च) बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा 
सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम िनज 
�ितवादीलाई १५ वष� कैद र �.५,००,०००।- 
(पाचँ लाख) ज�रवाना ह�ने र िनजको ब�क खातामा 
रहेको रकम �. ६,७८,३४२।- जफत नह�ने गरी 
भएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरी भएको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िमित २०७५।१।४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको ब�क खातामा 
रहेको रकम जफत ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको र आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

�ितवादी िटका भ�ने बलबहादरु सनुारको 
िमित २०७५।१०।१६ गते उपचारको �ममा म�ृय ु
भइसकेको भनी िमित २०७७।३।२३ मा कारागार 
काया�लय जग�नाथदेवलबाट जानकारी गराइएको 
िमिसल सलं�न प�बाट देिख�छ । मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५८ मा 
अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको 
�यि�को मृ�यु भएमा मृ�यु ह�दँाका बखतस�म 
काया��वयन ह�न बाँक� रहेको स�पूण� कैद सजाय 
वा ज�रवाना �वतः िमनाहा ह�ने छ भ�ने �यव�था 
रहेको दिेखदँा िनज �ितवादीको हकमा िनजलाई 



10

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, जेठ - २

लागेको कैद र ज�रवानाम�ये बाकँ� कैद र ज�रवाना 
िमनाहा ह�ने ।   
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७७ साल आि�न ६ गते रोज ३ शुभम ्।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७५-CR-०५८८, 
जबरज�ती करणी, अिनलकुमार पटेल िव. नेपाल 
सरकार 

पीिडतले �ितवादीलाई गढाउ गरी 
गरकेो मौकाको कागज तथा अदालतको बकप�, 
�ितवादीलाई िकटान ग�रिदएको जाहेरी दरखा�त, 
पीिडतलाई ललाई फकाई गरी करणी गरकेो हो 
भ�नेस�म �वीकार गरी �ितवादीले गरकेो मौकाको 
बयान, पीिडत इनवा�  (ठ) को Hymen absent 
भ�ने उ�लेख भएको �वा��य परी�ण �ितवेदन 
तथा पीिडतको गभ� आफूले िमित २०७१।१०।५ मा 
िनजको म�जरुीमा पतन गराएको हो भनी डा. निवन 
सरा�फले अदालतमा ग�रिदएको बकप�समेतले 
यी �ितवादीले १५ वष�क� पीिडत इनवा� (ठ) लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो र िनजकै जबरज�ती 
करणीको कारणबाट पीिडत इनवा�  (ठ) मा गभ�समेत 
रहेको र िनजको गभ�समेत पतन गराइएको भ�ने 
पिु� ह�न आएको दिेखने ।

�ितवादीको यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदनमा रहेको िजिकर हेदा� पीिडतको उमेरका 
िवषयमा कुनै िजिकर िलएको दिेखदँैन । केवल घटना 
कुन िमितमा कसरी भएको र म�जरुी वा बेम�जरुीमा 
भएको भ�ने �प� नगरी अिभयोग दाबी भएको र 
सोहीबमोिजम नै फैसला भएको भनी िजिकर िलएको 
दिेख�छ । यसमा घटना कसरी कुन िमितमा भएको 

भ�ने कुरा �ितवादीकै अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान तथा पीिडतको कागज तथा बकप� र जाहेरी 
दरखा�तबाट ��ट भइरहेको ह�दँा �यसतफ�  थप 
िववेचना गनु�पन� देिखदँैन । �यसैगरी घटना म�जरुीले 
भएको वा बेम�जरुीले भएको भ�नेतफ� को िवषयमा 
पीिडतको उमेर १५ वष�को भ�ने देिखएको र उमेर 
�ितवादीले अदालतको बयानमा िजिकर िलएज�तो 
१६ वष� किटसकेको भ�ने नदेिखएको ह�दँा िनज 
पीिडत कानूनले तोकेको नाबालक उमेरक� भएको 
देिखदँा र नाबालकसगँ िलएको म�जरुी कानूनी 
�पले मा�यता नपाउने ह�दँा �ितवादीले उठाएको 
म�जरुी वा बेम�जरुीको िवषय िनज नाबालक 
पीिडतको हकमा सा�दिभ�क नदेिखने ।

पीिडतले �ितवादीलाई िकटान गरी 
गरकेो मौकाको कागज तथा अदालतको बकप�, 
�ितवादीलाई िकटान गरी िदएको जाहेरी दरखा�त, 
पीिडतलाई ललाई फकाई गरी करणी गरकेो हो 
भ�नेस�म �वीकार गरी �ितवादीले गरकेो मौकाको 
बयान, पीिडत इनवा� (ठ) को Hymen absent 
भ�ने उ�लेख भएको �वा��य परी�ण �ितवेदन 
तथा  पीिडतको गभ� आफूले िनजको म�जरुीमा पतन 
गराएको हो भनी डा. निवन सरा�फले अदालतमा 
ग�रिदएको बकप�समेतले यी �ितवादीले १५ 
वष�क� पीिडत इनवा�  (ठ) लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो र िनजकै जबरज�ती करणीको कारणबाट 
पीिडत इनवा�  (ठ) मा गभ�समेत रहेको र िनजको 
गभ�समेत पतन गराइएको भ�ने पिु� ह�न आएको छ । 
�ितवादीले पीिडतको म�जरुीमा करणी गरकेो भनी 
िलएको िजिकर नाबालक पीिडतको हकमा लाग ुह�ने 
अव�था रहेन । �यसैगरी पीिडतको उमेर १६ वष� 
पगेुको भनी मा�ने हो भने पिन पीिडतको मौकाको 
कागज तथा अदालतको बकप�लगायत िववेिचत 
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�माणह�ले म�जरुीमा करणी िलन ुिदन ुभएको भ�ने 
नदेिखई िनज पीिडतमािथ जबरज�ती करणी भएको 
भ�ने देिखन आउछँ । सो ह�दँा यी �ितवादीलाई 
जबरज�ती करणीको कसरुमा कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालतको फैसला िमलेकै देिख�छ । �माण नबझुी 
त�लो तहका अदालतह�बाट फैसला भएको भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी अिनलकुमार पटेलले पीिडत 
इनवा� (ठ) लाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� 
भई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ र ३(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही ऐन 
महलको ३(३) नं. बमोिजम ६ वष� कैद ह�ने र सोही 
महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
�.४०,०००।- भराई पाउने ठहरी भएको स�ु 
पसा�  िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
िमित २०७४।१।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महे���साद पौड्याल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवतं ्२०७७ साल आि�वन ६ गते रोज ३ शुभम ्।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७५-CR-१८८८, ०७५-
CR-२३७८, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
राजेशकुमार खड्कासमेत, रामबहादुर तामाङ िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी रामबहादरु तामाङले आफूले 
कसरु �वीकार गरी �याियक �ि�यामा सहयोग 
गरकेाले कम सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन 

िजिकरतफ�  िवचार गदा� , िनजले अदालतसम� 
बयान गदा� घटना घट्नभु�दा ४/५ िदन अगािड 
िडकबहादरुले मसगँ �.१७,०००।– सापटी 
िलएको िथयो । तीन चार िदनस�म पिन िफता�  
नगरकेोले पैसा िकन िफता� निदएकोभ�दा अिहले 
छैन भर े बेलकु� घरमा आउन ु�यही ँ िदउलँा भने ँ । 
बेलकु� िबता�मोडको एक होटलमा बसी अिलकित 
र�सी मास ुखाई क�रब १० बजेितर मोटरसाइकल 
िलएर िडकबहादरु ब�ने गरकेो घर जादँा ऊ घर 
बािहरप��को कोठामा सिुतरहेको रहेछ । म पगुेपिछ 
उसले अिहले यहा ँपैसा भएन, पैसा िददीकोमा छ, 
िददीको घर दगुा�परु जाउ ँ भ�यो । ऊसगँ भएको 
नाइ�ोसन ट्या�लेट उसले ५ च�क� र मैले पिन 
५ च�क� खाई मेरो मोटरसाइकलमा दगुा�परुतफ�  
गय� । िब�रङ खोलाको पलुमा पगेुपिछ गाडी रोक� 
चरुोट खादँै गदा�  सापटी िफता� नगरकेो िवषयमा 
भनाभन भयो । उसले मलाई ए�कासी घो�यायो 
अिन मलाई मेरो पैसा पिन लाने, समयमा नबझुाउने, 
राितराित िलन आइज भनी झलुाउने अिन उ�टै 
मलाई घो�ाउने भनी �रस उठी मसगैँ रहेको खकुुरी 
िनकाली िनज िडकबहादरुको घाटँीको अगािड 
भागमा हानेको िथए ँ । �यसपिछ ऊ �यहाबँाट 
भा�यो, अिन म खे�ै जादँा ऊ लड्यो, अिन मैले 
�यहा ँपिन उसलाई दईु पटक खकुुरीले हाने,ँ अिन 
ऊ मर ेज�तो लागी उसलाई �यही ँछोडी आ�नो 
मोटरसाइकल िलएर घर जान भनी िबता�मोडितर 
आई िभनाज ुिदपक तामाङको घरमा मोटरसाइकल 
राखी घर नगई इि�डयाितर गई भारतको िसलगडुी 
पगेु ँर बेलकु� फे�र िसलगडुीबाट काकँडिभ�ा फिक� ई 
मैले िचनेको साथीको घरमा आई सतेुकोमा �हरी 
आई मलाई प�ाउ गरकेो हो । मैले िडकबहादरुलाई 
�हार गरकेो खकुुरी ल�मीपरुदेिख पूव�प�� खोलामा 
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फाली गएको िथए ँभनी आरोिपत कसरुमा सािबती 
रहेको पाइ�छ । मतृकसगँ पैसा निदएको िवषयमा 
�रस रहेको, मतृकलाई मोटरसाइकलमा सगैँ राखी 
लगी लाग ु पदाथ� र र�सीसमेत खाई सगैँ लगेको 
खकुुरीले लेखेटी लखेटी पटकपटक �हार गरी अब 
मर ेहोला भनी छाडेको अव�था ह�दँा िनजले मान� 
मनसाय राखी िनयोिजत �पमा कत��य गरकेो भ�ने 
िनजको बयानबाट समेत देिख�छ । यस अव�थामा 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� उ� वारदात ह�न 
पगेुको भ�ने र कसरु �वीकार गरकेो भ�ने आधारमा 
मा� िनजलाई कम सजाय ह�ने अव�था ��ततु 
म�ुाको वारदातको �कृितबाट समेत नदेिखदँा कम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िनज �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी रामबहादरु तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. अनसुारको कसरुमा सोही न�बरअनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र �ितवादी 
राजेशकुमार खड्का र �ितवादी िदपक तामाङलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
झापा िज�ला अदालतको िमित २०७३।५।२९ को 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासको िमित २०७५।७।११ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । वादी नेपाल सरकार र 
�ितवादी रामबहादरु तामाङको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । साथै केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� 
ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख) मा 
“कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मलुुक� अपराध 
सिंहतामा लेिखएकोभ�दा बढी रहछे भन ेमलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय 
ह�नछे” भ�ने कानूनी �यव�था भएको प�र�े�यमा 

मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा सव��वसिहत 
ज�मकैदको कानूनी �यव�था नभएको र ऐ. को 
दफा १७७ (२) मा �यान मन� कसरु गन� गराउने 
�यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था रहे भएको दिेखदँा ��ततु म�ुामा 
�ितवादी रामबहादरु तामाङको हकमा सव��व ह�ने 
अव�था नदिेखने ।
इजलास अिधकृत : कुबेर पा�डे
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शुभम ्।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७६-CR-०६८७, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. अिनल�साद 
चौहान 

जाहेरवाला र पीिडतले अदालतमा 
आई बकप� गदा� जाहेरी दरखा�त तथा मौकामा 
लेखाएको कागज बेहोरा �ितकूल बकप� गरकेो 
देिखयो । �ितवादी वारदात गराएकोमा इ�कार 
रहेको पाइयो भने जबरज�ती करणीको म�ुामा मूल 
कडी भनेको पीिडतको भनाइ हो भनी िस�ा�त 
�ितपादन भए पिन ितनलाई अ�य �वत�� �माणले 
पिु� गरकेो ह�नपुन�मा ��ततु म�ुामा अदालतमा 
आई बकप� गदा�  पीिडत �वयंले आफूमािथ 
जबरज�ती करणी भएको कुरालाई इ�कार गरी उ� 
िदन �ितवादीसगँ भेट नभएको भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । आफूलाई जबरज�ती करणी गरी योिनमा 
वीय� �खलन गरकेो भनी मौकामा बेहोरा लेखाउने 
पीिडतको घटना लग�ै ग�रएको �वा��य जाचँबाट 
िनजको यौनाङ्ग तथा कपडासमेतमा वीय� भेिटएको 
छैन । पीिडतको Perineum, Vulva, Perianal 
area and anal orifice, Oral cavity लगायत 
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normal देिखएको तथा Vagina bleeding 
(Menstruation) admits ३ fingers easily 
उ�लेख भएको अव�थामा पीिडत �वयंले वारदात 
भएको भनेको िदनमा मिहनावारी भएको ते�ो िदन 
भएको िथयो भनी लेखाएको अव�था छ । यसबाट 
घटना लग�ै ग�रएको �वा��य जाचँबाट पीिडतको 
यौनाङ्गमा वीय� नपाइन ुतथा पीिडतको शरीर तथा 
यौनाङ्गमा कुनै चोटपटक वा सङ्घष�का िच�ह� 
नपाइएको अव�थामा �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी यी जाहेरवाला तथा 
पीिडतले मौकामा दाबी िलए पिन अदालतमा आई 
ख�डन गरकेो तथा �वा��य जाचँ �ितवेदनले 
पिन अिभयोग दाबीलाई म�त नगरकेो अव�थामा 
मौकाको भनाइलाई मा� आधार मानी यी �ितवादी 
िव�� जबरज�ती करणीको कसरुमा िलइएको 
अिभयोग दाबी �थािपत ह�न नआउने ।

वारदात गराएकोमा �ितवादी मौकामा 
सािबत रहे पिन अदालतमा आई बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको, पीिडत तथा 
जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी नगरकेो भनी 
उ�लेख गरकेो, पीिडतको �वा��य परी�णबाट 
जबरज�ती करणी भएको भ�ने दाबी खि�डत ह�न 
गई अिभयोग दाबी पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा 
समेत �ितवादी अिनल�साद चौहानलाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरुमा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम ५(पाचँ) 
वष� कैद सजाय ह�ने र ऐजन ऐन महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट �.१५,०००।– 
(प�� हजार) �ितपूित� भराई पाउने ठहर गरी स�ु 
पसा�  िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।९।२ मा 
भएको फैसला बदर गरी िनज �ितवादीले आरोिपत 

कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट िमित 
२०७६।०२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७७ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं२

१२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-०४०६, लागु औषध, क�लु 
भ�ने सिमम अ�सारी िव. नेपाल सरकार 

क�ल ु मसुलमान भ�ने सिमम िमया 
अ�सारी ��ततु म�ुामा �ितवादी भए तापिन �.
ना.िन. नरपित भ�को जाहेरी �ितवेदनले चलेको 
लाग ुऔषध म�ुामा यी �ितवादीउपरको अिभयोग 
�मािणत ह�न नसक� �ितवादीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाइसकेको तथा ��ततु म�ुामा 
यी �ितवादीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १६ बमोिजम थप सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी नै नभएको र स�ु 
िज�ला अदालतको फैसलाउपर वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट परकेो पनुरावदेनमा समेत 
सो थप सजायको स�ब�धमा िज�ला अदालतले 
नबोलेको भ�ने िजिकरसमेत निलइएको अव�थामा 
म�ुाको िवषयव�त ुर त�यको िवपरीत वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट �ितवादीउपर लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोिजमको 
थप सजायको दाबी नै नभएकोमा दाबी भएको 
भनी �ितवादीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
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२०३३ को दफा १६ बमोिजम १ (एक) वष� कैद र 
�.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवानाको थप 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको फैसलामा ग�भीर कानूनी �ूिट रहेको देिखन 
आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी क�ल ु भ�ने सिमम 
अ�सारीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(१) अनसुार ५(पाचँ) वष� कैद र 
�.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना तथा 
सोही ऐनको दफा १६ अनसुार १(एक) वष� कैद र 
�.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ थप सजाय ह�ने 
ठहरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसलामा लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १६ बमोिजम यी �ितवादीलाई १(एक) वष� 
कैद र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
थप सजाय गन� ठहर गरकेो हदस�म �िुटपूण� रही 
निमलेकोले सो हदस�म केही उ�टी भई िनज 
�ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(१) अनसुार ५(पाचँ) वष� कैद 
र �.५,०००।- (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवानाको 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
िमित २०७२।९।१९।१ मा भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : रामान�द�साद अिधकारी
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत ्२०७६ साल फागनु ६ गते रोज ३ शुभम ्।
 § यसै लगाउको ०७६-WH-०२३०, 

ब�दी��य�ीकरण, क�ल ु भ�ने सिमम 
अ�सारी िव. उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलास, बाकेँसमेत भएको 
म�ुामा समेत यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

१३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�ठ, ०७०-CR-०१२७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. देवे�� िव�समेत 

��ततु म�ुामा �ितवादी देवे�� िव�ट र 
ब�ी ठकुरीले मतृकलाई थ�पडस�म िहका�एको कुरा 
यी �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा लेखाइिदएको र �ितवादी अ�ण 
लामाले पिन सोही बेहोरा अिधकार�ा�त अिधकारी 
र अदालतसम�  समेतको बयानमा खलुाई 
िदएको भ�ने आधारमा �ितवादी देवे�� िव�ट र 
ब�ी ठकुरीले मतृकलाई कुटिपट गरकेो िन�कष�मा 
स�ु अदालत पगेुको र �यसलाई पनुरावेदन 
अदालतले पिन �वीकारकेो देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालतसमेतबाट भएको फैसलालाई �ितवादी 
देवे�� िव�ट र ब�ी ठकुरीसमेतले �वीकार गरी 
बसेबाट मतृकलाई थ�पड िहका�ई कुटिपट गरकेो 
काय�मा यी �ितवादीह� संल�न रहेको त�यमा 
िववाद देिखदँनै ।

�ितवादीह�को बयानबाट मतृक र 
�ितवादीह� ठाउ ँ ठाउमँा र�सी खाई अि�तममा 
�ितवादी शाली�ाम दाहालको होटलमा बसेर 
र�सी र िबयर खाएपिछ �ितवादी देवे�� िव�टले 
खाएको िबयरको पैसा ितन� कुरामा मतृक र 
�ितवादीह�िबच वादिववाद ह�दँा �ितवादीह�ले 
मतृकलाई थ�पडस�म िहका�एको देिखएको, सो 
थ�पडको कारण मतृकको म�ृय ुह�न स�ने अव�था 
नदिेखएकोमा मतृक पसलको सटरमा र रोडमा 
ठोिकन गई भिवत�य भई मतृक िबमल पा�डेको म�ृय ु
ह�न गएको देिखदँा ��ततु वारदातको स�ब�धमा 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. आकिष�त नभई 
सोही महलको ५ नं. नै आकिष�त ह�ने देिखएकोले 
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�ितवादीह� दवेे�� िव�ट, ब�ी ठकुरी र अ�ण 
लामालाई �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. 
बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनले गरकेो फैसला िमलेकै 
नदेिखने ।

�ितवादीम�येको शाली�ाम दाहालको 
हकमा िवचार गदा� , िनजउपर �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. को अिभयोग लगाई सोही 
नं.को सजायको मागदाबी िलएको देिख�छ । 
�यानस�ब�धी महलको १३ नं. बमोिजम सजाय 
ह�ने अव�था भए मा� �यान मान�लाई मत स�लाहमा 
पसेको मतलबीलाई �यानस�ब�धी महलको १७ 
नं. बमोिजम सजाय ह��छ । तर �यानस�ब�धी 
महलको ६(४) नं. बमोिजम सजाय ह�नेमा मान� 
मत स�लाहमा पसेको मतलबी भनी दाबी ग�रएको 
�यि�लाई १७ नं. बमोिजम सजाय गन� निम�ने 
ह�दँा यी �ितवादी शाली�ाम दाहाललाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलासमेत िमलेकै 
दिेखने ।

�ितवादीह� देवे�� िव�ट, िनरन भ�ने 
ब�ी ठकुरी र अ�ण लामालाई त�कालीन मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. बमोिजम 
�मशः २ (दईु) वष�, १ (एक) वष� ६ (छ) मिहना र 
१ (एक) वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादी शाली�ाम 
दाहालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।०९।०८ मा गरकेो फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६८।०७।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 

सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृतह� : रामान�द�साद अिधकारी 
र भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर : समी नेपाली
इित सवंत् २०७६ साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं३

 १४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७७-WH-०१२१, 
ब�दी��य�ीकरण, न�दुराम आचाय� िव. नेपाल 
सरकार, गृह म��ालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत

मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, 
२०७४ को दफा १४(१) हेदा� थनुामा रािखएको 
�यि�को स�ब�धमा चौिबस घ�टािभ� तहिककात 
पूरा नह�ने भई िनजलाई थनुामा राखी तहिककात 
जारी रा�नपुन� दिेखएमा िनजलाई म�ुा हेन� 
अिधकारीसम� उपि�थत गराउन ुपन� छ । ऐ. ऐनको 
दफा १४(४) बमोिजम म�ुा हेन� अिधकारीसगँ 
अनमुित मा�दा थनुामा परकेो �यि�उपरको 
अिभयोग, �यसको आधार, िनजलाई थुनामै राखी 
तहिककात गनु�पन� कारण र िनजको बयान कागज 
भइसकेको भए बयान कागजको बेहोरा �प��पमा 
उ�लेख गनु�पन� छ भ�ने �यव�था रहेको छ भने 
दफा १४(६) बमोिजम थुनामा रा�ने अनुमित 
मागेमा अदालतले स�बि�धत कागजातह� हरेी 
तहिककात स�तोषजनक�पमा भए वा नभएको 
िवचार गरी स�तोषजनक�पमा तहिककात 
भइरहकेो देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक 
गरी बढीमा पि�चस िदनस�म िहरासतमा रा�ने 
आदेश िदन स�न े छ भ�ने �यव�था रहकेो 
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छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार अदालतसगँ 
अनमुित मा�दा थनुा परकेो �यि�उपरको अिभयोग, 
�यसको आधार र थनुामै राखेर तहिककात गनु�पन� 
कारण उ�लेख गररे मा� अनमुित माग गनु�पन�, 
�य�तो अव�था �प� उ�लेख गरी अनमुित माग 
भएकोमा अदालतले स�बि�धत सबै कागजातह� 
हेरी पेस भएका कागजातको उिचत र �याियक 
मू�याङ्कन गररे अनसु�धान स�तोषजनक 
भए नभएको िवचार गरी स�तोषजनक�पमा 
अनसु�धान भइरहेको भ�ने कुरामा अदालत स�त�ु 
भएमा मा� थनुामा रा�ने अनमुित िदनस�ने 
दिेख�छ । यसै स�दभ�मा “थुनामा राखी अनुस�धान 
गनु�पन� िव�ास गन� स�ने आधार आदेश गन� 
अिधकारीको आ�मगत स�तुि�को िवषय नभई 
आदेशबाट असर पन� प�ले समते बु�न र स�तु� 
ह�नस�ने गरी बोिलएको आदेश (Speaking 
order) रहन ु आव�यक ह��छ । कानूनी एव ं
त�यगत आधार र कारण नखुलेको आदेशलाई 
कानूनअनु�पको आदेशको स�ंा िदन िम�न े
देिखएन” भनी ठाकुर गैर िव�� गहृ म��ालयसमेत 
(ने.का.प. २०६३, अङ्क ३, िन.नं.७६७२) भएको 
ब�दी��य�ीकरण म�ुामा यस अदालतबाट �या�या 
भई िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । साथै, 
कनकमिण दीि�तको हकमा िनजक� प�नी शा�ता 
दीि�त िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड� (ने.का.प. २०७४, 
अङ्क १, िन.नं.९७४४) को म�ुामा “थनुामा राखी 
अनुस�धान गनु�पन� कुनै स�तोषजनक आधार 
नभएको वा थनुामा नै राखी अनुस�धान गन� 
आधार र कारण भएको �थम �ि�मा नदेिखएको 
अव�थामा अनुमित माग गनु� र य�तो अव�थामा 

अदालतले पिन थुनामा राखी अनसु�धान गनु�पन� 
पया�� आधारिवना �याद थपको अनमुित माग 
गरकैे कारणले आदेशमा त�यगत आधार र 
कारण नखुलाई थुनामा रा�ने अनमुित िदनु 
मनािसब एव ंकानूनसङ्गत नह�न”े भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । ��ततु �या�याह� यस �रट 
िनवेदनका स�दभ�मा पिन आकिष�त र सा�दिभ�क 
देिखन आउछँ । �रट िनवेदक न�दरुाज आचाय�लाई 
िहरासतमा रा�नका िनि�त चार पटक �याद थपका 
लािग अनमुित माग भएकोमा एक कानून �यवसायीको 
हैिसयतले म�य�थताको काय� गन� िसलिसलामा 
भएको �यवहारसमेतको िवषयमा परकेो जाहेरी 
दरखा�तका आधारमा प�ाउ परकेा यी िनवेदकलाई 
थनुामै राखेर अनसु�धान गनु�पन� कारणसिहत 
�याद थप मागेको नदिेखएको ि�थितमा काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िनजलाई आपरािधक लाभ 
(ए�सटस�न) िलन नह�ने कसरु म�ुामा अनसु�धान 
स�तोषजनक �पमा भए वा नभएको र थनुामै 
रा�नपुन� कारणसमेत भए नभएको भ�ने स�ब�धमा 
िववेचना नगरी पटकपटक �याद थिपिदएको देिखन 
आयो । िनवेदक न�दरुाज आचाय�लाई थनुामा राखी 
अनसु�धान गनु�पन� िव�ास गन� स�ने आधार रहेको 
व�तिुन� आधारह� आदेशमा उ�लेख नगरी 
�याद थप गरकेो देिखन आएकोले उ� आदशेलाई 
कानूनअन�ुपको आदेशको �पमा मा�न िम�ने 
नदिेखने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
अनसु�धान स�तोषजनक भए नभएको र थनुामै 
रा�नपुन� कारणसमेतको िववेचना नगरी �याद थप 
भएको देिखदँा िनवेदकलाई आजै थुनाम�ु ग�रिदनू 
भनी िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 



17

सव��च अदालत बलेुिटन २०७९, जेठ - २

आदशे जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७७ साल मङ्िसर १२ गते रोज ६ शुभम ्। 

१५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७७-WH-०२१५, 
ब�दी��य�ीकरण, सुमन �े� िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, भरतपुर, िचतवन

एउटै काय�को लािग पटकपटक �याद थप 
माग गन� र म�ुा हेन� अिधकारीले �याद थप गन� काय� 
कानूनको उ�े�यअन�ुप स�प�न भएको मा�न िम�ने 
दिेखएन । यस स�ब�धमा कनकमिण दीि�तको 
हकमा िनजक� प�नी ऐ.ऐ.ब�ने शा�ता दीि�त 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड� भएको ०७२–WH–००५१ 
को ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा सव��च 
अदालतबाट “अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगले िनवेदकलाई प�ाउ गरी थनुामा 
राखी अनुस�धान तहिककात गन� अनुमितको 
माग गरकेोमा िवशेष अदालतबाट ऐनको दफा 
१६(४) बमोिजम अनसु�धान तहिककात 
स�तोषजनक�पमा भएको वा नभएको वा 
अनुस�धान तहिककात गदा� कानूनले िनधा�रण 
गरकेो �ि�या पु�याए नपु�याएको त�य िवचार 
गरी सोको आधार र कारण खुलाई थनुामा राखी 
अनुस�धान तहिककात गन� अनुमित िदनपुन�मा 
सो �ि�या अवल�बन गरकेो देिखँदैन” भनी 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत देिखन 
आउने ।

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४(६) अनसुार िहरासतमा 

रा�ने अनुमित माग गरकेोमा म�ुा हने� अिधकारीले 
स�बि�धत कागजातह� हरेी अनुस�धान 
स�तोषजनक �पमा भएको वा नभएको िवचार 
गरी, आव�यक देिखए ...अनुस�धानका लािग 
िहरासतमा राखी रा�न आव�यक भएको 
देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा 
पि�चस िदनस�म िहरासतमा रा�न ेआदेश िदन 
स�ने �यव�था रहेकोमा िज�ला �शासन काया�लय, 
िचतवनले �याद थप गदा�  अनसु�धान स�तोषजनक 
रहे नरहेको र अनसु�धानका लािग िहरासतमा 
रािखरा�न आव�यक छ या छैन भ�ने िववेचना 
नगरी �याद थप गन� मनािसब भएको भ�ने मा� 
उ�लेख गरकेो देिखदँा र अ�य कुनै त�यमा अक� 
म�ुा लगाउने, थुना रा�ने काय� �व�ृ भावनाका 
साथ ग�रएको दिेखने ।

औिच�यपूण� आधार र कारणिवना 
िनवेदकलाई थनुामा रािखरहने �योजनका लािग 
अनसु�धानको �ममा भनी थुनामा रा�ने काय� 
�याियक �ि�कोणबाट समेत उपय�ु नदेिखएकोले 
िनवेदक समुन �े�को हकमा मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: रोशनकुमार झा
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २६ गते रोज २ शुभम ्।

१६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७७-WH-०२१८, 
ब�दी��य�ीकरण, कमान िकरण नकालसमेत िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, बागलुङसमेत

एउटै काय�को लािग पटकपटक �याद थप 
माग गन� र म�ुा हेन� अिधकारीले �याद थप गन� काय� 
कानूनको उ�े�यअन�ुप स�प�न भएको मा�न िम�ने 
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दिेखएन । यस स�ब�धमा कनकमिण दीि�तको 
हकमा िनजक� प�नी ऐ.ऐ.ब�ने शा�ता दीि�त 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड� भएको ०७२–WH–००५१ 
को ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा सव��च 
अदालतबाट “अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगले िनवेदकलाई प�ाउ गरी थनुामा 
राखी अनुस�धान तहिककात गन� अनुमितको 
माग गरकेोमा िवशेष अदालतबाट ऐनको दफा 
१६(४) बमोिजम अनसु�धान तहिककात 
स�तोषजनक�पमा भएको वा नभएको वा 
अनुस�धान तहिककात गदा� कानूनले िनधा�रण 
गरकेो �ि�या पु�याए नपु�याएको त�य िवचार 
गरी सोको आधार र कारण खुलाई थनुामा राखी 
अनुस�धान तहिककात गन� अनुमित िदनपुन�मा 
सो �ि�या अवल�बन गरकेो देिखँदैन” भनी 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत देिखन 
आउने ।

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा १४(६) अनसुार िहरासतमा 
रा�ने अनुमित माग गरकेोमा म�ुा हने� अिधकारीले 
स�बि�धत कागजातह� हरेी अनुस�धान 
स�तोषजनक �पमा भएको वा नभएको िवचार 
गरी, आव�यक देिखए ...अनुस�धानका लािग 
िहरासतमा राखी रा�न आव�यक भएको 
देिखएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा 
पि�चस िदनस�म िहरासतमा रा�ने आदेश िदन 
स�ने �यव�था रहेकोमा िज�ला �शासन काया�लय, 
बागलङुको िलिखत जवाफमा िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, बागलङुमाफ� त िज�ला �हरी 
काया�लयको च.नं.२८४७ िमित २०७७।१०।११ 
को प�बाट लेखी आएकोले मलुकु� फौजदारी 

काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४(६) 
बमोिजम �याद थप ग�रएको अनमुित िदइएको भनी 
उ�लेख भएको ह�दँा िज�ला �शासन काया�लय, 
बागलङुले �याद थप गदा�  अनसु�धान स�तोषजनक 
रहे नरहेको र अनसु�धानका लािग िहरासतमा राखी 
रा�न आव�यक छ या छैन भ�ने िववेचना नगरी 
�याद थप गन� मनािसब भएको भ�ने मा� उ�लेख 
गरकेो देिखदँा र अ�य कुनै त�यमा अक� म�ुा 
लगाउने, थनुा रा�ने काय� �व�ृ भावनाका साथ 
ग�रएको दिेखने ।

औिच�यपूण� आधार र कारणिबना 
िनवेदकलाई थनुामा रािखरहने �योजनका लािग 
अनसु�धानको �ममा भनी थुनामा रा�ने काय� 
�याियक �ि�कोणबाट समेत उपय�ु नदेिखएकोले 
िनवेदक कमान िकरण नकाल र बाबलुाल शा�यको 
हकमा मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।    
इजलास अिधकृत: रोशनकुमार झा
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २६ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं४

१७
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७२-CR-०२९१, जुवा, नेपाल 
सरकार िव. गोपालबहादुर िज.सी. समेत

�ितवादीह� गोपालबहादरु िज.सी., 
तेजबहादरु छ��याल र गणेशबहादरु रोकाले 
अ�य �ितवादीह�ले रमी तास खेलेको �थानमा 
उपि�थत भई सो जवुा तास खेलेको हे�ररहेको 
भ�ने पिु� ह�न आएको छ । साथै, िनजह�ले आफँै 
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जवुा तास खेलेको वा जवुाको खाल था�ने वा जवुा 
खे�न सरसापटी िदएको भ�ने पिु� ह�न नआएको 
ह�दँा िनजह�बाट बरामद भएको रकम जवुा खे�न 
उपयोग भएको मा�न िम�ने ि�थित देिखदँैन । तसथ�, 
�ितवादीह� गोपालबहादरु िज.सी., तेजबहादरु 
छ��याल र गणेशबहादरु रोकालाई उि�लिखत जवुा 
ऐन, २०२० को दफा ४ बमोिजम जनही �.५०।- 
ज�रवाना ह�ने देिखयो । िनजह�बाट बरामद भएको 
रकम जवुा खे�नमा उपयोग भएको भ�ने अव�था 
दिेखन नआएकाले सो रकम जफत गन� निम�ने भई 
िफता� ह�ने दिेखन आएको ह�दँा त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत बागलङुबाट िनज �ितवादीह�को हकमा 
भएको फैसलामा प�रवत�न ग�ररहनपुन� अव�था 
नदेिखने ।

�ितवादीह� गोपालबहादरु िज.सी., 
गणेशबहादरु रोका र तेजबहादरु छ��याललाई जवुा 
ऐन, २०२० को दफा ४ बमोिजम जनही �.५०।– 
ज�रवाना ह�ने र िनजह�बाट बरामद भएको रकम 
िफता� ह�ने गरी बागलङु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
बा�लङुबाट िमित २०७१।७।१७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादीह� 
गोपालबहादरु िज.सी., गणेशबहादरु रोका र 
तेजबहादरु छ��यालसमेतलाई स�ु अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िदपे�� थापा मगर
क��यटुरः रािधका घोरासाइने
इित सवंत ्२०७६ साल माघ २४ गते रोज ६ शुभम ्।

१८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७४-CR-०५३५, ठगी, उमादेवी 

थापा िव. नेपाल सरकार 
��ततु म�ुामा �ितवादीले आफूखसुी 

दईुवटा कले�सन िसट बनाई सं�थालाई थोर ै
रकम िववरण भएको कले�सन िसट मा� पेस 
गरबेाट नै िनजको आपरािधक मनसाय रहेको 
देिख�छ । यसरी आफू काय�रत सं�थालाई नै धोका 
िदई बचतकता�को रकम िनजी �योजनमा �योग 
गरकेो आपरािधक काय� कुनै सं�थागत �ि�या 
नभएकोले िनजको उ� काय�लाई ठगीबाहेक अ�य 
स�दभ�मा हेन� िम�ने देिखएन । �ितवादीले ठगी 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएकोले ठगीतफ�  सफाइ 
ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

जाहेरवालाले जाहेरीमा �ितवादीले 
सं�थाको �.१६,५३,१८३।– रकम ठगी गरकेो 
भनी उ�लेख गरी अदालतमा बकप�समेत गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
तथा अदालतमा समेत बयान गदा�  
�.१३,२८,२८६।– रकम मा� िनजी �योजनमा 
�योग गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । िमिसल 
संल�न रहेको हा�ो सगरमाथा सहकारी सं�थामा 
बचतकता�ह�ले िदएको रकम िदलाइपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन तथा िनजह�को पासबकुमा उ�लेख भएको 
रकमसमेतका आधारमा जाहेरी तथा अिभयोगप�मा 
उ�लेख भएको िहनािमना रकम �.१६,५३,१८३।– 
लाई नै समथ�न ग�ररहेको ह�नाले िनज �ितवादीले 
सोही रकम �.१६,५३,१८३।– नै ठगी गरकेो पिु� 
ह�न आएको ।

�ितवादी उमादेवी थापालाई मलुकु� ऐन, 
ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम ४ वष� कैद सजाय र 
िबगो �.१६,५३,१८३।– तथा सो िबगोबमोिजमकै 
ज�रवानासमेत ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
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अदालतको फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।०८।१३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साथै, पनुरावेदक 
�ितवादी उमादेवी थापालाई मलुकु� अपराध 
संिहता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा ३(ग) 
तथा “केही नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४” को दफा ३९ 
को उपदफा (२)(ख) बमोिजम ४ वष� कैद सजाय र 
�.७०,०००।– मा� ज�रवाना ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मिनता ग�ुङ
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित सवंत ्२०७७ साल असार १६ गते रोज ३ शुभम ्।

१९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CR-०४२५, ०४३५,  
०५१५, ०९२७, १०४२, १२४२, कत��य �यान, 
िभमबहादरु बढुा िव. नेपाल सरकार, कमलबहादरु 
यो�जन िव. नेपाल सरकार, �ेमिसंह भ�डारी िव. 
नेपाल सरकार, बलराम रोकाया िव. नेपाल सरकार, 
रोशन थापा िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
ब�ेु बढुासमेत

घटना�थलबाट बरामद भएका 
साम�ीह� जो अपराध गदा� �योग भएको ह��छन् 
र कसरुदारसगँ स�बि�धत िचजव�त ु ह��छन् ती 
व�तगुत �माणह� ह�न् । �यि�ले झ�ुो बोलेपिन 
अपराध घटनाको �थान (Crime Scene) मा 
फेला परकेो, देिखएको हरके व�तहु�को अपराधी 
प�ा लगाउन मह�वपूण� भूिमका ह�ने । घटना�थलमा 
�ितवादीह� िभमबहादरु बढुा र �ेमिसंह भ�डारीले 
लगाएका च�पलह� फेला परकेा छन् । ३ वटा 
लाठी दाउरा बरामद भएको छ । सह�ितवादीह� 
�ेमिसंह भ�डारी, कमलबहादरु यो�जन र मैले 

मतृकह�लाई लाठी दाउराले टाउकोमा �हार गरी 
मारकेा ह� भनी �ितवादीम�येका िभमबहादरु बढुाले 
अदालतमा आई गरकेो बयानमा समेत पोल गरकेो 
ि�थित छ । िनज �ितवादी िभमबहादरु बढुाले गरकेो 
पोल बयान �वत�� व�तगुत �माणबाट पिु� भएको 
ह�दँा सो पोल बयानको पिन �ामािणक मह�व रहेको 
पाइ�छ । �ितवादी �ेमिसंह भ�डारी, कमलबहादरु 
यो�जन सैिनक सेवामा रहेका र मतृकह� �हरी 
कम�चारीह� रहेको त�य छ । बेलकुा कामा�  
होटलमा लो�ने �वा�नीिबचको िववादलाई िलएर 
सेना र �हरी कम�चारीको िववाद भएको र सोही 
िववादको ज�रयाबाट मतृकह�लाई कुटिपट गरकेो 
भ�ने ��य� घटना द�ेने कामा� लामाले बकप� 
गरकेो पाइ�छ । मतृकह�को टाउको तथा शरीरको 
अ�य भागह�मा लाठी दाउराको �हारबाट ग�भीर 
चोटह� रहेको र सोही कारणबाट िनजह�को 
म�ृय ुभएको पो�टमाट�म �रपोट�बाट देिखन आएको 
छ । उपयु�� िववेचना ग�रएको �माणह�बाट यी 
�ितवादी िभमबहादरु बढुा, �ेमिसंह भ�डारी र 
कमलबहादरु यो�जनले मतृकह�लाई दाउराको 
लाठीले �हार गरी सोही चोटबाट मतृकह� कमल 
भ�डारी र झमन रउेलेको म�ृय ुभएको त�य पिु� 
भएको ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह� िभमबहादरु 
बढुा, �ेमिसंह भ�डारी र कमलबहादरु यो�जनले 
मतृकह� झमन रउेले र कमल भ�डारीलाई दाउराको 
लाठीले टाउकोसमेतमा �हार गरकेो र िनजह�ले 
हानेको उ� चोटको कारणबाट मतृकह�को 
म�ृय ु भएको पिु� भएबाट िनज �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. 
बमोिजमको कसरुदार ठह�याई सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको फैसला कानून र 
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�यायको रोहमा अ�यथा देिखन आएन । अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादीह� 
िभमबहादरु बढुा, �ेमिसंह भ�डारी र कमलबहादरु 
यो�जनको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अब मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय भएका 
�ितवादीह� रोशन थापा र बलराम रोकायाको 
हकमा िवचार गदा�, मौकामा अनसु�धानको �ममा 
फेला नपरकेा यी �ितवादी�य अदालतसम� 
उपि�थत ह�दँा आफूह� वारदात�थलमा 
अनपुि�थत रहेको भनी बयान गर े तापिन अ�य� 
रहेको सो कुरा पिु� गन� �माण पेस गन� सकेका 
छैनन् । यी �ितवादीह� रोशन थापा र बलराम 
रोकाया पिन वारदात �थलमा उपि�थत रहेका भनी 
सो घटनाका ��य�दश� गोपाल रावतले मौकामा 
कागज गन� �ममा खलुाएका छन् । मौकामा र 
अदालतसम� समेत उपि�थत भई सािबती बयान 
गन� �ितवादी िभमबहादरु बढुाले यी मतृकह�लाई 
कुटिपट गरपेिछ मतृक कमल भ�डारी भागी गएका 
र यी �ितवादीह� रोशन थापा र बलराम रोकायाले 
दौडी गई छोपी समाती राखेकोमा म पगेुपिछ मैले 
दाउराले कमल भ�डारीको टाउकोमा हानेको 
ह� ँ भनी अदालतमा आई गरकेो बयानमा िनज 
�ितवादीह�लाई पोल गरकेो देिख�छ । मतृक 
झमन रउेलेलाई ढाड र टाउकोमा िभमबहादरु 
बढुासमेतले �हार गरी ढालेपिछ मतृक कमल 
भ�डारी सो �थानबाट भागेको अव�थामा 
पनुः �ितवादीह� पगुी कुटिपट गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । अ�य �ितवादीह� ब�ुे बढुा, राज ुथापा 
र अपार ग�ुङले पिन अदालतसम� बयान गदा� यी 
�ितवादीह�ले मतृकलाई समाती राखेका िथए भनी 

पोल गरकेा छन् । यसरी यी �ितवादीह� बलराम 
रोकाया र रोशन थापाले मतृक कमल भ�डारीलाई 
भा�न उ�कन निदई प�ेर राखेका र िभमबहादरु 
बढुासमेतका �ितवादीह�ले िनज मतृकह�लाई 
दाउरा लाठीले कुटिपट गरकेोमा सोही चोटको 
कारण मतृकह�को म�ृय ु ह�न गएको पिु� 
भएको ।

��ततु म�ुामा �ितवादीह� रोशन थापा र 
बलराम रोकाया वारदात �थलमा गएर मतृकलाई 
समाती प�� दाउराले �हार गरी मान�लाई अ�य 
�ितवादीह� िभमबहादरु बढुा, �ेमिसंह भ�डारी 
र कमलबहादरु यो�जनलाई संयोग पा�रिदएको 
पिु� भएबाट िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजमको 
कसरुदार ठह�याई सोही १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने र �ितवादी रोशन थापा १६ वष�मिुनका 
नाबालक रहेको देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद ह�ने गरी सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाको फैसला कानून र �यायको रोहमा अ�यथा 
देिखन आएन । अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुन� 
भ�ने �ितवादीह� बलराम रोकाया र रोशन थापाको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अब मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम दईु वष� कैदको सजाय 
भएका �ितवादीह� ब�ुे बढुा, अपार ग�ुङ, कृ�ण 
मो�ान र राज ु थापाको हकमा िवचार गदा�, यी 
�ितवादीह�म�ये ब�ुे बढुा, अपार ग�ुङ र राज ु
थापाले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गदा�  मतृकह�लाई ला�ी, म�ुकाले �हार गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन अदालतमा आई 
बयान गदा� झगडा छुट्याउन ला�दा मतृकह�मािथ 
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हातला�ी ला�न गएको ह�नस�छ, कुटिपट गरकेो 
छैन भनी बयान गरकेा छन् । अका� �ितवादी 
कृ�ण मो�ानले आफू वारदात �थलमा उपि�थत 
भएको तर मतृकह�मािथ हातपात गन� वा 
झगडा छुट्याउने काय� नगरकेो भनी अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतसम� समेत बयान गरकेो 
दिेख�छ । वारदात �थलमा िनज ब�ु ेबढुा, अपार 
ग�ुङ, कृ�ण मो�ान र राज ुथापा उपि�थत रहेको 
तर िनजह�ले झगडा छुट्याई िदने काय� ग�ररहेका 
िथए भनी सह�ितवादी िभमबहादरुसमेतले 
अदालतको बयानमा समेत उ�लेख गरकेा छन् । 
यी �ितवादीह�ले मतृकह�लाई कुटिपट गरकेो 
भ�ने पिु� ह�न आएको छैन । यी �ितवादीह�ले 
मतृकह�लाई हातपात गरकेो पिु� नभए तापिन 
िनज �ितवादीह� वारदात �थलमा उपि�थत 
भई वारदातप�चात् घाइते मतृकह�लाई छाडी 
उ� वारदातमा संल�न अ�य �ितवादीह�सगैँ यी 
�ितवादीह� भागेको पिु� भएको ।

सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. को देहाय ३ मा “अ� िकिसमसँग 
मतस�लाहमा पसेकोमा मान� ठाउँमा गई अ� 
कुरा केही नगरी हे�ररहनेलाई र लेिखएदिेख बाहेक 
अ� िकिसमका मतलबीलाई छ मिहनादेिख तीन 
वष�स�म कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीह� राज ुथापा, 
अपार ग�ुङ, ब�ुे बढुा र कृ�ण मो�ान वारदात 
घटाउने मतस�लाहमा सामेल भई वारदात 
�थलमा उपि�थत भई वारदातप�चात् अ�य 
�ितवादीह�सिहत भागेको त�य पिु� भएबाट 
िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ (३) नं. बमोिजमको कसरुदार ठह�याई 

सोही १७ (३) नं. बमोिजम २/२ (दईु/दईु) वष� कैद 
गरी �ितवादी राज ुथापा १६ वष� मिुनका नाबालक 
ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम १ (एक) वष� कैद सजाय गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको फैसला कानून 
र �यायको रोहमा अ�यथा देिखन आएन । िनज 
�ितवादीह� अपार ग�ुङ, राज ुथापा, ब�ु ेबढुा र 
कृ�ण मो�ानलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादीह�म�ये �ेमिसहं 
भ�डारी, िभमबहादरु बढुा र कमलबहादरु 
यो�जनलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. र १३ (३) नं. को कसरुमा ऐ.१३ 
(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने, �ितवादीह� बलराम रोकाया र रोशन 
थापालाई सोही महलको १३ (४) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय भई �ितवादी रोशन थापा 
१६ वष�मिुनका नाबालक रहेको देिखदँा सािबक 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
(३) बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने र �ितवादीह� 
ब�ुदे बढुा, राज ुथापा, काल ुभ�ने अपार ग�ुङ र 
कृ�ण मो�ानलाई सोही महलको १७ (३) नं. 
बमोिजम दईु वष� कैद सजाय भई �ितवादी राज ु
थापा १६ वष� मिुनका नाबालक ह�दँा सािबक 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ 
(३) बमोिजम १ (एक) वष� कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
डो�पा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको 
िमित २०७१।०८।२५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
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सदर ह�ने ।
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 

एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसरुको 
सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध सिंहतामा 
लेिखएकोभ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको प�र�े�यमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) मा सव��वसिहत ज�मकैदको 
�यव�था नभएको र ऐ. को दफा १७७(२) मा �यान 
मान� कसरु गन� र गराउने �यि�लाई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोले स�ु 
डो�पा िज�ला अदालतबाट सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम �ितवादी 
�ेमिसंह भ�डारी, िभमबहादरु बढुा र कमलबहादरु 
यो�जनलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
फैसलालाई सािबक पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट 
सदर गरकेोमा सव��व गरकेो हदस�मको उ� 
फैसला कायम नरही ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
�ेमिसंह भ�डारी, िभमबहादरु बढुा र कमलबहादरु 
यो�जनलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।

�ितवादीह�म�ये बलराम रोकायाको 
हकमा िनजलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भए तापिन िनज 
बलराम रोकायाको मतृकह�सगँ कुनै झैझगडा एव ं
पूव��रसइवी रहेको भ�ने पिन देिखदँैन । होटलमा 
होटल साह� र साह�नीिबच भएको झगडा कसले 
िमलाउने भ�ने स�ब�धमा मतृकह� र िभमबहादरु 
बढुासमेतका �ितवादीह�िबच िववाद उ�प�न 

भएको र सोही कारणबाट ��ततु घटना वारदात भई 
यी �ितवादी बलराम रोकायासमेत उ� वारदातमा 
सि�मिलत ह�न पगेुका छन् । वारदात ह�दँाको 
समयमा यी �ितवादी बलराम रोकायाको उमेर १९ 
वष� देिखन आएको छ । आमाको लािग �वा��य 
उपचार गन� लैजान हेिलक�टरस�ब�धी सूचना ब�ुन 
आएको भ�ने िनज �ितवादी बलराम रोकायाको 
बयानबाट ख�ुन आएको छ । होटलमा खाना खान 
यी �ितवादीसमेत पगेुको र अ�य �ितवादीह� र 
मतृकह�को िबचमा वादिववाद भएको भ�ने त�य 
रहेको छ । अ�य �ितवादीह�ले मतृकह�को 
टाउकोमा समेत लाठी दाउराले �हार गरकेो चोटको 
कारणबाट मतृकह�को म�ृय ु भएको छ । अ�य 
�ितवादीह�को लहैलहैमा लागेर किललो उमेर 
भएका यी �ितवादी बलराम रोकायाले मतृकलाई 
प�� समाती मान�मा सयंोग पा�रिदने काय� गन� पगेुको 
वारदातको प�रि�थितलाई समेत �ि�गत गरी हेदा�  
िनज �ितवादीलाई ठहर भएको ज�मकैदको सजाय 
गदा�  चक� पन� जाने दिेखन आएको छ । अतः िनज 
�ितवादी बलराम रोकायाको हकमा सािबक मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
गन� जाहेर भएको स�ु डो�पा िज�ला अदालतको 
राय उपय�ु र मनािसब नै दिेखन आएको छ । 
तसथ�, डो�पा िज�ला अदालतले सािबक मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
सजाय ह�न �य� गरकेो उ� राय मनािसब भई 
सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
िनज �ितवादी बलराम रोकायालाई १० (दश) वष� 
कैदको सजाय ह�ने ।  
फैसला तयार गन�ः शा.अ. क�याण खड्का
क��यटुर : रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७७ साल असार १८ गते रोज ५ शुभम ्।
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इजलास न.ं५

२०
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-०९३८, मू�य 
अिभविृ� कर (०६०/६१), िहमालयन ��या�स 
ए�ड नुड�स �ा.िल. िव. ठुला करदाता काया�लय, 
ह�रहरभवन, लिलतपुर

िहमालयन ��या�स ए�ड नडु�स ् �ा.
िल.को स�चालक सिमित सािबकमा ३ सद�यीय 
रहेको कुरामा िववाद देिखदँैन । तर करदाता �ा.
िल.को िमित २०६४/९/३० मा बसेको आठ� 
साधारणसभाले सािबकका स�चालकह�म�ये 
�ेम�काश खेतानलाई ४ वष�का लािग एकल 
स�चालक कायम गन� गरी िनण�य गरकेो पाइयो । 
यस �कार कायम ह�न आएका एकल स�चालकको 
अिभलेख क�पनी रिज��ारको काया�लयमा पिन 
रािखएको देिख�छ । क�पनी ऐन, २०६३ को 
दफा १०४, दफा १०६ समेतमा रहेका कानूनी 
�ावधानका स�दभ�मा हेदा� कानूनी �ि�या पूरा गरी 
साधारणसभाबाट भएको िनण�यअनसुार कायम 
भएका एकल स�चालकबाट भए ग�रएका काम 
कारबाहीलाई बेरीतको मा�न िम�ने देिखदँैन । यसरी 
कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� एकल स�चालक 
�ी �ेम�काश खेतानले िमित २०६५/११/४ 
मा िदएको अि�तयारीअनसुार जीवराज जैनले 
पनुरावेदन गरकेो देिखएको छ । यस अव�थामा 
दायर ग�रएको पनुरावेदन केवल स�चालकको 
अि�तयारीस�ब�धी �� खडा गरी पनुरावेदन नै 
खारजे गन� गरी फैसला ह�न ुकानूनअनकूुल देिखदँैन । 
तसथ�, म�ुाको त�यमा �वेश नै नगरी पनुरावेदनप� 

खारजे ह�ने ठहर गरकेो राज�व �यायािधकरण, 
काठमाड�को िमित २०६७/६/१९ को फैसला 
कानूनअनकूुल नदेिखएकाले उ�टी ह��छ । अब 
यसमा जे जो ब�ुनपुछ�  बझुी, िववादको त�यमा 
�वेश गरी कानूनबमोिजम पनुः फैसला गनु�  भनी 
िमिसलसमेत राज�व �यायािधकरण काठमाड�मा 
पठाइिदने ।
इजलास अिधकृतः अि�बका�साद दाहाल
इित सवंत ्२०७६ साल पौष २८ गते रोज २ शुभम ्।
 § यसमा यसै लगाउको ०६८-CR-०९३९, 

आय कर (०६०/६१) िहमालयन ��या�स 
ए�ड नुड�स �ा.िल. िव. ठुला करदाता 
काया�लय ह�रहरभवन, लिलतपुर भएको 
म�ुामा समेत यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०५९०, 
�यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. सुजन भ�ने 
घन�याम गबु�जासमेत 

�ितवादीम�ये धम��� िस�जालीलको 
बाहेक अ�य �ितवादीह�को संल�नता पिु� ह�ने 
�माण वादी नेपाल सरकारबाट पेस ह�न सकेको 
देिखदँैन । ��य�दश� िसता पजुा�ले धम���को खकुुरी 
�हारले लडेको मनकुमार पनुलाई धम���ले पनु 
खकुुरी ता�दा मैले पछािडबाट धम���को कपडामा 
समाती हा�नबाट रोकेक� ह� ँ भनी अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा समेत बकप� गरकेो 
देिख�छ । अ�य ��य�दश� डबलबहादरु पनु र 
धनकुमारी पजुा�समेतले सोही कुरालाई समिथ�त ह�ने 
गरी धम��� िसंजालीले मनकुमार पनुलाई टाउकोमा 
खकुुरीले हानेपिछ मनकुमार ढले �यसपिछ पनुः 
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िनजले �हार गन� ला�दा िसता पजुा�ले रोकेको 
अव�थामा मनकुमार पनु, िसता पजुा�को होटलको 
पछािडबाट भागी धनकुमारी पजुा�को घरमा लकु� 
बसेका र रगतप�छे अव�थामा मेरो घरमा �याई 
सतुाएको हो भनी बकप�समेत गरकेो दिेखदँा अ�य 
�ितवादीह�को संल�नता पिु� भएको नदेिखने ।

��ततु म�ुाको वारदातमा खकुुरीको एउटा 
साङ्घाितक �हारको चोट रहेको र सोको �हारकता� 
एकजना �ितवादीको संल�नता पिु� भएको देिखएको 
अव�थामा अ�य साङ्घाितक �हार नगन� अ�य 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� 
भ�ने �� रहन स�ने दिेखन आएन । तसथ� जाहेरी 
बेहोरा, घटना िववरण कागज, �ितवादी धम��� 
िस�जालीको बयान, अ�य �ितवादीह� सजुन 
भ�ने घन�याम गबु�जा, जयन गबु�जा बयान कागज, 
कागज गन� कुमार पनु, सा�ीह� डबलबहादरु 
पनु, �ेम पजुा� , सि�दप पाइजा, िसता पजुा�, घाइते 
मनकुमार पनुसमेतको भनाइबाट अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने �ितवादीह�को कसरुमा संल�नता 
रहेको िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� भएको 
नदेिखदँा सबतु �माणह�को  िववेचना गरी उ�च 
अदालत पोखरा, बागलङु इजलासबाट भएको 
फैसला अ�यथा भ�न सिकने अव�था नह�दँा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादी धम��� िस�जालीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १५ नं. 
बमोिजमको कसरुमा ऐ. १५ नं. बमोिजम पाचँ वष� 
कैद सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� सजुन भ�ने 
घन�याम गबु�जा, टेकबहादरु पजुा� , यामबहादरु ख�ी‚ 
रमेश िव�कमा�, जोगे�� भ�ने जयन गबु�जा, योगे�� 
भ�ने स�दशे गबु�जासमेतलाई अिभयोग दाबीबाट 

सफाइ िदने ठहर गरकेो उ�च अदालत पोखरा 
बागलङु इजलासबाट िमित २०७४/०३/२८ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : दगुा��साद ब�याल
इित सवंत ्२०७६ साल �ावण १९ गते रोज १ शुभम ्।

२२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०६८-CI-११३५, 
मापद�डिवपरीत िनमा�ण, नगर िवकास योजना 
काया��वयन सिमित, अनामनगर िव. �ेमकुमारी 
सुवेदी

काठमाड� उप�यका नगर िवकास 
काया��वयन सिमितको गठन िविध र �े�ािधकार 
स�ब�धमा यस अदालतबाट जलनकुमार 
मान�धरसमेत िव�� काठमाड� उप�यका नगर 
िवकास योजना काया��वयन सिमितसमेत भएको 
२०६१ सालको �रट नं. ३३२६ को िववादका 
स�दभ�मा िमित ०६४/६/२२ मा �या�या र िववेचन 
भई िस�ा�त कायम भएको देिख�छ । िववािदत 
म�ुाको स�दभ�मा उ� काठमाड� उप�यका नगर 
िवकास योजना काया��वयन सिमितबाट िमित 
०५९/११/१५ मा ग�रएको िनण�य पिु�तका हेदा�  
सो िनण�य गन� सिमित कानूनी �ि�याअनसुार गठन 
भएको दिेखदँैन । नगर िवकास सिमित ऐन, २०४५ 
को दफा २८.३ समेतमा रहेका �ावधानअनसुार सो 
ऐनबमोिजम नगर िवकास सिमित गठन नभएस�म 
सािबकबमोिजम गिठत सिमितह� नै कायम रहने 
अव�था देिख�छ । सािबकबमोिजमको सिमितमा 
�शासक�य िनण�यबाट फेरबदल गन� र नया ँसिमित 
नै गठन नगन� कुराबाट कानूनी सत� पूरा ह�दँैन । नगर 
िवकास सिमित ऐन, २०१९ र नगर िवकास योजना 
काया��वयन ऐन, २०२९ खारजे भए पिन नया ँ
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ऐनले उि�लिखत ऐनअ�तग�त गिठत सिमितलाई 
िनर�तरता �दान गरकेो देिख�छ । यस अव�थामा 
उपयु��अनसुारको जलनकुमार मान�धरको 
िववादमा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने नै देिखएको ।

नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा 
२८(३) ले नगर योजना काया��वयन ऐन, २०२९ 
अ�तग�त गिठत सिमितलाई िनर�तरता िदएकोमा 
सोबाहेकको �शासक�य िनण�यबाट गिठत काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास योजना काया��वयन 
सिमितबाट िववािदत िनण�य गरकेो दिेखएको ह�दँा 
सिमितको गठन-िविध कानूनी �पमा �िुटपूण� रहेको 
भ�ने आधारमा सो सिमितले गरकेो िनण�य बदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६८/४/१८ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उषा िगरी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत ्२०७७ साल चै� २३ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं६

२३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-WO-०२८८, उ��ेषण, 
ओयिसस मेिडकल कलेज ए�ड �रसच� से�टर �ा.िल. 
िव. निस�ङ काउि�सल बाँसबारी, काठमाड�समेत

�रट िनवेदकको माग स�ब�धमा िवचार 
गदा� , नेपाल निस�ङ प�रषद ्ऐन, २०५२ र  राि��य 
िचिक�सा ऐन, २०७५ को �यव�थाह�लाई हेरी 
समी�ा गनु�पन� दिेखन आयो । राि��य िचिक�सा 
ऐन, २०७५ को दफा २(च) मा “िचिक�सा 

िश�ा भ�नाले �वा��य सेवाको कुनै िवधामा 
सवेा, अ�यापन तथा अनुस�धान गन� िवशेष� 
स�झनपुछ� र सो श�दले िचिक�सा िश�ा िविध 
िव�ानलाई समेत जनाउँछ” भनी प�रभाषा 
गरकेो पाइयो । सोही ऐनको दफा ६ ले आयोगको 
काम, कत��य र अिधकारस�ब�धी �यव�था गरकेो 
छ । सोही दफाको ख�ड (ख) ले “सघं तथा �देश 
तहका िचिक�सा िश�ाको सबै तह तथा िवधाको 
मापद�ड र �तरस�ब�धी नीित तथा मापद�ड 
िनधा�रण गन�” भनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । उ� 
दफाले िचिक�सा �े�को सबै तह तथा िवधाको 
मापद�ड र �तरस�ब�धी नीित तथा मापद�ड 
िनधा�रण गन�लगायतका काम, कत��य र अिधकार 
िचिक�सा िश�ा आयोगअ�तग�त ह�ने ।

राि��य िचिक�सा ऐन, २०७५ को 
दफा ६ को ख�ड (च) ले “िचिक�सा िश�ाको 
िवषयमा िव�विव�ालय, �ित�ान र प�रषद् लाई 
आव�यकताअनुसार िनद�शन िदने” भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइयो । सोही ऐनको दफा ११(१) 
मा “�चिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको 
भए तापिन िश�ण स�ंथा �थापना गन� चाहनेले 
�य�तो स�ंथा �थापनाको लािग आयोगबाट 
आशयप� िलनुपन� छ” भनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा “दफा १२ को 
उपदफा (१) को ख�ड (क) बमोिजम अ�पताल 
स�चालन नगरकेा िश�ण स�ंथाले यो ऐन �ार�भ 
ह�नु अगावै आशयप� पाइसकेको भए तापिन 
तोिकएको अविधिभ� सो ख�डबमोिजमको सत� 
पूरा नगरमेा �य�ता िश�ण स�ंथाको आशयप� 
नवीकरण ग�रने छैन” भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइयो । यसैगरी, सोही ऐनको दफा १२ (१) मा 
“दफा ११ मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
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देहायको अव�थामा िश�ण स�ंथा �थापना गन� 
आशयप� �दान ग�रने छैनः- (क) िव�ाथ�को 
पढाइ र अ�यासको लािग मेिडकलतफ�  क�तीमा 
तीनसय तथा डे�टल र निस�ङतफ�  एक सय 
श�याको अ�पताल स�चालन नभएस�म 
स�बि�धत िवषयको कुनै काय��म स�चालन 
गन�, (ख) आयोगले तोकेको अ�य मापद�ड पूरा 
नगरमेा” भ�ने �यव�था गरकेो पाइयो । उि�लिखत 
दफाह�बाट समेत हेदा� यी िनवेदकले निस�ङ 
प�रषद् ऐन, २०५२ �ारा �थािपत निस�ङ प�रषद ्ले 
तोकेको मापद�ड पूरा नगरकेो भनी Post Basic 
Bachelor of Nursing र BSC Nursing 
स�चालन गदा� परामश� िदन नसिकने भनी निस�ङ 
प�रषद् ले िमित २०७४।०५।०७ को िनण�यबाट 
पूवा��चल िव�विव�ालयलाई लेखी िनवेदकलाई 
बोधाथ� िदएको दिेखने ।  

निस�ङ प�रषद ् ऐन, २०५२ को दफा 
९ (१) (ग) मा “ख�ड (ख) बमोिजम मा�यता 
िदएका िश�ण स�ंथाको पाठ्य�म, भना�का सत�, 
परी�ा �णाली तथा अ�य आव�यक सत� तथा 
पूवा�धारको म�ूयाङ्कन तथा पुनरावलोकन गन�” 
भ�ने �यव�था भएबाट िचिक�सास�ब�धी िश�ण 
सं�थाको पूवा�धारको मू�याङ्कन र पनुरावलोकन 
गन� अिधकार नेपाल निस�ङ प�रषद ्लाई भएकै 
दिेखयो । सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम अनगुमन 
िनरी�ण गन� अिधकार�ा� गरकेो निस�ङ प�रषद ्बाट 
िनवेदक कलेजको िनरी�ण गदा�  “ ओयिसस 
मेिडकल कलेजले ५५ श�या रहकेो  ओयिसस 
मेिडकल कलेज िटिचङ हि�पटल देखाएको 
जसमा Patient Occupancy १३% र ५ जना 
िश�कह� भएको तर  उ� कलेजले स�चालन 
गरकेो अ�पताल नै हालस�म पूण� �पले �वा��य 

म��ालयबाट �वीकृत पाएको नदेिखएको ह�दँा 
यस प�रषद ्को �यूनतम आव�यकताअनु�प 
अपुग भएको ह�दँा उ� स�ंथालाई Post Basic 
Bachelor of Nursing र BSC Nursing 
स�चालन गन� िदन नसिकने परामश� यस प�रषद् ले 
िमित २०७४।०५।०७ मा िनण�य ग�रयो” 
भ�नेसमेतको बेहोरा िमित २०७४।०५।११ को 
िमिसल स�ंलन कागजातबाट देिखने ।

िनवेदक कलेजले िमित २०६९।०८।०६ 
मा अ�थायी स�ब�धन �ा� गदा�  नेपाल निस�ङ 
प�रषद ्ले तोकेको सत� Norms and Standard 
समेत अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन� र सहमित 
प� िलनपुन� आव�यक भएकाले उ� प�रषद ्बाट 
हालस�म उ� कलेजले �यूनतम आव�यकता 
(Minimum Requirements) अन�ुप काय� गन� 
सफल भएको नदेिखदँा सहमित प� �ा� नभएस�म 
आगामी वष�ह�मा BSC Nursing र Post Basic 
Bachelor of Nursing तहको पढाई स�चालन 
गन� िदन नसिकने भनी  िमित २०७४।०५।०७ 
मा गरकेो िनण�य कानूनसङ्गतको नै दिेखदँा सो 
िनण�यलाई अ�यथा मा�न िमलेन ।  हाल नया ँकानूनी 
�यव�था आएको प�रवित�त प�रि�थितमा निस�ङ 
प�रषद ्ऐन, २०५२ को �े�ािधकारलाई प�रवित�त 
गन� गरी राि��य िचिक�सा ऐन, २०७५ अ�तग�त 
ह�ता�तरण गरकेो देिखयो र उ� ऐनको दफा ५३ 
मा “िव�विव�ालय, �ित�ान तथा स�बि�धत 
िवषयगत काउि�सलसगँ स�बि�धत �चिलत 
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यस 
ऐनमा लेिखएको िवषयमा यसै ऐनबमोिजम ह�ने 
छ” भ�ने �यव�था भएको देिखने ।

 निस�ङ प�रषद ्लाई निस�ङ प�रषद ् ऐन, 
२०५२ अन�ुप पूवा�धारको मू�याङ्कन तथा 
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पनुरावलोकनको काम, कत��य भएकै दिेखएको र 
राि��य िचिक�सा ऐन, २०७५ ले िनधा�रण गरकेो 
मापद�ड पूरा गनु�पन� अव�था िसिज�त भएको 
दिेखएकोले कानूनले िसज�ना गरकेो प�रवित�त 
अव�थासमेतबाट �रट िनवेदन जारी ह�ने दिेखएन । 
िनज िनवेदक कलेजले लगानी गरी �वा��य �े�मा 
काय� गरकेो देिखदँा राि��य िचिक�सा ऐन, २०७५ 
अ�तग�तको �ि�या र मापद�ड पूरा गरी उ� ऐनले 
यस स�ब�धमा �े�ािधकार �दान गरकेो िचिक�सा 
िश�ा आयोगमा िनवेदन िदएमा आव�यक काय� 
ह�ने नै ह�दँा �यस स�ब�धमा केही बोिलरा�न ु
नपन� । ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िविनता भारती
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत ्२०७७ साल पौष ७ गते रोज ३ शुभम ्।

२४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७३-CI-१५२२, लेनदने, 
जगलाल साह तेली िव. महे�� साह तेली

�माण ऐन, २०३१ को दफा २३(१) 
मा “अदालतले िवदेशी कानून, िव�ान, कला, 
ह�ता�र वा �या�चेका स�ब�धमा यिकन गनु�  परमेा 
सोस�ब�धी िवशेष�को राय �माणमा िलनहु��छ ” 
भनी सोही दफाको उपदफा ७ मा “कुनै �यि�ले 
�य� गरकेो राय सो �यि� सा�ीको �पमा आफँै 
अदालतमा उपि�थत भएमा मा� यस दफाबमोिजम 
�माणमा िलन ह��छ” भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । 
सोही ऐनको दफा ५२ मा “िवशेष�लाई अदालतमा 
सा�ीसरह उपि�थत गराई बकाउन ह��छ” भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार िलखतमा भएको सहीछाप 

वादीकै हो भ�ने िवशेष�को राय भएकोमा 
आ�नो रायसमेतलाई पिु� ह�ने गरी िनजले गरकेो 
बकप�लाई �माणमा िलन िम�ने नै देिखने । यसै 
स�ब�धमा, शा�तबहादुर शाही (खड्गे) िव�� 
भाजुर�न महज�न (ने.का.प. २०७२, अङ्क ५, 
िन.नं.९४०८) लेनदने म�ुामा, “िलखत परी�णमा 
द�ता हािसल गरकेा िवशेष�ह�को राय �याय 
स�पादनको सहजताको लािग भएको त�यमा 
िववाद छैन । िलखत परी�ण वै�ािनक काय� हो । 
वै�ािनक त�रकाले िववािदत िलखतको परी�ण ह�ने 
ह�ँदा िवशेष�को राय िव�ास नगन� मनािसब आधार 
र कारण भएमा बाहेक िनजले �य� गरकेो रायलाई 
अ�वीकार गन� निम�ने” भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको ।

�ितवादीले अदालतमा पेस गरकेो भरपाई 
जाली भएको र उ� भरपाइमा भएको सहीछाप 
आ�नो नभएको दाबी िलएको हकमा वादीले 
 आव�यक �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २६ मा “देवानी म�ुामा 
आ�नो दाबी �मािणत गन� भार वादीको ह�ने 
छ” भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । सोही कानूनी 
�यव�थाबमोिजम भरपाई िकत� हो भ�ने हकमा 
दाबी िलने वादीले आ�नो स�ु िफराद दाबीलाई 
�मािणत गन� अदालतमा आव�यक �माण पेस 
गनु�पन�मा पेस गन� नसकेको अव�थामा पनुरावेदन 
िजिकर �वीकारयो�य दिेखएन । यसैगरी, वादीसगँ 
�ितवादीले िलएको सावा ँ �याजसमेतको रकम 
बझुाइसकेको भरपाई �ितवादीले अदालतसम� 
पेस गरकेो र उ� भरपाई वादीले नै ग�रिदएको 
भ�ने िमिसल सं�लन स�पूण� कागजातह�समेतबाट 
�मािणत भएबाट  वादी दाबी नप�ुने ठह�याई स�ु 
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िज�ला अदालतको इ�साफ सदर भएको उ�च 
अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

वादी दाबी नप�ुने गरी भएको स�ु 
इ�साफ सदर गद� उ�च अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७२।३।४ गते भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िविनता भारती
क��यटुर : रखेा भ�राई
इित सवंत् २०७७ साल पौष २ गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास न.ं७

२५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०६९-CI-०५२५, 
साव�जिनक बाटो िखचोला, वै�नाथ�साद गु�ा िव. 
राजकुमार मोदी

द.ेनं.१०४६ को साव�जिनक बाटो िखचोला 
छोडाई चलन म�ुा र दे.नं.१७०३ को नापी िनण�य 
िट�पणी आदेश बदर िमलाप� बदर दता� बदर 
साव�जिनक कायम मु�ा एकै लगाउको देिखएकोले 
दुवै म�ुा साथै राखी एकैिदनमा फैसला गनु�पन�मा 
द.ेनं.१०४६ को साव�जिनक बाटो िखचोला छोडाई 
चलन म�ुामा वादीले िमित २०६४।९।२९ गतेको 
ता�रख गजुारकेो ह�नाले िमित २०६५।३।१८ मा 
िडसिमस फैसला गरकेो र सोही म�ुाको लगाउ 
कायम भएको द.ेनं.१७०३ नापी िनण�य िट�पणी 
आदशे बदर िमलाप� बदर दता�  बदर साव�जिनक 
कायम म�ुा िमित २०६५।३।१८ मा पेसीबाट हटाई 
िमित २०६५।३।३१ मा फैसला गरकेो देिखएकोले 
कानून�ारा िनधा��रत काय�िविध एव ं �ितपािदत 
�याियक िस�ा�त र मू�य मा�यतािवपरीत भएको 

देिखन आएको ह�दँा स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
भएको िडसिमस फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको नदेिखने ।

��ततु म�ुा यस अदालतबाट दोहो�याई 
पाउने अनमुित �दान भई पनुरावेदनको �व�पमा 
दता�  भइसकेपिछ सव��च अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा पटकपटक स�कल िमिसल 
पठाउन ताकेता भएपिछ िमिसल संल�न केही 
कागजातह� ध�ुयाएप�ात् मा� करीब ७ वष�पिछ 
उ� िमिसल यस अदालतमा पठाएको काय�लाई 
सहजतापूव�क हेन� नसिकने । यदाकदा अदालतिभ� 
देिखने य�ता िवकृित ��य �कृितको होइन, 
िमिसलको िज�मा िलई ब�ने तथा �शासिनक काम 
कत��य िनवा�ह गन� कम�चारी यस िवषयमा िज�मेवार 
रहनपुन� । यसरी पसा�  िज�ला अदालतबाट सो 
म�ुामा भएको कामकारबाही�ित कत��य िवमखु भई 
िछटोछ�रतो �याय स�पादन गन� काय�लाई अव�� 
गरकेो यस काय�का स�ब�धमा छानिबन गरी 
आइ�दा अदालतको �शासिनक काय�लाई च�ुत 
द�ु�त बनाउन स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
�यान आकष�ण गराउनपुन� ।

स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।३।१८ मा भएको िडसिमस फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६७।३।१३ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी ग�रिदएको । 
इजलास अिधकृत : लालिसहं थापा
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शुभम ्।

२६
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CI-०१९३, ०५२०, 
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उ��ेषणसमेत, अिजत �े�ी िव. धमा�न�द प�त, 
सुर�े�बहादुर िव� िव. धमा�न�द प�त

पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट 
जारी भएको परमादशेको आदशेलाई सदर गरकेो 
यस अदालतको दे.प.ुनं. ०६७-CI-१४४८ को 
परमादेशमा पिन सोही ज�गासमेतका ज�गाको 
बसोबासलाई �यवि�थत गन� मू�य िनधा�रणसमेत 
काय� गन� परमादेश जारी भएको र पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट �रट नं.०६८-WO-००१६ 
को िनषेधा�ाको िनवेदनमा सो ज�गाह� अ�लाई 
बेचिबखन नगन� िनषेधा�ाको आदेश जारी 
भइरहेकोमा उ� आदेशबमोिजमका काय�ह� ह�न 
सकेको दिेखदँैन । नगर िवकास सिमितले पिहले 
बसोबास गरकेा �यि�ह�लाई १० धरु ज�गा िदने 
भनी िनण�य भइसकेको र १० धरु ज�गामा घरसमेत 
बनाई भोगचलन ग�ररहेको अव�थामा अिजत �े�ी 
र गगन नाथका नाममा रािधका काक� र जानक� 
च�दको भोगको ज�गा िदने िलने िकने बेचेको दता� 
गरकेोसमेत काय�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७१।१२।२२ को आदेश अ�यथा नदेिखने ।

पनुरावेदन अदालत महे��नगरले भीमद� 
नगरपािलका वडा नं. १८ िक�ा नं. ३६९३ रािधका 
काक�को भोगचलनको र ऐ.ऐ. िक�ा नं. ३६९२ 
को जानक� च�दको भोगचलनको ज�गा िदने िलने 
िकने बेचेको दता� गरकेोसमेत काय�ह� उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको िमित २०७१।१२।२२ को अि�तम 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम ्।

२७
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�ठ, ०७४-WO-०८००, 
उ��ेषणसमेत, दुगा��साद िनरौला िव. वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरण बु�नगर, काठमाड�समेत

कुनै पिन �यि�को प�रचय �ाकृितक 
�पमा माता िपताबाट र कानूनी �पमा संिवधान 
र �चिलत अ�य कानूनले �दान गरकेो ह��छ । बाजे 
बाबकुो नाम, थर, वतनका आधारमा सव��थम 
�यि�को प�रचय ख�ुन आउछँ भने कानूनी �पमा 
नेपालको नाग�रकताको �माणप�लगायतका 
आिधका�रक कागजातबाट �यि�को प�रचय 
�मािणत ह��छ । ��ततु िववादमा िनवेदकको 
बाजे बाबकुो नाम, थर तथा वतनसमेत र वैदिेशक 
रोजगार िवभागले अनसु�धान गरी वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणमा म�ुा चलाएको �यि� एकै 
�यि� ह�न भनी कुनै पिन िवप�ीले भ�न सकेको 
छैन । जाहेरवालाले जे िनवेदन िदयो �यसैलाई 
अकाट्य �माण मानेर आफूले अनसु�धान गदा�को 
अव�थामा �यि�को प�रचयस�म पिन निभडाई 
आफूखसुी अस�बि�धत �यि�को स�पि� 
लामो समयस�म रो�का रािखएको देिख�छ । 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१२ र नेपालको संिवधानको धारा १६ ले ��येक 
�यि�लाई स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान 
गरकेो देिख�छ । य�तै स�पि�को हकमा नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ र हाल 
�चिलत नेपालको सिंवधानको धारा २५ ले ��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�लगायत 
स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक �दान गरकेो 
छ । यो हक कुनै �यि� वा कम�चारीको अस�मता, 
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�यि�गत �वाथ�, लहड, लापरवाही आिद कै कारण 
अपह�रत ह�न स�दनै । आफूसम� कसैले कुनै 
िनवेदन िदन �याएमा आफूमा भएको अिधकारको 
�योग �व�छ मन, �वत�� सोच तथा �यायोिचत 
तवरबाट गनु�  जनुसकैु रा��सेवकको कत��य 
हो । जाहेरवालाले पिन गैरिज�मेवार तवरबाट नाम 
िमलेकै आधारमा ज�गा रो�काको िनवेदन िदन,ु 
रा��सेवकको िज�मेवारी बोक� अनसु�धानमा 
खिटएको वैदेिशक रोजगार िवभागका अिधकार�ा� 
अिधकारीले पिन आफूले अनसु�धान ग�ररहेको 
�यि� वा यी िनवेदक ज�गा धनीलाई ब�ुद ैनबझुी 
सामा�य छानिबनसमेत नगरी तीन प�ुते, उमेर 
र वतनसमेत निभडाई उनाउ �यि�को स�पि� 
रो�का राखी आरोिपत �यि�उपर अिभयोग लगाई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा म�ुा चलाउन ु
र उ� म�ुासगँ अस�बि�धत �यि� यी िनवेदक 
ज�गाधनीतफ� बाट आ�नो स�पि� रो�का गन� 
निम�ने कारण र आधारसिहत िनवेदन गदा�समेत 
“यसै िवभागको तफ� बाट पिहला रो�का रा�न े
िनण�य भइसकेको ज�गालाई सशंोधन गन� गरी 
सुनवुाइ गन� कानूनी �यव�थाको अभाव भएको” 
भनी वैदेिशक रोजगार िवभाग आ�नो िज�मेवारीबाट 
पि�छन ु सशुासनको �ि�कोणले �वीकाय� 
होइन । आफूबाट कुनै त�यगत ग�ती भएको 
जानकारी कुनै �ोतबाट �ा� ह��छ भने �यस 
�कृितको ग�ती स�बि�धत िवभागले स�याउन 
स�दैन भ�ने होइन । देखादेखी �पमा आफूले 
रो�का राखेको स�पि� अस�बि�धत �यि�को 
हो भ�ने त�य फेला परमेा आफूले म�ुा दायर 
गरकेो अदालत वा िनकायलाई स�माण जानकारी 
गराएमा �यसले �याय स�पादनमा सहयोग प�ुने 

ह��छ, अ�यथा अस�बि�धत �यि�ले िवना 
कुनै कारण अड्डा अदालतको शरण िलनपुन� 
अप�रहाय� अव�था िसज�ना ह��छ । यस �कारको 
िवषयलाई िवप�ीह�ले �याियक मनको �योग 
गरी देखादेखीको त�यगत �िुट स�याउन निम�ने 
भ�ने ह�दँैन । वैदिेशक रोजगार िवभागका अमूक 
अिधकृतको गैरिज�मेवारपूण� काय�बाट यी िनवेदक 
८०(असी) वष� नाघेका �यि� लामो समयस�म 
आ�नो स�पि�स�ब�धी हकको सरु�ाथ� गहुार 
लगाई यस अदालतमा वष�स�म धाउनपुरकेो 
अव�थाले अनसु�धानकता�को गैरिज�मेवारपन 
काय�बाट िसज�ना ह�ने प�रणामले सामा�य नाग�रकले 
भो�नपुन� अपूरणीय द:ुख हैरानी �यायको रोहमा 
��य नह�ने ।

िनवेदक दगुा��साद िनरौला र वैदिेशक 
रोजगार कसरुअ�तग�तका �ितवादी दगुा�  िनरौला 
अलग-अलग �यि� भएको अव�थामा वैदिेशक 
रोजगार िवभागको िमित २०६९।२।२५ मा उ� 
िक�ा ज�गा रो�का रा�ने भनी आदेश गरकेो 
र िमित २०६९।३।२६ मा िक.नं.१४९ को 
ज�गा थप रो�का रा�ने आदशे गरकेो िवप�ी 
वैदिेशक रोजगार िवभागको िनण�य र सो िनण�यका 
आधारमा सो िक�ा ज�गाह� रो�का रा�न 
िमित २०६९।२।२५ र च.नं.७५२० तथा िमित 
२०६९।३।२६ र च.नं.८३०६ को प��ारा रो�का 
रािखएको िनवेदकको नाउमँा दता�  भएको िक�ा 
नं.१४९,१५० र ४५६ को ज�गा रो�का रािखएको 
काय� कानूनसङ्गत नदेिखने ।

यस अदालतबाट ��ततु म�ुामा 
िमित २०७५।२।२ मा कारण दखेाउ आदेश 
भई िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभागको नाउमँा 
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िमित २०७५।२।३ मा �याद जारी गरी िमित 
२०७५।२।१३ मा रीतपूव�क �याद तामेल भएकोमा 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पेस गरकेो िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखदँैन । वैदेिशक रोजगार िवभागले 
�यादिभ� के-कित कारणले िनज िनवेदकको 
ज�गा रो�का रा�नपुरकेो हो ? सोको आधार र 
कारणसमेत खलुाई िलिखत जवाफ पेस गनु�पन�मा 
िलिखत जवाफ पेस नगरी चपु लागी बसेको अव�था 
दिेख�छ । यसरी वैदेिशक रोजगार िवभाग ज�तो 
आिधका�रक िनकायले �यि�को स�पि�स�ब�धी 
हकको िवषयमा यस अदालतबाट जारी भई रीतपूव�क 
तामेल भएको �यादलाई बेवा�तासमेत गरकेो 
दिेख�छ । कानूनी रा�यमा कानूनबमोिजमको 
कत��य र दािय�व सरकारका सबै िनकाय वा 
अ�य �यि�ले पूरा गरमेा मा� िविधको शासनले 
अपे�ा गरकेो �याय र शाि�त कायम ह�न स�छ । 
कानूनी रा�यको अनभूुित जनताले गन� स�ने तथा 
�यायपूण� समाजको िसज�ना ह�न स�दछ । वैदेिशक 
रोजगार िवभागबाट अदालतलाई सहयोग गनु�को 
स�ा मौन बसी िज�मेवारी प��याएको िवषयलाई 
यस अदालतले ग�भीरतापूव�क िलएको छ । दशेमा 
सशुासन कायम रा�न �ितब� नेपाल सरकारको 
वैदेिशक रोजगार िवभाग ज�ता िज�मेवार 
िनकायलाई कुनै सामा�य नाग�रकको िवषयमा 
कुनै िनण�य गरपेिछ �यसबाट असर पन� �यि�ले 
अदालतसम� आ�नो पीडा राखेको अव�थामा 
�य�तो िनण�यबार ेसोधखोज गदा�  अदालतलाई �प� 
िलिखत जवाफ निदई मौन ब�ने अिधकार ह�दँैन । 
िलिखत जवाफ पेस नगन�, त�य वा �माण लकुाई 
�मपूण� वा अ�प� जवाफ िदई िलिखत जवाफ 
िदएको भनी औपचा�रकता मा� प�ुयाउने ज�ता 

काय�ह�ले �याय स�पादनमा अवरोध गद�छ । यसरी 
अदालतलाई सहयोग नप�ुयाउन ु�यायपािलकालाई 
�द� िछटोछ�रतो �याय स�पादनमा अवरोध 
प�ुयाउने �य�नको �पमा िलनपुन� ह�दँा य�ता काय� 
पिन अदालतको अवहेलनाको िवषयिभ� पन� स�ने 
देिखएकोले यसतफ�  नेपाल सरकारका िज�मेवार 
िनकाय तथा पदािधकारीह�को �यानाकष�ण ह�न ुर 
सचेत रहन ुआव�यक ह�ने ।

फौजदारी िविध शा�मा कसरु गन� �यि�ले 
नै कसरुबमोिजमको दािय�व बेहोनु�पद�छ भ�ने मा�य 
िस�ा�त रहेको छ । ��ततु म�ुामा यी िनवेदकले 
मलाई वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा ठगी म�ुा 
नलागेको, मैले बयान नगरकेो, थनुामा नबसेको र 
मैले कुनै िकिसमको क�काई मिन �ा�सफर भ�ने 
सं�थासमेत स�चालन नगरकेो अव�थामा मेरो 
नाउमँा दता�  भएको िक.नं.१४९, १५०  र ४५६ को 
३ िक�ा ज�गाह� अमतृमान �े�समेतको जाहेरीले 
नेपाल सरकार वादी र �ितवादी दगुा� िनरौलासमेत 
भएको वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा ठगी 
म�ुाका �ितवादी िनज दगुा�  िनरौलाको नाउकँो ज�गा 
रो�का गनु�पन�मा मेरो नाउमँा दता�  भएको ज�गा 
रो�का रािखएको भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
देिखएकोले िबना कसरु यी िनवेदकको नाउमँा दता�  
भएको ज�गा वैदेिशक रोजगार िवभागले रो�का 
राखेको काय� कानून र �यायस�मत दिेखदँैन । यसै 
स�ब�धमा िनवेदक �ीकृ�ण सवेुदीसमेत िवप�ी 
नेपाल सरकार भएको �रट नं.०६७-WO-०९९० 
(फैसला िमित २०६९।२।१०) भएको �रट 
िनवेदनमा यसै अदालतबाट “कुनै साव�जिनक 
िज�मवेारी पाएको पदािधकारीले वा सरकार वा 
कुनै सरकारी िनकायले अिधकार �े�ा�मक �ुिट 
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वा �े�ािधकारस�ब�धी �िुट गरी कुनै िनण�य 
गरकेो वा कानूनी �िुटपूण� िनण�य गरकेो छ र 
�यसबाट कुनै �यि�को कानूनी हक िहतमा असर 
परकेो छ भने सो �ुिटलाई स�याउने र कानूनी 
हकको �चलन गराउन अ�य कानूनी उपचारको 
�यव�था नभएको वा भए पिन �भावकारी 
नभएमा �य�तो िनण�य बदर गरी �यि�को हक 
िहतको �चलन गराउन र �चिलत कानून लाग ु
गराउन यस अदालतले असाधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त उ��षेणको आदेश जारी गन� स�छ” 
भनी �या�या भएको छ । यस प�र�े�यमा कानूनको 
��य� �िुट गरी उनाउ �यि�को ज�गा रो�का गन� 
िनण�य भएको अव�थामा यस अदालतले आ�नो 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �याियक परी�ण 
गनु�पन� ।

वैदेिशक रोजगार िवभागले यी �रट 
िनवेदकको नाउमँा दता�  भएको झापा िज�ला 
सािबक घैलाडु�बा गा.िव.स. वडा नं.२ भई 
हाल क�काई नगरपािलका वडा नं.७ ि�थत 
िक.नं.१४९, १५० र ४५६ को ज�गाह� 
रो�का रा�न वैदिेशक रोजगार िवभागबाट िमित 
२०६९।२।२५ र िमित २०६९।३।२६ मा ग�रएको 
िनण�य र सोको आधारमा रो�का रा�न ग�रएको 
स�पूण� प�ाचार एवं कामकारबाहीसमेत �िुटपूण� 
दिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । िनवेदकका नाउकँो रो�का रािखएको उ� 
िक�ा ज�गाह� यो आदेशको �ितिलिप �ा� 
गरकेो १५(प��) िदनिभ� फुकुवा गरी िदन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लालिसंह थापा
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत ्२०७६ साल चै� २ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं८

२८
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७५-WO-०४००, 
परमादेश, अ�ण रानामगरसमेत  िव. नेपाल 
सरकार, गृह म��ालय, काठमाड�समेत

यसरी नेपाली आमाबाट ज�म भएर 
नेपालमा नै �थायी बसोबास भएका स�तानले 
संिवधान तथा कानूनबमोिजम नेपालमा आमाको 
नामबाट नाग�रकता �ा� गन� स�ने भनी संवैधािनक 
�यव�थासमेत ग�रसकेको अव�थामा बाबकुो 
िकटानी नभएकाले ज�मदता�  गन� निम�ने, बाबकुा 
हकमा पिहचान नभएकाह�ले अदालतबाट आदेश 
गराएर मा� ज�मदता�  र नाग�रकता िदन िम�ने 
भ�ने �सङ्ग उठाई संिवधान र कानूनबमोिजम 
नाग�रकता �ा� गन� यो�यता पगेुका िनवेदकह�लाई 
नाग�रकताको �माणप� िदन इ�कार गरी 
नाग�रकतािवहीन बनाउन ु कानूनअनकूुलको काय� 
मा�न सिकएन । जहासँ�म िनवेदकका बाबकुो 
यिकन (िकटानी) नभएको भ�ने ��नको हकमा 
बाब ुबेप�ा ह�दँैमा िनवेदक छोरा छोरीले नाग�रकता 
नपाउने भ�ने नह�ने ।

��ततु म�ुामा िनवेदकह� अ�ण 
रानामगर र एिलजा रानामगरक� आमा सिुमता 
रानामगर वंशजको आधारमा नेपाली नाग�रक 
भएको भ�ने कुरा िनज सिुमता रानामगरले �ा� 
गरकेो नाग�रकताको �माणप�बाट �मािणत भएको 
तथा िनवेदकह�को बाब ु प�ा नलागेको, आमा 
सिुमता रानामगरको िमित २०७०।८।१८ मा म�ृय ु
भइसकेको, िनजह�को अ�य निजकको नाता पन� 
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�यि�ह�समेत कोही नभएको र हाल िनवेदकह� 
मामाघरको हजरुआमा कुलदेवी रानामगरको 
रखेदखे र हेरचाहमा रहेकोले हजरुआमा कुलदेवी 
रानामगरले सनाखत गन� गरी िनवेदक एिलजा 
रानामगर वष� २१ (२०५३।४।२९) र अ�ण 
रानामगर वष� १९ (२०५५।१।१३) का �यि�ह�को 
नेपाली नाग�रकता �माणप� उपल�ध गराएमा 
फरक पद�न भनी िमिसल संल�न रहेको िशवपरुी 
गाउपँािलकाले ग�रिदएको सज�िमन मचु�ुकामा 
उ�लेख भएकोसमेत देिखएबाट िनवेदकह� 
नेपाली नाग�रक सिुमता रानामगरबाट नेपालमा 
ज�म भई नेपालमा बसोबास गरी अ�ययनसमेत 
गरकेो देिखएको ह�दँा उि�लिखत संवैधािनक तथा 
कानूनी �यव�था एवं यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तह�का आधारमा िनवेदकह� एिलजा 
रानामगर र अ�ण रानामगरले आमाको नामबाट 
कानूनबमोिजम नेपाली नाग�रकता र नेपाली 
नाग�रकताको �माणप�सगँ साथ�क सरोकार रा�ने 
ज�मदता�को �माणप�समेत पाउने नै देिखयो । अत: 
िनवेदकह�ले िनवेदकको आमा सिुमता रानामगरको 
नाग�रकता पेस गरमेा िनवेदकह�लाई आमाको 
नामबाट नेपालको नाग�रकता अिवल�ब �दान गनु�  
भनी िज�ला �शासन काया�लय, नवुाकोटको नाममा 
र िनवेदकह�ले आमाको नाग�रकता पेस गरी 
ज�मदता�को �माणप�को माग गरमेा िनवेदकह�को 
ज�मदता� गरी ज�मदता�को �माणप� �दान गनु�  
भनी िवप�ी िशवपरुी गाउपँािलका, नवुाकोट तथा 
िशवपरुी गाउपँािलका, वडा नं.५ को वडा काया�लय, 
नवुाकोटको नाममा परमादेश आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गणेशकुमार गौतम
इित सवंत ्२०७७ साल मङ्िसर १४ गते रोज १ शुभम ्।

२९
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७१-CI-०९६२,  िलखत 
एवं दता�  बदर गरी बाटो खुलाई चलन चलाइपाऊँ, 
सुर�े� नारायण पा�डेय िव. नवलिकशोर िसहंसमेत

जगतकुमारी थ�नीले नारायण 
िघिमरलेाइ�  िक.नं.७४८ र िक.नं.१२०४ को 
ज�गा िमित २०५१।९।२८ मा, नारायण िघिमरलेे 
सोही ज�गाह� सरु�े��साद पौडेललाइ� िमित 
२०५२।५।११ मा र सोही ज�गाह� सरु�े��साद 
पौडेलले �ितवादी सरु�े�नारायण पा�डेयलाइ� 
िमित २०६७।३।१६ मा राजीनामा ग�रिदएको 
पाइ�छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) 
मा “सरकारी वा साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषका 
नाउमँा दता� वा आवाद गन� गराउन ह�दँैन” भ�ने र 
�थानीय �शासन ऐन, २०२८ को दफा १०क(३) 
मा “कुनै साव�जिनक ज�गा, पाटी, पौवा, स�ल, 
पाक� , पोखरी, कुवा, गौचर, िनकास इ�यािद 
कसैले दता� गराएको रहछे भने सो दता� बदर ह�ने 
छ । सोबमोिजम दता� बदर गराउन कुनै हद�याद 
ह�ने छैन” भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । उपयु�� 
कानूनी �ावधानअन�ुप साव�जिनक बाटोको ज�गा 
कसैको नाममा दता� रहेको भए पिन बदर ह�ने देिखन 
आउछँ । �यसैगरी साव�जिनक बाटोको ज�गा कसैको 
नाममा दता�  कायम रहे पिन �य�तो दता� दूिषत भई 
बदर ह�ने अव�था रह�छ । यस अव�थामा िववादको 
न.नं.१२ र १० को ज�गाम�येबाट न.नं.३ को मूल 
बाटोदेिख न.नं.५ को बाटोस�म १३(ते�) िफट 
चौडाइको साव�जिनक बाटो कायम ह�ने भएकाले सो 
हदस�म ज�गाको दाबीको िमित २०५१।९।२८, 
२०५२।५।११ र २०६७।३।१६ को राजीनामा 
िलखतह� दूिषत भई बदर ह�ने देिखन आएको ।
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िमित २०७१।२।२६ को न�साबमोिजम 
िववािदत िक.नं. ७४८ र १२०४ मा कायम ह�न 
आएको न.नं.१२ र १० को ज�गाम�येबाट स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी न.नं.३ को मूल बाटोदेिख न.नं.५ 
को बाटोस�म १३ िफट चौडाइको साव�जिनक 
बाटो कायम भई सो हदस�म ज�गाको दाबीको 
राजीनामा िलखतह� बदर ह�ने र सो हदस�म 
ज�गामा रहेका संरचनाह� भ�काइ� सो हदस�म 
ज�गा साव�जिनक बाटोको उपयोगको लािग चलन 
चलाइ� पाउने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७१।०३।१० मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १२ गते रोज १ शुभम ्। 

३०
मा.�या.�ी  �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७३-CI-०३५०, 
अंशचलन, िशवलाल मान�धर िव. मंगललाल 
मान�धरसमेत

वादीले एकातफ�  २०२३ सालदेिख मानो 
छु��ई अलग बसेको ह�दँा उ� ज�गामा मेरो हक 
छैन, �ितवादीह�को नाउमँा ज�गा नामसारी दता� 
गन� म�जरुी छ भनी म�जरुनामामा उ�लेख गरी 
आचरण�ारा �वीकारकेो अव�था छ भने अक�तफ�  
हामीिबच अंशब�डा भएको छैन अंश छुट्याइपाउ ँ
भनी दाबी िलनमुा िनजको आचरण, �यवहार र 
िफराद दाबीिबच मेल खाएको नदिेखनकुो साथै 
वादीले आ�नो दाबीलाई �मािणत गन� सकेको 
नदेिखदँा वादीको पनुरावेदन िजिकर तथा यस 
अदालतबाट िमित २०७३।४।२५ मा भएको म�ुा 

दोहो�याई हेन� अनमुित �दान गन� गरी भएको 
आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक वादी र ��यथ� / 
�ितवादीह�का िबच �यवहार �माणबाट अंशब�डा 
भइसकेको देिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।३।२८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृतः- नवराज काक�
क��यटुर : स�ुभा अया�ल
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं९

३१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-CI-१०८६, अंशचलन, 
पूण� शंकर तामाङ िव. च�वीर तामाङसमेत 

�ितवादीह�ले पैि�क िपतापखुा�को 
स�पि� िलए खाएको भए सो स�पि�मा सबै 
अंिशयारको उि�कै हक अिधकार समान�पमा 
�थािपत ह�ने कुरामा िववाद ह�दँैन । �ितवादीह�ले 
फरकफरक �यि�ह�बाट िविभ�न िमित, समय 
र �थानमा ज�गा ख�रद गरी िलएको अव�था 
देिख�छ । उ� ज�गाह� आ�ना िपतापखुा�को 
नाउमँा दता�  रही �ितवादीह�ले आ�ना नाउमँा 
नामसारी गरकेो वा पैतकृ स�पि�बाट नै ख�रद 
गरकेो हो भनी वादीले व�तिुन�, त�यय�ु िलखत 
सबदु �माणह� पेस गरी दाबी िजिकरलाई �मािणत 
गन� सकेको पाइदँैन । �ितवादीह�ले केही स�पि� 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट �ा�त 
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गदा�का बखत िनज वादी �ितवादीह�को सगँ 
साथमा बसेको भनी देिखने कुनै फारम लगत 
आिद पेस ह�न सकेको देिखदँनै । यस ि�थितमा 
�ितवादीह�को नाउमँा दता�  रहेको उि�लिखत 
िक.नं.का ज�गाह� िनज �ितवादीह�ले �ान, 
सीप, �वआज�न वा प�र�मबाट सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग र िविभ�न �यि�बाट ख�रद गरी 
�ा�त गरकेो देिखएकोले उि�लिखत ज�गाह� 
�ितवादीह�को िनजी आज�नको स�पि� रहेको 
पिु�ट ह�न आयो । यी पनुरावेदक वादीले आ�नो 
बाब ुर आमा जीिवत रहेकै अव�थामा अंशमा दाबी 
नगरी बाबकुो २०३८ सालमा र का�छी आमाको 
२०७० सालमा म�ृय ु भएप�चात् दाज ु भाइका 
नाममा दता�  रहेको स�पि� ब�डा गनु�पन� भनी दाबी 
िलदँा श�ु मनसायले आएको नदेिखदँा उि�लिखत 
आधारबाट पनुरावेदन िजिकरबमोिजम पनुरावेदक 
वादीले �ितवादीह�बाट अंश पाउने आधार नै 
नभएको देिखदँा स�ु फैसला उ�टी गरी वादीले 
अंश नपाउने गरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
भएको फैसला कानूनस�मत भएकोले एकासगोलमा 
रही बसेको अव�थामा िविभ�न िमितमा �ा�त भएको 
स�पि� सगोलमा रहदँाकै अव�थामा �ा�त भएको 
र सो स�पि� ब�डा नला�ने गरी भएको फैसला 
फरक पन� स�ने भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७५/०२/०१ मा भएको आदशेसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह�को नाममा रहेका ज�गा 
वादीले अशं पाउने गरी भएको स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतको िमित २०७२/०२/२८ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहरी उ�च अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७४/०४/१५ मा भएको फैसला िमलेकै 

देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नारायण सापकोटा 
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत् २०७८ साल साउन २४ गते रोज १ शुभम ्।

३२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०६०१, कत��य 
�यान, स�जय भ� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी 
तथा अदालतसम�को इ�कारी बयान, घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनसको भनाइ, मतृकको लास 
जाचँ मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन 
तथा उ� शव परी�ण �ितवेदन तयार पान� डा. 
त�ुसी कँडेलको बकप� तथा िमिसल संल�न अ�य 
कागजात र त�यह�बाट �ितवादी स�जय भ� र 
मतृक शा�ता पोखरलेिबच झगडा भई कुटिपटस�म 
भएको कुरामा कुनै िववाद देिखएन । मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदनमा उि�लिखत बेहोरास�ब�धमा 
मािथ ग�रएको िववेचनाबाट म�ृयकुो कारण 
झिु�डन ुनै रहेको र मतृक झिु�डई मरकेो ह�न स�ने 
ि�थितको िव�मानता रहेको देिखएको अव�थामा 
�ितवादीले मतृकलाई झ�ुड्याई मान� काय� गरकेो 
पिु� ह�ने िव�ािसलो अकाट्य �माणको अभावमा 
अनमुान, आशङ्का र स�भावना ज�ता मनोगत 
�माणलाई आधार बनाई �ितवादीकै कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी िन�कष�मा प�ुन ु�यायोिचत 
ह�ने देिखएन । यस ि�थितमा अिभयोग दाबीअनसुार 
यी �ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी स�जय भ�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. को 
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कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने 
ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।९।१६ को फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।०२।२३ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
�ितवादी स�जय भ�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ।  
इजलास अिधकृत : मितना शा�य
क��यटुर : सर�वती दाहाल
इित सवंत ्२०७७ साल चै� २६ गते रोज ५ शुभम ्।

३३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७३-WO-०४८४, 
उ��ेषण �ितषेधसमेत, कृ�णभ� नकम�समेत िव. 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

��ततु िनवेदनमा िनवेदकह�ले सडक 
िव�तारका लािग िवप�ीम�येका काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण, िज�ला आय�ुको 
काया�लय भ�परुले िमित २०७३/०७/२८ मा 
�कािशत गरकेो साव�जिनक सूचनाबमोिजम ब�ुन 
जादँा न�सा पास भएका घरह�को मा� �ितपूित� 
िदने तर सडक िव�तार गन� भनी तोिकएको 
सीमािभ�को �यि�गत स�पि�को मआु�जा 
निदने भनेबाट रा�यले साव�जिनक उपयोगको 
िनिम� �यि�को स�पि� अिध�हण गदा� मआु�जा 
िदएर मा� गनु�पन� भ�ने संवैधािनक एवम् कानूनी 
�यव�थाको अनशुरण िवप�ीले नगरकेोले आ�नो 
स�पि�मािथको संवैधािनक र कानूनी हक हनन 
ह�न पगेुको भ�ने िजिकर िलएको पाइ�छ l �यसैगरी, 
िनवेदनमा कानूनबमोिजमको �ितपूित� वा मआु�जा 
निदएस�म आ�नो स�पि� अित�मण ह�ने गरी 

िवप�ीह�ले कुनै �कारको ह�त�ेप गन� पाउन ुह�दँैन 
भ�ने िजिकर िलएको दिेखदँा कानूनबमोिजमको 
मआु�जा / �ितपूित� िदएमा आफूह�लाई �यसरी 
ग�रने अिध�हणमा आपि� नह�ने भ�नेसमेत आशय 
िनवेदकह�ले राखेको देिखयो l िनवेदकह�ले दाबी 
िलएका ज�गाह� िनवेदकह�का �यि�गत हक 
�वािम�वका होइनन् भनी िवप�ीह�ले िलिखत 
जवाफबाट भ�न सकेको वा �य�तो कुरा अ�य कुनै 
�माणबाट ख�ुन आएकोसमेत नदेिखने l

संवैधािनक �यव�थाले �यि�ले कानूनको 
अधीनमा रही आज�को स�पि�को हक �वािम�वलाई 
मौिलक अिधकारका �पमा संर�ण गरी रा�यको 
आव�यकताले साव�जिनक िहतका लािग �यि�को 
स�पि� अिध�हण गदा� कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गनु�पन� संवैधािनक दािय�व िसज�ना ग�रिदएको 
छ । रा�यले साव�जिनक िहतको लािग �यि�को 
ज�गा अिध�हण गदा�  ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ 
(ज�गा �ाि� स�ब�धमा त�काल �चलनमा रहेको 
कानूनी �यव�था) बमोिजम गनु�पन� कानूनी �यव�था 
छ । िवप�ीह�ले सडक िव�तारका लािग ��ताव 
गरकेो िनवेदकह�को घर संरचना, ज�गा वा स�पि� 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ वा ऐजन 
दफा ३क बमोिजम ह�ने हो भने पिन उ� कानूनमा 
उि�लिखत नेपाल राजप�को के कुन सूचनाअनसुार 
वा अ�य के कुन त�रकाले उ� ज�गा सडककै 
सीमा�े�िभ�को हो भनी िलिखत जवाफबाट 
भ�न खलुाउन र िनवेदकह�को दाबीको ज�गा, 
ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ काय��णाली अवल�बन 
गरी अिध�हण ग�रएको हो भनी �ितदाबी िलन 
सकेकोसमेत नपाइने l

सडक िव�तार गद� िवकासको काय� 
अगािड बढी नै सकेको तथा कानूनबमोिजमको 
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मआु�जा / �ितपूित� िदएमा आफूह�लाई �यसरी 
ग�रने अिध�हणमा आपि� नह�ने भ�नेसमेत आशय 
िनवेदकह�ले राखेको प�र�े�यमा सडक िव�तार 
एवम् िवकास िनमा�ण काय�लाई रो�न मनािसब नह�ने 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी 
ग�ररहन ुपरने । िनवेदकह�का हकमा ज�गा �ाि� 
ऐन, २०३४ को काय� �णाली अवल�बन गरी �रट 
नं. ०७४-WO-०५२० को �रट िनवेदनमा भएको 
आदशेबमोिजम �मािणकता िनधा�रण गरी मआु�जा 
/ �ितपूित� िदने काय� गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारा�साद डागँी / िवकाशकुमार 
रजक
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७७ साल पौष २७ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास न.ं१०

३४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.

 डा.�ी कुमार चुडाल, ०७७-WH-०३३२,
 ब�दी��य�ीकरण, सुवेश �े� िव. काठमाड� िज�ला
अदालत, बबरमहलसमेत

�ितवादी सवुेश �े� २०६८ सालमा 
मोटरसाइकल दघु�टनामा परी ख�ुा भाचँी ग�भीर 
चोट लागेको, सोही दघु�टनाको असरले अझस�म 
रा�ोसगँ िहडँडुल गन� नस�ने भएको, सो घाउचोटबाट 
ह�ने पीडाको असर कम गन�को लािग बेलाबेलामा 
DIALEX-DC सेवन गन� गरकेो त�य �वीकार 
गरी अनसु�धान र अदालतमा समेत बयान गरकेो 
दिेख�छ । िनज लाग ुऔषधको सेवनकता� भएकोले 
सहारा केयर होम �ा.िल.मा उपचार गराएको, 

�ितवादी भ�बहादरु खड्काबाट बरामद भएको 
DIALEX-DC १०० िमिलका १० वटा बोतल 
सवेुश �े�ले मगाएको हो भनी घटना िववरणमा 
कागज गन� अिभषेक िवयाली र �योित तामाङले 
मौकाको कागजमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । यी 
िनवेदक सवेुश �े� लाग ुऔषधको ओसार पसार र 
कारोबार गन� �यि� हो भ�ने कुरा त�कालका िमिसल 
संल�न �माण कागजातबाट पिु� भएको देिखदँैन । 
वत�मान अव�थामा फैिलएको COVID-१९ को 
महामारीको असर नेपालमा �यापक भएको िनज 
सगुरको दीघ�रोगीसमेत देिखदँा अ�यिधक भीडभाड 
ह�ने कारागारमा ब�दा िनजलाई सं�मणको 
उ�च जोिखम ह�न स�ने अव�थालाई अ�यथा 
िलनपुन� कारण पिन देिखदँैन । िनजबाट बरामद 
भएको लाग ु औषधको मा�ा पिन DIALEX-DC 
१० बोतल देिखएकोले �यून प�रमाणको देिखन 
आउछँ । िनजले ��ततु िनवेदन ब�दी��य�ीकरणको 
माग� अवल�बन गरी आएको स�दभ�बाट हेदा� हाल 
COVID-१९ को महामारीका कारणले िनवेदकले 
�चलन गन� पाउने िनयिमत माग�ह�समेत �भािवत 
भइरहेको अव�था भएकोले �य�ता िनयिमत उपचार 
�भावकारी नभएको ि�थितमा ब�दी��य�ीकरणको 
माग� �वेशलाई अ�यथा भ�न नसिकने ।

िनवेदक सवुेश �े� लाग ु औषधको 
सेवनकता� भएको, िब�� िवतरणकता� नभएको 
र िनजले सहारा केयर होम �ा.िल.मा उपचार 
गराएको, िनज मोटरसाइकल दघु�टनाको कारणबाट 
ख�ुामा रहेको चोटपीडा कम गन�को लािग िनजले 
उ� DIALEX-DC सेवन गरी आएको भ�ने बयान 
बेहोरा र िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
देिखनकुा साथै बरामद भएको लाग ु औषध 
DIALEX-DC को मा�ा १०० िमिल िलटरका 
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१० वटा िससी मा� रहेको र वत�मान अव�थामा 
फैिलएको COVID-१९ को महामारीको अव�था 
एव ं कसरु ह�नको अव�था, प�रि�थित, प�ृभूिम र 
िनजलाई ह�न स�ने सजायसमेतलाई मनन गदा� 
यी िनवदकलाई थुनामा रा�न ु मनािसब नदेिखदँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : हेमराज ितिम�सेना
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७८ साल जेठ ७ गते रोज ६ शुभम ्।

३५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७६-WO-०९७०, उ��ेषणसमेत, 
�ीमा िडि���युसन नेपाल �ा.िल. िव. भ�सार 
िवभाग ि�पुर�ेर, काठमाड�समेत

��ततु िनवेदनमा िनवेदकले आिधका�रक 
पैठारीकता�को भार बहन गन� कागजात पेस गरकेो 
छ भने िवप�ीले सो कागजातह�को यिु�सङ्गत 
तवरले खि�डत गन� सकेको दिेखदँैन । TESLA 
MOTORS HK LIMITED सगँ गाडी आयात 
गन� आिधका�रक Export Agreement 
स�प�न गरी गाडीह� आयात गन� �ममा भ�सार 
छुटाउने स�ब�धमा यातायात �यव�था िवभागको 
च.नं.६१८ िमित २०७५।०८।१० को प�बाट 
पूव� �वीकृितसमेत �ा� गरी Performa Invoice, 
साथै राखी TESLA MOTORS HK LIMITED 
को Tesla Model X गाडीह� South China 
Exim Limited सगँ ख�रद गन� स�झौता भई 6th 
Jan 2020 मा माछाप�ु�े ब�क िल. को एल.सी.नं. 
MBL19NRD778 बाट Tesla Model X थान 
२ गाडी िमित २०७६।१०।१५ मा िवप�ी भ�सार 
काया�लय, वीरग�जमा आइपगुेको देिखने ।

िनवेदक �ीमा िडि���यसुन नेपाल �ा.िल. 

Hong Kong ि�थत TESLA MOTORS HK 
LIMITED को गाडी िब�ेता South China Exim 
Limited सगँ स�झौता गरी TESLA MOTORS 
HK LIMITED र South China Exim Limited 
का िबचमा नेपालमा गाडी िनया�त गन� आिधका�रक 
Export Agreement भई उ� क�पनीले 
आिधका�रक िब�ेताको हैिसयतबाट गाडी पैठारी 
गरी भ�सार जाचँपाससमेत गराई गाडी छुटाई 
लगेको अव�थामा उ� सवारी साधनह� िनमा�ता 
क�पनी वा िनजको आिधका�रक िब�ेताबाट 
ख�रद ग�रएको नदिेखएकोले पनुः परी�णको लािग 
भनी उ� गाडीह� िफता� लाने स�ब�धमा भएका 
िनण�य र सोस�ब�धी वीरग�ज भ�सार काया�लयको 
िमित २०७६।१०।१५, २०७६।१०।१६ र 
२०७६।१०।१९ को प� तथा भ�सार िवभागको 
िमित २०७६।१०।२१ को प�समेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७८ साल �ावण २८ गते रोज ५ शुभम ्।

 § यसै लगाउको ०७७-WO-०१९७, 
उ��ेषण परमादेश, �ीमा िडि���युसन 
नेपाल �ा.िल. िव. �देश सरकार, 
भौितक पूवा�धार िवकास म��ालय, 
यातायात �यव�था काया�लय साना ठूला 
सवारी, बागमती �देश, एका�तकुना, 
लिलतपुरसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३६
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
कुमार चुडाल, ०७६-WO-०१३२, उ��ेषण 
�ितषेध परमादेश िनषेधा�ासमेत, पाव�ती च�द 
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िव. उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलास, 
बागलङुसमेत

��यथ�का अिंशयार दिेखने िदपे�� 
ब�वालक� एकासगोलक� प�नीका िव�� अशं 
म�ुा पनु�  अगावै चेक अनादर म�ुा चली कारबाही 
भइरहेको ि�थितमा िमित २०६७।४।२४ मा 
घरायसी ब�डा भएको र सो ब�डामा मखु 
िमलेको भनी रिज��ेसनसमेत नभएको घरायसी 
ब�डालाई उ�च अदालत पोखरा, बागलङु 
इजलासले मानो छु��एको िमित कायम गरकेो 
दिेख�छ । उ� घरायसी िलखतबमोिजमको मानो 
छु��एको िमित कायम भएमा ते�ो प�का �पमा 
रहेका िनवेदकको हकािधकारमा ��य� असर 
पन� र सो िलखत आपसी स�लाह स�ब�धबाट 
भएको भ�ने �रट िनवेदकको िजिकर दिेख�छ । 
सािबक मलुकु� ऐनको रिज��ेसनको महलको 
१ नं. बमोिजम अंश ब�डाको िलखत रिज��ेसन 
ह�नपुन� र रिज��ेसन नभएका य�ता िलखतले 
कानून मा�यता नपाउने स�ब�धमा सव��च 
अदालतबाट अनेकन म�ुाह�मा �या�या भएको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थालाई मलुकु� 
दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा ४६४ समेत 
िनर�तरता �दान गरकेो पाइ�छ । कुनै स�पि�का 
स�ब�धमा उनाउ प�ह�िबच िववाद िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा घरायसी िलखत िसज�ना गरी 
�य�ता िलखतको आडमा िवचाराधीन म�ुालाई 
िन�तेज, िनि��य वा �भावी गन� काय�लाई �व�थ 
िववाद मा�न सिक�न । खराब �यवहार वा ि�या 
(Dirty Transaction or Dirty Acts) लाई 
अदालतले मा�यता िदन स�दैन । अदालतले 
व�तगुत एवम् त�यगत अव�थाको िमहीन 

मू�याङ्कन गरी �चिलत कानूनबमोिजम �याय 
स�पादन गन� अहम् िज�मेवारी बहन गन� दािय�व 
िनवा�ह गन� गद�छ । ��ततु म�ुामा अंिशयारका 
�पमा रहेक� सीता ब�वालउपर पाव�ती च�दको 
जाहेरी दरखा�तबाट ब�िकङ कसरु म�ुा चलेको 
�प� देिख�छ । सो म�ुाबाट भ�रभराउसमेतको 
आिथ�क दािय�व िसज�ना ह�न स�ने अव�था रहन 
स�छ । यसरी ��ततु स�ब�धमा ते�ो प�को 
हक अिधकार िसज�ना भएपिछ ��यथ�ह�ले 
सो आिथ�क दािय�वलाई िन�तेज वा �भािवत 
पान� घरायसी िलखत बनेको होइन भनी अिहले 
नै िन�कष� िनका�न सिकने अव�था पिन रहेन । 
यसरी िमित २०६७।४।२४ मा अंशब�डा भएको 
भिनएको घरायसी िलखत ते�ो प�को म�ुा 
पदा�का बखतस�म पिन रिज��ेसन नभएको, 
��यथ�ह�िबच अंशब�डास�ब�धी भएको िलखत 
अनायास �काशमा आएको, �य�ता घरायसी 
िलखत आपसी स�लाह सहमित वा कपटपूण� 
उ�े�यले िसिज�त ह�न स�ने भएकोसमेतका तमाम 
अव�थाह� रहेको ि�थितमा िनवेदकको दाबी 
ज�तै ते�ो प�को हकािधकारलाई दखल गन� 
स�ने गरी घरायसी िलखत तयार ह�न स�ने पया�� 
ग�ुजायस रहने भएको र य�ता िलखतलाई मखु 
िमलेको भनी मा�यता िददँै जाने हो भने ते�ो प�को 
हकािधकारमा �वभािवक आघात प�ुन जाने ।

अशंब�डाको िलखत रिज��ेसन ह�नपुन� 
अिनवाय� �यव�था �चिलत कानूनले गरकेोसमेत 
प�र�े�य र अंश म�ुा पनु� पूव� नै �रट िनवेदकको 
हकािधकार िसिज�त भएको ि�थितमा ते�ो प�को 
अिधकार (Third Party Right) लाई ��य� 
असर पन� गरी अंश म�ुाका वादी �ितवादीिबच मखु 
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िमलेको भ�ने आधारमा िमित २०६७।४।२४ लाई 
मानो छु��एको िमित कायम ह�ने गरी उ�च अदालत 
पोखरा, बागलङु इजलासबाट िमित २०७५।७।८ 
मा भएको आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै यस अदालतबाट िमित २०७६/५/२ 
मा भएको अ�त�रम आदेश िनि��य ह�ने ।

साथै �या�दी िज�ला अदालतबाट अशं 
म�ुामा िमित २०७५।४।२२ मा िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
भएको आदेशानसुार अि�म कारबाही गनु� , गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�रिदएको छ । आदशे काया��वयनको लािग 
यसपूव� नै सङ्ि�� आदेश जारी भई �या�दी 
िज�ला अदालतमा यस अदालतको िमित 
२०७८।१०।१२, च.नं.२०६९८ को प��ारा 
आदशेानसुार अि�म कारबाही गनु� , गराउन ुह�न भनी 
प�ाचार भइसकेकोले सोतफ�  केही ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत : सरुशे के.सी.
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित सवंत् २०७८ साल पौष १४ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं११

३७
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी बमकुमार �े�, ०७७-WH-०१६९, 
ब�दी��य�ीकरण, देवीबहादुर गु�ङ िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, जावलाखेलसमेत

फौजदारी कानून �ितकूलको काय� 
भएको अव�थामा अनसु�धान तहिककात तथा 
अिभयोजन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा 

�याउने काम रा�यका स�ब� िनकायको हो 
भ�ने कुरामा कुनै िववाद छैन । अपराध िनय��ण 
गरी समाजमा कानून �यव�था बहाल रा�न ु र 
अमनचैन कायम गनु�  सरकारको एउटा मह�वपूण� 
दािय�व पिन हो । यसका लािग अिभय�ुलाई 
िनय��णमा राखी घटनाको अनसु�धान  छानिबन 
तथा अिभयोजनलगायतका �याियक �ि�याको 
अवल�बन गनु�  अित आव�यक ह��छ । तर कानूनको 
उिचत �ि�या नप�ुयाई ग�रएका उ� काय�ह� 
सव�था कानूनको �ितकूल ह��छन् भ�ने कुरालाई 
पिन उि�कै हे�का रा�नपुन� ।

संिवधानले कानूनी औिच�य पिु� ह�न 
नस�ने �कृितका थुना, िगर�तारी तथा गैरकानूनी 
शि�को �योग गन�बाट िनषेध गरकेो छ । कानूनको 
उिचत �ि�या नप�ुयाई कसैलाई पिन वैयि�क 
�वत��ताबाट वि�चत गन� वा अंकुश लगाउन 
पाइदँैन । कानूनले तोकेको उिचत �ि�याको 
अिनवाय��पमा पालना नग�रएमा  �य�तो काय�ले 
वैधता �ा� गन� पिन स�दैन । रा�यले कुनै पिन 
नाग�रक�ित �व�ृ धारणा राखेर �यवहार गनु�  
ह�दँैन । म�ुाको रोहमा अदालतको आदेश पालना 
नगन�, छ�ने वा  कुनै �कारको बहानामा  आ�नो 
अभी�  सा�य  गन�  खो�ने  �विृ�  पिन  शोभनीय र 
�वीकाय� ह�दँैन । कानूनी �ि�यामा �यि�उपर ग�रने 
�यवहार �याियक, �व�छ र तक� सङ्गत (Just, 
Fair and Reasonable) ह�नपुद�छ । अदालतमा 
म�ुा परपेिछ पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�नेगरी त�काल अिभय�ुलाई थुनामा वा धरौट वा 
तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� गन� काय� सव�मा�य 
�याियक �ि�या हो जसलाई हा�ो �याय�णालीले 
घनीभूत �पमा आ�मसात गरी आएको पाइ�छ । 
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अदालतबाट थुनछेक आदेश भएकोमा आदेशानसुार 
अिभय�ुलाई िक त थनुामा रा�नपुन� ह��छ िक त 
धरौट वा साधारण तारखेमा रा�नपुन� ह��छ । ��ततु 
िनवेदनको बेहोरा, िवप�ीह�को िलिखत जवाफ 
एवम् िमिसल संल�न कागजातह�को अ�ययन 
गरी हेदा�  यी िनवेदकउपर यसअिघ पिन िविभ�न 
िकिसमका फौजदारी अिभयोगमा पटकपटक 
म�ुा चलाइएकोमा अदालतबाट भएको थनुछेक 
आदशेले धरौट माग भई मागबमोिजमको नगद 
धरौट दािखल गरी यी िनवेदक तारखेमा छुटेको र 
म�ुाह� िवचाराधीन अव�थामै रहेको भ�ने देिखन 
आयो । यसरी िनवेदकउपर चलेका म�ुाह� 
सनुवुाइकै चरणमा रिहरहेको दिेखदँादेिखदँ ै
िवप�ीह�बाट यी िनवेदकउपर थप बहाना बनाई 
थप म�ुाको िसज�ना गरी िनवेदकलाई द:ुख 
सा�ती िदने गरकेो र अदालतले गरकेो आदेशको 
पूण� पालना नगरकेो भ�नेसमेत दिेखन आउनकुो 
साथै जे जसरी भए पिन िनवेदकलाई आ�थाको 
कारणबाट �व�ृ भावना राखी थनुामै राखी रा�ने 
मनसायबाट धरौट राखेर छुटेको अव�था तथा 
तारखेमा छुटेको अव�थामा अक� िज�लामा प�ाउ 
परकेो भनी नाग�रकको नाग�रक हकमा आघात 
प�ुयाउने काय�तफ�  रा�य संय�� लािगरा�न ुिन�चय 
नै कानूनी रा�यको बिख�लाप ह�न आउछँ । रा�यको 
अंगबाट नै कानून पालना नगन�, अदालतको 
आदशेलाई छ�दै बहाना बनाई बराबर प�ाउ गनु�  
य�तो काय� कुनै पिन स�य समाजको दायरािभ� 
पन� नआउने ।

म�ुाको रोहमा अदालतबाट भएको 
आदशेबमोिजम तारखेमा छुटेको �यि�लाई उसै 
बखत पनु: प�ाउ गरी क�जामा िलने �विृ�ले 
रा�यको �वे�छाचा�रतालाई बढावा िदने, रा�य�ित 

नाग�रकको आ�था र िव�वास ग�ुन जाने र 
संिवधान�ारा ��याभूत नाग�रकको मौिलक हकको 
�चलनमा ग�भीर आघात प�ुन जाने अव�था 
रह�छ । गैरकानूनी �पमा वा कानूनको उिचत 
�ि�या पूरा नगरी �व�ृ धारणा राखेर यिद 
कसैलाई ब�दी बनाइ�छ भने �य�तो अव�थामा 
अदालतले असाधारण अिधकार�े�को �योग गरी 
�यि�को �वत��ताको र�ा गनु�  अदालतको परम 
कत��य ह�न आउछँ । िविधको शासन, संिवधान एवम् 
कानून�ारा ��याभूत �यि�का हक अिधकारको 
संर�ण गन�, कानूनको �योग र पालना गन� तथा 
�याियक मू�य मा�यताको संव��न गन� स�दभ�मा 
रा�यले कुनै पिन �यि�उपर �व�ृ धारणा 
राखेर ग�रएको �यवहारलाई कदािप उिचत ठा�न 
नसिकने ।

िनवेदकलाई िवप�ीह�ले �व�ृ भावना 
राखी गैरकानूनी �पमा थनुामा राखेको देिखएकोले 
नेपालको संिवधानको धारा १३३ (२),(३) एवं 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७ (क) र (ख) बमोिजम िनवेदक ब�दीलाई 
थनुाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : मानबहादरु िव� 
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित सवंत ्२०७७ साल माघ ८ गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास न.ं१२

३८
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७७-CR-०८५४, 
अ�ाकृितक मैथुन, नेपाल सरकार िव. प�रवित�त 
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नाम िज�ला ७५(अ) कुमार
जाहेरवालीले मौकामा िदएको िकटानी 

जाहेरी िनजले अदालतसम� गरकेो बकप� 
बेहोराबाट खि�डत भएको, घटना�थलमा त�काल 
प�ुने पीिडतको िददी अदालतसम� उपि�थत भई 
बकप� गन� नसकेको, घटना स�ब�धमा कागज गन� 
�यि�ह� घटनाको ��य�दश� नभई सिुनजा�ने 
रहेको, िचिक�सकले िदएको राय िचिक�सा 
िव�ानको आधारमा िव�ेषण गरी �य� ग�रएको 
नभई प�ह�को भनाइको आधारमा �य� ग�रएको 
दिेखदँा कानूनको ���मा परकेो बालकउपरको 
अिभयोग दाबी िमिसल सलं�न �वत�� एव ंव�तिुन� 
�माणबाट पिु� नभएको अव�थामा स�ु फैसला बदर 
गरी कानूनको ���मा परकेो बालकलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालतबाट भएको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

कानूनको ���मा परकेो बालक फु�चे भ�ने 
िज�ला ७५ (अ) कुमार लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा २२६ 
(१) बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो ठहराई 
सोही दफा २२६(३) (क) बमोिजम ह�ने सजायमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
३६(३) बमोिजम ह�ने सजायको आधा साढे बा� 
वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादीका अिभभावकबाट 
पीिडतले ५०,०००।- पचास हजार �ितपूित�समेत 
भरी पाउने ठहराई स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६/११/११ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी कानूनको ���मा परकेो बालक 
फु�चे भ�ने िज�ला ७५(अ) कुमारलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी उ�च अदालत िदपायल, 
महे��नगर इजलासबाट िमित २०७७।५।३० मा 

भएको फैसला मनािसब भई िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जानक� रमण यादव
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित सवंत् २०७८ साल असार २३ गते रोज ४ शुभम ्।

३९
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथमेा, ०७७-WH-०३२२, ब�दी��य�ीकरण, 
�ेमा कुमारी िगरी िव. मकवानपुर िज�ला अदालत, 
हेट�डासमेत

��ततु िनवेदनमा िनवेदक नकबजनी 
चोरीको ६ थान म�ुामा मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१।२१ मा भएको 
फैसलाअनसुार ६ वष� कैद र �. ७,९८,१४४।- 
ज�रवाना ठहर भई �चिलत कानूनी 
�यव�थाअनसुार थनुामा बसेको अविधले च�ुा 
भइसकेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरण आदशे जारी गरी 
थनुाम�ु ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको 
देिखयो । �चिलत कानून अ�ययन गदा�, मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा २४३ को 
उपदफा (१) ले कसैले नकबजनी चोरी गन� वा 
गराउन ह�दँैन भ�ने �यव�था गरकेो र उपदफा (३) 
ले उपदफा (१) बमोिजमको कसरु गन� �यि�लाई 
तीन वष�देिख पाचँ वष�स�म कैद र तीस हजार 
�पैयादँिेख पचास हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने 
छ भ�ने कानूनी �यव�था भएको छ । िनवेदकलाई 
�चिलत कानूनी �यव�थाबमोिजम नकबजनी 
चोरीको कसरुमा अिधकतम कैद ५ वष� मा� ह�ने 
र ६ वटा म�ुामा ��येकमा �.५०,०००।- का 
दरले ज�मा �.३,००,०००।- (तीन लाख �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने दिेखयो । साथै ऐ. संिहताको दफा 
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४५ (४) र बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को 
दफा ३६ (४) मा १६ वष�देिख १८ वष�स�मका 
नाबालकलाई उमेर पगेुका �यि�लाई ह�ने सजायको 
दईु ितहाई मा� सजाय ह�ने �यव�था रहेको छ । 
िनवेदकले पेस गरकेो नाग�रकताको �ितिलिपको 
अ�ययन गदा� िनजको ज�मिमित २०५२।१०।१८ 
भई पिहलो वारदात िमित २०७०।०१।३१ मा 
िनजको उमेर १ वष� ३ मिहना १३ िदन मा� भई 
१८ वष� पूरा भई नसकेको देिखदँा िनजलाई दईु 
ितहाई मा� सजाय ह�ने ।

िनवेदक उमेश लामा िथङलाई ह�ने कैद 

५ वष� र ज�रवाना �.३,००,०००।- को दईु 
ितहाइ सजायमा कैद ३ वष� ४ मिहना र ज�रवाना 
�.२,००,०००।- मा� ह�ने भई िनजको कैद सजाय 
भ�ुान भई ज�रवानाबापत ह�ने कैदमा पिन िनज 
थनुामा बसी सजाय भ�ुान भइसकेकाले िनज हाल 
गैरकानूनी थनुामा रहेको देिखदँा ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा अिवल�ब थुनाबाट म�ु ग�रिदन ु भनी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।    
इजलास अिधकृत : उषा िगरी
क��यटुर : िवजय खड्का 
इित सवंत ्२०७८ साल जे� २४ गते रोज २ शुभम ्।


