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Toll Free Number 
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पूण� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी सुशीला 
काक� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े�, ०६७-
NF-०००१, उ��ेषण / परमादशे, काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका, वडा नं. १ 
दरबारमाग�ि�थत कप�रटे काया�लय रहेको लुि�बनी ब�क 
िलिमटेडको अि�तयार�ा� �मुख काय�कारी अिधकृत 
शोभनदेव प�त िव. संगीता ि�पाठी

ब�कबाट िलएको ऋणको सावँा �याज भ�ुानी 
गन� �थम दािय�व स�बि�धत ऋणीमा रहने ह��छ । 
ऋणीबाट ऋण असलुउपर ह�न नसकेमा जमानतको 
िलखतमा उि�लिखत रकमको हकमा जमानत गरीिदने 
�यि�मा दािय�व सन� ह��छ । ��ततु िववादमा ऋणी 
हारती वायर इ�डि��ज �ा.िल.ले कजा�को सावँा �याज 
च�ुा नगरपेिछ जमानतको अङ्क बराबरको रकम ितन� 
दािय�व िनवेिदकामा सन� आउने ह�दँा जमानतअनसुार 
आफूले कबलु गरकेो रकम ितन� आउन ु भनी 
िनवेिदकालाई उिचत मौका तथा सूचना िदनपुन�मा कुनै 
सूचना िदएको दिेखदैँन । हारती वायर इ�डि��ज �ा.
िल.लाई कजा� च�ुा गन� आउन ुभनी दैिनक पि�कामा 
�कािशत गरकेो सूचनाले यी िनवेिदकालाई समेत 
समेट्छ भ�न निम�ने । 

जमानीको िस�ा�तअनसुार म�ुय कारणीले 
ितनु�पन� ऋण िनजबाट असलुउपर नभएमा वा वहन 
गनु�पन� दािय�व िनजले पूरा गन� नसकेमा जमानतकता�ले 
कबलु गरकेो रकम िनजले लेिखिदएको सरु�णबाट 
असलुउपर गरी दािय�व वहन गराइ�छ । यसरी  
जमानतकता�को दािय�व असीिमत ह�ने नभई जमानी 
बसेको अङ्कस�म सीिमत ह�ने ह��छ । जमानीको 

दािय�व िनजले कबलु गरकेो रकमको हदस�म मा� 
सीिमत ह�ने ह�दँा जमानीकता�ले आफूले कबलु गरकेो 
रकम ितर ेबझुाएमा सोबापत िनजले सरु�णको �पमा 
िदएको िधतो फरफारक ह�न स�दैन भ�न िम�दैन । 
जमानतस�ब�धी करारअनसुार जमानीकता�को दािय�व 
पालना गराउने स�दभ�मा जमानतको दािय�व पूरा गन� 
जानकारीको सूचनासिहतको उिचत मौका जमानत 
कता�लाई �दान गनु�पन� ह�न आउने । 

कुनै �यि�ले आ�नो हकभोगको स�पि� 
िधतो जमानत लेखी िदएको भ�दैमा उ� स�पि�मािथ 
कुनै अिधकार ै रा�दैन भनी अथ� गनु�  मनािसब 
ह�दैँन । जमानतकता�ले कबलु गरकेो रकम बराबरको 
ऋण ितनु�  भनी जमानत िदनेलाई सूचना निदनकुा साथै 
जमानीको दािय�व पूरा गन� अवसरसमेत निदई आफ� ले 
िललाम सकार गरकेो िवप�ी ब�कको काम कारवाही 
कानूनस�मत नदिेखने ।

ब�कले कानूनको अि�तयारी �योग गरी 
िललाम गद�छ भने �यो �यायोिचत �पमा भएको देिखन ु
पछ�  । आफूले िलएको िधतो अवमू�यन गन� अिन आफँै 
सकार गन� ब�क स�चालक सिमितको काय� �व�छ 
ब�िकङ अ�यासिभ� पछ�  भ�न िमलेन । ब�कले िधतो 
िललाम सकार गरपेिछ पिन आफूले सकारकेो मू�य 
ितरी जमानतकता�ले त�कालै आ�नो स�पि� िफता� 
लैजान चाहेमा स�बि�धत िधतोवालालाई सो अवसर 
िदन ु �यायोिचत ह��छ । िधतो अवमू�यन गन� अिन 
आफँैले िछटोिछटो सकार गन� �विृतले ऋण असलु 
गन�भ�दा पिन िधतोमा रहेको स�पि�मा ह�त�ेप गन� 
खोजेको दिेखन  जा�छ । जसबाट ब�कले ऋणी�ित 
गरकेो �यवहार �यायोिचत र �व�छ नभई शोषणज�य 
ह�न जाने ह��छ । तसथ� इजाजत �ा� सं�थाले �वाह 
गन� ऋण, लगानीकता� (investors) र िन�ेपकता� 
(Depositors) को रकमम�येबाटै ह�ने भएकाले �य�तो 
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ऋणलाई डु�न पिन िदन ु ह�दैँन र अनाव�यक�पमा 
ऋणीलाई शोषणसमेत गन� नह�ने ।

ब�कले घाटाको �यापार गनु�पछ�  भ�ने होइन । तर 
ब�क र यसका �ाहक ऋणीबीचको स�ब�ध आ-आ�नो 
िहतको �ित�पधा� गन� नभई दबैुको िहत र एकआपसको 
पार�प�रक र प�रपूरक सहयोग गन� �कृितको 
ह�नपुछ�  । य�तो िस�ा�तबाट ब�िकङ कारोबारह� 
िनद�िशत ह�न ुज�री ह��छ । अ�यथा ब�कलाई लाभैलाभ 
ह�ने र ऋण िलनपन� बा�यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई 
आिथ�क र कानूनी िहसाबले बोझपूण� सत�ह� समावेश 
गरी लगानीकता�को अिधन�थ पन�, पान� िनयत राखेमा 
ब�क र यसका �ाहकबीच स�तिुलत स�ब�ध िवकिसत 
ह�न स�दनै् । जसले अथ�त��मा सकारा�मक योगदान 
िदनकुो स�ा नकारा�मक �भाव पान� स�छ । ब�कले 
ऋणी वा जमानत िदनेको स�पि� िललाम गराउनेतफ�  
भ�दा ऋणको उ�े�य काया��वयन गरी लाभदायक 
ि�थित खडा गन� सहयोग गनु�  पद�छ । ऋणीको स�पि� 
नै िललाम गनु�पन� अव�था आइपछ�  भने या त ऋण 
लगानीको िनण�य नै गलत िथयो वा ऋणीले ऋण 
द�ुपयोग गरकेो ह�नपुद�छ । ��ततु िववादमा ब�कको 
ऋण द�ुपयोग भएको छ भ�ने िमिसलबाट दिेखन 
आएको दिेखदँैन । ब�कको उ�े�य य�तो िवषम ि�थित 
खडा गन� ह�न स�दैन । ब�कको उ�े�य उ�पादनशील 
उ�म गन� सहयोग गन� ह�नपुद�छ र सोहीअनकुुलको 
�यवहार पिन देिखन ु पछ�  । ब�कले ऋणीलाई समा� 
गन� र ऋणीको स�पि�बाट अनिुचत लाभ हािसल 
गन� �ि�कोण राखी �यवहार गरमेा सो �ा� वा �याय 
सङ्गत ह�न  नस�ने । 

जमानत ग�रिदने �यि�ले आफूले म�जरु 
गरकेो जमानतको रकम दािखला गरकेो ख�डमा िनजले 
सरु�णको �पमा िदएको स�पि� पूव�वत् जमानत 
सरु�णको �पमा रो�का रािखरहन ुऔिच�यपूण� नह�ने ।

जमानतको कागज गदा� ऋण साधन 
नभएस�म जमानीले दािय�व �यहोनु�  पन� गरी अथवा 
जमानी िदनेको स�पि� फुकुवा नह�ने �कृितको िववरण 
समावेश ग�रएको छ भ�ने पिन तक�  गन� सिकएला 
तर जमानीलाई ऋणीकै �थानमा रा�ने गरी िलखत 
गन� गराउने अनाव�यक सत� घसुाउनेज�ता काय� 
तथा �यवहारह� �व�छ र उिचत मा�न सिकँदनै । 
यथाथ�मा ब�कह�ले असल लगानीकता�को �यवहार 
देखाउन ु पछ�  । जमानीको सा�दिभ�क र वाि�छत 
हदभ�दा बढी िव�तार गरी कागज गन� गराउने �विृ� 
िस�ा�ततः उिचत ह�दँैन । �यसैले �य�तो �यासह� 
ठीक  देिखदैँन । तसथ� ब�कह�ले िलखत गराउदँाको 
ढाचँामा र शैलीमा प�रवत�न गन�समेत ज�री 
देिखने । 

��ततु िववादमा ब�क र ऋणीबीच ह�ने 
ऋणस�ब�धी कारोबारमा िनि�त रकमको सीमा 
तोक� सो बराबरको रकमको जमानत बसी 
�यसबापत आ�नो नामको स�पि� िधतो �व�प 
सरु�णमा राखेकोमा ब�क र जमानतकता�बीच ग�रने 
जमानतस�ब�धी कागजको �यहोरा, जमानतकता�को 
दािय�वको सीमा, जमानतकता�को दािय�व िसज�ना 
ह�ने अव�था आिदका स�ब�धमा �प� �यव�था 
ह�न ु आव�यक दिेखएको छ । �यसैले ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाह�ले िलने जेथा जमानत एव ं िललाम 
स�ब�धमा सबै ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�का 
नाममा िन�नानसुारको िनद�शन जारी गरी िदएको 
छ ।
(१) िधतो सरु�णबापत जमानतकता� (जमानी िदने 

�यि�) ले ऋणीले िलने कित ऋण रकमको 
हकमा जमानतको कागज गरकेो हो सो 
जमानतको अङ्कको सीमा तोक� सोही सीमा 
हदमा सीिमत रही जमानतकता�को दािय�व 
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�प� ह�ने गरी जमानतकता�को छु�ै कागज 
गराउने ।

(२) ऋणी तथा ब�कबीच वा जमानीकता� र ब�कबीच 
ऋण तथा जमानी स�ब�धमा ग�रएका 
िलखतह�मा लेिखएका �यहोरा र सत�ह� 
सहज�पमा पढ् न नस�ने ढाचँामा लेिखने 
गरकेो स�दभ�मा �य�ता िलखतमा लेिखएका 
�यहोरा एव ंसत�ह� सहज�पमा पढ् न सिकने 
ढाचँामा तयार गन� गराउने ।

(३) जमानतकता�ले कबलु गरकेोभ�दा बढी 
अङ्कको दािय�व �यहोनु�  पन� गरी ��य� वा 
परो��पमा कागज नगराउने ।

(४) जमानतकता�ले कबलु गरकेो दािय�वबमोिजमको 
रकम सव��थम स�बि�धत ऋणीबाट नै 
असूलउपर गन�, स�बि�धत ऋणीबाट 
असलुउपर ह�न नसकेमा जमानतकता�ले 
कबलु गरेको सीमा हदस�मको रकम िनज 
जमानतकता�ले िदएको सरु�ण िधतोबाट 
कानूनबमोिजम िललाम गरी असलु गन� सिकने 
भनी जमानतको सत�नामामा उ�लेख गन� ।

(५) जमानतकता�ले दखेाएको स�पि� िधतो 
सरु�णको �पमा �वीकार गनु� पूव� कानूनी 
�ि�या परुा गरी क�चा स�पि� हो वा प�का 
हो, �यसको मू�य के कित पन� हो, यथाथ� मू�य 
ख�ुने गरी मू�याङ्कन गनु�पन� ।

(६) जमानतकता�ले कबलु गरकेो रकमबाहेक 
ऋणीको अ�य दािय�व स�ब�धमा 
जमानतकता�को स�पि�बाट असलुउपर नगन� ।

(७) जमानतकता�ले कबलु गरकेो दािय�वको रकम 
स�बि�धत ऋणीबाट असलुउपर ह�न नसकेमा 
मा� जमानतकता�ले िदएको सरु�णबाट 
असलुीको �ि�या अगािड बढाउने ।

(८) जमानतकता�ले कबलु गरकेो जमानतको 
रकम जनुसकैु समयमा दािखला गन� �याएमा 
बिुझिलई जमानत सरु�णको �पमा राखेको 
स�पि� फुकुवा ग�रिदने ।

(९) ऋणीले िलएको ऋणबापत जमानतको 
अङ्कको रकम जमानतकता�ले िदएको िधतो 
सरु�णबाट  असलुउपर गनु�पन� भएमा �य�तो 
स�पि�को मू�य िनधा�रण गदा� �थानीय 
�यि�ह�बाट गराएको प�चक�त� मू�याङ्कन, 
�ािविधकको मू�याङ्कन, �चिलत बजार मू�य 
मालपोत काया�लयबाट िनधा��रत मू�य, िधतो 
सरु�ण �वीकार गदा� िनधा��रत मू�यसमेतलाई 
म�यनजर गरी मू�य िनधा�रण गन�  गराउने गरी 
मापद�ड बनाई  लागू गन� । 

(१०) वा�तिवक र �प� आधार तथा कारणबेगर 
िधतोको अवमू�याङ्िकत गरी मू�य कायम  
नगन� । 

(११) जमानतकता�ले िधतो सरु�णमा िदएको 
स�पि� िललाम गनु�पन� भएमा सो िललाम 
गनु� पूव� जमानतकता�लाई िनजले �वीकार गरकेो 
अङ्कहदको रकम दािखला गन�को लािग समय 
िकटान गरी सूचना िदने ।

(१२) जमानतकता�ले तोिकएको सूचनाको समय 
सीमािभ� जमानतप�मा आफूले म�जरु गरकेो 
रकम दािखला गन� न�याएमा िधतो सरु�णको 
स�पि� िललामको सूचना �कािशत गरी सोको 
सूचना जमानतकता�लाई समेत �दान गन� । 

(१३) ब�कले जमानत सरु�णमा रहेको स�पि� िललाम 
गदा� अपनाउन ुपन� �ि�या तथा काय�िविधका 
स�ब�धमा छु�ै िनयमावली वा काय�िविध वा 
िनद�िशका तयार गरी अिनवाय��पमा  लागू गन� ।

(१४) जमानत सरु�णको स�पि� िललाम िमितभ�दा 
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अगािड वा िललामप�ात िनि�त समय 
सीमािभ� जमानतकता�ले जमानतप�को 
दािय�वबमोिजमको रकम दािखला गन� �याएमा 
बिुझिलई िधतो फुकुवा गरी िदने ।

इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल पसु १६ मा रोज ५ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े र मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-DF-
००१९, अशं चलन, हेरामाया भ�ने माया महज�नसमेत 
िव. उ�मदेवी महज�नसमेत

व�ततुः वादीका पित िपता नरराम महज�नले 
�ा� गरकेो िक.नं. ३०२ को हकको �ोत भनेको िमित 
२०४९।९।७ को िनजको जेठी सासू जमनुा महज�नबाट 
�ा� हालैदेिखको बकसप� रहेको कुरामा िववाद 
छैन । यसरी िक.नं. ३०२ को ज�गा वादी उ�मदेवीका 
पित नररामले आ�नो जेठी सासूबाट बकसप�बाट 
�ा� गरकेो देिखएको ह�दँा उ� स�पि� वादीह�का 
पित िपताको िनजी आज�नको स�पि� रहेको 
देिखयो । नरराम महज�नको म�ृयपु�ात िनजक� प�नी 
वादी उ�मदेवीले आ�नो नाममा उ� ज�गा नामसारी 
गराई िलएको दिेखदँा सो ज�गा पैतकृ स�पि� वा 
सगोलको स�पि�बाट आज�न वा ख�रद गरी िलएको 
भ�न िमलेन । उ� िक.नं. ३०२ को ज�गा अंशब�डाको 
१८ नं. समेतले यी वादीको िनजी हकको भई अ�य 
अंिशयारको अंश हक नला�ने ह�दँा सो ज�गाबाट 
�ितवादीह�को अशं भाग नला�ने देिखने ।

िक.नं. ३४७ र ३७९ को ज�गा वादीले 
राह�ल िव�डवेललाई ए�काइस लाखमा िब�� गरकेोले 
सो रकममा अशं िदलाई पाउ ँ भ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर रहेको ह�दँा सो स�ब�धमा िवचार गदा� 

िक.नं. ३४७ र ३७९ को ज�गा िमित २०६०।०७।२७ 
मा वादीह�ले राह�ल िव�डवेल �ा.िल.लाई िब�� 
गरकेो देिख�छ । वादीह�ले गरकेो सो ज�गा िब�� 
गरउेपर यी �ितवादीह�ले रािजनामा िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभनी २०६२ सालको द.ेनं. ३९८/७९० को 
िलखत बदर म�ुा दायर गरकेोमा हद�याद नाघी िफराद 
परकेो भ�ने आधारमा लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६३।१२।२५ मा िफराद खारजे ह�ने ठहरी 
भएको फैसला अि�तम भएर रहेको देिखएको छ । 
उ� त�यलाई �ितवादीह�ले अ�यथा भ�न सकेको 
नदिेखने ।

िलखत बदर म�ुाको रोहमा दाबी खारजे भई 
�ितवादीले गरकेो िब�� �यवहार सदर ठहर भइसकेपिछ 
सो स�पि�को मू�यबाट आएको नगद रकमबाट अंश 
िदलाई पाउ ँभ�ने दाबी आफँैमा िवरोधाभाषपूण� देिखई 
कानूनसङ्गत देिखन आएन । जनु ज�गाको िवषयमा 
�ितवादीह�बाट पूव�दाबी ग�रएको हो सो दाबी नै 
खारजे भएको अव�थामा सो ज�गा िब�� गरी �ा� 
भएको रकमसमेत ब�डा ह�नपुछ�  भनी पनुःअशं म�ुाको 
रोहबाट �ितवादीह�ले िलएको दाबी पिन मनािसब 
देिखन  नआउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेत बाट 
िक.नं. ३०२ को ज�गा र सोमा बनेको घर, िक.नं. 
३७९ र ३४७ को ज�गा िब�� गरी �ा� गरकेो �. 
२१ लाख सगोलको ठहर गरी वादी �ितवादीमा अंश 
भाग ला�ने भ�ने माननीय �यायाधीश �ी भरतराज 
उ�ेतीबाट �य� भएको राय मनािसब नह�दँा उ� 
रायसगँ सहमत ह�न सिकएन । िक.नं. ३०२ को �े�फल 
०-३-२-० ज�गा वादीको पित नररामले बकसप�बाट 
�ा� गरकेो िनजी आज�नको ज�गा भएको देिखएको र सो 
ज�गामा बनेको घर सगोलको आज�नबाट बनेको देिखने 
आधारभूत �माण �ितवादीह�ले ��ततु गन� नसकेको 
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ह�दँा अ�य अंिशयारको अशं हक ला�ने नभएको, िक.नं. 
३७९ र ३४७ को ज�गा िब��का स�ब�धमा परकेो 
िलखत बदर म�ुा खारजे ह�ने ठहरकेोले सो ज�गा 
िब��बाट �ा� रकममा �ितवादीले दाबी गन� िम�ने 
नदेिखएको तथा मोटरसाइकल र वादीले स�चालन 
गरकेो चार लाख बराबरको ख�ुा पसलसमेतको 
स�पि� सगोल स�पि� नदेिखदँा सो स�पि�बाहेक 
अ�य स�पि�मा वादी दाबीबमोिजम चार भागको एक 
भाग अशं पनुरावेदक �ितवादीह�बाट वादीले पाउने 
ठहर ्याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६२।०२।२७ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६४।०२।१५ को फैसला 
सदर ह�ने गरी माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद 
शाहबाट �य� भएको राय मनािसब ह�दँा उ� राय सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन  
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
§ ०६८-CF-००१५, जालसाजी, हेरामाया 

भ�ने माया महज�नसमेत िव. उ�मदेवी 
महज�नसमेत

§ ०६८-DF-००२०, िलखत बदर, हेरामाया 
भ�ने माया महज�नसमेत िव. उ�मदेवी 
महज�नसमेत

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०६२८, 

उ��ेषण / परमादशे, �ेरणा रा�यल�मी िसंह िव. नेपाल 
सरकार मि��प�रषद् समेत

त�कालीन राजा वीर�े�, रानी ऐ�य� र 
िनजह�को जेठा छोरा दीपे�� शाह र का�छा छोरा 
िनराजन शाहको िमित २०५८।२।१९ मा देहावसान 
भएको त�यमा िववाद छैन । िनजह�को देहावसान 
भएप�ात मा� िक.नं. २५ को ज�गा िमित २०६२।२।६ 
मा रकैरमा प�रणत भएको र सो िमितमा मा� �ी ५ 
महाराजािधराजको नाममा दता�  भएको देिख�छ । �ी ५ 
महाराजािधराज भ�नाले नेपाल कानून �या�यास�ब�धी 
ऐन, २०१० को दफा २ बमोिजम राजग�ीमा 
आसीन �ी ५ महाराजािधराजलाई जनाउछँ । िमित 
२०६२।२।६ मा रकैरमा प�रणत भई दता� भएको ज�गा 
िमित २०५८।२।१९ मा नै देहावसान भएका राजा 
वीर�े�, रानी ऐ�य� र िनजह�को जेठा छोरा दीपे�� 
शाह र का�छा छोरा िनराजन शाहको नाममा िथयो 
भ�न त�यगत�पमा िम�ने नदेिखने । 

नेपाल �� अ�यादेश र ऐन लागू ह�नभु�दा 
अगावै नै िमित २०६२।२।१० मा त�कालीन “�ी ५ 
महाराजािधराज” �ाने�� वीर िव�म शाहदेवले दाईजो 
बकस िदएपिछ िनवेिदकाले �ा� गरकेो  देिख�छ । 
तर राजा वीर�े�, रानी ऐ�य�समेतको नाममा रहेको 
स�पि� मा� नेपाल ��मा �याउन बनेको कानूनको 
आधारमा त�कालीन �ी ५ महाराजािधराज �ाने�� 
वीर िव�म शाहदेवबाट आ�नी छोरी यी िनवेिदकालाई 
दाईजोमाफ� त बकस िदई सकेको स�पि�लाई पिछ 
बनेको कानून देखाएर नेपाल ��को �वािम�वमा 
�याउन र िनवेिदकाको हकको स�पि� हरण गन� 
निम�ने । 

स�पि�स�ब�धी हक कानूनी हक हो । 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, 
भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य कारोबार 
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गन� हक ��येक नाग�रकलाई छ । दता�वाला �ी ५ 
महाराजािधराजबाट ब�स �ा� गदा�को अव�थामा 
बहाल रहेको नेपाल अिधरा�यको सिंवधान, २०४७ 
र हाल बहाल रहेको नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १९ ले पिन िनवेिदकाको स�पि�को 
हकलाई संर�ण नै गरकेो देिखन आउने ।

िनवेिदकाले िवप�ीह�ले आ�नो स�पि� 
नेपाल ��को �वािम�वमा �याउने िनण�य गनु� पूव� 
आफूलाई नबझुी िनण�य गरकेो कारण पिन नेपाल 
सरकारको िनण�य एवं काम कारवाही �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत छ भ�ने िजिकर िलएको  
देिख�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा सो ख�डन 
ह�ने कुनै कुरा उ�लेख भएको दिेखदँैन । कुनै स�पि�को 
धारक वा भोगवालालाई नबझुी आ�नो कुरा भ�ने 
मौका निदई सो स�पि�को स�ब�धमा धारक वा 
भोगवालाको हक�ितकूल ह�ने गरी कुनै िनण�य गन� िम�ने 
ह�दँनै । स�पि�स�ब�धी हक वा अ�य कुनै हकमा 
आघात प�ुने कुनै िनण�य वा काम कारवाही गदा� 
स�बि�धत हकवालालाई सनुवुाइको मौका िदइन ुपन� । 

�व�छ सनुवुाईको मौका निदई गरकेो िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त (Principle of Natural justice) 
लाई नेपालको �याय �णालीले �ाथिमक र मूलभूत 
िस�ा�तको �पमा अङ्गीकार गरकेो छ र �याय 
िन�पणको स�दभ�मा सवा�िधक मह�व िदई आएको छ ।  
�ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम जसको िव��मा 
िनण�य ग�र�छ सो �यि�लाई ब�ुदै नबुझी एकप�ीय 
�पमा गरकेो िनण�य दिुषत र �िुटपूण� ह�न जाने ह�दँा 
�शासिनक वा �याियक िनण�य गदा� स�बि�धत 
सरोकारवाला सबैलाई बझुी िनण�य गरकेो ह�न ुपद�छ । 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त सनुवुाईको मौका िदनपुन� 
कुरासगँ स�बि�धत भई कुनै �यि� िवशेषको हकमा 

आघात पन� िनण�य गनु� पूव� सो �यि�लाई सनुवुाईको 
मौका िदनपुन� । िवप�ी नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्ले 
िनवेिदकाको िक.नं. २५ को ज�गा र सोमा बनेको 
घरसमेत नेपाल ��को �वािम�वमा रहने गरी िनण�य 
गनु�अगािड सो स�पि�को धारक यी िनवेिदकालाई 
बझेुको, सूचना वा जानकारी िदएको र आ�नो कुरा 
रा�ने वा �ितवाद गन� उिचत मौका िदएको िलिखत 
जवाफबाट वा िमिसल संल�न कुनै कागजातबाट 
देिखदँनै । उ� ज�गा पाउने �यि� िनवेिदकालाई 
सनुवुाईको मौका निदई िनजको हक भोगको ज�गा 
र घरसमेतको �वािम�व प�रवत�न गन� गरी िवप�ी 
मि��प�रषद ्बाट िनण�य भएको देिख�छ । अ� कसैको 
हक, भोग र �वािम�वको ज�गा तथा स�पि� अ�य 
कुनै िनकाय वा सं�थाले आफँैले िनण�य गरी हक र 
�वािम�व प�रवत�न गन� गरकेो िनण�य तथा प�ाचार एवं  
सोसगँ स�बि�धत काम कारवाही �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको समेत �ितकूल (Contrary to the 
Principle of Natural justice) ह�दँा �िुटपूण� देिखन 
आउने । 

अतः मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम िमित 
२०६४।७।२० र २०६४।९।२२ मा  लागू भएको 
नेपाल �� अ�यादशे, २०६४ र नेपाल �� ऐन, 
२०६४ को दफा ३ र सो को �प�ीकरण तथा दफा 
४ बमोिजम राजा वीर�े�, रानी ऐ�य�, िनजका छोराह� 
दीपे�� शाह र िनराजन शाहको नामको स�पि�स�म 
नेपाल ��मा जाने कानूनी �यव�था भएको र सोबाहेक 
राजप�रवारका अ�य सद�यको नामको स�पि�समेत 
सो ��मा जाने कानूनी �यव�था नभएकोमा राजा 
वीर�े� र िनजका प�रवारको िमित २०५८।२।१९ मा 
देहावसानप�ात िमित २०६२।२।६ मा रकैर प�रणत 
भई “�ी ५ महाराजािधराज” को नाममा दता� ह�न 
आएको दाबीको िक.नं. २५ को १५-१-०-० अथा�त् 
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०,७६६४.६० वग�मीटरको छाउनीि�थत घर ज�गा 
त�कालीन �ी ५ महाराजािधराज �ाने��बाट आ�नी 
छोरी पूव� अिधराजकुमारी �ेरणा रा�यल�मी िसंह (शाह) 
लाई िमित २०६२।२।१० मा दाइजो�व�प बकस 
िदएको िनज िनवेिदकाको हक भोगको उ� घरज�गा 
िनजलाई ब�ुदै नबझुी सूचना वा जानकारीसमेत निदई 
िनजको हक समा� ह�ने गरी २०६४ सालमा बनी लागू 
भएको नेपाल ��को काया�लयको नाममा ऐनको दफा 
३ समेतको आधार भनी उ� ��को नाममा नामसारी 
भएको भ�ने भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयको 
िमित २०६४।९।१ को प�, मालपोत काया�लय, 
कलंक�को िमित २०६४।९।३। को प� र नेपाल सरकार 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६७।७।८ को िनण�यसमेत 
नेपाल �� ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ िवपरीत 
ह�नकुो साथै यस अदालतबाट �ितपािदत ने.का.प. 
२०६८, मङ्िसर, िनण�य नं. ८६६३, प�ृ १२७६ 
तथा �ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेत �ितकूल रहेको 
र िवप�ीह�को सो िनण�य र काय�ह�बाट िनवेिदकाको 
स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पगेुको देिखएकोले 
िनवेदन दाबीको ज�गा नेपाल ��अ�तग�त �याउने गरी 
भएको िवप�ी मि��प�रषदक्ो िनण�य, भूिमसधुार तथा 
�यव�था म��ालय, मालपोत काया�लय कंलक�को तत् 
तत् िमितको प� र तत् प�ातको सबै काम कारवाही एव ं 
प� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

अब त�कालीन �ी ५ महाराजािधराजका 
�मखु राजदरबार पदािधकारी काया�लयले िमित 
२०६२।२।१० मा राजक�य स�पि� कोष िवभाग, 
ढुकुटी िवभाग राजदरबार र िमित २०६३।३।१९ 
मा मालपोत काया�लय, कलङ्क�लाई लेखेको 
प�बमोिजम उ� िक.नं. २५ को ज�गा दाईजो पाउने 
िनज िनवेिदकाको नाममा त�काल �चलनमा रहेको 

प�ितबमोिजम जे जो गनु�पन� हो गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६६-WO-०५२४, उ��ेषण 
/ परमादेश, �ेमबहादुर िसहं िव. सिमयान यादवनीसमेत

िबगो भरी पाउनेले फैसलाले िन�पण गरकेो 
िवषयको आधार र कानूनको आधारमा िबगो भराई 
िलन पाउने ह��छ । कानूनबमोिजम स�म अदालतबाट 
भएको फैसला काया��वयन ह�न िवरोध ह�न ु �याियक 
र िववेकस�मत काय� ह�दँैन । फैसला अि�तमताको 
िस�ा�तले पिन स�म अदालतबाट भएको फैसला 
अि�तम भएर बसेको अव�थामा �यो फैसला 
काया��वयनयो�य ह�ने ।

िमित २०६४।४।३१ को �याद �रतपूव�कको 
ह�दँा धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६५।५।५ 
को फैसला काया��वयन गदा� िनवेदकको सवंैधािनक र 
कानूनी हकमा आघात नप�ुने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CI-१२३३, १२३४, िनषेधा�ा, अ.वा. 
सुिजत धौब�जार िव. पु�षो�म िघिमर,े अ.वा. स�झना 
गु�ङ िव. पु�षो�म िघिमरे

िनषेधा�ा जारी ह�नको लािग िनवेदकको 
िनिव�वाद हक भएको ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदकह�को 



8

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, मङ्िसर - १

िजिकर छ, सो स�ब�धमा िवचार गदा� �प� हक 
अिधकार भएको कुरामा मा� िनषेधा�ाको आदशे माग 
गन� र िनषेधा�ा जारी ह�ने सव�मा�य िस�ा�त हो । तर 
यसको अपवादको अव�था पद�न भ�न सिकँदैन । ��ततु 
िववादमा पनुरावेदकले बैना कागजमा ��यथ�लाई ज�गा 
पा�रत गन� सत�मा बैना रकम बझुी सोही िमितदेिख 
हक भोग गन� पाउने कुरा उ�लेख भएको आधारमा 
��यथ� िनवेदकले सो िववािदत ज�गामा घर, टहरा र 
पखा�ल िनमा�ण गरी बसोबास गरकेो देिख�छ । उ� बैना 
कागजलाई पनुरावेदकह�ले अ�यथा भ�न सकेको 
देिखदँैन । पनुरावेदक ह�रबहादरुले बैना कागज गदा� 
ज�गाको �वािम�वपिछ ह�ता�तरण ग�रिदने सत� राखे 
तापिन उ� िववािदत ज�गामा ��यथ�लाई त�कालै घर 
टहरा िनमा�ण गरी बसोबास गन� �वीकृित �दान गरकेो 
आधारबाट ��यथ�ले घर टहरा िनमा�ण गरी बसोबास 
गरी रहेको देिखदँा त�यगत�पमा अपवादको �पमा 
िवशेष अव�था परकेो दिेखने । 

प�रि�थित र काय�को प�रणाम�व�प 
उ�प�न िवशेष अव�थालाई के��िब�दमुा राखेर 
हेनु�पद�छ । �यस�कार हेदा�  बैना कागज�ारा िसिज�त 
हकअन�ुप घर टहरा बनाई बसोबास गरी रहेका 
िनवेदक / ��यथ�लाई घर टहरा भ�काई हठात�पमा 
बसोबासबाट उठाउदँा िनजको नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ र अ�य �चिलत िवधाियक� कानून �द� 
अिधकारमा आघात पगुी ��यथ�लाई अनाव�यक 
हैरानी पिन ह�ने ह�दँा िनषेधा�ाको आदशे जारी गन� 
इ�कार गन� निम�ने  । 

��ततु म�ुामा मािथ िववेचना ग�रएअनसुार 
ज�गामा िनवेदक / ��यथ�को �वािम�व नभए तापिन 
बैना कागज�ारा भोगस�मको हक िसिज�त भएकोले 
�यसको िव�मानता रहेस�म िनवेदकले िनवेदन िदन 
नपाउने भ�दा िनजले कानूनी उपचार पाउने माग� नै ब�द 

ह�ने ह�दँा उ� आदेशसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१०।१० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

४
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-WO-०५१३, उ��ेषण, अिधव�ा 
�ी�साद पि�डतसमेत िव. स�माननीय �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले म�ुय�पमा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ८(२) 
र नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ िवपरीत 
ह�ने गरी ज�मका आधारमा नेपालको नाग�रकता 
िलएका बाब ु आमाबाट िनजह�ले नाग�रकता 
िलनभु�दा अगािड जि�मएका स�तानलाई वंशजको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता �दान गन� िम�दनै 
भनी दाबी िलएकोमा यस अदालतबाट �य�ता 
�यि�ह�लाई समेत वशंजको आधारमा नाग�रकता 
िदने गरी िवप�ी गहृ म��ालयले िमित २०६८।९।२४ 
मा गरकेो िनण�य र सोको आधारमा सबै िज�ला 
�शासन काया�लयह�लाई गरकेो िमित २०६८।९।२६ 
को प�रप�समेत उपरो� सवंैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थािवपरीत र अिधकार�े�िवहीन भएको भ�ने 
आधारमा उ� िनण�य तथा प�रप� काया��वयन नगनु�  
नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदेश 
जारी भएको देिखने ।

व�ततुः �रट िनवेदकले नेपालको �चिलत 
सवंैधािनक र कानूनी �यव�थािवपरीत वंशजको 
आधारमा नेपाली नाग�रकता �दान गन� लागेको 
नेपाल सरकार गहृ म��ालयको िनण�यलाई चनुौित 
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िदई ��ततु िनवेदन दायर गरकेोमा सिंवधान 
सभाबाट िमित २०७२।६।३ मा जारी भई लागू भएको 
नेपालको संिवधानले नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ लाई खारजे गरकेो र उ� नया ँ संिवधानले 
वशंजको आधारमा नाग�रकता �ा� गन� स�ब�धमा 
अ�त�रम संिवधानले तोकेका आधारका अित�र� 
थप आधारह� तोक� उ� सिंवधानको भाग २ धारा 
११(३) मा यो संिवधान �ार�भ ह�नभु�दा अिघ ज�मको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता �ा� गरकेो नाग�रकको 
स�तानले बाब ु र आमा दबैु नेपालको नाग�रक 
रहेछन् भने िनज बािलग भएपिछ वंशजको आधारमा 
नेपालको नाग�रकता �ा� गन�छ भ�ने �यव�था गरकेो 
देिखयो । यसरी िनवेदकले चनुौित िदएको िवषयमा यस 
अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी भई उ� िनण�य 
काया��वयन नभएको अव�थामा संिवधान सभाबाट 
जारी भएको नया ँ संिवधानले सो स�ब�धमा छु�ै 
�यव�था गरकेो यस प�रवित�त स�दभ�मा �रट िनवेदकले 
उठाएको िवषयव�तकुो �योजन नै समा� भइसकेको 
देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�यमा �वेश गरी 
थप िववेचना गरी रहन ु नपन� ।

नया ँ संिवधान जारी भएको प�रवित�त 
स�दभ�मा �रट िनवेदकले उठाएको िवषयव�तकुो 
�योजन नै समा� भई सकेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यस अदालतबाट 
िमित २०६८।११।४ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश 
िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभुम् ।
§ ०६८-WO-०७२९, उ��ेषण, अिधव�ा 

�वीणता व�तीसमेत िव. �धानम��ी बाबुराम 
भ�राई, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-WO-००२७, उ��ेषण / परमादेश, 
कु�जीलाल कुम� िव. अनु�का �ीवा�तवसमेत

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २६ नं. 
को कानूनी �यव�था हेदा� दिुनयाकँो िबगोबापत 
जायजात गदा� �यो धन खाने बा� वष�देिख मािथका 
ऐनबमोिजम मानो नछु�ी सगँ बसेकाको अंशसमेत 
जायजात गनु�पछ�  भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । 
यसका अित�र� िववाह नभएका छोराछोरीको िववाह 
खच� परसारी अ� जायजात गरी पगेुस�म असलु 
गनु�पन� देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाको िव�ेषण 
गदा� १२ वष�मिुनका नाबालकले उ� धन �योग 
गन� वा िनजह�को लािग उ� धन उपयोग गनु�पन� 
अव�था भएमा पिन िनजह�को अंश जायजात गन� 
िम�ने देिखदँैन । कानूनबमोिजम जायजात गदा� १२ 
वष�मिुनका नाबालकको अंश भाग अिनवाय��पले 
परसारी िववाह नभएका छोराछोरीसमेतको िववाह खच� 
छुट्याउनपुन� भ�ने  दिेख�छ । द�ड सजायको २६ नं. 
र लेनदने �यवहारको ८ र ९ नं. लाई साम�ज�यपूण� 
�पले हेन� हो भने घरको म�ुय �यि�ले िलएको 
ऋणको दािय�व लेनदेन �यवहारको १० नं. समेतको 
सािम�यमा रही अ�य अंिशयारले �यहोनु�  पन� भ�ने  
देिख�छ । अशं नभएका अंिशयारले सगोलको अचल 
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स�पि� बेचिबखन वा अ�य कुनै िकिसमले हक छाडी 
िददँा एकाघरसगँका अंिशयारको म�जरुी िलनपुन� भ�ने 
लेनदने �यवहारको १० नं. को कानूनी �यव�थाबाट 
देिख�छ । ऋण िलएपिछ ज�मेका १२ वष� मिुनका 
स�तानले समेत ऋण ितनपुन� दािय�व �यहोनु�  पन� 
भ�ने अथ� गन� िम�दैन । अशं म�ुा पनु�अिघ िनवेदकबाट 
िलएको ऋण द�ड सजायको २६ नं. को कानूनी 
�यव�थाअनसुार सगोलमा रहेका १२ वष�मािथका 
अंिशयारले ितनु�पन� दािय�व िसज�ना ह��छ । जायजात 
गदा�समेत उ� कानूनी �यव�था मतुािवक नै गनु�पन� ।

��ततु म�ुामा िनवेदकले दखेाएको िवप�ीका 
नाउकँो जेथा जायजात गदा� द�ड सजायको २६ नं. 
बमोिजमको �ि�या पगेुको भ�ने �रट िनवेदनबाट 
ख�ुन आउदँनै । िवप�ी अजयकुमार �ीवा�तवका 
छोरीह� १२ वष�मिुनका नाबालक भ�ने दिेखएको 
अव�थामा िनज छोरीह�को िपताले िलएको 
ऋणबापत साह�को िबगो भराउदँा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको २६ नं. बमोिजमको �ि�या अवल�बन 
नगरी जायजात, तायदात एवं स�पि� िललाम िब�� 
गदा� �य�ता नाबालक ब�चाह�को कानूनी हकमा नै 
आघात पन� जाने र साह�को िबगो िवप�ीको िह�सामा 
रहेको स�पि�बाट नै असलुउपर ह�नस�ने अव�थाको 
िव�मानता रहेको ि�थितमा एकासगोलको अिंशयार 
ठानी सबै स�पि� िललाम बढाबढबाट सकार गन�समेत 
कानूनतः िम�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य र कानूनी 
�यव�थाबाट १२ वष�मिुनका नाबालकको 
स�पि�स�ब�धी हकमा असर पन� गरी भएको जायजात 
मचु�ुका र सोही जायजात मचु�ुकाबमोिजम भएको 
िललामी �ि�या नै मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २६ नं. 
को कानूनी �यव�थािवपरीत ह�ने देिखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी ह�ने अव�थाको 

िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६७-CI-०७८०, हक िह�सा छु�्याई 
पाउ ँ(दता� फारी), पु�प खड्गी िव. कुलनारायण खड्गी

िक.नं. २६८ को �े�फल ०-०-०-३ 
ज�गाम�ये पि�मतफ� बाट �े�फल ०-०-०-११/

२ 

म पनुरावेदक वादीको नाममा दता� फारी ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा� 
िववािदत िक.नं. २६८ को ०-०-०-३ ज�गा लिलतपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०४६।०२।२५ को ब�डा 
मचु�ुकाअनसुार वादी �ितवादीको नाममा सयं�ु  दता� 
रहेको  देिख�छ । यसमा िमित २०४६।०२।२५ को 
ब�डा मचु�ुकामा सो भर ्याङ ब�डा गन� निमलेको 
कारणबाट दवुै प�ले �योग गन� पाउने गरी ब�डा भएको  
िमिसल संल�न �माणबाट देिखएको छ ।  �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६ख बमोिजम दईु �यि�ह�को संय�ु 
भोग चलनमा रहेको स�पि�मा िनजह�को बराबर हक 
ला�ने भए पिन ब�डा मचु�ुकामा उ�लेख गरबेमोिजमको 
साझा भर ्याङ यथावत् रहेस�म साझा�पले दवैु प�ले 
एक अका�को सहमितिबना �व�प प�रवत�न गन� पाउने 
देिखन आएन । एकपटक ब�डा मचु�ुकामा भर ्याङ 
साझा�पमा �योग गन� सहमित गरी सही ग�रसकेपिछ 
पनुः ब�डा गन� कुरा  कानूनस�मत दिेखन आएन । वादी 
�ितवादीबीच भएको ब�डा मचु�ुकाअनसुार िफराद 
दाबीबमोिजम वादीले आ�नो हक िह�सा छुट्याई िलन 
पाउने दिेखन नआएकोले पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: यी पनुरावेदक वादी र ��यथ� 
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�ितवादीबीच भएको ब�डा मचु�ुकामा उ�लेख 
गरबेमोिजमको साझा भर ्याङ यथावत् रहेस�म 
साझा�पले दवैु प�ले एक अका�को सहमितिबना 
�व�प प�रवत�न गन� नपाउने दिेखएकाले स�ु  
िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर ्याई  
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित ०६७।०१।०७ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: गीता िघिमर े(िगरी) 
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-WO-०४६६, उ��ेषण / परमादशे, 
अ�युत�साद पौडेलसमेत िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, टङ्गाल काठमाड�समेत 

अदालतसम� आएका िववादह�मा सो 
अदालतको �े�ािधकार छ वा छैन भ�ने कुराको 
िन�य�ल गन� अिधकार पिन स�बि�धत अदालतमा मा� 
िनिहत रहेको ह��छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई ��ततु स�दभ�मा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई �े�ािधकार बािहर रहेको भनी �� 
उठाउन कानूनत: िम�ने नदिेखने ।

अदालतको फैसला �े�ािधकार बािहर भएको 
भ�दैमा �य�तो फैसलाको  औिच�यतामा �वेश गरी 
स�याउने अिधकार अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई कुनै कानूनले �दान गरकेो देिखदँनै । 
�वत�� �यायपािलकाको मू�य र मा�यताअनसुार 
�चिलत संिवधानले नै अदालत वा �याियक िनकायको 
फैसलाउपर पनुरावेदन स�ुने अदालतको �यव�था 
गरकेो देिख�छ । सोहीअनसुार िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर पनुरावेदन स�ुने �योजनको 
लािग पनुरावेदन अदालतको �थापना भएको हो । 

अदालतबाट भएका काम कारवाहीह� आयोगको 
�े�ािधकार बािहर पन� भएकोले �य�तो फैसलाबाट कुनै 
द�ुप�रणाम नै िनि�क�छ भनेसमेत �यसलाई स�याउन 
स�बि�धत पनुरावेदन अदालत मा� कानूनी�पमा 
स�म रहेको पाइने । 

जहासँ�म आयोगको िमित २०६६।७।२५ 
को िनण�यउपर िवशेष अदालतमा पनुरावेदन गनु�पन� 
मा सो नगरी यस अदालतको असाधारण �े�ािधकार 
गहुारकेो भ�ने िजिकर छ, �यसतफ�  िवचार गदा� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ३५ग ले िनि�त िनण�यमा िवशेष अदालतमा 
पनुरावेदन गन� अिधकार �दान गरकेो भए तापिन 
आयोगको सबै िनण�यमा िवशेष अदालतमा पनुरावेदन 
नला�ने भई आयोगले कारवाही गरी जरीवाना वा कुनै 
रकम  असलुउपर गन� िदएको आदेश वा अ�य कुनै 
आदशेउपर पनुरावेदन ला�ने गरी पनुरावेदनको माग�  
सीिमत गरकेो अव�थामा िनवेदकह�ले �रट �े�बाट 
उपचार माग गन� �यायको रोहमा अनिुचत नह�ने ।

िज�ला अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन 
स�ुन पनुरावेदन अदालतको �थापना भएको र 
पनुरावेदन अदालतले मा� िज�ला अदालतको फैसला 
�यायको रोहमा परी�ण गन� स�दछ । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई य�तो अिधकार 
रहेको देिखदँैन । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको �थापना नै भ��ाचारस�ब�धी म�ुा 
मािमलामा अनसु�धान गरी म�ुा अिभयोजन गन� र 
अ�य �ि�या अवल�बन गन�को लािग िसफा�रस गन� 
भएको देिख�छ । उ� दफा १२ख को �ितब�धा�मक 
वा�यांशसमेतले साव�जिनक पद धारण गरकेो �यि�ले 
गरकेो  िनण�यउपर �चिलत  कानूनबमोिजम पनुरावेदन 
ला�ने रहेछ भने आयोगले �य�तो िनण�यको द�ुप�रणाम 
स�याउन स�बि�धत अिधकारी वा िनकायलाई लेखी 
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पठाउने छैन भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । �याियक 
िनकायबाट भएको फैसला वा �शासिनक िनकायले 
अध��याियक �े�ािधकार �योग गररे गरकेो  िनण�यउपर 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था कानूनमा नै उ�लेख भएको 
छ । �य�ता िनकायह�को फैसला वा िनण�यमा भएको 
�िुट स�याउन वा सो को परी�ण कानूनबमोिजम 
पनुरावेदन ला�ने िनकायबाट मा� ह�ने देिख�छ । 
यदी �य�तो  िनण�यउपर पिन अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग ज�तो एउटा िवशेष उ�े�यमा 
केि��त भएर गठन भएको संवैधािनक िनकायको 
�े�ािधकार आकिष�त ह�ने अथ� लगाइयो भने यो 
कानूनको शासनको मू�य मा�यतािवपरीत भई �याियक 
�वत��ता नै कुि�ठत ह�न जाने अव�था िसज�ना ह�न 
जाने ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
र अदालत दवुैका �े�ािधकार र सीमा सिंवधान 
एवं  कानूनमा नै �प� उ�लेख भएको छ । यी दवुै 
िनकायह� संिवधान र कानूनले तोकेको सीमािभ� रही 
आ�नो अिधकार �योग गनु�पन�  कुरामा दईु मत ह�न 
स�दैन । यसबाट मा� कानूनको शासनको ��याभूित 
ह��छ । अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 
कानूनको �या�याता नभई अ�रसः पालना गन� िनकाय 
हो । िज�ला अदालतबाट भएको फैसला अि�तम 
भएर रहेको अव�थामा सो फैसलालाई �ितकूल 
असर गन� गरी िनण�य गन� नपाउने कुरा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
४ को �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड (ख) बाट �� 
ह��छ । अदालतबाट एक पटक फैसला भई अि�तम भएर 
बसेको फैसला िनण�य अि�तमताको िस�ा�तअनसुार 
अि�तम नै ह��छ । त�कािलन नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा ११६ ले म�ुा मािमलाको रोहमा 
अदालतले िदएको आदेश वा िनण�य सबैले मा�नपुन� 

दािय�व िनधा�रण गरकेो र सोही �यव�थालाई वत�मान 
नेपालको संिवधानको धारा १२६ ले पिन िनर�तरता 
िदएको देिख�छ । उ� संवैधािनक दािय�वबाट 
िवप�ी आयोगलाई उ�मिु� �दान नगरकेो अव�थामा 
अदालतबाट भएको फैसलाको िवषयव�तिुभ� �वेश 
गरी �यसलाई �े�ािधकारिबिहन रहेकोले कायम रहन 
नस�ने भनी आयोगबाट भएको उ� िनण�य िविधको 
शासन, संिवधानवाद एवं �वत�� �यायपािलकाको 
िस�ा�तअनकुुल रहेको भ�न निम�ने ।

�रट िनवेदनको स�दभ�मा हेदा� काठमाड� 
िज�ला बालवुा गा.िव.स. वडा नं. ९(ख) को सािबक 
िक.नं. १७० र ऐ. वडा नं. ९(घ) को सािबक िक.नं. 
११ को ज�गाह� िक�ाकाट भई कायम भएका स�पूण� 
िक.नं.का ज�गाह�मा ३ (तीन) मिहनािभ�मा सािबकको 
जोताहा मोही काले दमाईको नाम कायम गरी सोको 
जानकारी आयोगलाई गराउने भनी िनण�य भएको कुरा 
िमिसल संल�न आयोगको िमित २०६६।७।२५ को 
बैठकको िनण�य उतारबाट देिख�छ । िवप�ी आयोगले 
यस �रट िनवेदनमा िलिखत जवाफ िफराउदँा पिन 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०५४।५।२३ 
मा भएको िडसिमस फैसला �े�ािधकार बािहर भएकोले 
कायम रहन नस�ने भनी उि�लिखत ज�गाह�मा काले 
दमाईलाई मोही कायम गन� भूिम सधुार काया�लय, 
काठमाड�लाई िनद�शन िदने गरी िनण�य गरकेो देिखएको 
छ । मािथका �करणह�मा ग�रएको िववेचनाका 
आधारमा िवप�ी आयोगको उ� काम कारवाही 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ 
को दफा ४ को �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड (ख) र 
दफा १२ख को �ितब�धा�मक वा�यांशमा उि�लिखत 
�यव�थासमेतको आधारमा कानूनस�मत नदेिखने ।

उि�लिखत त�य, कानून एवं  िववेचनासमेतको 
आधारमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 



13

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, मङ्िसर - १

आयोगले िमित २०६६।७।२५ मा िनवेदकह�को 
नामको ज�गा िवप�ी ब�च ु दमाईको नाममा मोही 
कायम गन� लेखी पठाउने गरी भएको िनण�य अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
४ को �ितब�धा�मक वा�यांशको ख�ड (ख) र दफा 
१२ख को �ितब�धा�मक वा�यांशको िवपरीत दिेखदँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेदक र िवप�ी ब�च ुदमाईका बीचमा मोहीस�ब�धी 
िववाद रिहरहेको र िववादको ज�गा गठुीको भएकोले 
उ� ज�गाको मोहीको स�ब�धमा िनण�य गन� सािधकार 
िनकाय गठुी सं�थान रहेको देिखदँा िववािदत ज�गाको 
िफ�डबकु र सािबकको �े�ता तथा िनवेदक र 
िवप�ीह�को मोहीको �माण प�समेतका आधारमा  
कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी िवप�ी गठुी स�ंथान 
के��ीय काया�लय काठमाड� एव ंभूिम सधुार काया�लय, 
काठमाड�समेतको नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
शाखा अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CI-०००३, िनषेधा�ा परमादशे, 
शंकर साहसमेत िव. रामजी दाश वैरागी

िववादमा रहेको रामजानक� मठ र सोको ज�गा 
िनजी गठुीको रहेको र सो मठ ग�ु र ग�ुपिछ िनजले 
छनौट गरकेो चेला नै मह�थ भई स�चालन गनु�पन� 
पर�पराबाट चिलआएको, मठ स�चालनको काय� 
कसैले स�ंथा बनाई स�चालन गन� पाउने अिधकार 
कुनै पिन कानूनले �दान नगरकेो अव�थामा �रट 
िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको फैसला मनािसबै देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत त�य, �यव�था 

एवं िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदकले िमित 
२०५९।८।१८ मा �ा� गरकेो अिधकारप�बमोिजम 
राम जानक� मठको मह�थ भई रामजानक� मठको 
मह�थ पूजाआजा, रखेदेख, �याहार, स�भार ग�ररहेको 
ह�दँा सो काय� गन�मा बाधा िवरोध नगनु�  नगराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाय�ु परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने ठहरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६९।१।५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः शकु�तला काक�
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-RB-००१५, ००४८, ०७०-RB-
०००९, ०७०-RB-००२६, ०७०-RB-००५१, 
ब�िकङ कसरु, दीपकबहादुर �े� िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. रिवन भ�राईसमेत, िवकेश आचाय� 
िव. नेपाल सरकार, युवराज दवाडी िव. नेपाल सरकार, 
महे�� पा�डे िव. नेपाल सरकार

�ितवादीम�येका यवुराज दवाडी, िवकेश 
आचाय�, महे�� पा�डेसमेतबाट चेकको भ�ुानी 
िलएको भ�नेसमेत जाहेरवाला, सोलाई समथ�न ह�ने 
गरी िनजले अदालतमा बकप� गरकेो, जाहेरवालाले 
�ितवादीह�म�ये िस.िस.िट.िभ. फुटेजमा देिखएका 
�यि�ह� िवकेश आचाय� र रिवन भ�राई ह�न् भनी 
सनाखत ग�रिदएको, बिुझएका मािनस रामकृ�ण 
खड्काको बकप� एवं िमिसल संल�न आधार 
�माणसमेतबाट �ितवादीह�ले िमित २०६६।७।२५ 
र २०६६।७।२९ को चेक नं. २३७८९६८ र चेक नं. 
२३७८९६९ बाट  �.९५,८००।– र  �.९०,८००।– 
गरी ज�मा रकम  �.१,८६,६००।– को िबगोको चेक 
अनिधकृत�पमा चोरी गरी चेकबाट रकम िनकाली 
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िलएको दिेखन आएको ह�दँा ब�िकङ कसरु तथा सजाय 
ऐन, २०६४ को दफा ५(क)(ख) अनसुार कसरु गरकेो 
पिु� भएको ह�दँा ऐ.ऐनको दफा १५(२)क अनसुार 
उि�लिखत िबगो �.१,८६,६००।– �ितवादीह�बाट 
जाहेरवाला थापाथली �या�पस �मखु �ह�छेशोभा 
तलुाधरले भरी पाउने भई �ितवादीह� रिबन भ�राई, 
िवकेश आचाय�, महे�� पा�डे, यवुराज दवाडीलाई उ� 
िबगोबमोिजम जरीवाना र कैद सजायसमेत ह�ने दिेखन 
आउने ।

�ितवादीम�येका दीपकबहादरु �े�का हकमा 
िवचार गदा� यी �ितवादीले को कसले उ� चेकमा 
िकत� ह�ता�र गरी चेक साटेको हो मलाई थाहा छैन, 
उ� काय�मा मेरो संल�नता छैन, मैले ब�िकङ कसरु 
नगरकेो ह�दँा अिभयोग प�को �यहोरा झ�ुा हो । मैले 
कुनै लापरवाही तवरले काय� नगरकेो अव�थामा मलाई 
अिभयोग लगाइएकोले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ुपछ�  भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिखए 
पिन यी �ितवादी �या�पसको िज�मेवारी लेखामा काम 
गन� �यि� र िनजकै िज�मा चेकह� रहनेमा िनजकै 
लापरवाहीबाट चेकह� अनिधकृत �यि�ले �ा� गरकेो 
चेकबाट अनिधकृत�पले िलन ुखान ुगरी चेक सटही 
गरकेो �माणसमेतबाट पिु� ह�न आएको ह�दँा िनजले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ४(२) 
को कसरु गरकेो पिु� भएको ह�दँा िनज �ितवादी दीपक 
�े�लाई आरोिपत कसरु कायम भई ऐजन ऐनको दफा 
१५(१) अनसुार सजाय ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह� यवुराज दवाडी, िवकेश आचाय�, महे�� 
पा�डे, रिबन भ�राईसमेतको संल�नतामा २३७८९६८ 
न�बरको चेक पेस गरी िमित २०६६।७।२५ गते 
रकम  �. १,८६,६००।– र २३७८९६९ न�बरको 
चेक पेस गरी िमित २०६६।७।२९ गते रकम �. 

९०,८००।– गरी ज�मा  �. १,८६,६००।– 
थापाथली �या�पसको निबल ब�क, प�ुचोक शाखामा 
रहेको ०८१००१५०१६००१ न�बरको खाताबाट 
चेकह�बाट भ�ुानी िलएको दिेखएकोले िनजह�को 
सो काय� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा ५(क)(ख) अनसुार कसरु गरकेो देिखएकोले 
िनजह�लाई ऐजन ऐनको दफा १५(२)क  अनसुार 
िबगो  �. १,८६,६००।– भरी पाउने गरी िनजह�लाई 
जनही ६ मिहना कैद सजाय भई िबगोबमोिजम 
जरीवानासमेत ह�ने र �ितवादीम�येका दीपकबहादरु 
�े�ले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
४(२) को कसरु गरकेो ह�दँा िनजलाई ऐजन ऐनको दफा 
१५(१) अनसुार तजिवज  �.१०,०००।–  जरीवाना 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६८।१२।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
र पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल काि�क १६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०७०१, कत��य �यान, धनमाया 
तामाङ िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा गरकेो 
बयानमा आफूले मतृक का�छीमाया तामाङलाई 
कुटिपट गरकेो नभई मतृकले तातो भाडँो ता�दा हातमा 
पोलेको र मतृक आफँै लडेर लागेको चोटको कारण 
तथा दमको रोगले मरेको हो भनी कसरुमा इ�कार रहे 
तापिन मतृकको शव प�र�ण �ितवेदनमा मतृकको 
शरीरमा रहेको घाउ चोटह� धार नभएको ब�तलेु 
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िहका�एकोले भएको भनी उ�लेख ग�रएबाट िनजको 
भनाईलाई मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त 
भएको देिखदँैन । तसथ� पनुरावेदक �ितवादीको 
अदालतमा कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान त�यय�ु 
�माणबाट पिु� ह�न नआएको,  मतृकले म�ृय ुह�नअुिघ 
लामो समयदेिख खाना नखाएको भनी शव परी�ण 
�ितवेदनबाट देखाएकोमा य�तो अश� ७५ वष�क� 
ब�ृ मतृकलाई लाठीसमेतले �हार गदा�  मन� स�ने 
प�रणामको पनुरावेदक �ितवादीले �वभािवक �पमा 
पूव� अनमुान गनु�पन�मा मान� मनसायले मतृकलाई 
पनुरावेदक �ितवादीले कुटिपट गरकेो र सोही 
कुटिपटको कारण मतृक का�छीमाया तामाङको म�ृय ु
भएको पिु� ह�न आएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको फैसला मनािसबै दिेखन आउने ।

उि�लिखत त�य, �माण एवं  िववेचनाको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादी धनमाया तामाङले 
मतृक का�छीमाया तामाङलाई कुटिपट गरी कत��य 
गरी मारकेोले िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवािदको पनुरावेदन िजिकर प�ुन  
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CR-००१८, वैदिेशक रोजगार ठगी, 
�ी�साद गु�ङ िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीउपर स�ुमा ठगीमा 

जाहेरी परी सोहीअनसुार अनसु�धान ह�दैँ जादँा 
��ततु म�ुा वैदेिशक रोजगार ठगीअ�तग�तको 
भएकोले सोहीअनसुार कारवाही �ार�भ भई अिभयोग 
प� वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा पेस भएको 
देिखयो । पनुरावेदक �ितवादी �ी�साद ग�ुङउपर 
नगद रकम, पासपोट� र नाग�रकताको �ितिलिप 
िलएको भनी िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । मौकामा 
सो कुरालाई यी �ितवादीह� �भ ु उपा�याय र 
�ी�साद ग�ुङ दवैुजनाले �वीकार गरी बयान गरकेो 
अव�था छ । �ितवादी �ी�साद ग�ुङको डेरा कोठामा 
खानतलासी गदा� जाहेरवालाको पासपोट� र िनजको 
६ थान फोटोह� बरामद ह�न ु र घटना िववरणमा 
कागज गन� �यि�ह� ब�ु�साद गौतम, म�सा ग�ुङ 
र पूण� कुमारी ग�ुङसमेतले सोही कुरालाई समथ�न 
गरी कागज ग�रिदएको अव�था छ । उि�लिखत 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट म�ुाको अनसु�धान 
पिन वैदिेशक रोजगार ठगीअ�तग�तको भएको र यी 
पनुरावेदक �ितवादीसमेतले जाहेरवाला राजधन 
ग�ुङबाट िलएको रकम बाडँी िलई खाई मासेको पिु� 
ह�ने ।

�ितवादी �ी�साद ग�ुङले जाहेरवाला 
राजधन ग�ुङलाई िवदेश पठाई नसकेको देिखदँा उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ह�ने सजायको आधा सजाय 
�ितवादी �ी�साद ग�ुङलाई ��ततु म�ुामा एक वष� छ 
मिहना कैद र एकलाख पचास हजार �पैया ँजरीवाना 
गरी जाहेरवालाबाट िलएको िबगो एक लाखम�ये 
दईुजना �ितवादी भएकोले जनही सोको आधा पचास 
हजार �पैया ँिबगो र सोको आधा हज�नाबापत प�चीस 
हजार �पैयासँमेत गरी ज�मा पचह�र हजार �पैया ँयी 
�ितवादीबाट भराउने गरी भएको स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िमलेको नै दिेखन आउने ।

उि�लिखत �यव�था र आधार कारणह�बाट 
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�ितवादी �ी�साद ग�ुङलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम एक वष� छ मिहना 
कैद र �.१,५०,०००।– (एकलाख पचास हजार 
�पैया)ँ  जरीवाना ह�ने र जाहेरवालाले यी �ितवादीबाट 
िबगो र हजा�नासमेत गरी ज�मा �.७५,०००।– 
(पचह�र हजार �पैया)ँ भरी पाउने ठहर ्याएको स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�को िमित 
२०६७।३।२७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी �ी�साद ग�ुङको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CI-०७७८, नामसारी िनण�य बदर र 
हक कायम, कमलकृ�ण �जापती िव. कृ�ण �जापती

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १४ 
को ख�ड (ख) मा पनुरावेदन स�ुने अदालतले त�लो 
अदालत, िनकाय वा अिधकारीले गन� पाउने फैसला वा 
अि�तम आदेश गन�स�ने �यव�था छ । �यसैगरी ऐ. को 
ख�ड (ग) मा म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�ब� 
�माण त�लो अदालत वा िनकाय वा अिधकारीले 
ब�ुन छुटाएको रहेछ भने पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
आफँै ब�ुनस�ने कानूनी �यव�था रहेको  देिख�छ । 
यो कानूनी �यव�थालाई पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
अवल�बन गरकेो नदेिखने ।

एउटै ज�गामा दोहोरो दाबी परी मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोिजम हक बेहकको 
�� समावेश भई सबदु �माणको मू�याङ्कन गनु�पन�  
अव�था ह�दँा सोबमोिजम ह�नको लािग अदालतबाट हक 
कायम गराई �याउन ुभनी सनुाउनको लािग मालपोत 

काया�लय, भ�परुमा पठाउन ुभनी दवैु प�लाई तारखे 
तोक� ��ततु म�ुा भ�परु िज�ला अदालतमा पठाई 
िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०६८।३।२२ मा गरकेो फैसला �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १४ को �यव�थासमेतको आधारमा 
िमलेको देिखन नआउदँा उ� फैसला मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८४क नं. समेतको आधारमा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-०७२२, 

जालसाजी, कमलकृ�ण �जापती िव. कृ�ण 
�जापती भएको म�ुा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएको छ ।

९
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-CI-०१९९, अब�डा ज�गा ब�डा 
ग�रपाउ,ँ �ानु�साद उपा�याय िव. कमलकुमार 
उपा�यायसमेत

िववादको िक.नं. ६ को ज�गा �ितवादी 
कमलकुमार उपा�यायको िनजी आज�नको हो क� भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� सो अचल स�पि� िनज �ितवादीले 
आ�नो िनजी आज�नको हो भनी नभनेको साथै िनजी 
आज�नको हो भ�ने त�यय�ु �माण पेस गरी �मािणत 
गराउन सकेको पिन देिखदँैन । यसबाट िववादको 
िक.नं. ६ को ज�गा �ितवादीको िनजी आज�नको नभई 
एकासगोलको रहेको त�य पिु� ह�न आउने ।

उि�लिखत �यव�था, िस�ा�त, त�य एवं 
िववेचनासमेतको आधारमा वादी दाबीबमोिजम िज�ला 
पसा�, गा.िव.स. मिसहानी वडा नं. ७ग िक.नं. ६ को 
ज.िव. ०-१-१० को पूव� तफ� बाट नरमगरम िमलाई 
०-०-१० ज�गा वादीले छुट्याई िलन पाउने र वादी 
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दाबी नप�ुने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६६।१०।११ भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल साउन २७ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या. �ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-१३६७, ०६९-CR-००१९, 
०६९-CR-०४०४, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. िकशनकुमार चौधरीसमेत, जलेवा रानासमेत िव. 
नेपाल सरकार, राह�ल भ�ने िकशनकुमार चौधरी िव. 
नेपाल सरकार

मतृक राम�व�प रानाको म�ृय ु
�वाभािवक�पमा भएको हो वा कत��यबाट भएको हो 
भ�ने स�ब�धमा हेदा� , मतृक राम�व�प राना िमित 
२०६६।८।१७ गते िबहान मोटरसाइकल िक�छु भनी  
�. २४,०००।- र िनजको साथमा  �. १२,०००।- 
मा ख�रद गरकेो मोबाइल बोक� घरबाट िहडेँकोमा 
घर फिक�  नआएकोले िनजको खोजतलास गदा� िमित 
२०६६।८।२१ गते िनजले लगाएको खैरो रङको �याकेट 
कािटएको अव�थामा दोदा नदीमा भेिटएको अव�था  
देिख�छ । िनज मतृकलाई खोजतलास गदा� दोदा 
नदीमा उ�ानो अव�थामा लास भेिटएको र उ� 
लासको िविभ�न भागमा िछया िछया ह�ने गरी काटेको 
अव�थामा भेिटएको देिखयो । मतृक राम�व�प 
रानाको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको मतृ शरीरमा 
गिहरो कािटएको घाउबाट अ�यिधक र��ाव भई म�ृय ु
भएको हो भनी उ�लेख गरकेो देिखयो । मतृ शरीरको 
िपठ्युमँा २ इ�च घाउ भएको, घाटँी सिुनएको, धा�रलो 
हितयारले काटी घाउ भएको, शरीरको छाला खइुिलन 
लागेको, टाउकोमा धा�रलो हितयारले काटेको घाउ 

भएको भ�ने �यहोराको घटना�थल तथा लास �कृित 
मचु�ुकासमेतबाट देिखन आएकोले मतृक राम�व�प 
रानाको म�ृय ु�वाभािवक�पमा भएको नभई कत��यबाट 
भएको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीह�ले मतृकको साथमा भएको  
�.२४,०००।– र �.१२,०००।– को मोबाइल 
सेट जबज��ती चोरी गरकेोले चोरीको १४(२) नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, उ� रकम र 
मोबाइल मतृकसगँ रहे भएको भ�ने �प��पमा ख�ुन 
नआएको र �ितवादीह�बाट उ� रकम र मोबाइल 
सेट बरामद नभएको अव�थामा व�तिुन� �माणको 
अभावमा चोरीको अिभयोगमा �ितवादीह�लाई सजाय 
गन� िम�ने देिखएन । जाहेरवालाले िकटानी जाहेरी 
िदएको र सो जाहेरी �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतमा बकप� गद�मा फौ�दारी म�ुामा अिभयोग 
दाबी �मािणत ह�ने होइन । जाहेरवालाको केवल जाहेरी 
�यहोरा र सोलाई समथ�न गरी अदालतमा बकप� गरकैे 
आधारमा मा� �ितवादीह�लाई सजाय गन� �यायको 
रोहमा िम�ने ह�दँैन । अनमुान, अड्कल र अ�दाजको 
भरमा �ितवादीह�लाई सजाय गन� निम�ने ह�दँा वादी 
नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहराई 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन ।

अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
एक �ितवादीले अक� �ितवादीलाई पोल गरी आफू 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
भारतीय मािनसह�को आफूह�ले चोरी गरकेो 
मोटरसाइकलबार ेिनज मतृकले �हरीलाई सरुाक िदई 
हामीह�लाई प�ाउ गराएकोले आफूह�ले िनजलाई 
खकुुरी �हार गरी मारकेा हौ ँभनी सािबत भई बयान 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीह�को उ� बयान डर 
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धाक र कुटिपटबाट गराएको भनी पनुरावेदनप�मा 
उ�लेख गर े तापिन �हरीले �ितवादीह�लाई 
अदालतमा उपि�थत गराउदँा मौकामा सो कुरा 
भ�न र मेिडकल जाचँ गराई �मािणत गराउन 
सकेको छैन । �यसैगरी सो कुराको ठोस सबदु �माण 
�ितवादी प�बाट पेस दािखल गन� सकेको दिेखदैँन । 
�ितवादीह�को उ� सािबती बयान, अनसु�धानको 
िसलिसलामा भएका लास �कृित मचु�ुका र मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट राम�व�प रानाको 
म�ृयमुा यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको पिु� 
ह��छ । मतृक राम�व�प रानालाई खकुुरी �हार गरी 
कत��य गरी मारी मतृकको लास दबाउने िछपाउने 
काय�मा यी �ितवादीह� सबै स�रक रहे भएकोसमेत 
देिखन आउछँ । फौजदारी कसरुमा अपराध गनु� पूव� 
योजना वा तयारी सोअनसुार आपरािधक काय� र 
अपराधको प�रणाम िन�कन ु पद�छ । ��ततु म�ुामा 
मतृक राम�व�प रानाले �ितवादीह�ले चोरी 
गरकेो मोटरसाइकलबार े �हरीलाई बताएको र यी 
�ितवादीह�लाई प�ाउ गराएकोले सोही काय�को 
�रसइवीको कारण मतृकलाई मान� पूव�योजना बनाई 
�ितवादीह�ले मतृकलाई ह�या गरकेो देिखन आयो । 
यसथ� �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैदको सजाय गरी मतृ लासलाई दबाएतफ�  ऐ.को ४ 
नं. बमोिजम जनही थप ६ मिहना कैद सजाय गन� गरी 
भएको फैसला मानिसब नै देिखयो । य�तो अव�थामा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीह� राह�ल भ�ने िकसनकुमार चौधरी, प�प ु
भ�ने �ेमिसंह राना र जलेवा रानाले मतृक राम�व�प 
रानालाई कत��य गरी मारकेोले िनज �ितवादीह�लाई 

�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र ऐ.का ४ नं. 
ले जनही ६ मिहना थप कैदसमेत ह�ने र चोरीतफ� को 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याई स�ु क�चनपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।२।५ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको िमित २०६८।१०।२४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकार र �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २० गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CR-०५४१, िकत� जालसाज, िदग�बर 
यादव िव. मुिनया यादव

जहासँ�म उ� कपाली तमसकु वादीको 
पितले नगरकेो भए कसले गर ्यो, अ� कसैले ऋणीको 
ठाउमँा िकत� सिहछाप गरी कपाली तमसकु खडा 
गरकेो भए सोको औिच�य वादीले नै पिु� गनु�पछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर रहेको छ सोसमेतको स�दभ�मा 
हेदा�  िकत� सिहछाप के कुन �यहोराको र कसको हो 
भ�ने सवाल िसज�ना भई सो िवषय िववादमा �वेश 
गरपेिछ मा� िन�पण गनु�पन� िवषय ह�नस�छ । यहा ँ
िमित २०४९।४।११ को कपाली तमसकुमा �सन 
यादवले सिहछाप गरकेो हो  होइन भ�ने िवषय समावेश 
भएको देिखन आउछँ । उ� कपाली तमसकुमा भएको 
सिहछाप �सन यादवको नभई कुनै अ�य �यि�को हो 
भनी पिु� गन� दािय�व वादीमा रह�छ भ�न िम�दैन । 
एकिछनलाई �य�तो कागजमा भएको सिहछाप कुनै 
अमकु �यि�को हो भनी ��यथ� वादीले भ�छ भने पिन 
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�यसको �मािणक परी�ण िबना िनजले भनेकै कुरा 
िव�ास�द छ भनी भ�न निम�ने ।

कुनै कागजमा भएको �या�चे सिहछाप �या�चे 
गन� �यि�को नै हो भ�ने कुरा �माणबाट पिु� ह�न 
अिनवाय� ह��छ । सो कुरा पिु� गन� भार �वयम्  �य�तो 
िजिकर िलने �यि�मा नै िनिहत रहन जा�छ । ��ततु 
म�ुामा उठान ग�रएको िवषयव�त ु�व. �सन यादवको 
�या�चे सिहछाप िकत� बनाई कपाली तमसकु खडा 
गरी सोबाट वादीको स�पि�स�ब�धी हकमा �ितकूल 
असर पान� र त�य लोप ह�ने जालसाजीय�ु काय� 
भएको भ�ने रहेकोमा सो कुरा ��यथ� वादीका नाउमँा 
जारी भएको लेनदेन म�ुा र सो म�ुाको िबगो भरी भराउ 
ह�दँाका बखतको �यादका स�ब�धमा ��यथ� वादीलाई 
जानकारी नह�नबुाट पिु� ह�न आएकोले कसैले ऋणीको 
ठाउमँा िकत� सिहछाप गरी कपाली तमसकु खडा 
गरकेो भए सोको औिच�य वादीले नै पिु� गनु�पछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

�ितवादीको नाउकँो �याद ��यथ� वादी 
मिुनया यादवको छु�ी िभ�न भएको छोरा दो�रक 
यादवले बझुी उ� �यादमा �ितवाद नै नगरी लेनदेन 
म�ुाको फैसला भएको र िबगो भ�रभराउको �योजनाथ� 
िनवेदन परी सोको �यादसमेत िनज छु�ी िभ�न भएको 
छोराले नै बझुी योजनाब� त�रकाले �याद गजुारी 
��यथ� वादीले थाहा जानकारी नै नपाउने िहसाबले 
षड्य�� गरी गपुचपु राखेको दिेखएबाट वा�तिवक 
त�य थाहा जानकारी ह�न नपाउने गरी लोप राखी 
स�प�न ग�रएको काय�बाट सिृजत दािय�व वहन गराउने 
िसलिसलामा कानूनको �ि�या परु ्याई भएको भ�ने 
आधारमा �य�तो काय�लाई कानूनस�मतको �ेणीमा 
रा�न िम�ने अथ� गनु�  �िुटपूण� ह�न जा�छ । जनु �यवहार 
र काय� आफँैमा कानून �ितकूल रह�छ �य�तो काय� वा 
�यवहारलाई काया��वयनको िसलिसलामा कानूनस�मत 

एवं �ि�यागत बनाई कसैलाई नो�सान र आफूलाई 
फाइदा ह�ने गरी स�प�न भएको काय�लाई जितसकैु 
काय�िविधगत बनाए पिन �यसले कानूनी मा�यता 
�ा� गछ�  भ�न िम�दैन । झ�ुयान वा जालसाजीपूण� 
त�रकाबाट खडा भएको मूल िलखतको कानूनी 
अि�त�व नरहने अव�थामा सो िलखत काया��वयन 
गन� िसलिसलामा परु ्याइएको �ि�या कानूनस�मत 
रहनकुो कुनै औिच�य रहदँैन । �वाथ�परक छलकपट 
र जालझेलबाट ग�रएको काय� अ�तत िन��योजन ह�ने 
िनि�त ह�ने ।

पनुरावेदक �ितवादी र दो�रक यादव 
िभनाज ुसाला नाताको �यि� भएको देिखएको, िमित 
२०४९।४।११ मा खडा ग�रएको कपाली तमसकुमा 
��यथ� वादीलाई सा�ी नराखी दो�रक यादवलाई 
सा�ी राखी िनजलाई समेत �ितवादी बनाई मिुनया 
यादवका नाउमँा जारी भएको सूचना �याद िनज 
छु��िभ�न भएको छोरा दो�रक यादवले नै बझुी कुनै 
�ितवाद नै नगरी �याद गजुारी बसेको ज�ता ि�याबाट 
कपाली तमसकु पनुरावेदक �ितवादी र दो�रक 
यादवको छलकपट र जालझेलबाट �सन यादवको 
िकत� सिहछाप खडा गरी भएको सहज अथ� गन� िम�ने 
देिखन आएबाट पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसला अ�यथा नभई िमलेकै देिखन आउने ।

अत: उि�लिखत त�य, िववेचना र आधार 
�माणबाट स�ु िसराहा िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादी िदग�बर यादवले 
िफराद दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १ 
र ३ नं. बमोिजम िकत� जालसाजी गरकेो ठहर ्याई 
ऐ. ७ नं. बमोिजम लेनदेन म�ुामा डाकँ िललामबाट 
िबगो भराई िलए खाएको िलखत अनसुारको िबगो  
�.२,५५,७५०।–  जरीवानासमेत ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६८।८।१३ 
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मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् । 
यसै लगाउ / �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ :
§ ०६९-CI-०६९१, फैसला बदर, डाक 

िललाम बदर दता� बदर दता�, िदग�बर यादव 
िव. मिुनया यादव

१२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-WO-०६९८, परमादेश / �ितषेध, 
मुिनशंकर चौधरी िव. िवणा चौधरीसमेत

िनवेदकले िनवेदन �यहोरामा िवप�ीह�ले 
िनवेदकको िजउधनको शाि�त सरु�ा �दान गन� 
नसकेकोले सो कायम गराई पाउ ँभनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । शाि�त सरु�ाको स�ब�धमा नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १८ ले िनवेदन 
मागबमोिजम शाि�त सरु�ास�ब�धी कुनै �यव�था 
गरकेो छैन । तसथ� ��ततु िनवेदन आधारहीन रहेको 
देिखदँा िनवेदकले िजिकर िलएअनसुार िनजको िजउ 
�यान िलन स�ने र गाउ ँ िनकाला गन� आशङ्का 
भएको र िनवेदकको मौिलक हनन् भएको भ�ने 
पिु� ह�न आएको  देिखदँनै । िनवेदनमा मौिलक हक 
हनन् ह�नस�ने आशङ्का मा� �य� ग�रएको छ । 
आशङ्काको आधारमा परमादेशसमेतको आदशे जारी 
ह�ने अव�था नदेिखने ।

शाि�त सरु�ा ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकले 
िदएको िनवेदन आव�यक कारवाहीको लािग �मशः 
िमित २०६७।११।८ र िमित २०६८।७।२९ मातहत 

�हरी चौक�, बथनाहामा पठाएको भ�ने �यहोराको 
िज�ला �शासन काया�लय र िज�ला �हरी काया�लय, 
महो�री जले�रको िलिखत जवाफबाट देिखदँा 
िनवेदकको िनवेदनमािथ कारवाही अगािड बढाएको 
देिखन आयो । मातहतको �हरी चौक�, बथनाहाले 
िज�ला �हरी काया�लयको आदेशबमोिजम शाि�त 
सरु�ाको काय�समेत गन� अिधकार �ा� काय�लयले 
सो काया�लयमा दता� ह�न आएको िनवेदन आव�यक 
कारवाहीको लािग स�बि�धत काया�लयमा पठाएको 
काय�लाई अ�यथा भ�न िम�दनै । तसथ� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने अव�था नदेिखने । 

अत: उि�लिखत त�य, �यव�था एवं 
िववेचनासमेतको आधारमा ��ततु िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता रहेको नदेिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम 
आदशे जारी ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक� 
क��यटुर : गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल असार १७ गते रोज ५ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-RC-००५१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रामबहादरु (नाम प�रवित�त)

वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई िव�ेषण 
गदा� यौन स�ब�धलाई सा� ैसङ्कुिचत�पमा हे�रएको 
हा�ो समाजमा ह�क� को एउटा १४ वष�को बालकले बबुा 
िवदेश गएको अव�थामा आफूलाई ज�म िदने आमा 
पर प�ुषसगँ यौन स�ब�ध राखेको द�ेदा उसको 
मानिसक अव�थामा उथलपथुल ह�न ु �वाभािवक नै 
देिख�छ । सो कुराको जानकारी आ�नो िददी िभनाज ुर 
िवदेशमा भएको बबुालाई िदएपिछ घर फक� दँा आमाले 
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िनज नाबालकलाई खाना पकाएर निदने झैझगडा 
गन�ज�ता िनजसगँ गरकेो �यवहार पिन �ितवादी र 
मतृकको स�ब�ध सधुान�भ�दा कटुता बढाउनेतफ�  
भूिमका खेलेको दिेख�छ । आमासगँ केही िदनदेिख 
झैझगडा भइरहेको र वारदातको िदन िनज आमाले 
आ�नो नाबालक छोरालाई �यान मान�स�मको 
ध�क� िदएको �ितवादीको बयानबाट देिखदँा य�तो 
अव�थामा जो सकैु �यि�को मनिभ� डर उ�प�न ह�न ु
�वाभािवक नै ह��छ । मतृकको उि�लिखत �यवहारले 
राित आ�नै �यान जानस�ने देखी िदउसँो आमा 
िनदाएको बेला घरमा भएको ब�चरोले घाटीमा �हार 
गरी कत��य गरी मारकेो देिखए पिन िनज �ितवादीले 
सो वारदात घटाउनमुा मतृकको ि�याकलाप नै 
कारकत�वको �पमा रहेको दिेख�छ । वारदात ह�दँाको 
प�रि�थितसमेतलाई म�यनजर गदा� वारदात घटनमुा 
मतृकको ि�याकलाप नै कारकत�वको �पमा दिेखदँा 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� �यायोिचत ह�ने 
नदेिखने ।

�ितवादी नाबालक दिेखएको अव�थामा 
िनजलाई कसरुदार कायम गरी सजाय गदा� 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ दफा ११(३) 
बमोिजम ज�म कैदको आधा गरी १० वष� कैद सजाय 
गरपे�ात वारदात घटनमुा मतृकको ि�याकलाप नै 
कारकत�व देिखएकोले सो सजाय िनजलाई चक� 
ह�न जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
३ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत त�य, िववेचना एव ं 
�माणह�को आधारमा क�चनपरु िज�ला अदालतले 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. को कसरु कायम गरी �ितवादी 

रामबहादरुलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
दफा ११(३) बमोिजम १० वष� कैद सजाय ठहर गरी 
अ.ब. १८८ नं. बमोिजम ३ वष� कैद सजाय गन� भनी 
�य� गरकेो रायलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको िमित २०७१।७।१६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
शाखा अिधकृत : राम ुशमा�
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल फागनु १४ गते रोज ६ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०३४३, ०३८०, ०१२०, 
कत��य �यान, छिलमाया प�रयार िव. नेपाल सरकार, 
�ेमबहादुर प�रयार िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. सुवास महरा

पनुरावेदक �ितवादी छिलमाया प�रयार 
वारदातमा उपि�थत रहेको भ�ने देिखएन । वारदात 
िमितमा िनज आ�नै घरमा रहेको भ�ने िनजको बयान 
�यहोरामा उ�लेख भएको देिखयो।िनज �ितवादीले 
मतृक गोर े प�रयारलाई मान� मतस�लाह गरकेो, 
वारदात�थलमा उपि�थत भएको वा मतृकको शरीरमा 
हात हा�ने पि�ने, मान� बचन िदने वा माना� िनिम� 
सयंोग पा�रिदनेज�ता काय� गरकेो भनी पिु� ह�ने 
िकिसमको कागज �माणसमेत दिेखन नआउने ।

आ�नो छोरालाई कुटिपट गरकेो कारण 
मतृकसगँ �रस उठ्न ु नै अपराध हो र वारदातमा 
िनजको संल�नता रहेछ भनी अ�दाज गन� िम�दैन । 
�य�तो पूव��रसइवीका ज�रयाबाट योजना, तयारीका 
साथसाथै मनसायपूव�क अपराध घटनाउनेस�मको 
काय� भए गरकेो पिु� ह�न आव�यक ह��छ । मतृकसगँ 
�रस उठी सोही कारणबाट अपराधज�य काय�मा 
सहयोग गरकेो भ�ने कुरा अ�य �वत�� �माणबाट 



22

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, मङ्िसर - १

पिु� नह�दँास�म अपराध घोिषत गन� �यायको रोहमा 
िम�ने दिेखदँैन । िनज छिलमाया प�रयार पनुरावेदक 
�ितवादी �ेमबहादरु प�रयारको आमा भएकै नाताबाट 
िनजको समेत अपराधमा संल�नता छ भनी अनमुान 
गन� िम�दैन । जहासँ�म यी मतृकले �ितवादी छिलमाया 
प�रयारका छोरा �ेमबहादरु प�रयारलाई कुटिपट गरकेा 
कारण मतृक�ित कुनै ित�ता िथयो िक भ�ने स�दभ�मा 
िवचार गदा� �वयम्  वादी प�का गवाह मौकामा 
बिुझएका वस�तबहादरु आले, मोहनबहादरु म�ल र 
भान ुरानासमेतले छिलमाया प�रयारले �ितवादी गगन 
प�रयार, तलुबहादरु प�रयारलाई भेटी गोर ेप�रयारलाई 
मान� स�लाह गरकेो भ�ने कुरा केही थाहा छैन, सो 
िदन घटना�थलमा िनज उपि�थत नभई आ�नै घरमा 
भएको भनी लेखाई िदएको �यहोराबाट समेत उ� त�य 
खि�डत ह�न आएकोले �ितवादी छिलमाया प�रयारको 
वारदातमा सलं�नता रहेछ भनी भ�न निम�ने । 

सहअिभय�ुको अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयान अ�य �वत�� �माणबाट 
पिु� ह�नका अित�र� य�तो भनाइ वारदातसगँ 
िसलिसलेवार�पमा निमलेस�म केवल सहअिभय�ुले 
पोलेकै आधारमा कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । अपराध 
ह�दँाको अव�थामा घटना�थलमा यी पनुरावेदक 
�ितवादी छिलमाया प�रयार उपि�थत भएको 
देिखदँैन । अपराधज�य काय�मा िनजको के कुन भूिमका 
रहेको भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागजबाट शङ्कारिहत 
तवरले �मािणत नभएस�म केवल शङ्का र अनमुानको 
भरमा मा� पनुरावेदक �ितवादी छिलमाया प�रयारलाई 
कसरुदार ह�न भनी ठहर गन� सिकने अव�था नदिेखने । 

उि�लिखत त�य, आधार एवं  िववेचनाबाट 
पनुरावेदक �ितवादी �ेमबहादरु प�रयारलाई स�ु तनह� ँ
िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 

ह�ने गरी भएको फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदक 
�ितवादी �ेमबहादरु प�रयारलाई ऐ. १३(४) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने एव ं  �ितवादी रशेम 
भ�ने सवुास महराको हकमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गरी पेस भएको साधकसमेत 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने साथै पनुरावेदक �ितवादी 
छिलमाया प�रयारलाई ऐ. १७(३) नं. बमोिजम ३ 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु तनह� ँ िज�ला 
अदालतको िमित ०६७।११।१० को फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
०६९।४।२९ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
पनुरावेदक �ितवादी छिलमाया प�रयारले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
�ेमबहादरु प�रयारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त 
क��यटुरः गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०९५७, लाग ुऔषध हेरोइन, 
िशवशंकर लामा िव. नेपाल सरकार

बरामद भएको ठाउ,ँ बरामद भएको लाग ु
औषधको प�रणाम र बरामद भएको तराज,ु ढक र  
लाग ु औषध �याक गन� �लाि�टक �यागह�समेतले 
�ितवादी रहने ब�ने गरकेो कोठाबाट लाग ु औषधको 
ठूलै प�रमाणमा कारोबार ह�ने गरकेो देिखन आएको छ । 
िनजको कोठाबाट ढक, तराज ुबरामद भएको र ढकमा 
५ �ामभ�दा सानो नदेिखएकोले यी �ितवादीह�ले 
�यापार गन� गरकेो देिखयो । बरामद भएका व�तहु� 
कुनै लकुाई िछपाई राखेको ठाउबँाट बरामद भएको 
नभई कोठाको टेबलुबाट बरामद ग�रएको छ र य�तो 
अव�थामा दाइले थाहै पाएको िथएन भनी सोम�येको 
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िशवकुमार लामाले िलएको िजिकर आधारस�मत 
देिखदँैन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आफू र भाइ िमली लाग ु औषध खैरो 
हेरोइनको कारोबार गन� गरकेो त�यलाई �वीकार 
गरकेो र िनजकै कोठाको टेबलु मािथ रहेको झोलाबाट 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ७७ �ाम, ढक, तराज,ु लाग ु
औषध �यािकङ गन� �लाि�टक �यागह� र  लाग ुऔषध 
िब��बाट आिज�त रकमसमेत बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकाले समेत यी पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु  गरकेो पिु� ह�न आउने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी िशवशकंर लामाको कोठाबाट 
बरामद भएको  लाग ुऔषध, ७७ �ाम, िब�� िवतरण 
गन� �योग भएका  ढक तराज ुएवं �लाि�टकसमेतको 
आधारबाट िनज पनुरावेदक �ितवादी  लाग ुऔषधको 
िब�� िवतरणमा संल�न रहे भएको स�माण पिु� 
भएकोले िनजले  लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४को घ र च को कसरु गरकेो देिखदँा ऐजन 
ऐनको दफा १४(१) (छ)(२) बमोिजम सजाय ह�ने 
देिखन आएको ह�दँा  �ितवादी िशवशकंर लामालाई  
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३को दफा १४(१)
(छ)(२) बमोिजम १२ वष� कैद र �. एकलाख  जरीवाना 
ह�ने ठहरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।६।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने  ठहछ�  । यी पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन  नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
इित संवत् २०७२ साल काि�क १९ गते रोज ५ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CI-०४५९, परमादशे, राकेश साह 

िव. इलाका �हरी काया�लय, गौशाला महो�रीसमेत
सनाखत नभएको जाहेरी दरखा�तको 

कुनै �ामािणक मू�य ह�दँनै, जसले कुनै कानूनी मू�य 
रा�दैन । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा ३(१) लाई हेदा�, “अपराधको सूचना अनसूुची 
१ मा लेिखएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको 
वा ह�न लागेको छ भ�ने कुरा थाहा पाउने �यि�ले 
तत् स�ब�धी अपराधबार ेआफूसगँ भएको वा आफूले 
देखे जानेस�मको सबदु �माण खलुाई यथाशी� सो 
कुराको िलिखत दरखा�त वा मौिखक सूचना निजकको 
�हरी काया�लयमा िदन ुपन�छ” भ�ने र उपदफा (३) मा 
“अपराधको सूचना गन� आएको �यि�ले �य�तो सूचना 
मौिखक �पमा िदएकोमा स�बि�धत �हरी कम�चारीले 
उसले भनेका सबै कुराह� र उपदफा (२) बमोिजमका 
कुरासमेत खलुाई लेखी िनजलाई पढी बाचँी सनुाई 
िनजको सिहछाप समेत गराई रा�न ुपन�छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िनवेदकले ह�लाकबाट पठाएको जाहेरी दरखा�तको 
सनाखत ह�नपुछ�  भ�ने �� दिेखएकाले उि�लिखत 
त�य एवं �माणसमेतको आधारमा िनवेदक राकेश 
साहलाई जाहेरी दरखा�त सनाखतको लािग प�ाचार 
भएकोमा िनज जाहेरी दरखा�त सनाखत गन� गएको 
नदिेखएको; िनवेदक जाहेरी दरखा�त सनाखत गन� 
गएको अव�थामा कानूनबमोिजम िवप�ी काया�लयले 
अनसु�धान काय� गनु�पन� नै ह�दँा िनवेदक मागबमोिजम 
परमादेशको आदेश जारी नगरी �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६९।१।५।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक� 
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल असार १५ गते रोज ३ शभुम् ।
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१७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९–CI–०३९४, ०३९३, ०३९२, 
अंश चलन, सुमनकुमार �धान िव. सुर�े�कुमार 
�धानसमेत, सुवण�केशरी �धानसमेत िव. सुमनकुमार 
�धान, सुर�े�कुमार �धान िव. सुमनकुमार �धान

सगोलमा छँदा कुन िमितमा के कित मू�यमा 
टे�पोह� ख�रद ग�रएको हो ित टे�पोह�बाट दिैनक 
के कित आ�दानी ह�ने गरकेो िथयो भ�ने आधार 
�माण िमिसल कागजबाट दिेखदैँन । यसका साथै 
पनुरावेदक वादीले ट्या�सी स�चालनबाट ह�ने दिैनक 
आ�दानीको िववरण आ�नो पनुरावेदन िजिकरमा 
उ�लेख गरबेाहेक सो कुरा पिु� ह�ने िकिसमका 
अ�य त�य �माण पेस गरकेोसमेत देिखदँनै । यसरी 
सगोलमा छँदा �ा� आ�दानीको �प� िववरण र 
सो कुरा �मािणत ह�ने खालका �माणको अभावमा 
ट्या�सी टे�पोको दिैनक आ�दानी यित नै हो भनी 
अनमुान गनु�  �यायसङ्गत ह�दैँन । यसका अित�र� 
मोहनबहादरु �े�ले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
कागजमा रीता देवीको नामबाट आ�नो नाममा 
नामसारी गरकेा बा. १ ज ५४३१, ५४१३ र ४४०२ 
नं. का ट्या�सीह� सिुनता �े�समेतको नाममा ज�मा  
�. ८,५०,०००।- मा नामसारी िब�� गरकेो ह� ँभनी 
कागज गरकेो दिेख�छ । सोबाहेक ट् या�सी िब��बापत 
�ा� रकम यित नै हो भनी यिकन ह�ने आधार खलेुको 
पाइदँैन । यसरी िववािदत ट्या�सीह� पनुरावेदक 
�ितवादी सरु�े�कुमारबाट तहतह ह�दैँ िनजको �ीमती 
र ससरुाको नाउमँा हक ह�ता�तरण भएको र िनजले 
म�ुा पदा�पद�को अव�थामा  �.८,५०,०००।- मा िब�� 
गरकेो भनी कागज गरकेो दिेखदँा अ�तत सगोलका 
ट् या�सी िब��बापतको रकम �.८,५०,०००।- 
भएको र उ� स�पि� सगोलकै रहेको मा�नपुन� दिेखन 

आउने ।
वादी �ितवादीह�का नाउमँा रहेको सेयर 

ब�क �याले�स सबै िववरणह� िनजह�ले तायदाती 
फाटँवारी पेस गदा�  खलुाउन सकेको देिखदँनै । 
तायदाती िववरण सनुी पाएपिछ एक अक� प�को 
नाउमँा रहेको भिनएका सेयर र ब�क �याले�स उ�लेख 
भए पिन उ� स�पि� सगोलको ब�डा गनु�पन�  स�पि� 
भएको त�य िमिसल �माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखन 
आउदैँन । व�ततुः ब�डा ला�ने स�पि� हो भनी िजिकर 
िलने �यि�ले �य�तो स�पि� के कसरी �ा� गरकेो 
हो, सो स�पि� सगोलकै आय आज�नबाट ख�रद 
गरकेो वा एकासगोलको खित उपितबाट जोडेको हो 
भनी त�यय�ु �माण पेस गरी पिु� ह�न ु आव�यक 
ह��छ । आ�नो िसप र �यासबाट िनजी तवरमा �ा� 
गरकेो कुनै स�पि� �ा� गन�को िनजी नै मा�नपुन� ह�दँा 
सोतफ� को वादी �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब भएको भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, िववेचना र आधार 
�माणबाट स�ुको फैसला केही उ�टी गरी िक.नं.१७२७ 
को घरज�गाबाट अिववािहत २ जना अंिशयारको 
िववाह खच� परसारी बाकँ� रहन जाने घरज�गाबाट 
पनुरावेदक वादी समुनकुमार �धानले �ितवादीह�बाट 
५ भागको १ भाग अशं पाउने र पनुरावेदक �ितवादी 
सरु�े�कुमार �धानको िज�मामा रहेको ट्या�सी िब�� 
गरी आएको  �.८,५०,०००।– म�ये सरु�े� �धानबाट 
वादी समुनकुमार �धानले ५ भागको १ भाग अशंबापत 
भराई पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।८।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी �ितवादीह�को पनुरावेदन िनवेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त
इित संवत् २०७२ साल पसु २२ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-WH-००३७, ब�दी��य�ीकरण, 
नवराज शमा� िव. कारागार काया�लय, �कुमसमेत

मलुकु� ऐन, अ.बं. २०५ नं. को �यव�थाले 
पनुरावेदन नगन� �ितवादीको हकमा पिन िवचार गन� 
सिकने कानूनी �यव�था देिख�छ । उ� अ.बं. २०५ 
नं. को �योग केवल म�ुाको पनुरावेदन हेरी फैसला 
जाचँ गदा� मा� �योग गन� पाइने कानूनी उपकरण 
हो । पनुरावेदन तहबाट कुनै �ितवादीको हकमा 
फैसला जाचँ गदा� स�ु सजाय उि�टने अव�थामा 
अ� पनुरावेदन नगन� �ितवादीको हकमा पिन उि�टने 
अव�था देिखयो भने पनुरावेदन नगरकेो कारणले 
मा� भएको सजायलाई सदर ग�रिदन ु ह��न भिनएको 
हो । यो पनुरावेदन नगन� सजाय पाएका �ितवादीको 
लािग सजाय उ�टी सफाइ पाउनस�ने एउटा मौका वा 
अवसर हो । यो �योग ह�न पनुरावेदन नगन� �ितवादीको 
हकमा भएको कसरु उि�टने अव�था ह�नपुद�छ । 
�य�तो स�ु तहबाट भएको सजाय उि�टने अव�था 
छ, छैन भ�ने कुरा �यो पनुरावेदनको रोहबाट जा�ँने 
अिधकारीले हेन� िवषय हो । पनुरावेदन तहबाट फैसला 
भइसकेको ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. २०५ नं. को �योग 
ह�नस�ने ि�थित नरहने ।

मलुकु� ऐन, अ.बं. २०५ नं. को �योग 
केवल पनुरावेदनको रोहबाट मा� ह�नस�ने हो । �रट 
िनवेदनको रोहबाट होइन । कानूनबमोिजम भए गरकेो 
फैसलालाई पनुरावेदनको रोहबाट पनुरावेदन नगन�को 
हकमा पिन बोिलन ुप�य� भनी सोलाई �रट िनवेदनको 
�े�बाट पनुरावेदन हेरकेो ज�तो गरी मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 

२०५ नं. को �योग गन� िम�ने देिखन नआउने ।
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट गैरकानूनी 

थनुाबाट म�ु ग�रने हो । िनवेदकलाई अदालतबाट 
भएको फैसलाबमोिजम कैद गरकेो देिख�छ । तसथ� 
�थम �ि�मा नै भइरहेको काय�लाई हठात् गैरकानूनी 
भ�न सिकने अव�था देिखदँनै । अदालतबाट 
भइरहेको फैसलालाई गैरकानूनी वा �िुटपूण� भनी 
बदर गन� पिन सामा�य अिधकार�े� �हण गरी भएको 
फैसलाह�मा �िुट भए सो फैसलाउपर जान पाउने 
�चिलत कानूनबमोिजम नै सामा�य तवरबाट नै चनुौती 
िदनपुन� ।

उि�लिखत आधार र कारणबाट िनवेदक 
अदालतको फैसलाअन�ुप कैदमा बसेको देिखएकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-WO-०५४४, उ��ेषण / परमादेश, 
रामलता ठाकुर िव. मालपोत काया�लय, धनुषासमेत

िनवेदकले उि�लिखत तीनवटै �थानमा 
रहेका ज�गामा एकैपटक ब�डा ह�न स�दैन भनी 
िनवेदन िजिकर िलएको पाइ�छ । यसस�ब�धमा हेदा� 
िनवेदकले िमित २०६८।११।६ गते िबहान ७.०० 
बजे जनकपरु नगरपािलकामा, सोही िदनको िबहान 
१०.०० बजे दवेिडहा गा.िव.स.मा र िदनको २.३० 
बजे बह�अवा� गा.िव.स. मा रहेको ब�डा गनु�पन� ज�गामा 
उपि�थत ह�नेछु भनी तारखे िलएको तारखे भरपाईबाट 
देिख�छ । उि�लिखत �थानमा एकै िदनमा ब�डा 
मचु�ुका ह�न नस�ने भएमा तारखे िलदँाकै अव�थामा 
सो कुरा िबचार गनु�पन� िथयो । तर िनवेदकलाई 
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उि�लिखत �थानको जानकारी भएर नै एकैिदनको 
तारखे िलएको  देिख�छ । त�काल तीन ठाउमँा मचु�का 
ह�न स�ने भनी द�ेने िनवेदकले आफूलाई िच� बझेुन 
भ�दैमा अब आई तीन ठाउमँा मचु�ुका ह�न स�दैन भनी 
िजिकर िलएकोलाई यथोिचत मा�न निम�ने ।

ब�डा ह�ने भनी तोिकएको िदन स�बि�धत 
�थानीय िनकायबाट कुनै पिन �ितिनिध उपि�थत 
भएको ब�डा मचु�ुकाबाट देिखदँनै । �थानीय 
िनकायका �ितिनिध उपि�थत नभएकै अव�थामा 
भएका मचु�ुकाह�को बैधािनकताका स�ब�धमा 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ८८ 
मा “यस िनयमावलीबमोिजमको काम कारवाहीको 
िसलिसलामा स�बि�धत गाउ ँ िवकास सिमित वा 
नगरपािलकाको सद�य वा �ितिनिध रा�न ु पन�मा 
िनजको उपि�थितका लािग िलिखत सूचना िददँा 
पिन सद�य वा �ितिनिध उपि�थत ह�न नआएमा वा 
नपठाएमा अ� कुराको �रत पगेुको भए �य�तो सद�य 
वा �ितिनिध उपि�थत नभएको भ�ने आधारमा मा� 
सो काम कारवाही बदर ह�नेछैन” भ�ने  �यव�था भएको 
पाइ�छ । कानूनमा भएको यस �कारको �यव�थाले 
�ितिनिध उपि�थत नभएकै आधारमा मा� �य�तो 
िलखतले मा�यता पाउदैँन भ�न िम�ने नदेिखने । 

�ितिनिध नभएको िलखतमा अ�य 
कानूनी �रत र �ि�या पगेुको छ छैन भनी जािँचन 
सिक�छ । सखवुा गा.िव.स.को ब�डा मचु�ुकामा 
िनवेदकको वारसेले सिहछाप गरकेो पाइ�छ भने 
जनकपरु नगरपािलका, देविडहा गा.िव.स. र बह�अवा� 
गा.िव.स. का ज�गाको ब�डा मचु�ुकामा िनवेदक �वय ं
उपि�थत भएर पिन सही गन� नमानेको भनी उ�लेख 
भएको पाइ�छ । सबै ब�डा मचु�ुका तोिकएको तारखेमा 
भएका छन् । म�ुाका दवैु प�ह�लाई डोरको तारखे 
िदइएको छ । �थानीय िनकायलाई �ितिनिध पठाई 

िदन भनी प� लेखी उ� प� स�बि�धत नगरपािलका 
र गाउ ँ िवकास सिमितलाई बझुाइएको िमिसलबाट  
देिख�छ । अदालतको फैसलाबमोिजमको अंश भाग 
छुट्याउने काम भएको छ । सा�ी रािखएको छ । 
िलखतको िशर तथा प�ुछरमा सिहछाप लगाइएको 
छ । िनवेदकले िजिकर िलएका सबै ब�डा मचु�ुकामा 
कुनै कानूनी �िुट भएको पिन देिखदँैन । �रतपूव�क भएका 
ब�डा मचु�ुकालाई केवल आ�नो द�तखत नभएको र 
�थानीय िनकायका �ितिनिध उपि�थत नभएको भ�ने 
आधारमा मा�ै गैरकानूनी भयो भनी मा�न नसिकने । 

फैसला काया��वयन �यायको सव�प�र मा�यता 
हो । फैसला काया��वयन नभई �यायको अनभूुित 
कसैले गन� स�दैन् । तसथ� फैसला काया��वयनमा 
ग�भीरतम कानूनी �िुट नदिेखएस�म �यसलाई बदर 
गन� अदालत ति�सन ु ह�दँैन । अदालतबाट भएको 
फैसला काया��वयनमा कुनै प� �वेश ग�रसकेपिछ 
अड्डाले �यसपिछ अपनाउन ु पन� कानूनी �ि�या 
पूरा गरी स�पूण� काय� पूरा भइसकेपिछको अव�थामा 
कुनै प�ले �य�ता कामकारवाही�ित नै चनुौती िदने 
र �यसलाई अदालतबाट ग�भीर कानूनी �िुट नदिेखए 
पिन बदर गद� जाने हो भने �यसमा अदालत�ितको 
आ�था र िव�ासमा आघात पन� जाने ह��छ । यित 
मा� होइन फैसला काया��वयन नह�दँा �याय �णालीमा 
नै वा�तिवक �याय वा कागजी �याय भनी �� खडा 
ह�नस�छ । तसथ� �याय �ाि� सहज, सरल र यथोिचत 
समयमा होस् भ�ने हेत ुफैसला काया��वयनको ��लाई 
ग�भीरताको साथ िवचार र िन�पण ग�रन ुपन� । 

अतः धनषुा िज�ला अदालतको तहिसल 
शाखाबाट भई आएका ब�डा मचु�ुका बदर नगरकेो 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६९।२।२६ को 
आदशे र सो आदशेलाई अ�यथा नगरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६९।६।४ को आदशेमा 
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कुनै �िुट रहे भएको नदेिखएकोले मागबमोिजमको 
आदेश जारी गरी रहन परने । ��तुत �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल पसु २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१०६०, कत��य �यान, 
रामबहादुर चौधरी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको अदालतको बयानबाट मतृक 
कमल िकशोर डगौरासगँ पूव� �रसइवी रहेको दिेखएको 
छ । रातको १०:०० बजेको समयमा घरमा मतृक 
िनदाई अचेत अव�थामा रहेको देिखई कुटिपट गन� 
मनसाय जागी िचप�ट दाउराले मतृकको संवेदनशील 
अङ्ग टाउकोमा लगातार ३ पटक �हार गरकेो र 
सोही �हारको फल�व�प त�कालै मतृकको म�ृय ु
भएको अव�था छ । िचप�टको कडा दाउराले टाउकोमा 
पटकपटक हा�दा मािनस मन� स�भावना अ�यिधक 
ह��छ । यो साधारण समझबाट पिन पूव�अनमुान गन� 
सिक�छ । �ितवादीको काय�बाट मािनस मला�ज�तो 
देिखएको ि�थितमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ५ नं. आकृ� ह�न स�दैन । आफूले गरकेो 
काय�बाट चोट खाने �यि�को �यान जानस�छ भ�ने 
पूव�अनमुान (Fore see) ह�ने अव�थामा Malice 
त�व रह�छ । मतृकलाई कुटिपट गदा� मतृकको भलाई 
िनि�त वा र�ा िश�ा गदा�को अव�थामा भिवत�य 
ह�नस�छ । तर, ��ततु म�ुाको त�य र�ा िश�ाको 
लािग वा मतृककै भलो िनि�त कुटिपट गरकेो नभई 
�रस उठी सतुी िनदाएको �यि�मा �हार गरकेो अव�था 
छ । उ� स�पूण� त�यह� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ५ नं. मा रहेको �यव�थासगँ मेल खादैँन । 

�ितवादी रामबहादरु चौधरीले जानीजानी सोचिवचार 
गररे गरकेो काय�बाट मतृक कमलिकशोर डगौराको म�ृय ु
भएको देिखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. र १३ नं. को देहायबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको देिखने ।

�ितवादी रामबहादरु चौधरीलाई ऐनअन�ुप 
सजाय गदा� चक� पन� िच�ले देखी अ.बं. १८८ 
नं. अनसुार कैद वष� १३ ह�न स�ु एवं पनुरावेदन 
अदालतले जाहेर गरकेो रायतफ�  िवचार गदा� 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको उ�े�य �ितवादीले िलएको 
देिखदँनै । �ितवादी २५ वष�को अ�लार ेदेिखएको छ । 
पढे लेखेको िशि�त पिन छैन । अिशि�त भएको कारण 
िनजको बबुा र छोराको म�ृय,ु मतृक कमलिकशोर 
डगौराले बो�सी लगाई मारकेो भ�ने �मबाट मानिसक 
तनावमा रहेको ि�थित देिख�छ । आ�नो बाब ुर छोरा 
मरकेो पीडा रहेका �ितवादीले र�सी सेवन गरकेो 
अव�थामा काका कमल िकशोरलाई कुटिपट गनु�पछ�  
भ�ने सोची िनजको घरमा गई सिुतरहेको अव�था 
देखी िनजको आगँनमा त�काल दखेेको काठको 
िचप�ट उठाई िहका�एको छ । रातको समयमा र�सी 
सेवन गरकेो अव�थामा हा�दा मतृकको टाउकोमा 
�हार ह�न गएको छ । �ितवादीले भएको स�य �यहोरा 
अदालतसमेतमा बताई �याय �दान गन� अदालतलाई 
सघाउ परु ्याएकोसमेत ह�दँा �ितवादीलाई लागेको 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय चक� पन�जाने िच�ले 
ठानी अ.बं. १८८ नं. अन�ुप कैद वष� १३ मा� ह�न 
पनुरावेदन अदालतसमेतले लगाएको रायसमेत सदर 
ह�ने ह�दँा �ितवादी रामबहादरु चौधरीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ नं. र १३ नं. को देहाय ३ अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद गरी अ.बं. १८८ नं. अनसुार १३ वष� मा� 
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कैदमा रा�न राय जाहेर गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलबाट िमित २०७०।६।२ मा भएको फैसला र 
रायसमेत सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०५१, कत��य �यान, 
खड्कमान रानामगर िव. नेपाल सरकार

कुनै काय� भिवत�यअ�तग�त पन�को लािग 
�य�तो काय� मनसायरिहत ह�नपुछ� , लापरवाहीका 
साथ �य�तो काय� गरकेो ह�नहु�दैँन, कुनै काम कुरा गदा� 
�यसै�ारा मािनस मन� गएमा �य�तो काय� भिवत�य 
�यानअ�तग�त पद�छ । तर, ��ततु वारदातकता�ले गन� 
लागेको कुनै कामबाट मािनस मला� ज�तो नदिेखएको 
अव�था भएको होइन । �ितवादीले कुनै अ�य काम 
कुरा गदा� ��ततु वारदात घिटत भएको होइन । अिपत ु
�ितवादीले कुटिपट गरी आखँा फुटाली िदएको र 
४।५ म�ुका हानेको कारण छट्पटाउदँ ै िभरबाट लडी 
म�ृय ुभएको  देिख�छ । �ितवादी कसरुमा सािबत भई 
मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादीले मतृकको आखँासमेत िनकाली सकेपिछ 
४।५ म�ुका हानी �ूरताका साथ मारकेो पाइ�छ । 
अ�य �यि�को बदला िलन िनद�ष र आ�नो दिैनक�मा 
रहेक� मिहलामािथ �ूरतापूव�क ग�रएको काय� 
भिवत�यअ�तग�त पन� आएन । �ितवादीले सालको 
पात िटिपरहेक� मतृकलाई कुटिपट गरी रगतप�छे 
पारी म�ुकासमेतले हानी िभरबाट लडाइिदएको कुरामा 
सािबत भएको र �ितवादीको उ� काय� ��य�दश� 

िव�ण ु थापाको बकप�बाट समेत पिु� भएको 
पाइ�छ । मतृकका गाउलेँले आफू�ित गरकेो बदला 
िलन मतृकलाई हानी मारकेो भनी �ितवादीले आ�नो 
बयानमा उ�लेख गरकेो अव�थामा �ितवादीलाई स�ु 
अदालत तथा पनुरावेदन अदालतले गरकेो सजाय 
अ�यथा भएको नदेिखने ।

पनुरावेदकले अ.बं. १८८ नं. अ�तग�त सजाय 
घटाई पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर िलएको पाइ�छ । 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. मा “… 
अपराध गदा�को अव�था िवचार गदा� कसरुदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी सजाय 
ह�नपुन� िच�ले दखेेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठहराई 
आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको खलुासा राय 
पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु�ह��छ । अि�तम 
िनण�य िदनेले पिन �य�तो दखेेमा ऐनले ह�ने सजायमा 
घटाई तो�न ह��छ” भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यस 
न�बरलाई �यायकता�को िववेकमा छोडेको पाइ�छ । 
�यायकता�ले इ�साफको रोहमा हेदा�  सबतु �माणबाट 
दोषी देिखएको �यि�लाई  कानूनबमोिजमको सजाय 
गदा� सजाय चक� पन� िच�ले देखेको अव�थामा श�ु 
िववेक (Conscience) �योग गन� िदएको कानूनस�मत् 
अव�था हो । कानूनको यो सिुवधा म�ुाका प�ले 
माग गरकेो आधारमा िदने र माग नगरकेो अव�थामा 
निदने भ�ने ह�दैँन । कानूनले �यायकता�लाई गरकेो 
यस �कारको िव�ासलाई सावधानीका साथ �योग 
गनु�पद�छ । िववेक �योग गन� �या� आधार ह�नपुछ�  । 
आधार िबना ग�रएको िववेकले �याियक अराजकता 
�याउन स�ने ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीले ६० वष� 
उमेर नाघेको ब�ृ मिहलालाई आखँा फुटा�ने, म�ुका 
�हार गन� अिन िभरबाट लडाएर मान� यी पनुरावेदक 
�ितवादीमािथ िववेक �योग गन� आधार र अव�था 
देिखन आएन । िववेक �योग गन� अव�था नै नभएको 
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��ततु वारदातमा पनुरावेदक �ितवादीलाई अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने िम�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

अत: पनुरावेदक �ितवादी खड् गमान 
रानामगरले मतृक क�याकुमारी तिु�सङ थापालाई 
�ूर तथा अमानवीय तवरले कुटिपट गरी मारकेो पिु� 
भएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु गोरखा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६८।९।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०१२९, ��ाचार (न�कली 
�माणप�), गंगा खनाल िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदकले पेस गरकेा �माणप�मा परी�ा 
वष� १९९० र �माणीकरणको �यहोरामा पिन सोही 
साल उ�लेख गरी “वष�केअनसुार कोड गलत है” 
भनी जवाफ आएकोले यस अदालतबाट िवप�ी 
िझकाउदँा िलएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
तसथ�, पनुरावेदकले अ�ययन गरकेो भिनएको शैि�क 
सं�थाबाट नै पेस भएका �माणप� गलत ह�न् भनी लेखी 
आएको र पनुरावेदकले पिन आ�ना �माणप� सही 
स�य ह�न भनी कुनै �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा 
िववािदत �माणप� सही स�य ह�न् भ�न नसिकने ।

पनुरावेदकले गलत शैि�क यो�यताको 
�माणप� बनाई सोही �माणप�का आधारमा समेत 

ओहदा पाउने अिभ�ायले पेस गरकेो देिख�छ । पेस 
भएको िववािदत �माणप�बाट कुनै ओहदा वा कुनै लाभ 
वा सिुवधा �ा�  नगरकेो भए पिन पेस गन� आव�यक नै 
नभएको अव�थामा न�कली �माणप� बनाई पेस गन� 
काय�को पछािड ओहदास�ब�धी स�भािवत लाभ वा 
सिुवधा �ा� गन� आपरािधक अिभ�ाय वा उ�े�य रहेको 
�प� ह��छ । पनुरावेदकले सेवामा रहदँा स�भािवत 
लाभ िलने उ�े�यले नै न�कली �माणप� बनाई 
काय�रत ब�कमा पेस गरकेो देिखएकोले �यसबापत 
कुनै लाभ निलएकै आधारमा ह�न स�ने सजायबाट 
पनुरावेदक �ितवादीले उ�मिु� पाउने अव�था 
नदिेखने ।

�ितवादी गंगा खनालबाट पेस भएका 
इ�टरिमिडएट तहको शैि�क यो�यताको �माणप� 
न�कली देिखएकोले �ितवादी गंगा खनाललाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�. ५००।- जरीवाना ह�ने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०६७।२।२१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल फागनु ९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-०५६७, 
उ��ेषण / परमादेश, मैया रि�जतकार िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत

अ.बं. १७ नं को रोहमा पनुरावेदन अदालतले 
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गरकेो आदेश प�रवत�न गन� अिधकार�े� मािथ�लो 
अदालतले सै�ाि�तक िवचलन वा कानूनको घोर 
उ�लङ्घन भएको अव�थामा बाहेक �योग गनु�  उपय�ु 
ह�दँनै । व�ततु: मातहत अदालतमा परकेा म�ुाको काम 
कारवाहीमा �याद नाघेको वा बेरीत भएको वा काय�िविध 
कानूनको �िुट गरी आदेश गरकेो �प� दिेखएमा यस 
अदालतले बदर गन�स�ने हो । �याियक मनको �योग 
गरी गरकेो आदशे बदर गदा� काया��वयनयो�य फैसलामा 
पन� �भावलाई पिन यस अदालतले सदैव �यान रा�न ु
पन� ह��छ । अदालतको अि�तम फैसला कुनै पिन 
हालतमा काया�ि�वत ह�नपुद�छ भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
नस�ने ।

िक.नं. २१२१ को ज�गा अमतृलाल 
रि�जतकारको नाममा भएको त�यमा िववाद 
छैन । ��ततु िववादमा िनवेिदकाले मेरो एकलौटी हक 
भोगमा आउने ज�गा घरबाट छु�ी िभ�न भएका छोराले 
बझुाउन ु पन� िबगोमा िललाम गन� निम�ने िजिकर 
िलएको  देिख�छ । वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०६८।८।२० को फैसलाउपर पनुरावेदन 
नपरी म�ुा अि�तम भएर बसेको  देिख�छ । वैदेिशक 
रोजगार ठगी म�ुाका जाहेरवाला कृ�ण�साद र 
शोभा िशवाकोटीले िनवेिदकाको पित अमतृलाल 
रि�जतकारको नामको िक.नं. २१२१ को ज�गाबाहेक 
धािदङ िज�ला गजरुी गा.िव.स. अ�तग�तको िक.नं. 
१८५, १८८, १२४, १२५ का ज�गाह� देखाई 
िमित २०६९।५।५ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िबगो भरी भराउको लािग दरखा�त िदएपिछ �ितवादी 
मिण��लाल रि�जतकारको नाममा जारी भएको �याद 
घरदैलोमा टासँ भएकोमा मिण��लाल रि�जतकार 
अदालतमा उपि�थत भएको दिेखएन । फैसलाबमोिजम 
जाहेरवालाको िबगो भरी भराउको लािग िनज िवप�ी 
मिण��लाल रि�जतकार आफँै सि�य ह�न ुपन� ।

िमिसल संल�न रहेको अंश छोडप�को 
कागजमा िनजले िमित २०६०।३।२ मा अंश छोडप� 
गरकेो देिखए तापिन मिण��लालले वैदेिशक रोजगार 
ठगी म�ुाका जाहेरवालाम�ये शोभा िशवाकोटीबाट सो 
िमितभ�दा अगावैदिेख अथा�त िमित २०५७।६।१३ 
मा �.५,००,०००।– (पाचँ लाख �पैया)ँ, अका� 
�यि� सिुनल िशवाकोटीबाट िमित २०५७।१२।९ मा  
�.५,००,०००।– (पाचँ लाख �पैया)ँ र जाहेरवाला 
कृ�ण�साद िशवाकोटीबाट िमित २०६०।१२।६ मा  
�.२५,००,०००।– (प�चीस लाख �पैया)ँ समेत गरी 
�.३५,००,०००।– (पैतीस लाख �पैया)ँ िलएको 
देिख�छ । यसरी अशं छोडप� गनु�भ�दा पिहला पिन 
कागज गरी शोभा िशवाकोटी र सिुनल िशवाकोटीबाट  
�.१०,००,०००।– (दश लाख �पैया)ँ र सो भ�दा 
पिछ िलएको �.२५,००,०००।– (प�चीस लाख 
�पैया)ँ समेत िबगो वैदेिशक रोजगार ठगी म�ुामा िबगो 
कायम भई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 
फैसला अि�तम भई यथावत् कायम रहेको देिखन 
आयो । यसरी िवप�ी मिण��लाल रि�जतकारले 
िनजको बवुा अमतृलालको जीवनकालमा सगोलमा 
रहेको समयमा लेनदने कारोबार गरकेो देिखदँा 
अमतृलालको नाममा कायम रहेको िक.नं. २१२१ को 
ज�गा र घरलाई दईु भाग लगाई दईु भागम�ये िनवेिदका 
मैया रि�जतकारको भाग पर सारी िवप�ी मिण��लाल 
रि�जतकारको भागबाट मा� वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०६८।८।२० को फैसला 
काया��वयन गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।९।३ मा भएको आदशे �िुटपूण� देिखन 
आएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गनुाखर शमा�
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-०८४९, ०६८-
RC-००७९, कत��य �यान, बाबु भ�ने राजकुमार 
दमाई िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. राजकुमार 
दमाई

मतृकको म�ृय ु टाउकोमा लागेको चोट 
(Head Injury) को कारणले भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदन र मतृक बलबहादरु थापाको 
बाया ँ आखँामािथ िनधारमा ३ इ�च ल�बाई, २ इ�च 
चौडाईको चोट रहेको र नाक, मखु, कानसमेत रगतले 
लतपि�एको भ�ने लासजाचँ �कृित मचु�ुका रहेको 
पाइ�छ । आफूले हानेको दाउराको चोटको कारण 
मतृक बलबहादरु थापाको म�ृय ुभएको भ�ने �ितवादी 
बाब ुभ�ने राजकुमार दमाईको मौका तथा अदालतको 
बयानलाइ� जाहेरवालीको मौका तथा अदालतको 
बकप�, मौकामा कागज गन� गौमती थापा तथा �याम 
दज�को अदालतको बकप�, शव परी�ण �ितवेदन 
र लास जाचँ मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न �माण 
कागजातबाट मतृक बलबहादरु थापाको कत��यबाट 
म�ृय ुभएको देिखन आउने ।

कानूनबमोिजम बाहेक कसैले कुनै मािनसको 
�यान मान� लगाउन वा माना�को उ�ोग गन� ह�दँैन 
भ�ने �यानस�ब�धीको महलको १ नं. मा �यव�था 
रहेको पाइ�छ । ��ततु वारदातमा पनुरावेदक 
�ितवादीले घो�टो परी िनदाएका �यि� राज ु भ�ने 
ठानी दाउराले हानेकोमा सो िनदाएका �यि� राज ु
नभई बलबहादरु थापा पन� गइ�  िनज बलबहादरुको 
सोही चोटको कारणले म�ृय ु भएको देिखएको छ । 
पनुरावेदक �ितवादीको मौका तथा अदालतको बयान 
�यहोराबाट मतृक बलबहादरुलाई हानी मान�स�मको 
मनसाय नभएको देिखए तापिन राज ु भ�ने �यि�ले 

िमित २०६६।११।२९ मा राित ९.३० बजे झगडा 
ह�दँा आफूलाई हानेको कारणबाट �रसइवी राखी िनज 
राजलुाई हानी मान�स�मको उ�े�यले साथी खो�न गई 
साथी नपाई फक� आउदँा दाउराले हानी मान� उ�े�यले 
अिनता मगरको घरबाट दाउरा िटपी �याई राज ुभ�ने 
�यि�लाई हा�छु भनी हानेकोमा मतृक बलबहादरु 
पन� गएको त�य िसलिसलेवार �पमा खलुाएको तथा 
मतृक सतुी िनदाएको अव�थामा �ितवादीले दाउराले 
मतृकउपर चोट �हार गरबेाट त�कालको �रस उठेकोले 
�रस था�न नसक� हानी मारकेो भ�ने �ितवादीको 
िजिकर कानूनस�मत नदेिखइ� �ितवादीले मनसायपूव�क 
एकालाइ� हानी मान�  खोजेकोमा सयंोगवश अक� �यि� 
पन� गएको अथा�त् सरकेो मनसाय (Transfer malice) 
अव�था दिेखन आएको छ । यी �ितवादीले मान� 
उ�े�यले राज ु वा बलबहादरु थापा जोसकैुलाई �हार 
गरकेो भए तापिन िनजको उ� काय� �यानस�ब�धीको 
१ नं. को कानूनिवपरीतको �यान मान� काय� ह�न गएको 
तथा मनसाय र काय� दवुै त�व िमिसल �माणबाट 
�थािपत ह�न आएकोले उ� वारदात मनसायपूव�कको 
ह�या (Intentional Homicide) भ�ने नै देिखन 
आउने ।

मतृकलाइ� मानु�  पन� �ितवादीको पूव� इवीलाग 
वा मनसाय नभएको भ�ने देिखए तापिन राज ु भ�ने 
�यि�सगँ इवीलाग भई िनज राजलुाई मान�स�मको 
मनसाय भई मान�का लागी बाटोदेिख नै दाउरा िलइ� 
वारदात�थलमा पगेुपिछ िनज राज ुभ�ने ठानी दाउराले 
�हार गरकेोमा अक� �यि� बलबहादरु थापा परी 
सरकेो मनसायको िस�ा�त ��तुत म�ुामा आकिष�त 
ह�ने देिखदँा स�ु �प�देही िज�ला अदालतले िमित 
२०६७।३।२१ मा यी पनुरावेदक �ितवादी बाब ुभ�ने 
राजकुमार दमाइ�लाइ� �यानस�ब�धीको महलको १३ 
(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको १३ (३) 
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नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६८।२।१६ को फैसला िमलेको दिेखन 
आउने ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम कम सजाय ह�ने हो, होइन भ�नेतफ�  हेदा� 
�ितवादीले आ�नो स�य कुरा भनी �याय िन�पणमा 
अदालतलाई सहयोग नै गरकेो पाइयो । राजलुाई मान� 
उ�े�यले �हार गरकेोमा मतृक बलबहादरु थापालाई 
मारकेो देिखएको मतृकलाई मान� पन� पूव� �रसइवी 
रहेको नदेिखएको, र�सी सेवन गरकेा �ितवादीले 
मानु�पन� मािनस भनी राजलुाई  लि�त गरकेोमा िनज 
जीिवत नै रहे भएको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� 
ऐनबमोिजमको पूरा सजाय गदा� चक� पन� देिखएको र 
अ.वं. १८८ नं. बमोिजम कम सजाय गदा� पिन �यायको 
मकसद पूरा ह�ने दिेखन आएकोले िनज �ितवादी बाब ु
भ�ने राजकुमार दमाईलाई अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम 
कैद वष� १५(प��) ह�न मनािसब दिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादी बाब ु भ�ने राजकुमार 
दमाईलाई �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहराएको स�ु �प�देही िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।३।२१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।२।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने र कैदको हकमा स�म िनज �ितवादी बाब ु भ�ने 
राजकुमार दमाईलाई अ.वं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
१५ (प��) ह�ने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल पसु २९गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-WO-०६२५, 
उ��ेषण / परमादेश, राजकरण मुिखया वीन िव. 
पुनरावेदन अदालत हेट�डासमेत 

िनवेदकका बबुा र िवप�ी िवपत मिुखया 
दवैुजना अिंशयार भएको अव�थामा िवपत मिुखयाले 
गरकेो कजा�  कारोबारमा िनज अिंशयार िब�टु मिुखया 
वा िनजको छोरा यी िनवेदकलाई िलखतमा सा�ी 
रा�नपुन� ह���यो । िनवेदकका बवुा तथा िनवेदकलाई 
िमित २०५७।११।१५ को लेनदेन िलखतमा ऋण 
िलएको �यहोरा देखाउन सा�ी राखेको वा म�जरुी 
िलएको देिखदँनै । िवप�ी िवपत मिुखयाले िलएको 
कजा�को दािय�व बहनका लािग सगोलको स�पि�को 
उपयोग सगोलमा ग�रएको भ�ने कुरा ��ततु िववादको 
त�यबाट देिखदँैन । अिंशयारको जानकारी र म�जरुी 
िबना ग�रएका सबै �यवहारलाई अ�य अंिशयारको 
हकमा समेत मा�यता िददँै जाने हो भने हा�ो कानूनी र 
सामािजक मा�यतासमेत भ�कन जाने ।
 रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।१।८ मा भएको आदशे सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।६।२५ को आदेश 
मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको ८ नं. समेतको िवपरीत 
भएबाट नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७ को उपधारा (२), नेपालको संिवधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । अब िवप�ी िवपत मिुखया 
वीनको अंश भागबाट मा� लेनदने म�ुाको िबगो भरी 
भराउको कारवाही अगािड बढाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल माघ १४ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-०८७२, 
०८३५, मानव बेचिवखन, शोभा च�द िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. शोभा च�द

जाहेरवालीलाई भारतको मरुादावादस�म 
परु ्याएको र �यहा ँपा�डे थरका �यि�को घरमा १२–
१३ िदनस�म बसेकोमा पिछ नेपाल फिक� एको कुरामा 
�ितवादी शोभा च�दको अ�यथा िजिकर देिखदँनै । 
�ितवादी शोभा च�द र उमेश पा�डेले जाहेरवालीलाइ� 
बेची गएको कुरा मरुादावादका बढुाबढुीले भनेकोले 
जाहेरी िदएको र सोहीबमोिजम अिभयोग दाबी आएको 
देिखए तापिन िववेिचत िमिसल संल�न कथन एव ं 
कागज �माणबाट जाहेरवालीको आफू बेिचएको भ�ने 
कथन �यहोरालाइ� मालाकार�पमा समिथ�त भएको 
नदेिखए तापिन िनज पीिडतलाई िनजको िहत ह�ने गरी 
सही स�य �यवहारबाट भारत परु ्याएको मा�न सिकने 
अव�था पिन देिखदँैन । मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा 
(२) को ख�ड (ख) मा शोषण गन� उ�े�यले िवदेशमा 
लैजाने �यव�थामा के के काय� शोषणज�य ह�न स�दछ 
भ�ने कुराको िव�ततृ �ावधान भएको देिखदँैन । ��ततु 
म�ुाको सम� त�यलाइ� िवचार गदा� �ितवादीको काय� 
पीिडतको िहत गन� बहानामा भारत परु ्याए तापिन 
प�रणाम (Consequence) हेदा� पीिडतलाइ� अलप� 
पारकेो र जाहेरवालीको �वत��ता िव�� पीिडतलाइ� 
बढुाबढुी रहेको घरमा राखेको काम काय�  कानूनस�मत 
वा मनािसब नदेिखने ।

पीिडतलाई िववाहको बहाना बनाइ� घरायासी 
काममा लगाउने वा पा�डे थरका बढुाबढुीलाई 
सघाउने वा अ�य कुनै िनयत िमिसलबाट खलेुको 
नदेिखए पिन कामको जानकारी वा म�जरुी नै नगराइ� 

गमुराहमा पारी जबज��ती मािनसलाइ� रोिकरा�ने 
वा रा�न लगाउने, �यि�को जीवनलाइ� जबज��ती 
परिनभ�रता बढाउने वा बनाउने वा बनाउन लगाउने, 
जीवन जोिखमपूण� बनाउने वा जीवन िजउन क�पूण� 
बनाउने वा बनाउन लगाउने काय�  वा यस �कारका 
जनुसकैु काय� �यवहारबाट �यि�को �वत��ता िव�� 
जबज��ती काय� �यवहार वा �वत��ता हरणको काय� 
�यवहारह� �य� वा अ�य��पमा ग�रएको भए पिन 
शोषण गन� उ�े�यले भएको मा�नपुन� ह��छ । अथा�त 
पीिडतलाइ� िववाह गराउने बहनामा शोषण गन� उ�े�यले 
नेपालको क�चनपरुबाट भारतको मरुादाबाद परु ्याइ�  
गमुराहपूण� त�रकाले बढुाबढुी भएको घरमा वैयि�क 
�वत��तासमेत हरण गरी �ितवादी शोभा च�दबाट 
भए गरकेो काय� मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोिजम 
शोषण गन� उ�े�य िनिहत रहेको �� भइ� सोहीअनसुार 
ललाइ� फकाइ� गरी मानव ओसारपसार गरकेो देिखन 
आउने ।

पीिडतको म�जरुी बेगरका काय� गरी जीवन 
गमुराह वा जोिखमपूण� बनाउने, �वत��ता हरणको 
काय� गरकेो देिखएकोले उ� काय� �ितवादीले 
�य� वा अ�य��पमा ग�रएको भएपिन शोषण गन� 
अ�तरिनिहत चाहना / �यवहार �ितवादीको काय�बाट 
नै पिु� ह�न आएकोले उ� काय� मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
३ र ४(२)(ख) िव�� शोषण गन� उ�े�यले िवदशेमा 
लैजाने काय� भए गरकेो दिेखदँा मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ 
को उपदफा (१) (च) बमोिजम िनज �ितवादी शोभा 
च�दलाई ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय गन� ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला मनुािसब 
देिखन आउने ।
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मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
शोभा च�दले पीिडतलाई िक�ने बे�ने वा वे�याविृ�मा 
लगाउनेसमेतको उ�े�यले िवदेश लगेको पिु� ह�न 
नआई शोषण गन� उ�े�यबाट िवदेश लगेकोस�म 
देिखदँा �ितवादी शोभा च�दलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५ को उपदफा (१) को ख�ड (ङ) को उपख�ड (१) 
बमोिजम १० वष� कैद र पचास हजार �पैया ँजरीवाना 
गरी �ितपूित� रकम भराई िदने ठहर ्याएको स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।३० 
मा भएको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहराई िनज 
�ितवादी शोभा च�दलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा (१) (च) बमोिजम पाचँ वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०६८।१।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�  
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-०८६१, 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) बमोिजम परमादशेलगायत जो चािहने आदेश 
जारी ग�रपाउ,ँ अिधव�ा राजु थापासमेत िव. नेपाल 
सरकार मि��प�रषद् �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार काठमाड�समेत 

जाहेरवालीलाई भारतको मरुादावादस�म 
परु ्याएको र �यहा ँपा�डे थरका �यि�को घरमा १२–
१३ िदनस�म बसेकोमा पिछ नेपाल फिक� एको कुरामा 
�ितवादी शोभा च�दको अ�यथा िजिकर देिखदँनै । 
�ितवादी शोभा च�द र उमेश पा�डेले जाहेरवालीलाइ� 

बेची गएको कुरा मरुादावादका बढुाबढुीले भनेकोले 
जाहेरी िदएको र सोहीबमोिजम अिभयोग दाबी आएको 
देिखए तापिन िववेिचत िमिसल सलं�न कथन एवं  
कागज �माणबाट जाहेरवालीको आफू बेिचएको भ�ने 
कथन �यहोरालाइ� मालाकार�पमा समिथ�त भएको 
नदिेखए तापिन िनज पीिडतलाई िनजको िहत ह�ने 
गरी सही स�य �यवहारबाट भारत परु ्याएको मा�न 
सिकने अव�था पिन देिखदँनै । मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को 
उपदफा (२) को ख�ड (ख) मा शोषण गन� उ�े�यले 
िवदेशमा लैजाने �यव�थामा के के काय� शोषणज�य ह�न 
स�दछ भ�ने कुराको िव�ततृ �ावधान भएको दिेखदँैन । 
��ततु म�ुाको सम� त�यलाइ� िवचार गदा� �ितवादीको 
काय� पीिडतको िहत गन� वहानामा भारत परु ्याए तापिन 
प�रणाम (Consequence) हेदा�  पीिडतलाइ� अलप� 
पारेको र जाहेरवालीको �वत��ता िव�� पीिडतलाइ� 
बढुाबढुी रहेको घरमा राखेको काम काय�  कानूनस�मत 
वा मनािसब नदिेखने ।

पीिडतलाई िववाहको बहाना बनाइ� घरायासी 
काममा लगाउने वा पा�डे थरका बढुाबढुीलाई 
सघाउने वा अ�य कुनै िनयत िमिसलबाट खलेुको 
नदिेखए पिन कामको जानकारी वा म�जरुी नै नगराइ�  
गमुराहमा पारी जवज��ती मािनसलाइ� रोिकरा�ने 
वा रा�न लगाउने, �यि�को जीवनलाइ� जबज��ती 
परिनभ�रता बढाउने वा बनाउने वा बनाउन लगाउने, 
जीवन जोिखमपूण� बनाउने वा जीवन िजउन क�पूण� 
बनाउने वा बनाउन लगाउने काय�  वा यस �कारका 
जनुसकैु काय� �यवहारबाट �यि�को �वत��ता िव�� 
जबज��तीका काय� �यवहार वा �वत��ता हरणको काय� 
�यवहारह� �य� वा अ�य��पमा ग�रएको भएपिन 
शोषण गन� उ�े�यले भएको मा�न ुपन� ह��छ । अथा�त 
पीिडतलाइ� िववाह गराउने बहनामा शोषण गन� उ�े�यले 
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नेपालको क�चनपरुबाट भारतको मरुादाबाद परु ्याइ� 
गमुराहपूण� त�रकाले बढुाबढुी भएको घरमा वैयि�क 
�वत��तासमेत हरण गरी �ितवादी शोभा च�दबाट 
भए गरकेो काय� मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोिजम 
शोषण गन� उ�े�य िनिहत रहेको �� भइ� सोहीअनसुार 
ललाइ�  फकाइ� गरी मानव ओसारपसार गरकेो दिेखन 
आउने ।

पीिडतको म�जरुीबेगरका काय� गरी जीवन 
गमुराह वा जोिखमपूण� बनाउने, �वत��ता हरणको 
काय� गरकेो देिखएकोले उ� काय� �ितवादीले �य� वा 
अ�य��पमा ग�रएको भए पिन शोषण गन� अ�तिन�िहत 
चाहना / �यवहार �ितवादीको काय�बाट नै पिु� ह�न 
आएकोले उ� काय� मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४(२)(ख) 
िव�� शोषण गन� उ�े�यले िवदेशमा लैजाने काय� भए 
गरकेो दिेखदँा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (१) 
(च) बमोिजम िनज �ितवादी शोभा च�दलाई ५ (पाचँ) 
वष� कैद सजाय गन� ठहराएको  पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको फैसला मनुािसब दिेखन आउने ।

मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
शोभा च�दले पीिडतलाई िक�ने बे�ने वा वे�याविृ�मा 
लगाउनेसमेतको उ�े�यले िवदेश लगेको पिु� ह�न 
नआई शोषण गन� उ�े�यबाट िवदेश लगेकोस�म 
देिखदँा �ितवादी शोभा च�दलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५ को उपदफा (१) को ख�ड (ङ) को उपख�ड (१) 
बमोिजम १० वष� कैद र पचास हजार �पैया ँजरीवाना 
गरी �ितपूित� रकम भराइिदने ठहर ्याएको स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।३० 
मा भएको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर ्याई िनज 

�ितवादी शोभा च�दलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा (१)(च) बमोिजम पाचँ वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०६८।१।१४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�  
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६६-MS-००१४, अदालतको 
अवहेलना, जनिहत संर�ण म�च (�ो. पि�लक) का 
तफ� बाट एवं आ�नो हकमा समेत अिधव�ा �काशमणी 
शमा�समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत

अदालतको अपहेलना स�ब�धमा 
�यव�थािपकाले हालस�म कुनै कानून बनाएको 
देिखदँनै । के क�तो कामले अदालतको अपहेलना 
ह��छ भ�ने कुरा �यसको प�रि�थितअनसुार अदालत 
आफँैले ठहर गन� कुरा हो । मा�य िस�ा�तअनसुार 
देहायका कामह� अदालतको अपहेलना मा�नपुन�ः
(१)  अदालतको िनण�य वा आदशेको जानाजान 

Willful अव�ा गन� काय� ।
(२) अदालतसम� गरकेो �ित�ाको जानाजान 

Willful भंग वा अव�ा गन� काय� ।
(३)  बोलेर, लेखेर वा अ�य कुनै �कार�ारा 

अदालत�ित �ामक ह�ला िफँजाई अना�था 
पैदा गरी का�ड म�चाउन ुअथा�त Scandalize 
गन� काय� ।

(४)  बोलेर वा लेखेर वा अ�य कुनै �काशन वा 
काय��ारा अदालती कारवाहीमा ह�त�ेप गन�
काय� ।



36

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, मङ्िसर - १

(५)  बोलेर वा लेखेर वा अ�य �काशन वा काम�ारा 
अदालती कारवाहीमा ह�त�ेप गन� वा �याय 
�शासनमा अवरोध गन� काय� ।

(६) अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा िट�पणी गरी 
�वत�� र िन�प� �याय स�पादनमा ह�त�ेप ह�ने 
काम गन�

(७)  म�ुाका, प�ह�, म�ुाका सा�ीह� तथा 
अदालतका कम�चारीलाई बाधा िवरोध गन� काय� ।

(८) अदालतलाई िववादमा �याउने जनुसकैु काय� यी 
अव�था मा� होइन, अव�थाअनसुार िविभ�न 
अ�य काय�ले पिन अदालतको अपहेलना 
ह�नस�छ भ�ने िस�ा�त �थािपत भएको पाइने ।

अदालतको आ�ा, आदेश वा फैसलाको 
अव�ा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट ह�ने 
�याय स�पादनको काय��ित अिव�ास वा अना�था 
ह�नेसमेतका काय� भएका छन्, छैनन् भ�ने कुराको 
पिु� यथोिचत ढङ्गले ह�नपुन� ह��छ । अदालतको 
अवहेलनाको काय� भनेको जनसाधारणमा अदालत 
वा अदालतले स�पादन गन� काय��ित अिव�ास वा 
अना�था ह�ने वा ह�नस�ने काय� गनु�  र अदालतको 
स�मान वा ग�रमामा आचँ परु ्याउने काय� नै हो । 
अवहेलनाको काय� भइसकेपिछ मा� नभई ह�नस�ने 
स�भावनाको आधारमा समेत उ� काय��ित अदालतले 
दोषी करार गन� स�ने ।

अदालतको अवहेलनाको िवषय अदालत 
आ�नो ग�रमा तथा स�मानलाई उचँो बनाउदँ ै
नाग�रकह�को मौिलक अिधकार, मानवअिधकार 
कानूनको शासन, नाग�रक �वत��ताको संर�ण गन� 
�यायपािलकालाई स�म बनाउने मह�वपूण� कडी पिन 
हो । �याियक गितशीलता र �याियक स�मताका लािग 
समेत यो अप�रहाय� ह��छ । �वभावैले अदालतको 

आदशे कुनै �यि� वा िनकायलाई द�ुपा�य ह�न 
स�दछ । य�िप �याियक �वत��ता र स�मताका 
लािग यो अप�रहाय� ह��छ । अदालतले कुनै �यि� 
वा िनकायको काय�ले यो असर पर ्यो वा पन�स�छ 
भ�ने अनमुानका आधारमा यिद अवहेलनाज�य काय� 
कसैबाट ह��छ भने दि�डत गन� काय�बाट अदालत 
पि�छन नस�ने ।

सिंवधान�ारा �यायपािलकालाई सवंैधािनक 
सव��चता र कानूनको सव��चता �थािपत गन� मह�वपूण� 
िज�मेवारी �दान ग�रएको छ । उ� िज�मेवारी पूरा 
गन� स�म बनाउन पिन अदालतले आ�नो अवहेलना 
भएको अव�थामा आफँै पिन कारवाहीको उठान गरी 
दि�डत गन� स�दछ । अदालतको आदेश र फैसलाको 
स�मान गन� काय� असल नाग�रकसमेतको सवंैधािनक 
कत��य ह�ने ।

नाग�रकले संिवधान�ारा �ा� गरकेा नाग�रक 
�वत��ताह�समेत िनि�त प�रिधिभ� रहेर उपभोग 
गन� पाउने हो भ�ने कुरा मौिलक हकमा ग�रएका यावत 
�यव�थाह�ले उद ्घोष गरकैे छ । �वत��ताको हकको 
आ�नै प�रिध र सीमासमेत सिंवधानले िनधा�रण गरकेो 
छ । �यो सीमा र प�रिधिभ� अदालतको अवहेलना 
नह�ने गरी मा� �वत��ताको हक �योग गन� पाउने गरी 
�यव�था गरकेो छ । यस अथ�मा अदालतको फैसला र 
आदशेको स�मान गनु�  ��येक �यि� तथा नाग�रकको 
नाग�रक कत��य ह�न आउछँ भने रा�यको स�दभ�मा �यो 
प�रिध र सीमािभ� रहेर नाग�रक �वत��ताको उपभोग 
गन� िदन ु रा�यको कानून काया��वयन गन� अिधकारी 
वग�को लािगसमेत दािय�व र कत��यकै िवषय ह�नजाने । 

�वत��ताको अिधकारमा Enjoy गदा�समेत 
अदालतको मया�दामा ठेस नप�ुने गरी गनु�पद�छ । 
यिद अदालतको वा�तिवक�पमा अवहेलना भएको 
छ भने आ�नो अवहेलनालाई �वीकार गरी ब�ने 
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अिधकारसमेत अदालतलाई ह�दँैन । अदालतले आदेश 
िददँै जाने र उ� आदेश र फैसलाको उ�लङघन 
गन� छुटसमेत िददँै जाने हो भने द�डहीनता मौलाउदँ ै
जाने र अ�ततः कानूनको शासन र संवैधािनक 
सव��चतासमेत खतरामा पन� जाने ।

��ततु िववादका स�दभ�मा िवप�ीह�ले 
अदालतको आदेशलाई सव�था अव�ा गरकेो नभई 
यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको काया��वयन 
गन�का लािग सतु�ज�य पदाथ� िनय��ण र िनयमन गन� 
ऐन, २०६८ जारी गरकेो दिेख�छ । सोअनसुारको 
िनद�िशकासमेत जारी भएको  देिख�छ । अदालतको 
अवहेलनाको िवषयलाई याि��क�पमा एकतिफ�  
िहसाबले हेररे िनण�य गन� िम�दैन । अदालतको 
आदेशानसुार भएका सकारा�मक प�ह�लाई पिन 
मू�याङ्कन गनु�पन� ह��छ । नेपाल टेिलिभजनका 
तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफ �यहोराबाट सिुत�ज�य 
पदाथ� िनय��णस�ब�धी स�दशे तथा जनचेतनामूलक 
स�दशेह� पटकपटक �शारण गरी आएको भ�ने 
उ�लेख भएको देिखदँा िवप�ीह�ले अदालतको 
फैसला र आदेशको पूण��पमा उपे�ा गन� मनसाय 
राखेको नदिेखने ।

स�चार मा�यमह�लाई िनय��ण गन� ऐन, 
छापाखाना तथा �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को 
�यव�थाले स�चार मा�यमलाई जनताबीचको सदाचार 
र िश�ाचार एवं नैितकता कायम रा�ने गरी मा�ै �काशन 
र �शारण गन� िज�मेवारी तोकेको दिेखदँा अदालतको 
स�मान र जरीवानामा आचँ आउने गरी �काशन र 
�शारणको काय� गन� रोक लगाएकै मा�न ुपन� ।

रा�यको िज�मेवारी राि��य�तरका 
प�पि�का एवं टेिलिभजनह�बाट अदालतबाट 
परमादशेको आदेश जारी भइसकेपिछ पिन िव�ापन 
�काशन र �शारण गन� काय� भइरहेको देिखएकोले 

�य�तो काय� रोक लगाउन ुरा�यका कानून काया��वयन 
अिधकारीह�को दािय�वको िवषय हो भ�ने �वत�� 
�ेसलाई मया�िदत बनाउन ु �ेस जगतको समेत अहम 
भूिमका रहन  जा�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
अदालतको आदेशको सदैव स�मान गद� आएको र भावी 
िदनमा पिन स�मान गद� जाने �ितब�ता देिखइरहेको 
अव�थामा त�काल सजाय तोिकरहन ु उपय�ु 
नदिेखने ।

सिंवधान तथा कानूनले �काशन रोक 
लगाएकोबाहेकका समाचार िव�ापनह� हेदा� 
छापाखाना र �काशनस�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
१४ (ङ) को �ितकूल हो भ�ने दिेखइरहेको ह�दँा 
�ितवादीह�लाई सजाय गराएर मा� सो काय� नरोिकने 
र पिहलो पटक कानून �ितकूल िव�ापनह� �काशन 
र �शारण भएको पाइएकोले िवप�ीह�बाट यस 
अदालतबाट जारी भएको िमित २०६३।२।३० र िमित 
२०६६।७।४ मा परमादशेको �रट िनवेदनमा जारी 
आदशेबमोिजमको काय� ह�नेछ भ�ने यस अदालतले 
अपे�ा गरकेो छ यस अदालतबाट भएको फैसला 
तथा आदेशको काया��वयन गद� गएको र भिव�यमा 
समेत बाकँ� कामकारवाहीह� अगािड बढाउदँै जाने 
��यथ�ह�को दािय�वलाई समेत अदालतले अनदेखा 
गन� निम�ने ।

��यथ�ह�ले संवेदनशील भई �य�तो कानून 
�ितकूलको काय�लाई रोक लगाउने काय�मा िवप�ीह� 
�ितब� रहेको भ�ने िलिखत जवाफ �यहोराबाट समेत 
देिखन आएको अव�था रहेकाले त�काल अवहेलनामा 
सजाय ग�ररहन ु उपय�ु देिखएन । अदालतको 
अवहेलनामा सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको िनवेदन 
खारजे ह�ने ।

कानूनको सफल काया��वयन भएको 
अव�थामा कानूनी रा�यको अनभूुित जनताले 
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गन� स�ने तथा �यायपूण� समाजको िसज�ना ह�न 
स�दछ । यसरी कानूनमा �प��पमा उि�लिखत 
काय�ह�को काया��वयन गन� काय� िवप�ी बनाइएको 
िनकायह�को भएकोमा सो अि�तयारीको पालना 
गन�बाट पि�छन िम�दैन । कानूनको प�रपालना गराउने 
िज�मेवारी िवप�ी िनकाय तथा पदािधकारीह�को 
भएको देिखएकोले अनगुमन, िनरी�ण, िनय��ण गन� 
काय�लाई �यवि�थत गद� सतु�ज�य पदाथ�को उ�पादन 
तथा िब�� िवतरण गन� �य�ता उ�पादनकता�ह�को 
पिहचान गरी िनवेदकको मागलाई स�बोधन ह�ने गरी 
स�बि�धत कानूनको उिचत काया��वयन गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल जेठ २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-०८४८, 
१०३७, कत��य �यान, �ेमबहादुर सुनार िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. गौतम गु�ङसमेत

व�ततु: मतृकलाई यी �ितवादीह�ले भा�न 
उ�कन नपाउने गरी बाटो छे�ने काय� गरकेो भ�ने कुरा 
पिन पिु� ह�दँैन । �ितवादी �ेमबहादरु सनुारले मतृकलाई 
टाउकोमा �हार गदा� यी �ितवादीह�ले रो�ने 
छे�नेज�ता काय� गरी अपराध ह�न निदनेतफ�  उ�मखु 
भएको नदेिखदँा वारदात�थलमा केही नगरी चपु लागी 
बसेको भ�नेत�य िमिसल संल�न कागजातबाट पिु� ह�न 
आउने । 

��ततु म�ुामा यी �ितवादी�य गौतम ग�ुङ 

र वीरबहादरु नेपालीले िमिसल सलं�न कागजातबाट 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. को कानूनी 
�यव�थाअन�ुपको कसरु गरेको देिखन आयो । तसथ� 
�ितवादीह� गौतम ग�ुङ र वीरबहादरु नेपालीलाई 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. बमोिजम जनही दईु वष� 
कैदको सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला िमलेको नै देिखने ।

�ितवादीह� गोर ेग�ुङ, राज ुसनुार र ई�र 
सनुारउपर राम�साद िब.क.लाई मारकेो भनी परकेो 
जाहेरी दरखा�तमा िनजह�को नाम उ�लेख भएको 
देिखदँनै । यी �ितवादीउपर मौकामा कागज गन� 
होमबहादरु सनुारसमेतले कुनै िकिसमको पोल गन� 
सकेको पाइदैँन । �यसैगरी यी �ितवादीह� �ेमबहादरु 
सनुारको गोठमा वारदातको समयमा रहे भएको भ�ने 
कुरा कुनै पिन �माणबाट पिु� भएको छैन । �ितवादी 
�ेमबहादरु सनुारले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
यी �ितवादीह�ले बाटोमा घाइते अव�थाका राम�साद 
िव.क.लाई बोकेको भनी उ�लेख गर े तापिन िनज 
�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� घाइतेलाई आफूह�ले घाइते अव�थामा दखेेकोले 
मानवीय िहसाबले उपचार गन�को लािग बोक� लगेकोस�म 
हो भ�ने कुरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनजह�को उ� 
वारदातमा संल�नता रहेको कुरा मौकामा कागज गन� �. 
�ेमबहादरु सनुारको �ीमती आइतीमाया सनुारसमेतले 
उ�लेख गन� सकेको पाइदैँन । यी �ितवादीह� 
आरोिपत कसरु गरकेोमा अदालतसम� इ�कार 
रहेको र मतृक राम�साद िव.क.लाई कत��य गरी मान� 
काय�मा सलं�न रहेको भ�ने कुराको ठोस सबदु �माण 
िमिसल सलं�न कागजातमा रहे भएको नदेिखदँा यी 
�ितवादीह� ��ततु वारदातमा कसरुदार रहेछन् भ�न 
सिकएन । तसथ� �ितवादीम�येका गोर े ग�ुङ, राज ु
सनुार र ई�र सनुारले दाबीबमोिजम कसरु गरकेो 
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�माणबाट पिु� ह�न नआएकोले िनज �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 
भएको फैसला िमलेको देिखन आउने । 

उि�लिखत �यव�था, त�य एव ं आधार 
�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी �ेमबहादरु सनुारले 
राम�साद िव.क. को टाउकोमा हथौडाले �हार 
गरी सोही चोटको कारणबाट िनजको म�ृय ु भएको 
पिु� ह�न आएकोले �ितवादी �ेमबहादरु सनुारलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादीह� राज ुसनुार, 
गोर े ग�ुङ र ई�र सनुारले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो �माणबाट पिु� ह�न नआएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहराई स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला र �ितवादी �ेमबहादरु सनुारको 
सगँसाथमा �ितवादीह� वीरबहादरु नेपाली र गौतम 
ग�ुङ रातको समयमा मतृक राम�साद िव.क. 
सतेुको ठाउमँा गई वारदात�थलमा उपि�थत रहेको 
भ�ने पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. को कसरु 
गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादीह�लाई जनही दईु वष� 
कैदको सजाय गनु�पन� मा सफाइ िदने गरी गरकेो स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।२५ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६८।७।२० गतेको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी र �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन  नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००३१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. शिम�ला राई

शिम�ला राईको शरीरमा �सूती भएको ल�ण 
ज�तै योिनबाट रगत बिगरहेको, पाठेघरको आकार 
ठूलो भएको, दवैु �तनको आकारमा विृ� भएको तथा 
दूध बिगरहेको छ । �सूती ४८।७२ घ�टािभ�मा भएको 
पाइएको भ�ने �ितवादी शिम�ला राईको �वा��य 
परी�ण �ितवेदन रहेबाट समेत िनज �ितवादीले 
भख�र ै ब�चा ज�माएको अव�था  देिख�छ । सो ह�दँा 
स�ुकेरी अव�थामा रहेक� �ितवादीले ब�चा ज�माई 
आफँैले मारी फालेको त�यलाई �वीकार गरकेो साथै 
व�तिु�थित मचु�ुका गदा� शङ्कामा रहेक� �ितवादी 
शिम�ला राईलाई सोधखोज ह�दँा िनजले अवैध यौन 
स�ब�ध कायम गरी गभ�धारण गरपेिछ जीिवतै िशश ु
ज�माई लोकलाजको डरले सो िशशलुाई �लाि�टकको 
बोरामा हाली कसी िशश ु मरपेिछ से�टी ट्याङ्क�मा 
फालेको �वीकार गरके� िथइन । शिम�ला राईले िजउदँो 
िशश ु ज�माई कत��य गरी मारी फालेकोमा िव�ास 
ला�छ भनी हेमकुमार ग�ुङ, इ�� राई र टेकबहादरु 
ग�ुङसमेतले लेखाएबाट ियनै �ितवादीले ब�चा 
ज�माई मारकेो त�य मालाकार�पमा पिु� ह�न आउने ।

जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीको �वा��य परी�ण 
�ितवेदन, �ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� गरेको बयानसमेतका �माणह�बाट 
यी �ितवादी शिम�ला राईले ब�चा ज�माई ह�या गरकेो 
पिु� ह�न आयो । सो ह�दँा �ितवादी शिम�ला राईलाई 
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�यानस�ब�धीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरुमा 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु इलाम िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।९।२१ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०७१।५।१५ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

��ततु म�ुामा इलाम िज�ला अदालतले 
यी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी 
गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, इलामले सदर 
गरकेो र उ� फैसलालाई यस इजलासबाट समेत 
सदर ग�रसकेको अव�थामा यी �ितवादीले अवैध 
यौन स�पक� बाट जि�मएको ब�चालाई लोकलाजबाट 
ब�न बोरामा हाली ट्वाइलेट ट्याङ्क�मा फालेको 
अव�थासमेत भएकोले �ितवादी शिम�ला राईलाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखदँा अ.ब.ं 
१८८ नं. अनसुार िनजको हकमा ५(पाचँ) वष� कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित  संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००३७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कनैया चौधरी

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� आफू र मतृकसमेत सगैँ र�सी खाई 
नदीको बाटो ह�दैँ गइरहेको अव�थामा �ीराम चौधरी 
र मबीच वादिववाद भएको र मैले धके�दा चोट लागी 
पानीमा परकेो हो । िनजको मोबाइलसमेत मैले लगेको, 
िसमपिछ मैले आ�नै घर निजक खा�टो खनी राखेको 
िथए ँभनी बयान गरकेोबाट मतृक र यी �ितवादी वारदात 
ह�नअुिघस�म सगैँ रहेको र र�सी खाई वादिववादसमेत 

भई यी �ितवादीले मतृकलाई धकेलेको त�यमा 
िववाद रहेको देिखदँनै । यी �ितवादीले मतृकलाई 
�हार नगरकेो भए िभर पिहरोसमेत नभएको खोलाको 
िकनारमा सामा�य �पमा धके�दा घाइतेस�म ह�न स�ने 
तर िनधारमा 5cm×0.5cm को घाउ लागी म�ृय ु नै 
ह�नस�ने अव�था रहदँनै । लास जाचँ मचु�ुकामा मतृक 
लास रहेको �थानबाट अं. २५ िफट टाढा बाटोमा माटो 
िघि�एको अव�था रहेको भ�ने देिखदँा मतृकलाई यी 
�ितवादीले िनधारमा चोट पन� गरी �हार गरी ह�या 
गरकेो र मतृकको म�ृयपु�ात िघसाररे पानीमा फालेको 
अव�था प�रि�थितज�य �माणबाट पिु� ह�न पगेुको 
देिख�छ । �ितवादीले बयानमा भने ज�तो मतृकलाई 
धके�दा पानीमा खसी म�ृय ु भएको भ�ने त�यलाई 
िव�ासयो�य मा�न नसिकने ।

घटना िववरणमा कागज गन� गणेश राना, 
अिनल चौधरी, मेघनाथ डगौरा तथा व�तुि�थित 
मचु�ुकामा कागज गन� �यि�ह�ले समेत �ितवादी 
कनैया चौधरीले मतृक �ीराम चौधरीलाई कुटिपट गरी 
कत��य गरी मारकेोमा िव�ास ला�छ भनी लेखाएको  
देिख�छ । उ� कागज गन� �यि�ह�को िनज 
�ितवादीसगँ कुनै �रसइवी तथा पोल गनु�पन�  अ�य कुनै 
कारण भएकोसमेत दिेखदैँन । सो ह�दँा �ितवादी कनैया 
चौधरीले कत��य गरी �ीराम चौधरीलाई मारकेो पिु� 
ह�न आउने ।

जाहेरी दरखा�त, लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, व�तिु�थित मचु�ुका, 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
गरकेो बयानसमेतका आधार �माणह�बाट यी 
�ितवादी कनैया चौधरीको कत��यबाट मतृक �ीराम 
चौधरीको म�ृय ुभएको त�य मालाकार�पमा �मािणत 
ह�न आएको छ । सो ह�दँा �ितवादी कनैया चौधरीलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
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सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो क�चनपरु 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।८ को फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०७१।११।१७ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  ।

�ितवादी कनैया चौधरीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� भ�ने आधारमा 
मलुकु� ऐन अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम ७ वष� कैद ह�नको 
लािग पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट राय �य� 
भएको अव�था समेतलाई िवचार गदा� यी �ितवादी 
कनैया चौधरी लाटो भएको र खान तलासी, बरामदी 
मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट िनजले 
मतृकलाई जोिखमी हितयारको �योग गरी अमानवीय 
तवरबाट ह�या गरकेो अव�था समेत देिखदँनै । 
�ितवादी र मतृक दवुैले मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
अव�थामा ��ततु वारदात घट्न पगेुको देिख�छ । 
यसरी मादक पदाथ� सेवन गरी वादिववाद ह�दँा त�काल 
उठेको �रसको कारणबाट यी लाटो �ितवादीले सगैँ 
रहेको साथी �ीराम चौधरीलाई �हार गरकेो दिेखदँा 
यी �ितवादीको आपरािधक काय� पिहलेदेिखको 
�रसइवीको कारणले भएको नभई त�काल उठेको 
�रसको आवेगले गदा� भएको अव�था दिेखयो । जसबाट 
वारदातको घटना भिवत�य हो िक भनी अनमुानसमेत 
लगाउन ुपन� अव�था िसज�ना भएको देिखन आएकोले 
यी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� 
पन�जाने दिेखयो । यी लाटो �ितवादी कनैया चौधरीलाई 
अ.बं.१८८ नं. को �योग गरी सजायमा कमी गनु�  द�ड 
िनधा�रणको �चिलत �याियक प�ितअन�ुप नै ह�ने 
देिखदँा राय सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मंिजता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००७८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. थो�चम शोवा

मतृकको दाया ँआखँीभ� मािथ काटेको चोट, 
िनधारमा िनलो डाम चोट, दाया ँकान छेउ खोि�एको 
र कि�सरी सिु�नएको, टाउकोको पछािडको भागसमेत 
सिु�नएको, दवैु आखँा ब�द, लास रहेको �थानमा एक 
लङु पोते र �माल रगतमा लतपितएको अव�थामा 
रहेको, सो लास रहेको ठाउमँा ५ िफट गोलाइमा आलो 
रगत रहेको भ�ने मतृक सिुनता मिनपरुे (थो�चम) 
को घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका रहेको छ । �य�तै 
मतृकको अनहुारमा रगत लतपितएको, कपाल रगतले 
परु ैिभजेको, दािहने कानको पछािडप�� नीलो सिुनएको 
डाम रहेको, घाटँीको दािहनेप��को भागमा धा�रलो 
हितयारले काटेको गिहरो भाग रहेको, िनधारको 
बायापँ��को च�नीको भागमा कालो नीलो भई मासकुो 
भाग दबेको, दवैु आखँाको भाग सिु�नई नीलो कालो 
डाम रहेको भ�ने मतृक रिेवका मिनपरुकेो घटना�थल 
लासजाचँ मचु�ुका रहेको दिेख�छ । मतृक अ�ण 
मिनपरुकेो बाया ँआखँामािथ िनधारमा टुटु�को उठेको, 
दाया ँ क�चट परु ै सिु�नएको, नाकबाट सेतो िफँज 
िनि�कएको, दवैु हात म�ुी ब�द रही सीधा ति�कएको 
भ�ने अ�ण मिनपरुकेो घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका 
रहेको  देिख�छ । �य�तै वीभ�स त�रकाले आ�नो 
�ीमती, अबोध छोरा र छोरीलाई धा�रलो हितयार 
फ�वाले �हार गरी कत��य गरी मान� �ितवादी थो�चम 
सोवालाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी दरखा�त रहेको 
देिख�छ । �यसैगरी मतृकह�को म�ृयकुो कारणमा 
अ�ण मिनपरुकेो due to head injury, bleading 
to cardiopulmonary arrest भ�ने, मतृक सनुीता 
मिनपरु ेर रिेवका मिनपरुकेो head injury (severe) 
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भ�ने शव परी�ण �ितवेदन रहेको देिख�छ भने िमिसल 
संल�न मतृकह�का त�वीरह�मा रहेको रगत, घाउ 
चोटह�समेत हेदा� मतृकह�को म�ृय ु�वाभािवक�पमा 
भएको नभई कत��यबाटै भएको अव�था दिेखने ।

मतृकह�को शव परी�ण �ितवेदन, िमिसल 
संल�न फोटोह�बाट मतृक रिेवकाको टाउको, घाटँीमा 
ग�भीर�पले काटेको चोट लागेको र ह�केलामा समेत 
काटेको चोट लागेको, दाया ँ आखँीभ�को छेउमा 
काटेको घाउ लागेको र वारदात�थलमा आलो रगत 
जमेको समेत दिेख�छ । �वाइलेँ पिहलेदेिख कुटिपट 
गद� आइरहेको र कुनैपिन बेला मलाई मान�स�छ भनी 
छोरीले भ�ने गरकेो, िमित २०६९।३।१३ मा घरमा 
कोही नभएको अव�थामा �वाइ ँ थो�चम शोवाले 
बीभ�स त�रकाले आ�नै �ीमती र अबोध छोराछोरीलाई 
धा�रलो हितयार फ�वा �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो भनी िकटानी जाहेरी परकेो र जाहेरवालाले 
अदालतसम� समेत जाहेरी दरखा�तको �यहोरालाई 
समथ�न गद� मेरो छोरी, नाितनाितनालाई �ितवादीले 
कत��य गरी मारकेो भनी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । 
�यसैगरी वारदात घटेपिछ त�काल सो वारदात�थलमा 
पगेुका मतृक दीपक िब�ले मौकामा कागज गदा� िमित 
२०६३।३।१३ मा म �कुलबाट परी�ा सकेर घरमा 
आउदँा भइुतँलाको टाडेँ कोठािभ� पसी हेदा� िददी 
रिेवका, भा�जा अ�ण, भा�जी सिुनता तीनैजना 
धा�रलो हितयारले काटी रगतप�छे भई लिडरहेको 
बेहोस अव�थामा देखे ँ र म आि�एर कराउदँा आमा 
भएको ठाउमँा गएर घटनाको बार े बताए ँ । आमा 
िछमेक�ह�समेत घरमा आई हेदा� भा�जी सिुनताको 
म�ृय ुभइसकेको रहेछ । िददी र भा�जा जीिवत रहेकोमा 
िनजह�लाई उपचारको लािग अ�पतालमा लगेकोमा 
उपचार गराउदँागराउदँै दवुैजनाको म�ृय ुभयो । िददी, 
भा�जा, भा�जी तीनैजनालाई िभनाज ु शोवा मिनपरु े

भ�ने थो�चम शोवाले धा�रलो हितयारले काटी मारकेो 
हो भ�ने कागज गरकेो र सोही �यहोरा समथ�न ह�ने 
गरी अदालतमा समेत बकप� ग�रिदएकोलगायतका 
मालाकार�पमा आएका प�रि�थितज�य �माणह�बाट 
�ितवादी शोवा मिनपरु े भ�ने थो�चम शोवाकै 
कत��यबाट रिेवका मिनपरु,े अ�ण मिनपरु े र सिुनता 
मिनपरुसेमेत ३ जनाको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी शोवा मिनपरु ेभ�ने थो�चम शोवाले 
�रसइवीको कारणले फ�वाज�तो जोिखमी हितयार 
�योग गरी वीभ�स�पले आ�नै प�रवारका सद�यह� 
�ीमती रवेीका मिनपरु,े छोरा अ�ण मिनपरुे र छोरी 
सनुीता मिनपरुलेाई कत��य गरी मारकेो पिु� भएकोले 
अिभयोग दाबीअनसुार यी �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. को कसरु 
गरकेो देिखन आयो । तसथ� �ितवादी शोवा मिनपरु े
भ�ने थो�चम शोवालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३ नं. को कसरुमा सोही महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो झापा िज�ला अदालतको िमित २०६९।७।२६ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७१।६।२७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल माघ २९ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CI-०८३९, मापद�डिवपरीत 
िनमा�ण काय� गरकेो, राधाकृ�ण �े� िव. काठमाड� 
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उप�यका नगर िवकास योजना
पनुरावेदक �ितवादीले �चिलत कानूनले 

तोकेको मापद�डिवपरीत घर िनमा�णको काय� गन� 
गरकेो हो होइन ? िनजले िनमा�ण गरकेो घर साव�जिनक 
बाटो, ज�गा िमचेर बनाएको हो, होइन र सोको न�सा 
पास छ, छैन ? उजरुी र �ितवेदनबमोिजम बनाएका घर 
र संरचना मापद�डिवपरीत भएको भए सो भाग मा� 
भ�काउन ुपन� हो भ�ने िवषयमा स�पूण� कुराको बहृत् 
छानिबन गरी पनुरावेदकको िजिकरसमेतको दोहोरो 
सनुवुाई गरी िनण�य गन� अिधकार काठमाड� उप�यका 
नगर िवकास �ािधकरणलाई भएको देिखएकोले िवप�ी 
काठमाड� उप�यका नगर िवकास योजना काया��वयन 
सिमित, काठमाड�बाट िमित २०६८।२।५ मा भएको 
िनण�य बदर गरी जो ब�ुनपुन� हो बझुी िनण�य ग�रिदन ु
भनी प�ह�लाई ता�रख तोक� िमिसल काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरणमा पठाइिदन ु भनी 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित 
२०६९।६।८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-CR-०७३२, ०८४५, ग�डा मारी 
खाग िब�� �यवसाय, नेपाल सरकार िव. सूय�बहादुर 
सुनारीमगर, सूय�बहादुर सुनारीमगर िव. नेपाल सरकार

�ितवादी सूय�बहादरु सनुारीमगरको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िनजले अनसु�धान अिधकारी 
र म�ुा हेन� अिधकारीसम� कसरुमा सािबत भई 
अ�य �ितवादीह�लाई समेत पोल गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । ग�डा मारी खाग काटी माइला राईको घरमा 
राखेकोमा १ मिहनापिछ खाग िब�� गरी माइला 

राईले �. २०,०००।– (बीस हजार �पैया)ँ िदएका 
िथए भ�ने कुरा िनजको उ� बयानमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । िनजको अनसु�धान अिधकारी र म�ुा हेन� 
अिधकारीसम�को बयान �वे�छाको होइन भनी 
पनुरावेदनमा िजिकर िलए तापिन व�तिुन��पमा 
�मािणत गराउन नसकेको ि�थितमा अनसु�धानको 
�ममा र म�ुा हेन� अिधकारीसम�को सािबती �वे�छाको 
होइन भनी भ�न निम�ने भई अनसु�धान अिधकारी 
तथा म�ुा हेन� अिधकारीसम� गरकेो �वीकारोि�लाई 
िनजको िव��मा �माणमा िलन िम�ने नै देिखने 
ह�दँा �ितवादी सूय�बहादरु सनुारी मगरले आरोिपत 
कसरु कायम गरी कसरुदार ठहर गरतेफ�  स�ु िचतवन 
राि��य िनकु�जको काया�लयबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याएको र सजायतफ�  राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६ 
बमोिजम यसै कसरुमा संल�न �ितवादीह� सूय�बहादरु 
सनुारी मगर, िदलबहादर बोटे र ठग ुभ�ने ितलबहादरु 
ग�ुङलाई जनही १० वष� कैद र �. ७५,०००।– 
(पचह�र हजार �पैया)ँ जरीवाना ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा,�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-WO-०९१६, उ��ेषण / 
परमादेश, राजे�� महज�न िव. का�छा महज�नसमेत

अदालतबाट फैसला भई अिधकार�ा� 
अिधकारी एवं मालपोत काया�लय र नापी शाखाबाट 
दा.खा. एवं िक�ाकाट भई �ेस न�सामा समेत 
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छु�ाछु�ै ज�गा दता� फारी भइसकेको अव�थामा 
िनवेदकको दाबीबमोिजम पनुः चलनसमेत चलाई 
िदइसकेको अव�थालाई झ�ुा भयो, पनुः िच� बझेुन, 
�ेस न�साबमोिजम छुट् याई भोग गन� िवप�ी ��यथ�ले 
हटक गर ेभनी िनवेदकले िलएको ��ततु िनवेदन दाबी 
र िमित ०६२।३।७ को काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलाबमोिजम तयार भएको ब�डा मचु�ुका िमित 
०६४।३।५ मा नापी शाखाबाट �ेस न�सासमेतको 
िक�ाकाट गरी िमित ०६८।७।२५ मा पनुः चलन 
चलाई िदएप�ात सो आदेश एवं सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित ०६८।१२।२ को आदेश 
बेरीतको भनी िलएको िनवेदन दाबी िव�ास गन� लायक 
देिखन आएन । �रट �े� सम�यायीक �े� भएको 
र नरम करम गरी ब�डा भएको देिखदँा नरम करम 
िमलाई िमित ०६३।११।२८ मा भएको �ेस न�सा, 
द�ड सजायको ४३(५) बमोिजम �याय स�पादनको 
�ममा भएका आदशेह� िनवेदन मागबमोिजम बदर 
ग�ररहन पन� अव�था, आव�यकता र औिच�यसमेत 
नरहेको ह�दँा िज�ला अदालत काठमाड�को आदेश 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित ०६८।१२।२ को आदेश िमलेकै देिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । यस अदालतबाट 
जारी भएको िमित २०६९।१।६ को अ�त�रम आदेश 
िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-११७३, उ��ेषण, गगन 

ठकुरी िव. काठमाड� महानगरपािलका, बागदरबार 
सु�धारा, काठमाड�समेत

महानगरपािलकालाई कानूनबमोिजम बोलप� 
खोली श�ुक उठाउने, ठे�का िदने कुरालाई रो�न र 
यस काया�लयलाई �ित परु ्याई िवकास िनमा�णमा 
लाउने कानूनबमोिजमको श�ुकलाई िवप�ीह�ले 
चनुौती िदन िम�दैन । कसैले बोलप�बमोिजम ठे�का 
आफूलाई नपद�मा बोलप� दता� नगरी फारामको 
न�कल मा� �रट साथ राखी बोलप� खो�ने काय� रो�न 
आउन ु यस काया�लयको कानून�द� अिधकार एवं  
महानगरबासीको िवकास िनमा�णको काय� गन�को लािग 
रकम संकलन गन� पाउने अिधकारलाई पिन चनुौती 
गनु�  हो । सो गै�कानूनी माग मा� नभई बदिनयतपूण� 
काय�का लािग दता� ग�रएको �रटमा कानूनबमोिजम 
बाहेक कर लगाएको भ�ने आरोप पिन गलत छ । आफँैले 
यस काया�लयले श�ुक िलनस�ने कानूनी �यव�था 
छ भनी �वीकार गन� पनुः  कानूनबमोिजम लगाएको 
करलाई अवैध भ�ने ज�तो दोहोरो एव ंिवरोधाभासपूण� 
�रट िनवेदकह�को मागको आधारमा �रट जारी ह�न 
नस�ने । 

�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १४७ ले नगरपािलकाले आ�नो 
�े�िभ� लगाउन स�ने पािक� ङ, श�ुकको �यूनतम् 
तथा अिधकतम् दर अनसूुची १९ मा उ�लेख गरी 
�करण नं. १ देिख ४ स�म �� �यव�था गरकेो 
कानूनी �यव�थाह�ले समेत गदा�  ��यथ� काठमाड� 
महानगरपािलकाले पािक� ङ श�ुक �योजनको लािग 
आ�नो �ादिेशक �े�ािधकारिभ� कुनै िनि�त �े�, 
उप�े�ह� तोक� कानूनबमोिजमको श�ुक उठाउन 
पाउने नै दिेखने ।

�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
को िनयम १४७ ले नगरपािलकाले आ�नो �े�िभ� 
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लगाउन स�ने पािक� ङ श�ुकको �यूनत तथा अिधकतम 
दर अनसूुची-१९ मा उ�लेख भएबमोिजम ह�नेछ भनी 
�यव�था भएकोमा अनसूुची १९ ले �करण  १ देिख 
३ स�म िविभ�न खालका चार पाङ�े सवारी साधनको 
�कार अनसुार दर रटे तोकेकोमा �करण नं. ४ ले 
१, २ र ३ मा उि�लिखत सवारी साधनबाहेक अ�य 
सवारी साधनह�को लागी नगरपािलकाले �यव�था 
गरकेो �े�ह�मा पािक� ङको समयको आधारमा बढीमा 
दश (१०) �पैयासँ�म पािक� ङ श�ुक लगाउन स�ने 
छ भ�ने �� �यव�था भएकोमा िमित २०६९।११।७ 
को सूचना नं. ३७/२०६९/०७० को सूचना र सोसगँ 
स�बि�धत �कािशत अ�य सूचनाह� कानूनबमोिजम 
�कािशत भएको मा�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

नेपालको अ�त�रम सिंवधानमा भएको 
�थानीय िनकायको �यव�थास�ब�धी अवधारणा, 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, िनयमावलीमा भएको 
�ावधान, नाग�रक अिधकार ऐन, उपभो�ा संर�ण 
ऐनलगायतका कानूनमा भएको �यव�थानसुार ��यथ� 
नगरपािलकाले आ�नो �ादेिशक �े�ािधकारिभ�  
कानूनबमोिजमको उि�लिखत कर, द�तरु, अस�ुन 
पाउने �यव�थालाई यस अदालतले अ�यथा भ�न 
िम�दैन । कानूनमा �� उि�लिखत दर, रटे कायम 
गरकेो कुराह�लाई उ�लङ्घन ह�ने गरी ��यथ�ले 
गरकेो कुनै �यव�थालाई यस अदालतले �याियक 
िन�पणको िवषयको �पमा िलनपुन� ह�दँा ��यथ� 
महानगरपािलकाले िमित २०६९।११।७ को सूचना 
नं. ३७/०६९/०७० को सूचना र सोसगँ स�बि�धत 
स�पूण� बोलप�स�ब�धी काय� �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम १४७ को अनसूुची 
१९ को �करण नं. ४ िवपरीत दिेखएकोले उ� कुरा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब ��यथ� 
महानगरपािलकाले आ�नो �ादेिशक �े�िभ� सवारी 

साधन पािक� ङ श�ुक िमनाहा ह�ने िमित २०७०।८।४ 
को िनण�यलाई िनर�तरता िदनस�ने आिथ�क साम�य� 
छ भनेमा बाहेक अब उ�ा�त २ पाङ�े सवारी साधनको 
हकमा पनुः बोलप� आ�ान गनु�पन�  भएमा सािबककै 
पािक� ङ समयको आधारमा �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम १४७ को अनसूुची १९ 
को �करण नं. ४ मा उि�लिखत श�ुक मा� पािक� ङ 
श�ुक िलन पाउने गरी �यव�था गनु�  गराउन ु भनी 
��यथ�ह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसहं
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१०६८, ११९१, 
कत��य �यान, �ेम ढकाल कामी िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. �ेम ढकाल कामीसमेत

भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा 
दघु�टनाको �पमा िलइ�छ । यसलाई दघु�टनाको �पमा 
िलइने ह�दँा भिवत�य ह�नलाई घट्न पगेुको घटना 
घटाउनेस�मको कुनै कारण तथा �रसइवी नभएको 
देिखन ु पन�, आफूले गरकेो कामबाट कुनै द�ुप�रणाम 
आउन स�ने अव�था तथा स�भावना नरहेको देिखन ु
पन�, �य�तो द�ुप�रणामको इ�छा तथा पूव��ानसमेत 
नभएको ह�नपुन� साथै वैध काम वैध साधनको �योग 
गरी �या� सावधानी अपनाई गरकेो पिन पिु� 
ह�नपुद�छ । उि�लिखत यी अव�थाह� एक अका�को 
िवक�पको �पमा रहेको नभई यी सबै अव�थाह�को 
सयंोजन रहे भएको ह�नपुद�छ । यी म�ये कुनै एउटाको 
अभाव भएमा �यसलाई भिवत�य मा�न नसिकने । 

िवयरको बोतल ज�तो व�तलेु संवेदनिशल 
अंग टाउकोमा िहका�उदँा �यान मन� स�छ भनी 
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सामा�य सझुबझु भएको �यि�ले जा�न ुसो�नपुन� कुरा 
ह�न आउछँ । िवयरको बोतलले टाउकोमा िहका�उदँा 
�यान मन� स�ने स�भावना रहने पिन सहज अनमुान 
गनु�पन� िवषय हो । य�तो अव�थामा �ितवादीमा 
भिवत�य �यान ह�न आफुले गरकेो कामबाट मािनस 
मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको वा प�रणामको पूव� �ान 
नभएको भनी मा�न सिकँदैन । यसमा �ितवादीको 
मतृकलाई मान� मनसाय �प� नदिेखए पिन मािनस 
मन� स�ने प�रणामको पूव� स�भावनाको जानकारी भने 
रहेकै दिेखदँा ��ततु म�ुाको वारदातलाई भिवत�यको 
कोटीमा रा�न सिकँदैन । य�तो अव�थामा �ितवादीमा 
रहेको �यही स�भावनाको जानकारी नै आपरािधक 
काय� पछािडको आपरािधक मनसायका �पमा रहेको 
ह�ने । 

कुनै आपरािधक काय� ठीकबेठीक छुट्याउन 
स�ने �यि�ले आ�नो कामको प�रणाम द�ेन स�ने 
अव�थामा कुनै काय� �वत�� तथा �वे�छाले गद�छ 
र �यसको प�रणाम आपरािधक काय� ह��छ भने �यहा ँ
मानिसक त�व िव�मान रहेको नै मािन�छ । नाबालक, 
होस ठेगाना नभएको, नसाको शरुमा रहेको, िठकबेठीक 
छुट्याउन नस�ने अव�थाको �यि�ले वा कुनै डर, 
�ास, दबाबमा परी कसैको आ�ा पालन गन� वा आ�नो 
काय�को प�रणाम दे�न र पूव� अनमुान गन� नस�ने 
�यि�ले गरकेो आपरािधक काय�को पछािड आपरािधक 
मनसाय रहेको नमािनने अव�था पिन यसमा िव�मान 
देिखदँैन । तसथ�, यस वारदातलाई भिवत�यको सं�ा 
िदन निम�ने ।

�ितवादीमा मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी, 
मनसाय नभएको लकु�चोरीकन पिन नहानेको, 
जोिखमी हितयार पिन �योग नगरकेो, िदसा गन� भनी 
बोतलमा पानी िलएर िहंडेको अव�थामा मतृक भाइसगँ 
वादिववाद भई त�काल उठेको �रसको झोकमा हातमा 

भएको बोतलले टाउकोमा �हार गरकेो र उपचारको 
�ममा सोही चोटका कारण म�ृय ुभएको देिखदँा वादी 
नेपाल सरकारको मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. को अव�था ��ततु म�ुामा 
देिखदँनै । मान�लाई पूव�तयारी गरी कुनै घातक 
हितयार िलएर गई सोही हितयारले �हार गरकेो पिन 
देिखदँनै । �यसैले �ितवादी �ेम ढकाल कामीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
को अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलबाट िमित २०७०।४।२१ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.९ 

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-CR-०५००, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, िनम�ला खवास िव. 
नेपाल सरकार

फौजदारी म�ुामा �माणबाट कसरु नठह�रएमा 
आरोिपत �यि� िनद�ष मािन�छ । �ितवादीमािथको 
अिभयोग शङ्कारिहत तवरबाट (Beyond 
Reasonable Duobt) िस� गनु�पद�छ शङ्कारिहत 
तवरबाट आरोप पिु� ह�न सकेन भने अिभय�ुले 
शङ्काको सिुवधा पाउछँ । (Benefit of doubt goes 
to the accused) भ�ने फौजदारी कानूनको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेत रहेको छ । अदालतमा बकप� गदा� 
जाहेरवालाले आ�नी छोरीलाई कसैले बेचिबखन गन� 
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लागेको होइन भनी स�ु जाहेरी दरखा�तको �यहोराको 
िवपरीत लेखाएको र पीिडत मािनएको जाहेरवालाक� 
छोरीले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो 
अव�थासमेत नह�दँा िववादा�पद जाहेरी दरखा�त एव ं
�ितवादीको गैरहािजरीमा पीिडत कसरुदार ठहर गन� 
�यायोिचत नदेिखदँा यी �ितवादी िनम�ला खवासलाई 
मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) अनसुार १५ वष� कैद 
र एकलाख जरीवाना भई पीिडतलाई �. ५०,०००।– 
�ितपूित�  भराइिदने ठहर ्याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०६८।०५।२६ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई पनुरावेदक / �ितवादी िनम�ला खवासले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६९-WO-०३५०, उ��ेषण, 
दीप�योती एजुकेसन फाउ�डेसन �ा.िल.समेत िव. �म 
अदालत, अनामनगर काठमाड�समेत

नाग�रकलाई कानून�ारा �दान ग�रएको 
हक हनन भएको अव�थामा सोको �चलनको लािग 
कानून�ारा नै हद�यादको �यव�था ग�रएको ह��छ । 
हकमा असर पन� प�ले आ�नो हक �थािपत गराउन 
कानूनले िनिद�� गरकेो �याद िभ�  उपचार खो�न ुपन� 
ह��छ । कानूनले तोकेको �यादिभ� उपचारको लािग 
दाबी िलएन भने �य�तो हनन भएको हक �चलन गन� 
हक समा� ह��छ अथा�त हद�याद नािघ दायर भएको 
म�ुामा अदालतबाट उपचार �ा� ह�न स�दैन । तर 
�रट िनवेदनबाट िदइने उपचारको लािग हद �याद 

ला�दैन । आ�नो अित�मण भएको हक �चलनको 
लािग िनवेदकले उिचत समयिभ� त�य नलकुाइ सफा 
हातले उपचारको माग गरकेो ह�नपुछ�  । उिचत समय भ�ने 
कुरा िववादको िवषय, िनवेदकको अव�था, आ�नो 
हक हनन ह�न गएको िवषयको जानकारीसमेतका 
कुराह�मा िनभ�र ह�ने । 

�रट िनवेदकह�ले आ�नो िनवेदनमा 
अपहेलनामा आफूह�लाई कैद जरीवाना भएको 
त�यसमेत �रट िनवेदनमा उ�लेख नगरी त�य 
लकुाएको दिेख�छ । िनवेदकह� सफा हातले अदालत 
�वेश गरकेोसमेत देिखदँैन । यसरी �म अदालतबाट 
िन�केको प�रणामलाई िवचार गरी आफूह� िव�� 
भएका कामकारवाहीह�लाई िनि��य गराउने 
उ�े�यबाट अदालत �वेश गन� िनवेदकह�को हकमा 
��ततु िनवेदनबाट उपचार �दान गन� अव�था 
नदिेखने । िनवेदकह�ले आफूह�उपर भएको 
कामकारवाही प�रणाम िवचार गरी आफूह�लाई 
लागेको सजायसमेत िनि��य गराउने उ�े�यबाट 
िबल�ब गरी ��ततु �रट िनवेदन दता� गरकेो देिखएकोले 
िनवेदकह�को िनवेदन मागका िवषयह�मा �वेश 
गनु�पन� अव�था रहेन । ��ततु �रट िनवेदन िवल�बको 
िस�ा�तको आधारमा खारजे ह�ने ठहछ�  । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेोले िमित २०६९।६।११।५ 
मा जारी भएको अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.आन�दमोहन 
भ�राई, ०७१-WO-००४४, उ��ेषण / परमादेश, 
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गोमा के.सी. िव. सामा�य �शासन म��ालयसमेत
िनवेिदकाले ऐनको ��यायोिजत प�रिधभ�दा 

बािहर गई नेपाल सरकारले िनयमावली बनाएको 
कारण िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१०१ (२)(क) िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
३९(६) सगँ बािझएको ह�दँा �याियक पनुरावलोकन 
गरी िनयमावलीको उ� �यव�था सो हदस�म बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने माग िलई िनयमको �यव�थालाई चनुौित 
िदन सकेको देिखएको छैन । कानूनको �िुट भयो भनी 
िनवेदनमा िजिकर िलने प�मा नै यो य�तो �िुट भयो 
भ�ने आधार र कारण देखाउने दािय�व र कत��य ह�ने ।

िनवेिदका पितसगँ २०५७ सालमा नै अशं 
िलई छु�ी िभ�न भई बसेको त�य िमिसल संल�न 
�माणबाट �थािपत भइरहेको छ भने िवप�ी िवजया 
मतृकसगँ एकासगोलमै बसेको अव�था छ । िनवेिदका 
गोमा र िवप�ी िवजयासमेतको मतृक झपे��बहादरु 
केसीसगँको पित र प�नीको नातामा समान स�ब�ध 
रहे पिन एकले अक�लाई िनभाउन ु पन� भूिमका र 
िदनानिुदनको कत��यबोधमा भने असमान ि�थित 
रहेको दिेख�छ । जो एकासगोलमा ब�छ उसैले नै एक 
अक�को सखु र दखुमा साथ र सहयोग िद�छ भ�ने कुरा 
सामा�य समझबाट पिन ब�ुन सिक�छ यसै त�यलाई 
आधार बनाई सेवामा रहदँा कसैलाई नइ�छाएको 
मतृक िनजामती कम�चारी झपे��बहादरु केसीको 
िनविृ�भरण अिधकारप�को अिधकार सगोलमा 
बसेक� प�नी िवजया के.सी.ले पाउने गरी िनजामती 
िकताबखानाबाट भएको िनण�य िनजामती सेवा ऐन र 
िनयमावलीले िनिद�� गरकेो कानूनी �यव�थाअनकूुलकै 
रहे भएको दिेखदँा उ� िनण�यमा कुनै �िुट रहेको दिेखन 
नआउने ह�दँा मतृक िनजामती कम�चारी झपे��बहादरु 
केसीको एकासगोलक� का�छी �ीमती िवजया केसीको 
नाममा पा�रवा�रक िनविृ�भरण अिधकारप� बनाउने 

गरी िनजामती िकताबखानाबाट िमित २०७०।९।२२ 
मा भएको िनण�यमा कानूनी �िुट रहेको नदेिखदँा 
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । िनवेदन नै 
खारजे ह�ने ठहरकेोले यस अदालत एकल इजलासबाट 
िमित २०७१।५।९ मा जारी ग�रएको अ�त�रम 
आदशेसमेत िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६७-CI-१५७८, रकम िदलाइ 
पाउ,ँ काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ३१ पुतलीसडक, काठमाड�मा काया�लयमा 
रहेको �ी सुपर लेिमकोट्स �ािलको अिधकार�ा� 
स�चालक अशोककुमार तोदी िव. उदय�ी िचया 
उ�ोग �ा.िल. समेत

वादीले गन� काय�को �कृित खोल छा�नेस�म 
रहेको छ । सो समान �यािकङ गन� खोलमा छा�ने 
उ�ोगको नाम िडजाइनको छाप “डाई” (Cylinder) 
त�ु�त िनमा�ण ह�न नस�ने र भारतबाट बनाई �याउन ु
पन� पिन देिख�छ यस अव�थामा सो डाई (Cylinder) 
िनमा�ण गन�को लािग चािहने रकम अि�म�पमा िलन 
ज�री ह��छ । अ�यथा िसिल�डर बिनसकेपिछ सो 
िसिल�डर अ�य कुनै �यि� �यवसायको लािग काम 
नला�ने भई खच� अनाव�यक ह�ने ।

�ितवादीको लािग “मेची�पेशल िचया” र 
“उदय�ी �पेसल िचया” का खोलह� िनमा�ण गन� 
२ वटा अलगअलग िसिल�डर आव�यक रहेको 
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देिख�छ । सो खोलमा छािपने नाम �ेड माक� ले �यापा�रक 
कारोबारको Goodwill को पिन काम गद�छ । स�झौता 
ह�नभु�दा ५ मिहनाअिघ �ितवादीले वादीको �ािलमा 
राखेको िडपोिजट रकम पिछ स�झौतामा उि�लिखत 
खोल छापी उ�पादन गन� काय�को लािग आव�यक पन� 
डाई (Cylinder) िनमा�णकै लािग िडपोिजट रहेको 
भ�ने कुरा नै �वाभािवक अथ� िन�कने ।

स�झौताबमोिजम भएका �यापा�रक 
कारोबारको िहसाबमा वादीले �ितवादीसगँ िलनपुन� 
बाकँ� रकम �. १,७२,८५१।७७ रहेको भ�ने त�यमा 
िववाद देिखन नआएकोले सो बाकँ� रकम वादीले 
�ितवादीबाट भराइ पाउने ।

वादी दाबीबमोिजम �.१,७२,८५१।७७ 
वादीले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने ठहर ्याएको 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
वादीको दाबी �.१,७२,८५१।७७ बाट �ितवादीले 
राखेको िडपोिजट �.१,१६,३२४।– क�ा गरी बाकँ� 
ह�न आउने �.५६,५२७।७७ वादीले �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले भराई िलन पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६७।६।४ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई पनुरावेदक वादीको 
दाबीबमोिजमको रकम �.१,७२,८५१।७७ पनुरावेदक 
वादीले ��यथ� �ितवादीह�बाट दामासाहीले भराई 
िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-०३३२, िकत� ठगी, नेपाल 

सरकार िव. पदमबहादुर गु�ङ
�माणको �पमा जाहेरवाला रवीन �े�ीले पेस 

गरकेो दता�  िकताबमा उि�लिखत ह�ता�रसमेतको 
िववरण �ितवादी पदमबहादरु ग�ुङको ह�ता�रसगँ 
मेल नखाएको भनी के��ीय िविध िव�ान �योगशालाबाट 
�ा� िमिसल संल�न परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको 
र �ितवादी आफूले पिन इ�कारी बयान िदएको 
ि�थितमा िकत�ज�तो फौजदारी अपराधमा सलं�न 
रहेको भनी �मािणत गन� िव�सनीय र ठोस �माणले 
�मािणत ह�न नसकेको अव�थामा अिभयोग माग 
दाबी मा�को भरमा सजाय गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�त अनकूुल ह�न स�दैन । तसथ� वादी नेपाल 
सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।  
 �ितवादी पदमबहादरु ग�ुङले न�कली 
सवारी दता� िकताब बनाएको, बनाउन लगाएको 
वा अ�लाई �य�तो काय� गन� अ�ाएको वा िकत� 
कागज खडा गन� काममा अ� कुनै त�रकाले 
सलं�न भएको भ�ने �माण िमिसल संल�न रहेको 
देिखएन  । समान त�य भएका म�ुामा एवं समान 
िववादमा �ितपािदत िस�ा�त नै पिछका �य�तै म�ुामा 
निजरको �पमा अवल�बन ग�रने ह�दँा असमान त�य 
तथा िभ�न प�रि�थित देिखएको यस अव�थामा उ� 
निजर ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�ने देिखन नआएको 
ह�दँा म�ुा दोहोर ्याउने िन�सा िददँा िलएको आधारसगँ 
यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

िमिसल संल�न के��ीय िविध िव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदन तथा न�कली दता� 
िकताबसमेतमा �ितवादी �वयम् ले तयार पारकेो 
भ�ने नदेिखएको ि�थित एवं िनज �ितवादीले कमल 
�े� भ�ने �यि�बाट उ� दता� िकताब �ा� गरकेो 
देिखएको अव�थालगायतको आधारमा मलुकु� ऐन, 



50

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, मङ्िसर - १

िकत� कागजको ९ र १२ नं. बमोिजमको सजाय माग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने 
ह�दँा �ितवादीलाई ठगीको ४ नं. बमोिजम ६ मिहना कैद 
तथा िबगोबमोिजम �. १,०५,०००।– जरीवानासमेत 
ह�ने र िकत� कागजको ९ र १२ नं. बमोिजमको 
सजायको अिभयोग माग दाबी नप�ुने ठहर ्याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६७।१०।२५ 
को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।८।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

पूण� इजलासमा पेस ह�ने

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CR-०३४३, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. परमे�र राउत भ�ने कुले�र 
राउत

मा.�या.�ी गोपाल पराजुलीको राय: 
�ितवादीको काय� र सोबाट �ितवादीले बहन 

गनु�पन�  फौजदारी दािय�वबीचमा एकाकार ह�न ुज�री 
ह��छ । ��ततु वारदातमा गीता िघिमर ेमोटरसाइकलबाट 
खसी लडे पिन �ितवादीले लापरवाहीपूण� त�रकाले 
मोटरसाइकल चलाएको देिखदँनै । लापरवाहीपूण� 
त�रका देखाई िनजको काय��ारा घटना घट्न गएको 
�प� �पमा ख�ुन नसकेको ह�दँा �ितवादीको काय�लाई 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१ (३) अ�तग�तको कसरु नै मा�न ु पन� देिखयो । 
ऐनको दफा १६१ को उपदफा ३ मा कसैको �यान 
मन� स�छ भ�नेज�तो नदेिखएको अव�थामा कसैले 
कुनै सवारी चलाउदँा सवारी दघु�टना ह�न गई सवारीमा 
रहेको वा सवारीबािहर जनुसकैु ठाउमँा रहे बसेको 
कुनै मािनसको म�ृय ु ह�न गएको रहेछ भने �यसरी 
सवारी चलाउने �यि�लाई एक वष�स�म कैद वा 
दईुहजार �पैयासँ�म जरीवाना वा दवैु सजाय ह�नेछ 
भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । �यसैगरी उपदफा 
४ मा चालक अनमुितप� नभएका �यि�ले सवारी 
चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको कसरु गरमेा 
िनजलाई सोही उपदफाबमोिजम ह�ने सजायमा थप 
दईु हजार �पैयासँमेत  जरीवाना ह�नेछ भ�ने �यव�था 
रहेको  देिख�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीको काय� 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१ को उपदफा ३ र ४ बमोिजमको कसरु अपराध 
ह�न गई �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१ (३) बमोिजम १ मिहना १५ िदन कैद र  
�. २,०००।-  जरीवाना तथा ऐ. को उपदफा (४) 
बमोिजम  �. २,०००।- थप  जरीवानासमेत गन� गरी 
गरकेो फैसला मनािसब नै देिखयो । �ितवादीको काय� 
अिभयोग दाबीबमोिजमको दािय�वअ�तग�त परकेो 
नदिेखदँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर तथा यस 
अदालतबाट िमित २०७०।४।२८ मा म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान ग�रएको आधारसगँ समेत सहमत 
ह�न नसिकँदा पनुरावेदन अदालत, हेटौडाको िमित 
२०६९।४।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नसिकने ।
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माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�यायको 
राय :

सवारी साधन चलाउने �यि�मा 
अिनवाय��पमा ह�नपुन� सोस�ब�धी �मता र यो�यताको 
सिुनि�तता गरी सवारी दघु�टनाबाट ह�नस�ने िजउ 
धनमािथको स�भािवत जोिखम हटाउनका लािग नै 
िवधाियकाले उि�लिखत कानूनी �यव�था गरकेो हो 
भ�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । कुनै पिन सवारी 
चलाउने �यि�ले सवारी चालक अनमुितप� िलनपुन� 
गरी ऐनमा भएको उ� �यव�था ऐि�छक नभई 
बा�या�मक र अिनवाय� �पमा पालना गनु�पन�  �यव�था 
भएकोले सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरकेो 
�यि�ले सवारीसाधन चलाउन ह�दैँन भ�ने कुरामा पिन 
कुनै िववाद ह�न स�दैन । सवारीचालक अनमुितप� 
�ा� नगरकेो �यि�मा सवारी साधन चलाउने यो�यता, 
�मता र �ान नभएको भ�ने मािनने भएकाले �य�ता 
�यि�ले साव�जिनक सडकमा सवारी चलाउदँा कसैको 
�यान मन� स�ने ठूलो स�भावना रह�छ भ�ने कुरालाई 
इ�कार गन� सिकँदैन । यस अथ�मा हेदा�  सवारीचालक 
अनमुितप� �ा� नगरकेो �यि�ले साव�जिनक सडकमा 
सवारी चलाउने काय� गनु�  भनेको आफँैमा लापरवाहीपूण� 
काय� हो । साथै �यसरी सवारीचालक अनमुितप� �ा� 
नगरकेो �यि�ले चलाएको सवारीसाधनबाट ठ�कर 
लागी वा िकची मािनसको �यान गएमा सो काय� �वतः 
लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को प�रणाम�व�प 
भएको भ�ने मा�न ुपन� ।

सवारी चालक अनमुितप�को अभावमा 
सवारी चलाएबाट सवारीमा ब�ने �यि�को म�ृय ुभएको 
वारदात आफँैमा �ितवादी िव�� य�तो अकाट्य 
�माण ब�दछ जसमा कुनै �यि�लाई वा आफँैलाई 
त�काल अ�पताल नलगेमा िनजको �यान जोिखममा 
जाने ज�ता अव�था परमेा वा मतृक आफ� ले हा�फाली 

आ�मह�या गरमेा वा �ितवादीको automation, 
insanity ज�ता एकाध �ितर�ाबाहेक अ� �ितर�ा 
आकिष�त ह�ने दिेखदँैन भ�ने िहसाबले सो निजरलाई 
नहेन� हो भने सवारी अनमुितप�स�ब�धी कानूनी 
�यव�थाको कुनै औिच�य नह�ने । 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१ को उपदफा (५) मा “कुनै  सवारीको  
धनी  वा  सवारीको  िज�मा  िलएको  �यि�ले  चालक 
अनमुितप� नभएको �यि�लाई सवारी चलाउन िदई 
कुनै मािनसलाई िकची, ठ�कर लागी वा दघु�टना 
भई सो मािनस मन� गएमा �य�तो सवारी चलाउन 
िदने �यि�लाई दईु वष�स�म कैद ह�नेछ ।” भनी यो 
उपदफाले चालक अनमुितप� नभएको �यि�ले 
गरकेो कसरुमा सवारी धनी वा सवारी िज�मा िलने 
�यि� पिन सजायको भागीदार ह�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । यो भनेको एउटाले गरकेो कसरुमा अक� 
�यि� पिन िज�मेवार ह�ने constructive crime को 
�यव�था हो । Constructive crime अचेल िन�दनीय 
मािन�छ । तर सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(५) ले यसलाई �वीकार 
गरबेाट चालक अनमुितप�बेगर सवारी चलाई मािनस 
मरकेो वारदातलाई ऐनले िन�कै जोिखमपूण� र �यान 
जाने ठूलो स�भावना भएको वारदातको �पमा िलएको 
मा�न ुपन� ।

सवारी चालक अनमुितप� नभएको 
अव�थामा सवारी चलाएको कारणबाट मािनसको 
�यान मरकेो वारदातमा चालकले लापरवाही गरकेो 
छैन भ�ने िन�कष�मा प�ुदा चालकले आिखर के कुन 
कारण परी सवारी चलाउने यो�यता परी�ामा भाग नै 
निलएको वा भाग िलएर अन�ुीण� भएको वा अनमुितप� 
पाएर पिन अयो�य disqualify घोिषत ग�रएको 
भ�ने कुरा र �य�ता �ितवादीले �यहोनु�  पन� सवारी 
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चालनस�ब�धी �वतः अयो�यता एवं  लापरवाहीको 
अनमुानलाई िव�थािपत गन� गरी िनजले कडा �माण 
गजुान� सके नसकेको कुरामा �यान िदन ु आव�यक 
छ । अ�यथा चालक अनमुितप� नपाएका चालकले 
मामलुी जरीवाना ितरी िनबा�ध�पमा सवारी चलाउन 
पाउने िविच�को अव�थाको िसज�ना ह�न प�ुछ र सवारी 
दघु�टनाको दःुखदायी प�रणाम रो�नका लािग बनेको 
कानून colourable legislation ह�न पगुी कानून 
िनरीह ब�न स�ने कुराको हामीले हे�का रा�नैपछ�  । 
य�ता म�ुामा अिभयोगप� दायर गदा� र फैसला गदा� 
साव�जिनक िहतको प�लाई िवचार गरी अयो�य �यि�ले 
अयो�यताको िवचार नगरी सवारी साधन िनर�तर�पमा 
चलाउने काय� गनु�  भनेको मािनसको �यान र स�पि�मा 
िनर�तर खतरा परु ्याउने reckless काय� ह�ने कुरालाई 
�यानमा रा�न ुआव�यक ह�ने । 

मतृकको करबलले िनजलाई मोटरसाइकलमा 
राखेको कारणले चालकको लापरवाही नह�ने भ�न ु
उपय�ु ह�दैँन । मतृकको अनरुोधलाई अ�वीकार 
गन� �ितवादीलाई कुनै बाधा िथएन । मतृक वा 
पीिडतको अनरुोध, सहमित आिद रहेको भ�ने 
आधारमा �ितवादीले कुनै कसरु वा अपराधबाट 
उ�मिु� पाउने भ�ने कुनै पिन धारणालाई फौजदारी 
िविधशा�ले �वीकार गद�न । तर पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाले �यसलाई पिन फैसलाको आधार बनाएको 
देिख�छ । यो आधार िबलकुलै गलत हो । पछािड ब�ने 
गीता िघिमर े �ितवादीलाई अथवा मोटरसाइकलमा 
रहेको अ�य व�त ु समाई सरुि�त �पले ब�न स�ने 
नस�ने र बसे नबसेको भ�ने कुराको �ितवादीले नै 
िवचार परु ्याउनपुछ�  । मतृक गीता िघिमरलेे �ितवादी 
वा अ� कुनै सरुि�त कुरा नसमाई मोटरसाइकलमा 
बसेको अव�थामा �ितवादीले मोटरसाइकल चलाएमा 
उ�प�न द�ुप�रणामको िज�मेवारी �ितवादीले नै िलन ु
पन� ।

��ततु वारदातमा सवारी तथा यातायात 

�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को भिवत�य 
वा no fault को अव�थाको अभाव, दफा १६१(४) 
ले चालक अनमुितप� नपाएको �यि�ले सवारी चलाई 
कसैको �यान गएको वारदातलाई उपदफा (१) र (२) 
को कसरुदारको हकमा बाहेक अ�को हकमा  लागू 
नगरकेो अव�था, उपदफा (५) को constructive 
crime liability को �यव�था, सवारीचालकको 
लापरवाहीको अनमुान गनु�पन� िविधशा�, सो 
अनमुानलाई �ितवादीले कडा �माणबाट िव�थािपत 
गन� नसक� मौकामा फरार रहेको र यस अदालतबाट 
जारी �यादमा समेत अनपुि�थत रही आ�नो �ितर�ा 
गन� नसकेको वा�तिवकता एवं  िवजे�� पोडेको म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�त समेतले गदा� �ितवादी िव��को 
अिभयोगदाबी प�ुने ठहराई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम 
सजाय र दफा १६१(४) बमोिजम थप सजाय गनु�पन� 
मा सो नगरी ऐ ं ऐनको दफा १६१(३) बमोिजम १ 
मिहना १५ िदन कैद र � २ हजार नग�य जरीवाना 
गरकेो स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६९।४।३० को फैसलाबाट सवारी दघु�टनाको 
रोकथाम गरी मािनसको �यान र स�पि�को सरु�ा 
गन� ऐनको उ�े�य परािजत ह�ने देिखदँा ती दवैु फैसला 
उ�टी भई �ितवादीले अिभयोग दाबीको सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
को कसरु गरकेो ठहछ�  र �ितवादीलाई सोही दफा 
१६१(२) बमोिजम २ वष� कैद र दफा १६१(४) 
बमोिजम थप �. २ हजार  जरीवानासमेत ह�ने 
ठहछ�  । माननीय �यायाधीश गोपाल पराजलुीको रायसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�, रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल पसु १६ गते रोज ५ शभुम् ।   


